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Set

Agressie-afbouw

Sport-Thieme Belly-Bumper
Klim in de ring ... een reuzenpret voor jong en oud! 
Sterk kunststof materiaal, opblaasbaar met speciaal ven-
tiel. Geschikt voor indoor en outdoor, in de sneeuw, het 
water ... Er eenvoudig inklimmen of aandoen en de pret 
kan beginnen! Oefenvoorbeelden: tegen elkaar aanbot-
sen (agressieafbouw), wedloop, balspelen, in een kring 
draaien. Bovendien worden de arm- en schouderspieren 
getraind. Gebruik voor het oppompen een compressor. 
Voor jeugd en volwassenen: buiten-ø ca. 100 cm, binnen 
ca. 39 cm, 5,3 kg. Voor kinderen: buiten-ø ca. 78 cm, bin-
nen ca. 28 cm, 4 kg.
Voor kinderen 
99 132 8918 Stuk 103,31 125,—
Voor jeugd en volwassenen 
99 132 8905 Stuk 119,83 145,—

Sportime Ringbal
Dit is touwtrekken op een andere manier! 6 personen 
kunnen naar hartelust aan de bal trekken en sleuren, 
zich in een kring draaien en nieuwe speelideeën ontwik-
kelen. Bevordert sociaal gedrag en bouwt agressies af.  
Kan gebruikt worden tot de leeftijd van 12 jaar. ø 55 cm. 
99 204 7007   Stuk 47,89 57,95

 4 Vermindering van agressie
 4 Bevordert een spanningsvrije samen-
werking

Sport-Thieme Sumo-Ringer
Voor agressie-afbouw. Hier wordt op spelende wijze 
agressie afgebouwd. 2 gepolsterde pakken uit stevige 
scheurvaste dekzeilstof (100%polyester), voorzien van 
hoofdbescherming en handschoenen. Lengte ca. 140 cm, 
omvang ca. 300 cm, weegt ca 13,5 kg. Wij raden u aan 
om matten te leggen (niet in levering inbegrepen).
Mini: voor kinderen van 5 - 8 jaar.
Maxi: voor jongeren en volwassenen, : ca. 140 cm, om-
trek ca. 300 cm, 13,5 kg.
99 132 8992  Mini Paar 1.441,32 1.744,— 
99 132 8947  Maxi Paar 1.949,59 2.359,—

Burnermotion Gladiators Bats
Met schuimstoffen bats meten kinderen zich in een eer-
lijke en plezierige strijd: de kleine strijders bouwen over-
tollige energie af, maar plezier en uitdaging komen hier 
zeker aan bod. Het zachte schuimstoffen slagvlak met 
nylon overtrek maakt elkeen tot een kleine samurai-krij-
ger. Een veilig gevecht waarin je elkaar uitstekend kunt 
meten. Model Kids: L: 55 cm, ø 5,5 cm, 197 g. Model Re-

Burnermotion Gladiators Bats 
“Schoolset”

Set bestaat uit:  12x zwarte bats, 12x oranje bats, 
1x tas, 1x boek(duitstalig).
99 281 5800  Kids Set 246,28 298,— 
99 281 5813  Regular Set 354,55 429,—
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gular: L: 83,5 cm, ø 5,5 cm, 240 g. Trendy ontwerp: bevat 
1 oranje bat met zwarte print en 1 zwarte bat met oranje 
print. 
99 281 5709  Kids Paar 21,07 25,50 
99 281 5712  Regular Paar 29,71 35,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Gebruiken 
onder direct toezicht van een volwassene.
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