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•  5-delige set Mini horden (hoogte: 15 cm)
•  5-delige set Mini horden (hoogte: 30 

cm)
•  10 springtouwen met kunststofgrepen, 

lengte ca. 2,86 m.
•  10-delige set coördinatieringen, ø 40 cm 

(5x geel en 5x rood)
•  1 voetbal-tennis-uitrusting 400x100 cm
•  20-delige set markeerhoedjes 
99 311 1811   Set 214,05 259,—

Nieuw!  Slalomstangen-Set
Van kunststof met een metalen punt, ca. 
10 cm lang, om in de grond te steken. Ide-
aal voor het trainen van het bewegingslo-
pen en het dribbelen. Stanghoogte boven 
de grond ca. 170 cm, ø 3,2 cm. Leverbaar 
in 2 uitvoeringen, met en zonder veerge-
wricht. Levering telkens per set = 10 stuks 
rood. 
Zonder knikveer 
99 288 8402 10-delige set 37,98 45,95
Met knikveer 
99 288 8415 10-delige set 67,73 81,95

Sport-Thieme Bewegingsset
Ideaal voor de krachttraining, uithouding 
en coördinatie. Deze set bestaat uit:
•    20 kleurige coördinatiebanden ø 39 cm
•    12 markeringskegels, 50 cm hoog met 

gaten om turnstaven in te steken
•     6 turnstaven 1,25 m lang
•     12 springtouwen
•     1 coördinatieladder 4 m
•     12 teambanden (6 gele 

en 6 groene)
•     1 fluitje (Wizzball)
•     3 estafettestaven. 
Geschikt voor indoor en outdoor. 
67-delig 113,35 137,15 besparen! 
99 249 6102 67-delig 169,42 205,—

Slalomstangen & kegels

Trainingshulpmiddelen-Set 
“Voetbal”

De volledige set biedt u een grote keuze 
aan nuttig en kwalitatief hoogwaardig 
trainingsmateriaal. Perfect voor het trai-
nen op kracht, uithouding en springen.
Set bestaat uit: 
•  5-delige set kegelhorden
•  10-delige set slalomstangen 

(1,70 m incl. punt)
•  1 coördinatieladder (6 m lang)
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Trainingshulpmiddelen-Set 
“Coördinatie”

Deze set biedt u een basisuitrusting aan 
kwalitatief hoogwaardig trainingsmateri-
aal voor scholen en clubs. Ideaal voor 
springkracht, dribbelen, uithouding, alge-
mene kracht en snelheid.
De set bestaat uit: 
•    5-delige set kegelhorden
•    10-delige set slalomstangen 

(1,70 cm incl. punt)
•    1 coördinatieladder (6 m ) 
•    5 springkoorden met kunststofgrepen,  

ca. 2,86 m
•    20-delige set markeerschalen (hoedjes) 
99 311 1808   Set 128,10 155,—
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Nieuw!  Slalompalen-Tas
Gemaakt van versterkt nylon, met rits. Ge-
schikt voor 50 slalompalen. 
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TrainingshulpenSets

137,15 besparen!

169,42
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Nieuw!  Markeerkegels 
Set “Richting”

Set van zes markeerkegels voor loop- en 
coördinatieoefeningen. Met ingekerfde 
richtingspijlen aan de zijkanten en aan de 
achterkant. Twee hoedjes en een turnstaaf 
(niet inbegrepen) kunnen worden gecombi-
neerd om een hindernis te vormen. Ge-
maakt van flexibel thermoplastisch materi-
aal. LxBxH: ca. 20x15x18 cm, geperforeer-
de opening ø ca. 2,8 cm, signaalgeel. 
99 285 0809   6-delige set 12,81 15,50
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Met veergewricht

Zonder veer-
gewricht

Nieuw!  Cougar Telescoop-
Slalompalen „Set“

Dankzij het telescopische ontwerp kun-
nen deze slalompalen eenvoudig worden 
verlengd tot ca. 63, 114 en 152 cm. 

De palen worden eenvoudig met een spies 
in het gazon op het sportveld gestoken. 
Incl. draagtas. 
99 295 1108   6-delige set 42,11 50,95
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Nieuw!

Teleskop- 
Slalompalen

Accessoires voor 4 |

185x25x25 cm. zwart. 
99 288 8503   Stuk 13,64 16,50

 4 Geschikt voor 50 slalompalen

Nieuw!

 4 Uitrekbaar in 
3 lengtes

 4 Incl. praktische 
draagtas

Nieuw!

Nieuw!


