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Sport-Thieme Indoorboccia
6 rode, 6 blauwe en 1 witte polyurethaan bal met 
plastic granulaat-vulling in een praktische draagtas. 
Bal ø ca. 8-8,5 cm, ca. 250-270 g. Voor gebruik in de 
sporthal en binnenruimtes. 
99 133 7466   Stuk 97,52 118,—

Pétanque

Indoor Boccia
Voor internationale wedstrijden toegelaten. Een Handi 
Life Boccia spel bestaat uit: 13 lederen ballen van mid-
delmatige vastheid (6 rode, 6 blauwe en 1 witte doelbal) 
in een stabiele draagtas. De zeer houdbare lederen bal-
len zijn handgenaaid en gevuld met een stabiel speciaal 
granulaat. De bocciabal weegt 275 g, ø 8,2 cm. De lede-
ren ballen kunnen ook buiten, op tegels, asfalt en grind 
worden gebruikt. 
99 133 7440   Stuk 338,02 409,—

 4 Toegelaten voor internationale 
wedstrijden

 4 12-delige set + doelbal

Boule/pétanque set
Set met 6 ballen ø 72,5 mm, 1 doelbal, afstandsmeter in 
een hoogwaardige tas van 100 % nylon met ritssluiting 
en handvat. 23x16x8 cm. 
99 133 9345   Stuk 25,58 30,95

Boccia & Boule/Pétanque

Petanque, recreatie-boule
Originele Franse, 100% stalen ballen (geen zandvulling). 
Door warmte gehard staal = hoge levensduur. Ver-
chroomd, elektrolytisch oppervlak. De hoogwaardige af-
werking garandeert een rechte loop, geen onbalans, 
geen fladderen.  In houten koffer met doelbal en spelre-
gels. 660 g / kogel, ø 73 mm. 2x 3 ballen voor 2 spelers 
99 271 1906   Stuk 103,31 125,—

Boccia
Is een zeer geliefd spel en kan overal worden gespeeld: 
in de tuin, op het strand, in het park enz. Medespelers 
zijn altijd te vinden. 8 houten kogels ø  80 mm, in 4 kleu-
ren gelakt, met doelkogel in opbergdoos. 
99 133 7408   Stuk 25,58 30,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Inslikbare 
afzonderlijke delen. Gevaar voor verstikking.

Crossboccia Familypack Pro 
“Race Arrows”

4x 3-delige set stofzakjes voor 4 spelers. Toegela-
ten voor officiële toernooien. Of het nu binnen of 
buiten is, op stoelen of parkbanken – iedere plaats 
kan omgevormd worden tot een Crossboccia-arena. 
De professionele set met officiële toernooitoelating 
bevat 4x 3 stofzakjes van dezelfde kleur, ø 8 cm met 
kunststoffen granulaatvulling. 115 g per bal. Incl. 1 
doelbal, hersluitbare nettas en officiëel reglement. 
99 139 6111   Stuk 52,02 62,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. In-
slikbare afzonderlijke delen. Gevaar voor verstikking.

Crossboccia Doublepack beginner set 
voor 2 spelers

Voor het toetreden tot de City-Funsport. De stof-
zakjes in deze beginnersset zijn minder zwaar ge-
vuld. Zo blijven ze lichter en zijn gemakkelijker te 
spelen. Set voor 2 spelers van 2 x 3 gelijkgekleurde 
stofzakjes met kunststof granulaatvulling, 90 g, 
ø 8 cm. Incl. doelbal. 
Mexican en Dude 
99 139 4809 Set 25,58 30,95
Blond en Muffin 
99 139 4825 Set 25,58 30,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. In-
slikbare afzonderlijke delen. Gevaar voor verstikking.
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Nieuw!  BS Houten boule spel
Set bestaat uit 6 speelballen en een butje van berken-
hout in een praktische, compacte transporttas met rits. 
Het doel is om de spelballen zo dicht mogelijk bij het 
butje te gooien. De houten boule-ballen worden gemar-
keerd door gekleurde strokenparen zodat ze tijdens de 
evaluatie snel aan de betreffende speler kunnen worden 
toegewezen. Vanaf 6 jaar. 
99 287 1804   Stuk 21,07 25,50
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Inslikbare 
afzonderlijke delen. Gevaar voor verstikking.

Nieuw!  Obut Boule wedstrijdballen
De allrounder onder de Boule-wedstrijdballen doen recht 
aan de verschillende soorten spelers - of ze nu shooters 
zijn, midden of casual. Met FIPJP competitie goedkeuring 
(Fédération Internationale De Pétanque et Jeu Proven-
cal). Gemaakt van carbonstaal met een zwarte satijnen 
afwerking. Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: ø 72 mm, 
690 g met G-ribbels of ø 74 mm, 700 g met ribbel 1. 
ø 72 mm, 690 g 
99 285 9503 3-delige set 85,95 104,—
ø 74 mm, 700 g 
99 285 9516 3-delige set 85,95 104,—
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