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Disc-Catcher!

Disc-Catcher
Een werpdoel voor alle spelers: profs, all-
roundspelers of beginners. De werpschijf 
doelgericht in deze “catcher” werpen. Om 
te oefenen voor een wedstrijd of eenvou-
dig voor de pret. Overal te gebruiken om-
dat het dankzij het lichte gewicht goed te 
transporteren en op te bouwen is. Doel-
korf 81x31 cm. In de hoogte verstelbaar 
van 127, 137 tot 147 cm. Voet kan gevuld 
worden voor extra stabiliteit. 
99 134 9607   Stuk 60,29 72,95

Werpspellen
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Nieuw!  Werpschijven-doel
Het werpschijvendoel kan worden ge-
bruikt met de 3 meegeleverde werpschij-
ven of andere werpvoorwerpen zoals bal-
len of pittenzakjes. Of het nu individueel, 
met 2 of in een groep is - richten, werpen 
en treffen is gewoon heel leuk met dit 
doel. Opstellingsafmetingen: 140x77cm. 
99 286 3001   Stuk 75,99 91,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

 4 Voor binnen 
en buiten

 4 Gegarandeerd 
plezier
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 4 Recordworp: meer dan 90 m
 4 Grote werpnauwkeurigheid
 4 Maakt huilgeluiden

Nerf Vortex Mega Huiler
De vliegende sirene – dat kan men tot 
ver horen! Huilgeluiden maken bij het 
werpen een mega-sound. De stuurveer 
zorgt voor perfecte spiraaldraaiing. De 
speciale inkervingen zorgen voor een 
vaste grip en supersnelle draaiing. Het 
aerodynamische design maakt perfect 
werpen mogelijk. Leeftijd: vanaf 5 jaar, 
35x16x9 cm, 240 g. 
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Werpspeer
Volledig van schuimstof gemaakt. Lengte 
88 cm, 110 g. Zeer goede vlieg-
eigenschappen door stabiliserende vin-
nen. 
99 133 4829   Stuk 14,46 17,50 
vanaf 10 per Stuk 12,81 15,50
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vanaf7 12,81

Set

Set werpschijven
De veilige, beklede werpschijven liggen 
aangenaam in de hand en zijn dankzij de 
dikke beklede rand veilig te vangen. Het 
gestructureerde oppervlaktemateriaal is 
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 4 Goede vlieg-
eigenschappen

 4 Comfortabel 
vangen dankzij 
de dikke gewat-
teerde rand

afwasbaar. Zeer goede vlieg-
eigenschappen, geen gevaar voor letsel. 
ø ca. 24 cm, randdikte 3,5 cm, 142 g. 
Kleurassortiment. 
99 134 4530   6-delige set 52,02 62,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.

Sets
Innova Disc Golf Schoolset

De populaire funsport nu ook voor de 
scholen. Welk team heeft de minste wor-
pen nodig of welke speler heeft als eer-
ste alle schijven in de korf gesmeten? 
Met Disc golf motiveert u uw leerlingen 
en komt u er beter bij. De set bestaat uit: 
•  3x DisCatcher Traveler, telkens 1x rood, 

blauw en geel
•  30x Disc Golf-schijven, telkens 10x Put-

ter, Midrange en Driver, gesorteerd vol-
gens kleur

•  1x handige tas voor 30 schijven 
99 251 9106   Set 759,50 919,—

Innova Disc Golf 
Werpschijven-set

Ideaal voor beginners. De set bestaat 
uit 3 verschillende werpschijven: 
•  Distance-Driver (voor de grootst mo-

gelijke afstand, meestal bij de eerste 
worp)

•  Midrange (voor een gemiddelde af-
stand en perfecte plaatsing dichtbij 
het doel)

•  Putter (voor de korte afstand of  af-
sluitende worp in het doel)

Van kunststof, ca. 130-180 g. 
99 251 9005   3-delige set 29,71 35,95
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Innova DisCatcher Traveler
Met deze verplaatsbare korf kan er bijna 
overal Discgolf gespeeld worden. Wanneer 
een speler de korf geraakt heeft, zorgen 
de robuuste vangkettingen ervoor dat de 
Disc daar blijft hangen. Door het stabiele 
klapmechanisme en een gewicht van 15 kg 
houdt de korf buiten stand in weer en 

3 wind. Na het spel kunt u de korf eenvou-
dig samenklappen, in de handige tas op-
bergen en probleemloos dragen. Stel zelf 
uw eigen parcours samen met de verschil-
lende korven. De levering van de korven is 
volgens kleur gesorteerd. Afmetingen op-
gesteld (LxBxH): 78x78x170 cm. 
99 251 9207   Stuk 164,46 199,—

4 |

5 |

2 

99 133 4803-2   Stuk 21,45 25,95 
vanaf 5 per Stuk 19,79 23,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.


