
412 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Groot 

Klein

Speelveld
Voor dam- en schaakspel, bestaande uit 
32 witte en 32 zwarte vlakken, van weer-
bestendige, waterdoorlatende kunststof. 
Makkelijk in elkaar te steken, eenvoudig 
op te bouwen en af te breken. Plaat: 
0,35x0,35 m, speelveld: 2,80x2,80 m.
1,20x1,20 m 
99 136 8215 Stuk 72,69 87,95
2,80x2,80 m 
99 136 8202 Stuk 255,37 309,—

3 Schaakfiguren
16 zwarte en 16 witte schaakfiguren van 
weerbestendige kunststof. De sokkel van 
de grote figuren ø 22,5 cm kan met zand 
of kiezel worden gevuld, om de stabiliteit 
te verhogen.
Standvlak ø 11 cm, hoogte koning 30 cm 
99 136 8013 Set 86,78 105,—
Standvlak ø 22,5 cm, hoogte koning 64 
cm 
99 136 8000 Set 338,02 409,—

4 

Origineel Viking schaakspel 
“Kubb”

Het werpspel uit de tijd van de vikingen 
nu heruitgevonden. Kubb wordt door 2-12 
spelers vanaf 8 jaar gespeeld. Het doel is 
om op het “slagveld” eerst de knechten 
en dan de koning omver te gooien. Reu-
zenpret voor wedstrijdjes in de open 
lucht. Hoogwaardig kwaliteitsproduct uit 
bijzonder waterafwerend rubberboom-
hout.

Mölkky
De nieuwe Vikingtrend! Met een werp-
hout wordt op ronde kegels geworpen. 
Valt een kegel dan wordt zijn nummer ge-
teld, vallen meerdere dan telt men ze op. 
De kegels worden opgesteld waar ze val-
len en verspreiden zich altijd verder. Doel: 
als eerste juist 50 punten bereiken - maar 
opgepast: wie het doel overtreft, wordt te-
ruggeplaatst! Reuzeplezier voor jong en 
oud met spanning tot het einde. Handver-
vaardigd van onbehandeld hout uit duur-
zame teelt. Incl. houten kist, handleiding 
met puntenblok. LxBxH:34x23x19, 3 cm. 
Voor 2-6 spelers. Vanaf 5 jaar. 
99 187 4004   Stuk 33,84 40,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

Kubb
Viking-schaakspel

 4 Het cultspel in 
top kwaliteit!

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Filip schreef:
“Zeer goede kwaliteit, 
heel plezierig.”

Spelideeën uit hout

Spelmateriaal:
•    1 Koning (7,2x7,2x30 cm)
•    10 knechten (6x6x15 cm)
•    6 werphoutjes (4x30 cm)
•    4 begrenzingsstaven (1,8x30 cm)
•    1 weerbestendige draagtas
•    1 spelhandleiding (Duits) 
99 187 1513   Set 38,80 46,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Bas schreef:
“Mölkky is echt top! Een 
spel voor iedereen, het 
materiaal is heel stevig.”
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38,80

Kubb en Mölkky zie 
product-video:
sport-thieme.nl

Kubb

Mölkky
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BS 4 op een rij Deluxe
De klassieker onder de gezelschapsspel-
len in uitstekend houtdesign: 2 spelers 
werpen afwisselend een speelschijf van 
de eigen kleur in het houten raam. Het 
doel is om door slim en vooruitdenkend 
spel 4 schijven op een rij te krijgen - hetzij 
horizontaal, verticaal of diagonaal. Leve-
ring omvat: raam, staander, 42 speel-
schijven en 6 schroeven voor montage. 
BxH: 57x39 cm. 42 schijven: 21 blauwe en 
21 groene schijven, ø 6 cm. 
99 147 3908   Stuk 52,02 62,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.

Feber Mega4inLine
Superleuk familiespel voor in de tuin, 
strand, schoolplein of indoor. Klassiek 
strategiespel voor 2 of meer spelers. De 
schijven worden volgens kleur op de zij-
stangen bewaard. Eenvoudig op te bou-
wen, weinig plaats nodig. Felle kleuren 
die ongevoelig zijn voor zon en tempera-

5 

6 

 4 Het bekende 
strategie spel

tuurschommelingen. De 42 stuks ø 13,5 
cm, elk 21 in groen en roze, zijn op kleur 
gesorteerd en opgebrogen op de zijsran-
gen. Afmeting: LxBxH: 122x57x117 cm, 16 
kg. 
99 142 1907   Stuk 189,26 229,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

 4 Eenvoudige opbouw

 4 Weerbestendig
 4 Onderhoudsvrij
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