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 4 Om te kneden, voor grijpoefe-
ningen en voor ontspanning

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Tania schreef:
“Perfect om te wer-
pen, jongleren 
en experimenteren.”

 4 Rolt niet alleen rechtdoor
 4 Bal met wisselend 
zwaartepunt

ø 7 cmø 9 cm

ø 21 cm
ø 11 cm

 4 Maakt onvoorziene 
sprongen

Fun-& Therapieballen

Ragebol-Ballen
Sympathieke, vrolijke ballen in ragebolde-
sign. Door de bonte, felle kleuren zijn de 
ragebolballen goed te zien en makkelijk te 
vangen. Ze zijn gewoon onweerstaanbaar, 
zacht en veelzijdig. Je zal je ragebolbal 
niet meer uit de hand willen geven. Vooral 
geschikt voor beginners om mee te wer-
pen, te vangen, te dragen, te jongleren, 
op de voeten of knieën te laten huppelen. 
Fijne, kleurige silicone draadjes, vrij van 
latex. Levering in verschillende designs, 
volgens de voorraad. 

Jumbo Fun-Bal
Nu is de fun-bal er ook in het groot: de 
speelbal brengt actie en spanning in elk 
werp- en vangspel. Met zijn wild en onbe-
rekenbaar stuitgedrag is de bal met zijn 
6-delig-design een uitdaging voor ieder-
een. Dankzij zijn grootte laat hij zich goed 
vangen. Ideaal voor de reactietraining, 
therapie en recreatie. Celgesloten 
PU-schuimstof. Geel. ø 24 cm, 370 g. 
99 195 4904   Stuk 19,79 23,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

Volley Unball
Stuitert de Unball van de bodem, dan 
springt de Unball gegarandeerd in een 
onverwachte richting. Dankzij het ver-
schoven zwaartepunt rolt de Unball niet 
enkel rechtdoor. Dat leidt tot plezierige 
verrassingen, waarmee u speels behen-
digheid en reactiesnelheid traint. Schuim-
stof met olifantenhuid. ø 21 cm, ca. 250 g. 
99 199 3514   Stuk 21,07 25,50 
vanaf 10 per Stuk 18,60 22,50
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 4 Latexvrij

Reactieballen

Ragebol minibal, ø 7 cm 
99 251 5928 Stuk 5,37 6,50 
vanaf 10 per Stuk 4,92 5,95 
vanaf 25 per Stuk 4,55 5,50
Ragebolbal, ø 9 cm 
99 251 5915 Stuk 6,20 7,50 
vanaf 10 per Stuk 5,74 6,95 
vanaf 25 per Stuk 5,37 6,50
Ragebol maxibal, ø 11 cm 
99 251 5902 Stuk 9,88 11,95 
vanaf 10 per Stuk 9,05 10,95 
vanaf 25 per Stuk 8,22 9,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.

ø 6 cm

ø 4 cm

Kneedbal
Vrolijke vriendjes om in te knijpen, voor 
grijpoefeningen en ontspanning. Kleurrijk 
set van 12 of 30 stuks. Hoes van luchtbal-
lonrubber met maïsmeel-vulling. De ge-
bruikte materialen zijn niet giftig. Ge-
schikt voor alle leeftijden vanaf 3 jaar. 
ø 6 cm 
99 189 1108 12-delige set 18,60 22,50
ø 4 cm 
99 189 1111 30-delige set  25,58 30,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen 
aan niet opgeblazen of gesprongen ballonnen stik-
ken. Toezicht door een volwassene is vereist. Niet op-
geblazen ballonnen uit het bereik van kinderen hou-
den. Gesprongen ballonnen moeten onmiddellijk 
worden verwijderd. Gebruik voor het opblazen een 
pomp. Gemaakt van natuurrubberlatex die allergieën 
kan veroorzaken.
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Komeetbanden met bal
Super speelplezier voor indoor en out-
door! Tover door cirkelbewegingen de 
mooiste figuren in helle kleuren! De een-
voudige hantering van dit sport- en speel-
materiaal maakt jong en oud enthousiast. 
Zeer geschikt voor groepsvertoningen bij 
feesten en manifestaties. Totale lengte 
van een komeetband ca. 360 cm. Ca. 50 g. 
99 185 4901   24-delige set 40,45 48,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar voor 
verstikking. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren.
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Kick-Ballen

Groeten uit Jamaica! 24 felgekleurde kick-
ballen in rastalook zorgen voor een ideale 
mix van pret en beweging. Voor nog meer 
actie in de zaal, op de speelplaats en in 
het park. Oppervlak van 100 % katoen. 
Met granulaatvulling. ø 5 cm. Ca. 50 g. 
99 189 9506   24-delige set 25,58 30,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.
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Massief Rubberen 
Staartballen

Knalbonte neonkleuren maken deze vrolij-
ke ballen tot echte blikvangers. De massief 
rubberen ballen met komeetstaart zijn zo-
wel geschikt voor in- als outdoor. De staart 
die vrolijk wappert bij het gooien is al een 
attractie op zich. ø 5 cm, lengte 40 cm. Ca. 
45 g. Levering volgens kleur gesorteerd. 
99 191 0009   24-delige set 33,84 40,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar voor 
verstikking. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren.
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Sport-Thieme 
Sponsrubberen Ballen

Goed kaatsend. Voor vele spelvormen te 
gebruiken, zelfs voor ritmiek. Volgens 
kleur gesorteerd in blauw, geel, 
groen en rood. ø 65 mm, 60 g. 
99 108 0807   12-delige set 24,75 29,95
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.
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vanaf 4,55ø 24 cm

Grijpballen
6 therapieballen in verschillende maten 
en kleuren, met verschillende oppervlak-
ken voor grijpen, voelen, werpen en van-
gen. Kunststof, ø ca. 6-8 cm, 24-45 g. 
99 267 9509   6-delige set 16,94 20,50
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.

 4 Set van 12

Senso-ballen
Grappige dierballen in een set van 12  om 
te grijpen, luisteren en te voelen. 4 ballen 
elk in een koe-, paard- en schaap design 
met verschillende oppervlakken. Wanneer 
erop wordt gedrukt, maken de ballen een 
piepend geluid. Gemaakt van kunststof, 
ø 8 cm, 87 g. Groen, lichtblauw, oranje. 
99 267 9206   12-delige set 68,55 82,95
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.
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 4 6-delige set


