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Grote jongleerset
Speciaal voor scholen samengesteld. 
Voor klassen met ca. 15 leerlingen.
De set bestaat uit:
•  30 jongleerdoeken 100 % polyamide
•  30 bean-bags 
•  6 Neon-knotsen

•  12 jongleerringen
•  4 grote diabolos
•  4 devil-stick
•  2 éénwielers 20’’ 
Set 108,10 130,80 besparen! 
99 136 1719 Set 847,11 1.025,—

Jongleer starterset
Met deze basisuitrusting voor scholen en verenigingen 
zijn reeds vele eenvoudige jongleeracts mogelijk. 
De set bestaat uit:
•  12 bean-bags 130 g
•  9 bean-bags 95 g
•  12 jongleerdoeken 65x65 cm, 100 % Nylon
•  3 jongleerringen ø 33 cm
•  3 kinder jongleerknotsen
•  1 middelgrote diabolo
•  4 jongleerborden
•  1 devil-stick 
Set 20,17 24,40 besparen! 
99 135 9220 Set 214,05 259,—

Jongleer kennismakingsset
Kleine set om kennis te maken met het jongleren en 
eerste ervaring op te doen. De artikelen werden speci-
aal voor beginners samengesteld.
 De set bestaat uit:
•  1 middelgrote diabolo
•  1 grote diabolo

•  2 jongleerborden
•  1 devil-stick
•  12 bean-bags 
•  3 neon jongleerknotsen
Deze set is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Set 26,16 31,65 besparen! 
99 135 9233 Set 161,16 195,—
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Kinderknots
Ook geschikt voor beginners. Lichter en korter (45 cm) 
dan de traditionele knotsen. Met zachte hals wat bij kin-
deren de angst wegneemt. Zeer goed draaiend. In 3 kleu-
ren. 
99 136 1009   Stuk 8,22 9,95
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Soft-jongleerknotsen
Licht draaiende allrounder-jongleerknots overtrokken 
met rubberachtig materiaal. Door het gripmateriaal veilig 
en eenvoudig op te vangen. De ideale knots voor begin-
ners en kinderen. Gevaar voor letsel wordt door de ge-
aardheid van het materiaal tot een minimum beperkt. 
1 set blauw, geel, rood, lengte 50 cm, ca. 215 g. 
99 136 1012   3 stuks 37,98 45,95
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Sport-Thieme Jongleerdoeken
Uit luchtige chiffon (100 % nylon).
Bijzonder geschikt voor beginners en groepsjongleren. 
6 stuks in verschillende kleuren. Wasbaar tot 30°C. 
45x45 cm 
99 265 0005 6-delige set 9,05 10,95
65x65 cm 
99 265 0018 6-delige set 11,53 13,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Gebruiken 
onder direct toezicht van een volwassene.
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