
VERHUURLIJST 

Naam materiaal Type Extra Prijs/dag

Actieve gezelschapsspelen Team Gezeldschapspelletjes op reuze formaat! 4 op een rij, reuze schaak, jenga, mikado, levende stratego,... € 75,00

Atletiekkoffer  Individueel Materiaal om verschillende disciplines te oefenen of initiaties te geven rond te werpen, te lopen en te springen € 50,00

Badminton  Slagbalsport Rackets, shuttles en afspan lint € 35,00

Ball Bouncer   Slagbalsport Initiatie Hockey, oog-hand coördinatie voor de allerkleinste € 35,00

Ballontennis Slagbalsport Initiatie Tennis, oog-hand coördinatie voor de allerkleinste + Ballonen inbegrepen € 35,00

Balvaardigheidscircuit Balsporten Oefeningen rond balvaardigheid € 30,00

Baseball  Slagbalsport Volledige set met vang handschoenen € 35,00

Blaaspijpset Individueel Keuze uit pvc buizen of echte blaaspijpen € 50,00

Bowlingset Individueel 1 set + bal € 30,00

Bumball  Balsporten Teamspel met vangen en werpen. Vangen gebeurd door velcro op het lichaam € 40,00

Circuskoffer Individueel  

 

Jongleren Individueel Circustechnieken rond jongleren € 75,00

Evenwicht Individueel Circustechnieken rond evenwicht € 75,00

Cornholl Individueel Werp wedstrijd met pittenzakjes € 50,00

Coxi Bola Individueel/Team Een uitdagend werp- en vangspel om naar elkaar over te spelen of om individueel de bal hoog te houden € 35,00

Cricket Slagbalsport Slagbal sport waarbij om de beurt wordt geworpen of geslagen € 30,00

Crocketspel Slagbalsport Het doel is om de kleurrijk gemarkeerde ballen te slaan met behulp van hamervormige bats in volgorde van doelen € 30,00

Dakgootestafette Team Breng het balletje samen met je team tot aan de finish € 30,00

Disc Golf Individueel Het tradionele golf spel, maar dan met frisbees € 75,00

Elastiekschieten Individueel Test je oog-hand coördinatie met dit schiet spel € 30,00

Estafettespelen Team Verschillende materialen om een leuke estafette mee te creëren € 50,00

Fitheidspakket Individueel Test tegen andere hoe fit je bent! Springen, lopen, evenwicht,... € 30,00

Fling-it  Team Werk in team samen om het balletje te vangen en te spelen! € 30,00

Frisbee  Team Frisbees in alle soorten en maten. 

Mousse Team Ideaal voor de allerkleinste € 30,00

Pvc Team Plastic frisbee voor initiaties € 20,00

Met doelen Team Ideaal voor een echte frisbee wedstrijd € 45,00

Gevechtssporten Team  

Bokshandschoenen Team Verschillende bokshandschoen, in verschillende maten € 50,00

Slagmateriaal Team Kento bats om de slagsport mee te beoefenen € 35,00

Stootkussens Team Kussens die alle stoten kunnen weerstaan. Ideaal voor initiates € 50,00

Hockey  Slagbalsport  

Unihockey Slagbalsport Pvc sticks met brede onderkant € 25,00

Ringhockey Slagbalsport Sticks met punt die ring kunnen bespelen. € 25,00

Ringduwspel Slagbalsport Hockey voor de allerkleinste, duw je de ringen verder € 25,00

Veldhockey Slagbalsport Rubberen hockey sticks € 30,00

Indoor boccia Individueel Boccia set een mikspel, lijkt op jeu de boule, maar heeft veel meer mogelijkheden € 35,00

Kinball  Team 1 mega grote bal die je samen met je ploeg bespeeld € 40,00

Komeetbal Team Werp de balletjes weg met behulp van een werpstick € 30,00

Kubbspel  Team Werpspel in 2 ploegen € 35,00

Lacrosse  Slagbalsport Amerikaanse teamsport. De bal bespeel je door te werpen met middel van een stick € 30,00

Minigolf  Individueel Creeër zelf een minigolf parcours € 75,00

Mölky Team Werpspel in 2 ploegen € 35,00

On wheels Individueel Steps, skateboards in allerlei vormen + beschermingsmateriaal € 75,00

Paddelspel Team Planken op wieltjes voor verschillende acitviteiten bruikbaar. € 75,00

Parachute Team Grote en kleine parachutes voor de allerkleinste € 25,00

Petanque Individueel Werpspel individueel of in ploegen € 15,00

Pingpongtennis Slagbalsport Grote palletjes met kleine pingpong balletjes € 25,00

Pursuit Ball Team Werk met je team samen om alle balletjes te verzamelen € 30,00

Quickbal Slagbalsport Slagbal sport voor jong en oud. € 25,00

Rinkelbal Team Ontdek wat sporten met een beperking betekend. Zet je bril op en luister waar de bal is. € 25,00

Ropes Individueel Double dutch, single ropes, ... allerlei soorten touwen € 20,00

Rugby  Balsport Rugbyballen + lintjes om initiatie rugby te spelen. € 25,00

Scoops Team "Ouderwets"maar nog steeds zeer leuk werp- en vangspel € 30,00

Scratch'ball Team Werp en vang spel waarbij je de bal enkel mag raken met je hand € 30,00

Snag Golf Individueel Creeër zelf een minigolf parcours € 75,00

Tennis Slagbalsport Tennisrackets + tennisballen en afspan lint € 40,00

Spikeball Balsport Netjes + 2 balletjes. Telkens 2 ploegen van 2 personen tegen elkaar. (4 setjes) € 50,00

Sportstapelen  Individueel Verschillende soorten cups + timers € 45,00

Tafelspelen Team Rustige binnenactiviteit, speel voetbal me je vingers en sterk staaltje denkvermogen € 40,00

Teambuilding  Team Verschillende opdrachten om met je team tot een goed einde te brengen € 50,00

Teamtoren spel Team Door samenwerken en afspraken te maken bouwen de spelers samen een toren. € 35,00

Trampoline Individueel Grote trampoline (circa  4m diameter) € 150,00



Vangkorven Team Set van 8 vangkorven voor werp en vangspelletjes € 25,00

Velcro tikspel Team Werpspelletje met behulp van velcropakjes € 35,00

Volksspelen Individueel Cornholl (werpspel), Stelten, Blikwerpen, € 50,00

Werp- en vangspelen Team Verschillende soorten werp- en vangspelen € 45,00

Voetbal Balsport Set Voetballen (24) € 48,00

Handbal Balsport Set Handballen (12) € 24,00

Basketbal Balsport Set Basketballen (24) € 48,00

Volleybal Balsport Set volleyballen (12) € 24,00

Stormbaan Team Uitdagende luchtstructuren (per stuk) € 320,00

Tchoukbal Balsport Kaatsspel met 2 kleine trampolines. € 45,00


