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Magneet-Tactiektafel 
“Voetbal”

Stevig aluminiumkader met versterkte 
hoeken, ophanglussen, magnetisch be-
schrijfbare speciaal laag, droog uitwis-
baar, één kant met volledig speelveld, de 

voorkant

achterkant
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Tactieken board

Trainer & scheidsrechter uitrusting

9

andere met een half speelveld. Incl. mag-
neten voor 2 teams, 1 schrijver en 1 spons 
voor het schoonvegen. 90x60 cm. 
99 143 8811   Set 43,76 52,95

Reservemagneten
Voor het Tactic Board “Universal”. Be-
staande uit 26 spelsymbolen. Zonder afb. 
99 143 9726   26-delige set 9,05 10,95
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Accessoires

 4 Fluit op druk
 4 Zeer hygiënisch

 4 Fluit met een druk 
op de knop

 4 3 geluidsfuncties

Scheidsrechtersfluitkoord
Nylon zwart, met karabijnsluiting, 48 cm lang. 
99 141 3306   3 stuks 5,37 6,50

Stel Fox 40 Whistle Watch 
met Sonik Blast scheidsrechterfluit

De onmisbare set voor scheidsrechters en coaches van 
alle sporten bestaat uit 1 digitale scheidsrechterhorlo-
ge en 1 scheidsrechtersfluitje. De water- en impactbe-
stendige horloge met groot display heeft verschillende 
tijd-, stop- en aftelfuncties. Met EL-achtergrondverlich-
ting. Het fluitje met helder fluitend geluid (120DB) 
is ver hoorbaar dankzij efficiëntere luchtkanalen. In ne-
on geel - zwart. 
99 261 7608   Set 33,84 40,95

 4 Ons topmodel

Scheidsrechteruitrusting

Knijpfluit
Uit hygiënisch oogpunt zou iedere school en elke trai-
ningsinrichting, waar meerdere personen afwisselend 
van het fluitje gebruik maken, met dit artikel uitgerust 
moeten zijn. Het fluitje bestaat uit een handige blaas-
balg van huidvriendelijk pvc en heeft een ring om aan 
een fluitsnoer te worden opgehangen. Ca. ø 70 mm, ca. 
75 g. 
99 261 3000   Stuk 14,01 16,95 
vanaf 3 per Stuk 13,18 15,95

Scheidsrechter-Fluit “First”
Fluitje met heldere, schrille toon, van kunststof met op-
hangring. 
99 188 6405   Stuk 5,37 6,50

Scheidsrechtersfluitje “Acme”
Uit vernikkeld metaal 
99 141 2808   Stuk 11,53 13,95

Scheidsrechter-Fluit “Cup”
Verchroomd, met hoge en schrille toonhoogte, met plat 
mondstuk. 
99 188 6418   Stuk 5,74 6,95

Fox 40 Scheidsrechtersfluitje
Fluitje met zeer doordringende toon. De eerste fluit zon-
der kogel, van hoogwaardig kunststof, ultrasoon gelast. 
99 141 2710  Blauw Stuk 7,40 8,95 
99 141 2752  Zwart Stuk 7,40 8,95 
99 141 2749  Rood Stuk 7,40 8,95
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 4 Fluitje en 
horloge

Fox 40 Electronic Whistle
Hygiënisch gebruik, veilig en makkelijk gebruik, extreem 
luid (125 db). 
Duidelijke en constante fluittoon zolang de knop inge-
drukt wordt, 3 toonfuncties. Incl. afneembare koordje en 
1x9 volt batterij. Ca. 90 g, ca. 12 cm lang. 
99 218 3217   Stuk 18,60 22,50
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