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Set

FooBaSkill
Speciaal ontworpen voor scholen. Een gemengde 
vorm van basketbal en voetbal en wordt gespeeld met 
de SKILLTHEBall. De bal in maat 4 of 5 heeft twee ver-
schillende oppervlaktestructuren. Het bestaat uit 12 
gladde panelen zoals in een voetbal en 8 geribbelde 
panelen met de kenmerken van een basketbal. Het 
bijzondere aan FooBaSkill zijn de afwisselende disci-
plines, de ene helft van het veld voetbal, de andere 
helft basketbal  en dus het veranderende werk van 
het bovenlichaam (basketbal) en het onderlichaam 
(voetbal). De spelers veranderen onmiddellijk de 
sport bij het oversteken van de middellijn en moeten 
zichzelf heroriënteren.

FooBaSkill Doel
Het officiële doel voor FooBaSkill. Incl. net- en bevesti-
gingsriemen voor springkasten. 98x5x58 cm, 3,5 kg. 
99 282 9005   Stuk 127,27 154,—
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FooBaSkill Ball
Speciale bal in maat 4 en 5. Oppervlak van 20 panelen 
waarvan 8 genopte (zoals basketbal) en 12 gladde (zoals 
voetbal).
Maat 4: aanbevolen voor kinderen van 6-11 jaar.
Maat 5: aanbevolen voor kinderen vanaf 12 jaar. 
99 282 9106  Maat 4 Stuk 33,84 40,95 
99 282 9119  Maat 5 Stuk 33,84 40,95
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Spikeball
Het nieuwe trendspel voor strand, gazon of zaal: 2 teams 
van 2 spelers nemen het in  spikeball tegen elkaar op. 
Aan het begin van het spel staan beide teams recht te-
genover elkaar. Eén keer de bal in het spel is, is er geen 
houden meer aan. Een punt wordt gegeven wanneer het 
andere team de bal niet meer kan terugspelen. Bij het 
hinderen van de tegenstander krijgt de tegenstander een 
punt. Het team dat als eerste 21 punten haalt en min-
stens 2 punten voorstaat, wint. Compleet met kunststof 
frame ø: 90 cm, net, voeten, draagtas en 3 speelballen – 
ø 9,5 cm. 
99 133 5604   Stuk 63,60 76,95

Hesherball
Hesherball is de nieuwste trend van de uitvinders 
van House of Headis. Het spel bestaat uit 4 hoeken, 4 
riemen en 2 ballen en kan binnen 5 minuten worden op-
gezet. Het enige dat nodig is, is een tafel (max. 1.80x1.20 
m). De hoekstukken (Hesher-catcher)dienen als doel en 
worden met behulp van klemschroeven aan de hoeken 
bevestigd. Tussen elke 2 hoekdelen is een riem beves-
tigd. Deze moet zo sterk gespannen zijn dat de 2 kleine 
ballen goed kunnen weerkaatsen. 
99 277 4305   Set 75,17 90,95

Spelideeën
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Bassalo
Bassalo heeft alles wat er nodig is om een trendsport te 
zijn: met de cups worden de kleine rode squashballen 
geworpen en gevangen. Daarbij mogen de ballen de 
grond niet raken. Een teamspel met wedstrijdkarakter, 
gegarandeerde actie, spanning en plezier voor elk. Set 
van 2 Bassalo-cups, 1 rode squashbal ø 4 cm en een dek-
sel voor de bewaring. Groen-zwart. 
99 144 8203   Stuk 18,60 22,50
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Inslikbare 
afzonderlijke delen. Gevaar voor verstikking.

Bassalo schoolset
Het actievolle, snelle en opwindende teamspel nu 
als een schoolset met inhoud voor maximaal 20 per-
sonen: 20 cups groen-zwart, 10 rode ballen ø 4 cm, 
2 deksels, 20 flyers, 16-paginas dikke spelmaga-
zine. 
99 266 8316   Set 169,42 205,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. In-
slikbare afzonderlijke delen. Gevaar voor verstikking.
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