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

Softballen “Kogelan Hypersoft” Extreem zachte, luchtgevulde ballen gemaakt 
van een speciale Kogelan-materiaalmix. De 
Hypersoft-serie is zeer populair bij kinderdag-
verblijven en lagere scholen vanwege het zeer 
zachte oppervlak. De ballen zijn dan ook zacht 
en doen geen pijn bij mislukte opvangpogin-
gen of body-hits - vergelijkbaar met schuim-
ballen, maar robuuster en met betere stuit- 
en vliegkenmerken. Ook ideaal voor keepers-
training in voetbal en handbal en beginners-
training in volleybal. De ballen hebben een 
fantastische grip, wat hun voordelen vooral in 
handbal en trefbal laat voelen. De luchtdruk is 
variabel via het naaldventiel. Bij lagere lucht-
druk neemt het stuitgedrag af. Geschikt voor 
binnen en buiten.
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Kogelan Hypersoft

Dodgeball Mini *
Dodgeball Junior *
Voetbal
Handbal
Volleybal
Beachvolleybal
Big-Ball

Maat ø

12 cm
18 cm
20 cm
15 cm
21 cm
21 cm
30 cm

Gewicht

80 g
120 g
340 g
250 g
260 g
260 g
260 g

Artikelnummer

99 282 7706
99 282 7719
99 282 7100
99 282 7302
99 282 7403
99 282 7504
99 282 7605

Prijs
per stuk

10,33 12,50
12,81 15,50
14,46 17,50
14,46 17,50
15,29 18,50
16,12 19,50
19,42 23,50

Prijs
van 10

8,22 9,95
11,16 13,50
12,81 15,50
12,81 15,50
13,64 16,50
14,46 17,50
16,94 20,50

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Voetbal

Big-Ball

Beachvolleybal
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Gymnic Overbal
De Originele! Makkelijk opblazen met het 
bijgeleverde rietje en met de stop afsluit-
baar - zo snel is alles klaar voor het spel, 
voor de gymnastiek of voor de therapie.  
Na het spelen kan u de lucht gewoon er 
weer uitlaten. Zeer gripvast, zacht materi-
aal, groot stuitvermogen, zeer licht, geen 
gevaar voor letsel en is tevens geschikt 
om in het water te spelen. ø 23 cm, ca. 

 4 Hoeveelheid lucht 
is vrij regelbaar

 4 Goede springeigenschappen

Nieuw!  Sport-Thieme 
Softbal “Supersofti”

Superzacht, gemakkelijk op te blazen 
softbal voor lichte balspellen binnen en 
buiten. Ideaal ook voor vangoefeningen. 
Zeer goed springend. ø 23 cm, ongeveer 
100 g. 
99 286 6707   Stuk 5,74 6,95 
vanaf 10 per Stuk 4,92 5,95

Luchtgevulde Softballen

Sport-Thieme Bal „Softgrip“
Zachte, gripvast en stevig EVA schuimma-
teriaal. Ideaal als vangbal. Geschikt voor 
alle balsporten. 
99 276 4216  Maat 4, 315 g  
99 276 4229  Maat 5, 420 g 
 Stuk 21,07 25,50 
vanaf 10 per Stuk 18,60 22,50
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120 g. Levering volgens beschikbare 
kleur. 
99 109 1609   Stuk 7,40 8,95 
vanaf 12 per Stuk 6,57 7,95 
vanaf 24 per Stuk 5,74 6,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.
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Nieuw!

vanaf 4,92

Dodgeball6 

Mini

Junior

Nieuw!  Spordas Bal 
“Megamax”

Mega grote spel- en funbal voor leuke 
indoor en outdoor recreatieve spellen 
met sterke springeigenschappen. Ook 
bruikbaar in het water. Het oppervlak 
van natuurlijk rubber is zacht en grip-
vast. Met butylblaas. ø ca. 40 cm, 
1200 g. 
99 287 8603   Stuk 28,06 33,95
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 4 De zachtste luchtgevulde
 4 Zeer goede stuiteigen-
schappen

 4 Zeer goede stuiteigen-
schappen

 4 Plezier binnen, buiten en 
in het water

Nieuw!  Sport-Thieme 
Voetbal “Softgrip”

Luchtgevulde Soft-voetbal gemaakt van 
flexibel EVA-schuimrubber voor scholen 
en kleuterscholen. Bestand en ideaal voor 
recreatiespelen buiten. Het zachte opper-
vlak biedt ook bescherming tegen letsel. 
Maat 4, ø 21 cm, 350 g. 
99 287 2214-1   Stuk 21,07 25,50 
vanaf 10 per Stuk 18,60 22,50
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