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 4 2 in 1 - werpschijf en 
bal in één

Phlat Ball
Ultieme combinatie van werpschijf en 
speelbal! De Phlat-Ball begint zijn baan 
als werpschijf en verandert tijdens de 
vlucht plots in een bal. Gewoon de bal aan 
boven- en onderzijde samendrukken en 
beginnen. De bijzondere “clou” is de inge-
bouwde tijdsvertraging - niemand kan 
precies zeggen wanneer de schijf een bal 
wordt! Plezier en spanning gegarandeerd! 
Geassorteerde kleuren.
•    Mini: ø als bal 8 cm – als werpschijf 

ca. 11 cm. 
•    XT: ø als bal ca. 16 cm – 

als werpschijf ca. 23 cm. 
99 180 8911  Mini Stuk 8,22 9,95 
vanaf 5 per Stuk 7,40 8,95 
vanaf 10 per Stuk 6,57 7,95
99 180 8908  XT Stuk 16,94 20,50 
vanaf 5 per Stuk 15,29 18,50
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.

 4 Ook bruikbaar in het water 
met een luchtballon

Oball
Een bal voor iedereen! Een grappige bal 
voor zowel indoor als outdoor. Schoppen, 
samendrukken of werpen - u zal zien, dat  
de bal vervormt, maar zijn oorspronkelijke 
vorm snel weer aanneemt. Om het even 
wat je ermee doet. Door de talrijke ope-
ningen is de Oball een perfecte bal om te 
werpen en te vangen. Steekt men er een 
luchtballon in en blaast deze op, dan ont-
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Speel- en Pretballen

ø 11 cm

staan nog meer toepassingsmogelijkhe-
den (bijv. in het water). Gemaakt van 
flexibele kunststof en in aantrekkelijke, 
felle kleuren. Beschikbaar in 2 maten. 
Geschikt voor alle leeftijden. 
99 180 9419   Stuk 9,05 10,95 
vanaf 5 per Stuk 8,22 9,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

 4 Veiligheid door 
soft-vinyl-materiaal

Sport-Thieme Catch Ball
Het catch-ball-spel traint veelzijdig en 
spelend niet alleen het oog en de 
oog-handcoördinatie maar ook de mathe-
matische bekwaamheid, het geheugen en 
het sociale gedrag in de groep. De bal (ca. 
30 cm  tot de toppen) wordt tussen de 
spelers heen en weer geworpen en met 
één hand uit de lucht opgevangen. Het 
aantal punten van de “vinger” waarmee 
de speler de bal vangt, wordt opgeteld of 

afgetrokken - naargelang wat voordien 
was overeengekomen. Met spelinstructies 
(Duits). 
99 132 7306   Stuk 18,60 22,50 
vanaf 5 per Stuk 16,12 19,50
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

Loopies
Werpen, vangen – plezier hebben – zowel 
aan land als in het water! Zeer geschikt 
voor klassieke werp- en vangspelen, re-
creatie of watergymnastiek. Want hoeveel 
water het zachte, 100 % polyester weefsel 
ook absorbeert, de loopies drijven altijd 
boven. Door de bijzondere vorm gemakke-
lijk te grijpen en daardoor geschikt als 
universeel speelgoed voor alle leeftijden. 
ø ca. 20 cm. 
99 144 9701   Stuk 11,53 13,95 
vanaf 10 per Stuk 10,70 12,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

 4 Eenvoudig te grijpen, 
daardoor geschikt voor 
elke leeftijd

 4 Zowel bruikbaar op land, 
alsook in water
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Tumble-Bal
De bal bestaat uit flexibele gevlochten 
kunststof repen, met textielbekleding. 
Kan samengedrukt worden zonder dat de 
repen breken. Door de open structuur 
kunnen de ballen op gelijk welke manier 
gevangen worden. Rollen niet te ver weg. 
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ø 19,5 cm

ø 20 cm

ø 30 cm

Kinderen krijgen meteen een succesge-
voel. 
ø 19,5 cm, 230 g. 
99 108 0823   Stuk 16,94 20,50 
vanaf 10 per Stuk 15,29 18,50
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.

 4 Met ventiel

ø 10 cm

ø 23 cm

ø 16 cm

ø 8 cm

 4 Ook als een mini-
versie verkrijgbaar

16,12
vanaf


