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(Rinkel)ballen

Amika bal
Amika bal. Deze lichtgewicht bal is opblaasbaar tot gigantische grootte. Hij heeft een diameter van
40 cm, maar weegt slechts 265 gram. De bal is gemaakt van zacht materiaal en daardoor vooral
geschikt voor gebruik binnen. De kleuren van de bal zijn geel en blauw. Deze bal beschikt niet over
rinkelgeluid. In ons assortiment hebben wij veel soorten ballen in verschillende maten, materialen
en kleuren. Bent u op zoek naar een andere sport, kijk dan snel verder op onze website!
Doorsnede
40-cm

Gewicht
265-gram

Artikelnummer
EXP5001

Prijs
€

Giga-bal
Giga-bal, speciaal ontworpen voor gebruik tijdens rolstoelvoetbal. U kunt deze bal echter ook
gebruiken voor andere (bal)spellen. Dit type giga-bal is in 2 maten verkrijgbaar. In deze ballen
zitten geen rinkelgeluiden. De diameter van de ene bal is 33 cm en het gewicht 1000 gram. De
diameter van de andere bal is 50 cm en het gewicht 1400 gram. Deze ballen zijn gemaakt van ﬁjn
imitatieleer en bovendien met de hand gestikt. In ons assortiment hebben wij veel soorten ballen in
verschillende maten, materialen en kleuren. Bent u op zoek naar een andere sport, kijk dan snel
verder op onze website!
Doorsnede
33-cm
50-cm

Gewicht
1000-gram
1400-gram

Materiaal
imitatieleer
imitatieleer

Artikelnummer
EXP5002
EXP5014

Prijs
€
€

Multifunctionele rinkelbal
Multifunctionele rinkelbal. Deze rinkelbal heeft een voetbal formaat (maat 5) en geeft bovendien
goede rinkelgeluiden. In deze bal zitten namelijk drie grote ingebouwde geluidsinstallaties. Deze bal
is gemaakt van ﬁjn imitatieleer en licht van gewicht. De multifunctionele rinkelbal weegt 360 gram
en heeft een diameter van 29 cm. Vanwege de heldere rinkelgeluiden is deze bal zeer geschikt voor
mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld om te gebruiken tijdens blinde sporten. In ons
assortiment hebben wij veel soorten ballen in verschillende maten, materialen en kleuren. Bent u op
zoek naar een andere sport, kijk dan snel verder op onze website!
Doorsnede
29-cm

Gewicht
360-gram

Materiaal
imitatieleer

Artikelnummer
EXP5015
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Prijs
€
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(Rinkel)ballen
Activiteitenkit voor blinde sporten
Activiteitenkit voor blinde sporten. Voor ieder mens is het van belang in beweging te zijn om gezond
te blijven. Voor mensen met een visuele beperking kan sporten echter minder toegankelijk zijn.
Hiervoor bieden blinde sporten uitkomst. Deze activiteitenkit is samengesteld uit allerlei materialen
waardoor ook een visueel beperkt persoon weer tal van sporten kan spelen! Deze activiteitenkit
voor blinde sporten bevat: » 5 verschillende rinkelballen (lichte voetbal, Petito, Petito foam,
Basketbal maat 7 en foam bal maat 5; » Een set voor blind voetbal (voetbal en 8 maskers); » 2
ballen voor blind tennis; » 6 brillen voor blindsporten; » 5 koorden voor begeleid rennen en
hardlopen; » 1 opblaaspomp voor de ballen, 1 bak en instructies. In ons assortiment hebben wij veel
soorten ballen in verschillende maten, materialen en kleuren. Bent u op zoek naar een andere sport,
kijk dan snel verder op onze website!
Naam
activiteitenkit

Artikelnummer
EXP4050

Prijs
€

Rinkelbal klein en groot
Rinkelbal, leverbaar in 2 maten. Uitermate geschikt voor mensen met een visuele beperking. Maat 1
is de Jumbo bal, een 640 gram wegende bal met een diameter van 29 centimeter. De bal is rood
met wit van kleur en maakt duidelijke rinkelgeluiden, zodat u hem op afstand goed kunt horen.
Deze bal is gemaakt van imitatieleer. Maat 2 is de Petito bal, een 140 gram wegende bal met een
diameter van 13 centimeter. Deze rinkelbal is eveneens rood met wit van kleur en maakt ook
duidelijke rinkelgeluiden. Handig voor bijvoorbeeld kinderen. Deze bal is gemaakt van imitatieleer.
De Petito bal is ook verkrijgbaar in een foam variant. Deze bal weegt ongeveer 200 gram en heeft
eveneens een diameter van 13 centimeter. Deze rinkelbal is oranje met wit van kleur en biedt een
goede grip. Vooral geschikt voor activiteiten binnen, vanwege het zachte materiaal. In ons
assortiment hebben wij veel soorten ballen in verschillende maten, materialen en kleuren. Bent u op
zoek naar een andere sport, kijk dan snel verder op onze website!
Extra-informatie
jumbo-bal
petito-bal
petito-bal-foam

Doorsnede
29-cm
13-cm
13-cm

Gewicht
640-gram
140-gram
200-gram

Materiaal
imitatieleer
imitatieleer
foam

Artikelnummer
EXP5020
EXP5060
EXP5065

Prijs
€
€
€

Voetbal met geluid
Voetbal met geluid in verschillende ontwerpen, speciaal ontworpen voor blinden en slechtzienden.
Deze wedstrijdballen in maat 3 voldoen aan de hoogste eisen. Ze zijn gemaakt van sterk
imitatieleer en hebben een diameter van zo'n 19 cm (net als een normale voetbal). De ballen
maken een helder rinkelgeluid, waardoor ze op afstand goed hoorbaar zijn. De ballen zijn los
leverbaar, maar ook als onderdeel van een opstartset. Dit opstartset bestaat uit een voetbal met
geluid, 4 rode en 4 zwarte maskertjes. In ons assortiment hebben wij veel soorten ballen in
verschillende maten, materialen en kleuren. Bent u op zoek naar een andere sport, kijk dan snel
verder op onze website! Klik hier voor een instructievideo van deze sport.
Extra-informatie
Doorsnede Maat Materiaal Gewicht Artikelnummer Prijs
regenboog
19-cm
3
imitatieleer 750-gram EXP5005
€
blauwe-vlam
19-cm
3
imitatieleer 520-gram EXP5011
€
opstartset-met-gele-voetbal-en-8-maskertjes 19-cm
3
imitatieleer 750-gram EXP5008
€
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(Rinkel)ballen
Goalbal met geluid
Goalbal is een bekende sport voor blinden en slechtzienden. Het is een intensieve sport waarbij
samenwerking belangrijk is. Een wedstrijd bestaat uit twee helften van 12 minuten, op een
speelveld van 9 bij 18 meter. Aan beide kanten bevindt zich een doel over de hele breedte van het
veld. Bij dit spel nemen twee teams het tegen elkaar op. De spelers gebruiken hun hele lichaam om
te voorkomen dat de bal in het doel komt. Om te scoren is het belangrijk dat de bal snel en goed
aan de andere kant in het doel terecht komt. De bal moet altijd over de grond rollen, zodat
tegenstanders de bal aan kunnen horen komen. Het spel wordt gespeeld met een blauwe rubberen
bal met belletjes. Deze goalbal is leverbaar in maat 5 en 7. De ballen zijn gemaakt van rubber en
licht van gewicht. Maat 5 weegt 900 gram en heeft een doorsnede van 22 cm. Maat 7 weegt 1250
gram en heeft een doorsnede van 24 cm. In ons assortiment hebben wij veel soorten ballen in
verschillende maten, materialen en kleuren. Bent u op zoek naar een andere sport, kijk dan snel
verder op onze website! Klik hier voor een impressie van deze sport.
Maat
5
7

Doorsnede
22-cm
24-cm

Gewicht
900-gram
1250-gram

Materiaal
rubber
rubber

Artikelnummer
EXP5034
EXP5035

Prijs
€
€

Torbal met geluid
Torbal is een spel om binnen te spelen voor blinden of visueel beperkten. U speelt het spel met
deze rubberen bal met belletjes. Tijdens het spel dragen de spelers maskers. De spelers verdelen
zich in twee teams van drie spelers. Aan beide kanten van het veld is een doel. De spelers moeten
ervoor zorgen dat de bal de doellijn niet passeert. Voor het doel zijn drie lijnen, 40 cm boven de
vloer, over de breedte van het veld gespannen. De bal moet zonder aanraken onder deze lijnen
doorrollen om een doelpunt te kunnen scoren. De bal moet altijd over de vloer rollen, zodat
tegenstanders de bal aan kunnen horen komen. Om de bal uit het net te houden, moet iemand deze
tegenhouden. Hiervoor mag het hele lichaam gebruikt worden. Deze Torbal is gemaakt van rubber
en licht van gewicht (500 gram). Hij maakt rinkelende geluiden en heeft een doorsnede van 21 cm.
In ons assortiment hebben wij veel soorten ballen in verschillende maten, materialen en kleuren.
Bent u op zoek naar een andere sport, kijk dan snel verder op onze website! Klik hier voor een
impressie van deze sport.
Doorsnede
21-cm

Materiaal
rubber

Gewicht
500-gram

Artikelnummer
EXP5040

Prijs
€

Basketbal met geluid
Basketbal is een populaire sport, die tot op hoog niveau gespeeld wordt. Dankzij deze speciale
rinkelballen is dit nu ook mogelijk voor mensen met een visuele beperking. Deze basketballen
maken namelijk een rinkelend geluid en komen zo het gebrek aan zicht te hulp. Deze bal is
verkrijgbaar in twee maten: Maat 5 (530 gram, 22 cm doorsnede), met name geschikt voor
kinderen; Maat 7 (660 gram, 24 cm doorsnede), met name geschikt voor volwassenen. De
basketbal kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kan een variant op basketbal
gespeeld worden, waarbij iedereen in een cirkel om de basket zit en de deelnemers om de beurt de
kans krijgen om de bal in de basket te gooien. De bal is van rubber en tevens waterbestendig en
kan zodoende in het zwembad gebruikt worden. In ons assortiment hebben wij veel soorten ballen
in verschillende maten, materialen en kleuren. Bent u op zoek naar een andere sport, kijk dan snel
verder op onze website!
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Maat
5
7

Doorsnede
22-cm
24-cm

Materiaal
rubber
rubber

Gewicht
530-gram
660-gram

Artikelnummer
EXP5045
EXP5046
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Prijs
€
€

