Ballen

Handbal-Training
1 Sport-Thieme Mini-Handbaldoel
3x1,60 m, vrijstaand

Stuk 566,94 686,—

Gepatenteerde hoekverbinding
Zwart-zilver
99 115 1666

Stuk 593,39 718,—

Rood-zilver
99 115 1679

Stuk 593,39 718,—

Blauw-zilver
99 115 1682

Stuk 593,39 718,—

1|

566,94

44 Incl. net

Handbaldoelen aangepast
aan leeftijd
De Duitse handbalbond heeft speciaal voor meisjes
en jongens tussen 6 en 9 jaar mini-handbal in het leven geroepen. Er wordt volgens vereenvoudigde regels gespeeld. Spelen betekent vreugde, pret, belevenis in de groep, maar ook op speelse wijze de techniek bijbrengen.

3 kleuren beschikbaar

Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: ZSTS/APZE/2008

vanaf

vanaf

Zwemmen

263,64

Atletiek

Stuk 566,94 686,—

Blauw-zilver
99 276 8029

Optioneel met gepatenteerde hoekverbinding

Objectuitrusting

Rood-zilver
99 276 8016

Teamsport

Het Mini-Handbaldoel is speciaal ontworpen voor de
jeugd. Gemaakt van geanodiseerd aluminium vierkant
profiel 80x80 mm. Doeldiepte boven/onder 1m. Inklapbare netbeugels van gegalvaniseerde staal ø 40 mm, incl.
boring voor het gebruik van een voorgeschreven grondverankering. Incl. net (4 mm, maaswijdte 10 cm, groen) en
24 veiligheidssysteem nethouders.
Alu-gietvorm hoekverbinding
Zwart-zilver
99 276 8003
Stuk 566,94 686,—

44 Verkrijgbaar in 2 maten
44 Helling 55-65 graden

verstelbaar

Stevig net,
maaswijdte
40 mm
Fitness

Door slipvaste rubbervoetjes ook op
de sportvloer bruikbaar.

100x100 cm

2 Sport-Thieme “Tchoukball”

120x120 cm

Verstelmechanisme incl. veergelagerde dwarssteun voor flexibele instelling van de hellingshoek

met speciaal net van 80x80 cm en 120x120 cm (ca. 13,5
kg) met net van 100x100 cm.
99 115 9309 100x100 cm
Stuk 263,64 319,—
99 115 9396 120x120 cm
Stuk 280,17 339,—

Fysiotherapie

Het trainingstoestel voor de keeper. Voor werptraining, keepertraining en teamspel, in iedere situatie en
voor iedere leeftijd een ideaal trainingstoestel. Zeer
stabiel frame en robuust net met een hoge terugkaatsingskracht. Frame verstelbaar in een hoek van 55-65
graden. Leverbaar in twee maten: 100x100 (ca. 11kg)
240 cm

170 cm

Turnen

cm

44 Ongecompliceerd

Psychomotoriek

105

Nieuw!
44 Klittenbandverbindingen voor

Gemaakt van
stevig PVC

eenvoudige bevestiging

44 Geschikt voor kleine velddoelen

en handbaldoelen 3x2 m

plug-in systeem

44 Eenvoudig verzwaren

Advies en bestelling:

085-3015552

info@sport-thieme.nl

den bevestigd. De 4 doelgaten hebben een diameter
van ca. 35 cm en zijn bestand tegen elke worp of slag.
99 288 4905 
Stuk 127,27 154,—

sport-thieme.nl/ Teamsport

89

Service

Mini-Handbaldoel voor training met kinderen. Het doel is
gemaakt van stevig PVC en is eenvoudig te monteren
door middel van een plug-in systeem. Versterkte hoeken
en de versterkende stang op de achterkant zorgen voor
een goede stabiliteit. Kleine met zand gevulde zakken
4 Nieuw! Sport-Thieme Doelwandnet 3x2 m
(meegeleverd) kunnen eenvoudig op het bodemframe
De werptechniek in handbaltraining verbeteren. Robuust
worden gelegd en bieden nog meer stabiliteit. Incl. net.
polyester net. Het doelnet heeft klittenbanden en kan in
LxBxH: 240x170x105 cm.
99 247 7015 
Stuk 127,27 154,— een paar eenvoudige stappen aan elk doel van 3x2 m wor-

Recreatiespelen

met zand gevulde zak3 Mini-Handbaldoel

