(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

SPORT EN SPEL

Shut the Box braille

Halma (groot)

Shut the Box braille, ook wel bekend onder de naam
'deurtje open, deurtje dicht', is een strategisch
gezelschapsspel. Wij leveren het spel in een variant
voor 1-2 spelers en een variant voor 2-4 spelers. De
bedoeling is met zo min mogelijk punten te eindigen.
Het aantal deurtjes dat dichtgedaan mag worden, ligt
aan het aantal ogen dat gegooid wordt.
Het Shut the Box spel is uitgevoerd in hout en is
voorzien van braille markeringen, die zich op de
speelzijde bevinden. Hierdoor is het spel uitermate
geschikt voor mensen met een visuele beperking.
Klik hier om voelbare dobbelstenen te bestellen die u
ook bij dit spel kunt gebruiken.
Specificaties:
» Inclusief dobbelstenen (bij 1-2 spelers 4 stuks en bij
2-4 spelers 2 stuks);
» Materiaal: hout;
» Afmeting: 25 x 30 x 3 cm (1-2 spelers) en 29 x 29 x
3,5 cm (2-4 spelers);
» Gewicht: 650 gram;
» Vanaf 6 jaar;
» Geschikt voor 1-2 of voor 2-4 spelers.

Halma (groot) is het klassieke gezelschapsspel Halma
in een extra grote uitvoering. Het doel van Halma is om
als eerste de speelstukken naar de andere kant van het
speelbord te brengen. In het begin van het spel,
selecteren de spelers een kleur en stoppen al hun
stukken in een punt van de ster op het speelbord. Een
speelstuk kan verplaatst worden naar een
aangrenzend veld of het springt over 1 of meer
speelstukken, zolang het zich positioneert op een lege
plek.
In dit Halma (groot) bordspel staan de pionnen stevig
vast in het bord en zijn de pionnen van een helder
contrasterende kleur. Vanwege de kleine
spelonderdelen is dit spel niet geschikt voor kinderen
onder de 3 jaar.
Specificaties:
» 75 gekleurde speelstukken;
» Materiaal: hout;
» Diameter speelbord: 38 cm;
» Diameter speelstukken: 1,6 cm;
» Aanbevolen leeftijd vanaf 6 jaar;
» Geschikt voor 2-6 spelers.
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Materiaal

Geschikt
600076

voor 2

Hout

spelers
Geschikt
600072

voor 4
spelers

Hout

Producteigenschappen

Afmeting

25 x 30 x
3 cm

29 x 29 x
3,5 cm

Prijs

Artikelnummer

Materiaal

Doorsnede

Prijs

600073

Hout

38 cm

€59,95

€49,95

€69,95

Othello tactiel

Houten kubuspuzzel

Dit Othello spel is speciaal ontworpen voor mensen
met een visuele beperking. De pionnen in het spel
hebben duidelijk te onderscheiden kleuren, waardoor
het spel toegankelijk is voor slechtzienden. Bovendien
zijn de groene pionnen gemarkeerd met een duidelijk
voelbare stip, waardoor ze tactiel te onderscheiden zijn
van de gele pionnen die glad zijn aan de bovenkant.
Hierdoor kan dit spel ook door blinden gespeeld
worden. Wij leveren dit Othello spel compleet met
bijpassende houten opbergdoos, waarin u het kunt

Met deze houten kubuspuzzel kunt u urenlang bezig
zijn. Het doel van het spel is de kubus na het uit elkaar
halen weer correct in elkaar te zetten. Mocht u hier niet
uitkomen, dan biedt de bijgeleverde instructie uitkomst
(zie foto). Dit spel is uitermate geschikt voor mensen
met een visuele beperking, omdat u bij dit spel
voornamelijk afhankelijk bent van uw gevoel.
Specificaties:
» Materiaal: hout;
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bewaren.
Specificaties:
» Met voelbare markeringen (geel: glad, groen: stip);
» Pionnen met heldere kleuren;
» Materiaal: hout;
» Afmeting: 150 x 140 x 32 mm (L x B x H);
» Gewicht: 309 gram.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Materiaal

Afmeting

Gewicht

» Afmeting: 57 x 57 mm;
» Levering inclusief instructies.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Materiaal

600070

Hout

Afmeting
57 x 57
mm

Prijs

€19,95

Prijs

150 x
600069

Hout

140 x 32

309

mm (L x

gram

€24,95

B x H)

Phase 10 braille

Sudoku braille

Phase 10 braille is een variant op het bekende
kaartspel Phase 10, speciaal ontworpen voor blinden
en slechtzienden. Het concept van het spel is
eenvoudig en daardoor geschikt voor iedereen, van

Sudoku braille is het klassieke Japanse denkspel in
een braille uitvoering, speciaal ontworpen voor blinden
en slechtzienden. Dit spel bestaat uit een houten
speelbord en 81 plastic nummertegels. Voor blinde
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jong tot oud. Dit spel bevat 108 speelkaarten van
hoogwaardige kwaliteit, verpakt in een hard plastic
doosje om ze netjes te bewaren. Het nummer en de
kleur van elke kaart zijn gemarkeerd in braille op twee
hoeken, zodat zowel blinde als slechtziende spelers
Phase 10 braille samen kunnen spelen.
Specificaties:
» Inhoud: 108 speelkaarten;
» Afmeting kaarten: 88 x 56 mm (L x B);
» Met braille markeringen op twee hoeken per kaart;
PS, cijferteken ontbreekt, is als letter weergegeven. ( a
is dus de 1 )
» Kaarten zijn stevig verpakt in een plastic doosje;
» Gewicht inclusief verpakking: ca. 190 gram.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Gewicht

Prijs

600068

190 gram

€39,95

mensen zijn de nummertegels gemarkeerd met braille
en met een verhoogde lijn aan de bovenkant en een
streepje aan de onderkant. Voor slechtziende mensen
zijn de nummertegels op kleur ingedeeld. Elk cijfer
(1-9) heeft een eigen kleur, waardoor u de nummers
makkelijker kunt herkennen. De nummertegels zijn
stevig te verankeren in het speelbord. Aan de
onderkant van de nummertegels bevindt zich een wit
pinnetje. Dit kunt u omhoog zetten als u begint, om
daarmee de nummertegels die u als beginopstelling
gebruikt te onderscheiden van de rest van de
nummertegels. Het Sudoku braille spel is erg compact,
dus u kunt het makkelijk meenemen in een tas of
rugzak.
Specificaties:
» Voorzien van braille markeringen en kleurcodering;
» Materiaal: hout (speelbord) en plastic
(nummertegels);
» Afmeting: 25 x 25 x 1,5 cm (L x B x H);
» Doorsnede nummertegels: 2,5 cm;
» Gewicht: 0,9 kg.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Materiaal

600071

Hout

Afmeting

Gewicht

25 x 25 x
1,5 cm (L
x B x H)

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

0,9 kg

Prijs

€52,50
€42,50
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Rubik's kubus (tactiel)

Slangen en ladders

Deze Rubik's kubus met voelbare markeringen is
speciaal ontworpen voor mensen met een visuele
beperking. Hierdoor is de wereldberoemde
kubusvormige puzzel nu ook toegankelijk voor blinden
en slechtzienden. Dit spel is geschikt voor 1 speler,
vanaf de leeftijd van 8 jaar. De afmeting van deze
Rubik's kubus is 5 x 5 x 5 cm (L x B x H).

Dit Slangen en ladders gezelschapsspel betreft een
handgemaakte houten uitvoering met braille
markeringen. De slangen en ladders zijn in reliëf
aangebracht op het speelbord. Elk speelvlak heeft
braille nummering en de twee pionnen zijn voelbaar
verschillend vormgegeven, voor optimaal
gebruiksgemak. Wij leveren dit spel inclusief
spelregels, een tactiele dobbelsteen en een beker om
de dobbelsteen te schudden.

Producteigenschappen
Artikelnummer

600065

Afmeting
6x6x6
cm

Prijs

€34,95

Specificaties:
» Inclusief tactiele dobbelsteen van 2 x 2 cm;
» Afmeting speelbord: 38,1 x 38,1 x 2,5 cm (L x B x H);
» Tactiele dobbelstenen of grote houten dobbelstenen
als accessoire leverbaar;
» Klik hier voor de spelregels van Slangen en ladders.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Afmeting

Prijs

38,1 x 38,1
601001

x 2,5 cm (L
x B x H)
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Mens-erger-je-niet (tactiel)

Tactiele dobbelstenen

Mens-erger-je-niet is een spel waar iedereen van kan
genieten! Daarom is dit spel speciaal aangepast voor
mensen met een visuele beperking. Zodoende is het
ook voor blinden, slechtzienden en senioren weer
toegankelijk. In dit mens-erger-je-niet bordspel staan
de pionnen namelijk stevig vast in het bordspel en zijn
de pionnen van een helder contrasterende kleur.
Bovendien zijn de verschillende kleuren pionnen
voorzien van onderscheidende, voelbare markeringen:

Tactiele dobbelstenen zijn een uitkomst voor mensen
met een visuele beperking. Door dit soort stenen wordt
ook voor hen het spelen van een dobbelspel weer
mogelijk. Deze dobbelstenen hebben afgeronde
hoeken en zijn beschikbaar in twee verschillende
afmetingen en kleuren. De witte variant is 2,5 x 2,5 cm
en de zwarte variant is 3 x 3 cm. De zwarte
dobbelstenen zijn dus ongeveer twee keer zo groot als
een normale dobbelsteen.

Rood: geen markering;
Geel: afgevlakte zijkant;
Groen: holle bovenzijde;
Blauw: klein rond gaatje aan de bovenzijde.

Het ronde speelbord is gemaakt van rubberhout en
heeft een diameter van 38 cm. De pionnen hebben een
diameter van 2 cm. U kunt dit spel spelen met 2-4
spelers, vanaf 6 jaar.

Beide beschikken over een duidelijke opdruk van
zwarte of witte stippen, die in hoogte verschillen van
de rest van de dobbelsteen. Zo kunt u ondanks
eventuele visuele beperkingen, toch het gegooide getal
'aflezen'. U kunt deze tactiele dobbelstenen goed
gebruiken bij de dobbelspellen die Iris Huys levert,
zoals Mens-erger-je-niet of Shut the Box.

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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» Naast de aangepaste versie bieden wij mens-erger-jeniet ook aan in de reguliere variant;
» Tactiele dobbelstenen of grote houten dobbelstenen
als accessoire leverbaar.
De spelregels van dit spel kunt u digitaal opvragen via
info@irishuys.nl.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Naam

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

C12009

Wit

GB93

Zwart

Afmeting

2,5 x 2,5
cm
3 x 3 cm

Extra
Informatie

Prijs

1 stuk

€5,95

1 stuk

€6,95

Prijs

Mens-erger-je-niet
600066

met voelbare

€89,95

markeringen
600066-1

Mens-erger-je-niet

€54,95

Rummikub grootletter en
braille
Rummikub grootletter en braille. Dit klassieke

Solitaire (groot)
Solitaire (groot) is een spel voor 1 speler. Het spelbord
is gemaakt van rubberhout en heeft een diameter van
38 centimeter. Het spelbord bevat 33 gaten. Het spel
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gezelschapsspel is weer toegankelijk voor blinden,
slechtzienden en senioren! Speciaal voor hen zijn
namelijk twee aangepaste varianten op het spel
ontworpen. De eerste variant is een Rummikub spel in
grootletter uitvoering. De tweede variant is een
Rummikub spel in grootletter uitvoering met braille
markeringen. De stenen zijn gemaakt van hoogwaardig
kunststof en beschikken over heldere en grote cijfers.
De stenen zijn 3.8 bij 2.7 cm (L x B) en de cijfers erop
hebben een afmeting van ongeveer 2 bij 2 cm (L x B).
De afmeting van de verpakking is ca. 27 x 34 x 5 cm (L
x B x H). Dit spel is geschikt voor 2-4 spelers, vanaf 8
jaar.
Klik hier voor de Nederlandstalige spelregels van
Rummikub.

begint wanneer u alle gaten heeft gevuld met pionnen
op een gat na. Het doel van het spel is om alle pionnen
te verplaatsen behalve de laatste. U doet een zet door
de pion te laten springen over de andere pion en deze
te plaatsen op een beschikbaar gat. De pionnen zijn
extra groot, namelijk met een diameter 1.5 cm. In dit
bordspel staan de pionnen stevig vast in het bord en
zijn de pionnen van een helder contrasterende kleur.
Daardoor is Solitaire (groot) zeer geschikt voor
mensen met een visuele beperking.
De spelregels van dit spel kunt u digitaal opvragen via
info@irishuys.nl.

Producteigenschappen

Producteigenschappen
Artikelnummer

Artikelnummer

Extra
Informatie

Prijs

600057

Grootletter
en braille
Grootletter

Informatie

Geschikt
600067

600057-1

Extra

voor 1
speler

€149,95
€49,95

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Doorsnede

Prijs

Bord: 38
cm,
pionnen:
1,5 cm

€54,95
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Domino - dubbel 6 (tactiel)

Scrabble grootletter en braille

Dit Domino - dubbel 6 set bestaat uit 28 delen en is
gemaakt van hoogwaardig kunststof. Het handige aan
dit spel, is dat het beschikt over voelbare markeringen
op extra grote stenen. De afmeting van de stenen is 5 x
2.5 cm (L x B). Daardoor is het eenvoudig om de
stenen te identificeren. Zodoende is het spel ook
geschikt voor mensen met een visuele beperking, zoals
blinden, slechtzienden en senioren.

Scrabble grootletter en braille is het klassieke
gezelschapsspel, maar dan speciaal ontworpen voor
mensen met een visuele beperking. Wij bieden dit spel
aan in twee varianten: een in grootletter uitvoering en
een in braille uitvoering. Bij beide varianten heeft het
spelbord heeft grote vierkante vakjes, met pinnetjes op
elke hoek, zodat de lettertegels goed blijven zitten.
Dankzij de ingebouwde standaard kunt u het spel
eenvoudig roteren. Zo staat het spelbord altijd in de
gewenste positie als u aan de beurt bent. De plastic
lettertegels van dit spel zijn 1,55 x 1,55 centimeter
groot hebben een extra grote opdruk (55 punts). De
woorden op het spelbord hebben een 16 punts opdruk
en de nummers op de tegels een 25 punts opdruk.

Klik hier voor een Domino - dubbel 9 set.
De spelregels van dit spel kunt u digitaal opvragen via
info@irishuys.nl.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Materiaal

Prijs

600058

Kunststof

€44,95

Scrabble grootletter is een Nederlandstalig spel.
Scrabble braille is een Engelstalig spel. Deze variant
bevat braille markeringen op de nummertegels,
waardoor u de letters goed kunt lezen. Ook het
spelbord heeft braille markeringen, op de vakjes met
een dubbele letter- of woordwaarde. Scrabble
grootletter en braille is geschikt voor 2-4 spelers, vanaf
10 jaar. Wij leveren het spel inclusief grootletter en
braille gebruiksaanwijzingen.
De spelregels van dit spel kunt u digitaal opvragen via
info@irishuys.nl.
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Naam

Extra
Informatie

Scrabble
600064

grootletter

Scrabble
grootletter

Prijs

38 x 38 x
Engelstalig

en braille

600064-1

Afmeting

5,5 cm (L

€99,99

x B x H)
38 x 38 x
Nederlandstalig

5,5 cm (L

€59,95

x B x H)

Yahtzee startset

Vier op een rij (tactiel)

Dit Yahtzee startset is erg handig voor mensen met
een visuele beperking, die moeite hebben normale
dobbelstenen af te lezen. Deze dobbelstenen zijn
namelijk extra groot (3 x 3 cm) en beschikken over
duidelijke zwarte stippen die het gegooide getal
aangeven. Dit Yahtzee startset bestaat uit een
scoreblok, 5 dobbelstenen (in opbergdoosje) en een
pen. Het scoreblok kunt u ook afzonderlijk bestellen.

Vier op een rij (tactiel) is het originele 4 op ’n rij, maar
aangepast voor mensen met een visuele beperking.
Deze variant heeft namelijk voelbare markeringen,
waardoor het spel ook geschikt is voor blinden en
slechtzienden. De rode schijven zijn uitgeboord, zodat
u ze aan het ronde gaatje kunt onderscheiden van de
blauwe schijven. Laat de blauwe en rode schijven in
het speelraam vallen en zorg dat u als eerste vier op
een rij hebt! Als uw tegenstander te dicht bij vier op
een rij komt, blokkeert u hem met een van uw schijven.
De speler die wint, trekt eenvoudig het schuifbalkje

Klik hier om losse dobbelstenen te bestellen.
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De spelregels van dit spel kunt u digitaal opvragen via
info@irishuys.nl.

Producteigenschappen
Artikelnummer

600062

Extra
Informatie
Scoreblok

Afmeting

Prijs

A4

€6,95

opzij om de schijven eruit te laten vallen. Daarna kan
het spelplezier met vier op een rij (tactiel) weer van
voor af aan beginnen. Dankzij het bakje voor de
schijven staat het speelraam stevig overeind. Na
gebruik kan het spel netjes in elkaar geschoven
worden en in de bijbehorende doos opgeruimd worden.
De afmeting van het spel is ingeklapt 237 x 150 x 37
mm en uitgeklapt 237 x 150 x 158 mm (L x B x H). De
speelschijven hebben een diameter van 25 mm.
De spelregels van dit spel kunt u digitaal opvragen via
info@irishuys.nl.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Materiaal

Afmeting

Prijs

237 x
600061

Hout

150 x 37
mm (L x
B x H)

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

€34,95
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Bananagrams (met grote
letters)
Bananagrams is een gezellig familiespel, dat nu ook
toegankelijk is voor mensen met een visuele
beperking. Deze variant op het spel heeft namelijk wel
50% grotere letters dan de reguliere variant. De
afmeting van de stenen is namelijk 3 x 2.5 cm (L x B).
Ook beschikken deze lettertegels over een groter
contrast. Dit spel is geschikt voor 1-8 spelers, vanaf 7
jaar. Wij leveren Bananagrams in een gele etui,
inclusief de spelregels.
De spelregels van dit spel kunt u digitaal opvragen via
info@irishuys.nl.

Artikelnummer

Informatie

Prijs

voor 1-8

De spelregels van dit spel kunt u digitaal opvragen via
info@irishuys.nl.

Artikelnummer

600060

Geschikt
600056

SkipBo braille is een variant op het bekende kaartspel
SkipBo, die het spel toegankelijk maakt voor blinden en
slechtzienden. Deze variant beschikt namelijk over
voelbare braillemarkeringen op iedere kaart. De
kaarten zijn net zo groot als van een regulier SkipBo
kaartspel, ca. 9 x 6 cm (L x B). Elke speler krijgt een
stapel kaarten en moet vervolgens proberen te winnen
door al die kaarten te spelen en stapels in numerieke
volgorde te bouwen. Dit spel is geschikt voor 2-6
spelers, vanaf 7 jaar.

Producteigenschappen

Producteigenschappen
Extra

SkipBo braille

€39,95

spelers

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Extra
Informatie
2-6 spelers

Prijs

€57,95
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Monopoly braille

UNO braille

Monopoly braille. Het bekende gezelschapsspel, maar
dan speciaal ontworpen voor mensen met een visuele
beperking. Dit spel bevat extra grote kaarten, met extra
grote letters en braille markeringen in het Engels. Het
spelbord is 51 bij 51 cm en heeft een speciale
bedekking. Deze stelt u in staat om alle plaatsen en de
locaties van de spelelementen te identificeren. De
omtrek van elk speelveld is aangegeven in braille en
grote letters, zodat het spel voor iedereen toegankelijk
is. Wij leveren dit spel compleet met braille
dobbelstenen, braille kaarten, geld met braille
markeringen en een braille speelbord in het Engels.

UNO braille is een variant van het bekende kaartspel
UNO, maar dan met voelbare braille markeringen.
Hierdoor is het spel nu ook toegankelijk voor mensen
met een visuele beperking. Zowel de verpakking als elk
van de 112 kaarten in het spel beschikken over braille
markeringen. De kaarten zijn net zo groot als van een
regulier UNO kaartspel, ca. 9 x 6 cm (L x B). UNO braille
is een echt familiespel en is geschikt voor 2-10 spelers
vanaf 7 jaar.

» Tactiele dobbelstenen of grote houten
dobbelstenen als accessoire leverbaar;
» De spelregels van Monopoly braille kunt u digitaal
opvragen via info@irishuys.nl.

Producteigenschappen

Klik hier voor de Nederlandstalige spelregels van UNO
braille.

Artikelnummer

Producteigenschappen
Artikelnummer

Afmeting

Prijs

600063

51 x 51 cm

€159,95

600054

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Extra
Informatie
Any Extra
Informatie

Prijs

€39,95
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Grote houten dobbelstenen (3x3
cm)
Deze grote houten dobbelstenen zijn erg handig voor
slechtzienden, die moeite hebben normale
dobbelstenen af te lezen. Deze dobbelstenen zijn extra
groot, namelijk 3x3 cm en beschikken over duidelijke
zwarte stippen die het gegooide getal aangeven. U
kunt deze dobbelstenen bij elk dobbelspel gebruiken.
Ze worden geleverd in een handig dennenhouten
doosje, waarin u ze netjes op kunt bergen. De prijs is
per stuk of per set van 5 stuks.
Deze grote houten dobbelstenen zijn ook verkrijgbaar
in een compleet Yahtzee startset.
Specificaties:
» Materiaal: hout;
» Afmeting dobbelstenen: 3x3 cm;
» Afmeting doosje: 16,5 x 4,5 x 4 cm;
» Met afgeronde hoeken;
» Gelakt met zwart gestempelde opdruk.

Maskers voor blinde sporten
Maskers voor blinde sporten. Wij leveren deze maskers
per 10 stuks, ofwel in een set van 10 rode maskers, of
in een set van 10 zwarte maskers. Deze maskers voor
blinde sporten zijn gemaakt van polyester en hebben
een klittenbandsluiting. Ze zijn uitwasbaar en
beschikbaar in 1 maat.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Materiaal

Prijs

EXP5089R

Rood

Polyester

€30,00

EXP5089Z

Zwart

Polyester

€30,00

Producteigenschappen
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Artikelnummer

600055
600055-5

Extra
Informatie
1 stuks
Set van 5
stuks

Afmeting

Prijs

3x3 cm

€2,50

3x3 cm

€9,95

Amika bal

Giga-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.

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

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!

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!
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Producteigenschappen
Artikelnummer

EXP5001

Doorsnede

40 cm

Gewicht
265
gram

Producteigenschappen
Prijs

Artikelnummer

Doorsnede

EXP5002

33 cm

EXP5014

50 cm

€40,00

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

Gewicht
1000
gram
1400
gram

Materiaal

Prijs

Imitatieleer

€73,00

Imitatieleer

€96,00

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,
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verschillende maten, materialen en kleuren. Bent u op
zoek naar een andere sport, kijk dan snel verder op
onze website!

Producteigenschappen
Artikelnummer

Doorsnede

EXP5015

29 cm

Gewicht
360
gram

Materiaal

Prijs

Imitatieleer

€26,00

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!

Producteigenschappen
Artikelnummer

Naam

Prijs

EXP4050

Activiteitenkit

€277,00

Showdown handschoen

Koord voor hardlopen en rennen

Showdown is een leuk en actief spel dat blinden en
mensen met een visuele beperking kunnen spelen. Het

Dit koord is speciaal ontworpen voor mensen met een
visuele beperking. Dankzij dit koord kan een blinde
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lijkt op een combinatie van air-hockey en tafeltennis,
maar heeft zijn eigen charmes. Het spel wordt
gespeeld op een rechthoekige tafel met een 14 cm
hoge rand en aan beide kanten een doel. De spelers
staan allebei aan een kant van de tafel en dragen een
masker en showdown handschoen (ter bescherming).
Beide spelers moeten proberen te scoren aan de
andere zijde en tegelijk ervoor zorgen dat de
tegenstander niet aan hun kant scoort. De belletjes in
de bal zorgen ervoor dat de spelers horen waar de bal
is.

en/of slechtziende samen met een buddy sporten,
bijvoorbeeld rennen of hardlopen. Dit koord is geel van
kleur en zo'n 60 centimeter lang.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Lengte

Prijs

EXP5105

60 cm

€5,50

Deze showdown handschoen is gemaakt van Amaraleer en heeft een flexibele plastic beschermlaag. Hij is
beschikbaar in 5 maten (XS, S, M, L en XL), waarbij u de
keuze heeft tussen links- of rechtshandig.
In ons assortiment hebben wij alles wat u nodig heeft
voor deze sport. Bent u op zoek naar een andere sport,
kijk dan snel verder op onze website!

Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Maat

Prijs

EXP5054LXS

Linkshandig

XS

€19,00

EXP5054RXS

Rechtshandig

XS

€19,00

EXP5054LS

Linkshandig

S

€19,00

EXP5054RS

Rechtshandig

S

€19,00

EXP5054LM

Linkshandig

M

€19,00

To see all Variations click here
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Showdown tafel

Showdown batje

Showdown is een leuk en actief spel en zeer geschikt
voor blinden en mensen met een visuele beperking.
Het lijkt op een combinatie van air-hockey en
tafeltennis, maar heeft zijn eigen charmes. Het spel
wordt gespeeld op een rechthoekige tafel met een 14
cm hoge rand en aan beide kanten een doel. De
spelers staan allebei aan een kant van de showdown
tafel en dragen een masker en handschoen (ter
bescherming). Beide spelers moeten met een
showdown batje proberen te scoren aan de andere
zijde en tegelijk ervoor zorgen dat de tegenstander niet
aan hun kant scoort. Vanwege de belletjes in de bal
horen de spelers waar de bal is.

Showdown is een leuk en actief spel dat veel gespeeld
wordt door blinden en mensen met een visuele
beperking. Het lijkt op een combinatie van air-hockey
en tafeltennis, maar heeft zijn eigen charmes. Het spel
wordt gespeeld op een rechthoekige tafel met een 14
cm hoge rand en aan beide kanten een doel. De
spelers staan allebei aan een kant van de tafel en
dragen een masker en handschoen (ter bescherming).
Beide spelers moeten met een showdown batje
proberen te scoren aan de andere zijde en er tegelijk
voor zorgen dat de tegenstander niet aan hun kant
scoort. Vanwege de belletjes in de bal horen de spelers
waar de bal is.

Deze showdown tafel is inklapbaar in twee delen en
daardoor makkelijk te vervoeren. De tafel heeft een
gewicht van ca. 100 kilo en is gemaakt van hout in een
aluminium frame. De afmeting van showdown tafel is
3,66 x 1,22 x 0,78 m (L x B x H).

Dit showdown batje is gemaakt van vurenhout en is
een gecertificeerd wedstrijdbatje. Het batje is 30 cm
lang en 7 cm breed en dus licht van gewicht.

In ons assortiment hebben wij alles wat u nodig heeft
voor deze sport. Bent u op zoek naar een andere sport,
kijk dan snel verder op onze website!

Producteigenschappen

In ons assortiment hebben wij alles wat u nodig heeft
voor deze sport. Bent u op zoek naar een andere sport,
kijk dan snel verder op onze website!

Producteigenschappen
Artikelnummer

Afmeting

Materiaal

Prijs

Vurenhout

€25,00

30 x 7
EXP5052

cm (L x
B)
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Artikelnummer

Afmeting
365 x

EXP5056

122 x 78
cm (L x B
x H)

Materiaal

Hout in
aluminium
frame

Gewicht

Ca. 100
kg

Prijs

€3.250,00

Rinkelbal Petito

Sportmasker

Rinkelbal Petito uitermate geschikt voor mensen met
een visuele beperking.

Sportmasker, speciaal ontworpen voor blinden en/of
slechtzienden, als accessoire bij diverse blinde
sporten. Dit sportmasker is gemaakt van zacht en
buigzaam rubber en is leverbaar in 1 maat. U kunt de
maat verstellen met het verstelbare elastiek dat aan
het masker zit. Het masker is verkrijgbaar met een
rood of een blauw elastiek.

Deze 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.

U kunt dit masker bijvoorbeeld gebruiken
tijdens basketbal, voetbal, goalbal, torbal of
showdown.

Producteigenschappen
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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!

Artikelnummer

Extra
Informatie

Prijs

Kleur

Producteigenschappen

EXP5080R

elastiek:

€40,00

rood
Artikelnummer

EXP5060

EXP5065

Extra
Informatie

Petito bal
Petito bal
(foam)

Doorsnede

Gewicht

Materiaal

Prijs

Kleur
13 cm

13 cm

140
gram
200
gram

Imitatieleer

€30,00

Foam

€20,00

EXP5080B

elastiek:

€40,00

blauw

Showdown balletjes

Voetbal met geluid

Showdown balletjes, gemaakt van geel plastic. Ze
hebben een diameter van 6 cm, wegen ongeveer 26
gram en maken rinkelende geluiden. Wij leveren deze
showdown balletjes per 1, 5 of 10 stuks.

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.

Showdown is een leuk en actief spel dat blinden en
mensen met een visuele beperking kunnen spelen. Het
lijkt op een combinatie van air-hockey en tafeltennis,
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maar heeft zijn eigen charmes. Het spel wordt
gespeeld op een rechthoekige tafel met een 14 cm
hoge rand en aan beide kanten een doel. De spelers
staan allebei aan een kant van de tafel en dragen een
masker en handschoen (ter bescherming). Beide
spelers moeten proberen te scoren aan de andere zijde
en tegelijk ervoor zorgen dat de tegenstander niet aan
hun kant scoort. De belletjes in de bal zorgen ervoor
dat de spelers horen waar de bal is.
In ons assortiment hebben wij alles wat u nodig heeft
voor deze sport. Bent u op zoek naar een andere sport,
kijk dan snel verder op onze website!

Producteigenschappen

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.

Producteigenschappen
Artikelnummer

EXP5005

Artikelnummer

Naam

Doorsnede

Materiaal

Gewicht

Prijs
EXP5011

EXP5050-1X

Showdownballen
(per stuk)

6 cm

Plastic

6 cm

Plastic

6 cm

Plastic

26
gram

€9,95

Extra
Informatie

Regenboog
Blauwe
vlam

Doorsnede

Maat

Materiaal

19 cm

3

Imitatieleer

19 cm

3

Imitatieleer

EXP5050

Showdownballen
(5 stuks)
Showdownballen
(10 stuks)

26
gram
26
gram

€44,75

19 cm

3

Imitatieleer

750
gram
520
gram

Prijs

€55,00

€55,00

Opstartset
met gele

EXP5050-5X

Gewicht

EXP5008

voetbal en
8
maskertjes

€75,00
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Torbal met geluid

Goalbal 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

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. Om de
bal uit het net te houden, moet iemand deze
tegenhouden. Hiervoor mag het hele lichaam gebruikt
worden.

tegenstanders de bal aan kunnen horen komen. Het
spel wordt gespeeld met een blauwe rubberen bal met
belletjes.

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!

Producteigenschappen
Artikelnummer

EXP5040

Doorsnede

21 cm

Materiaal

Rubber

gram

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!

Producteigenschappen

Gewicht
500

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.

Prijs
Artikelnummer

Maat

Doorsnede

EXP5034

5

22 cm

EXP5035

7

24 cm

€52,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Gewicht
900
gram
1250
gram

Materiaal

Prijs

Rubber

€77,00

Rubber

€82,00
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Basketbal met geluid

3D tactiele puzzel Renbaan

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:

3D tactiele puzzel Renbaan. Deze 3D tactiele puzzel
Renbaan ‘buzzel’ bestaat uit 6 vierkante stukjes die elk
een deel van een renbaan vormen. De losse stukjes
zijn voelbaar door een ingeprent golfpatroon en heeft
een afmeting van 20,5 x 14,5 centimeter. De puzzel is
voorzien van een rechthoekige omlijsting om de
puzzelstukjes bij elkaar te houden. Geschikt voor
kinderen en beginnende puzzelaars.

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!

Producteigenschappen

Buzzels is een initiatief van Bartiméus in
samenwerking met hulpmiddelenleverancier Iris Huys
(www.buzzels.nl).
Buzzels is puzzelen met gevoel. Dit zijn namelijk 3D
geprinte tactiele puzzels voor visueel beperkte
mensen. Buzzels is een uniek concept, dat nieuwe
legpuzzel mogelijkheden biedt voor mensen met een
visuele beperking.
De nieuwste technologie van het 3D printen biedt een
scala aan nieuwe mogelijkheden. De ontwikkelde
Buzzels stimuleren de cognitieve ontwikkeling en het
abstract denken. Tevens bieden ze plezier en
ontspanning voor jong en oud van elk niveau! Buzzels
biedt de mogelijkheid om de puzzels daadwerkelijk te
voelen door verschil in hoogte te ervaren, sporen te
volgen en vormen te herkennen. Hierdoor is het ook
voor de vergevorderde puzzelaar een grote uitdaging.
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Artikelnummer

Maat

Doorsnede

Materiaal

EXP5045

5

22 cm

Rubber

EXP5046

7

24 cm

Rubber

Gewicht
530
gram
660
gram

Prijs

Producteigenschappen

€25,00

Artikelnummer

Kleur

Prijs

65006

Roze

€44,95

€35,00

3D tactiele puzzel Slingers

3D tactiele puzzel Bergen

3D tactiele puzzel Slingers. Deze rechthoekige 3D
tactiele puzzel Slingers ‘buzzel’ is een echte
breinbreker. De puzzel bestaat uit maar liefst 88
vierkante stukjes en heeft een afmeting van 20,5 x 14,5
centimeter. Gezamenlijk moeten de stukjes een
onafgebroken slinger vormen. Het begin en het eind
van de slinger lopen af. Voor de gevorderde puzzelaar,
uit het Buzzels concept.

3D tactiele puzzel Bergen. Deze 3D tactiele puzzel
Bergen ‘buzzel’ bestaat uit 12 ongelijke stukken die
samen een tactiel bergpatroon vormen en heeft een
afmeting van 20,5 x 14,5 centimeter. De hoogste berg
piekt tot een hoogte van 5 centimeter. De stukjes
passen maar op 1 manier en moeten soepel op elkaar
aansluiten. De puzzel is voorzien van een omlijsting
om de stukjes bij elkaar te houden. Geschikt voor
beginnende puzzelaars én gevorderden!

Buzzels is een initiatief van Bartiméus in
samenwerking met hulpmiddelenleverancier Iris Huys
(www.buzzels.nl).
Buzzels is puzzelen met gevoel. Dit zijn namelijk 3D

Buzzels is een initiatief van Bartiméus in
samenwerking met hulpmiddelenleverancier Iris Huys
(www.buzzels.nl).
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geprinte tactiele puzzels voor visueel beperkte
mensen. Buzzels is een uniek concept, dat nieuwe
legpuzzel mogelijkheden biedt voor mensen met een
visuele beperking.
De nieuwste technologie van het 3D printen biedt een
scala aan nieuwe mogelijkheden. De ontwikkelde
Buzzels stimuleren de cognitieve ontwikkeling en het
abstract denken. Tevens bieden ze plezier en
ontspanning voor jong en oud van elk niveau! Buzzels
biedt de mogelijkheid om de puzzels daadwerkelijk te
voelen door verschil in hoogte te ervaren, sporen te
volgen en vormen te herkennen. Hierdoor is het ook
voor de vergevorderde puzzelaar een grote uitdaging.

65007

Kleur
Paars

De nieuwste technologie van het 3D printen biedt een
scala aan nieuwe mogelijkheden. De ontwikkelde
Buzzels stimuleren de cognitieve ontwikkeling en het
abstract denken. Tevens bieden ze plezier en
ontspanning voor jong en oud van elk niveau! Buzzels
biedt de mogelijkheid om de puzzels daadwerkelijk te
voelen door verschil in hoogte te ervaren, sporen te
volgen en vormen te herkennen. Hierdoor is het ook
voor de vergevorderde puzzelaar een grote uitdaging.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Buzzels is puzzelen met gevoel. Dit zijn namelijk 3D
geprinte tactiele puzzels voor visueel beperkte
mensen. Buzzels is een uniek concept, dat nieuwe
legpuzzel mogelijkheden biedt voor mensen met een
visuele beperking.

Producteigenschappen

Prijs
Artikelnummer

Kleur

Prijs

65002

Paars

€69,95

€44,95
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3D tactiele puzzel Bestek

3D tactiele puzzel Buis

3D tactiele puzzel Bestek. Deze 3D tactiele puzzel
Bestek ‘buzzel’ is een rechthoekige puzzel van van 20,5
x 14,5 centimeter. De puzzel heeft 20 stukjes plus een
omlijsting om de stukjes bij elkaar te houden. Het
bestek is voelbaar op de puzzelstukjes en vormt een
lepel, mes en een vork. Het mes bevat ook echte
kartelrandjes. Spelenderwijs herkent de puzzelaar deze
vormen. Geschikt voor kinderen en beginnende
puzzelaars.

3D tactiele puzzel Buis. Deze 3D tactiele puzzel
Buis ‘buzzel’ bestaat uit 5 ongelijke ringen die op één
manier precies in elkaar passen en daardoor een toren
vormen. De gehele buis is 20,5 centimeter hoog en
heeft een doorsnede van 9,5 cm. Geschikt voor
kinderen en beginnende puzzelaars.

Buzzels is een initiatief van Bartiméus in
samenwerking met hulpmiddelenleverancier Iris Huys
(www.buzzels.nl).
Buzzels is puzzelen met gevoel. Dit zijn namelijk 3D
geprinte tactiele puzzels voor visueel beperkte
mensen. Buzzels is een uniek concept, dat nieuwe
legpuzzel mogelijkheden biedt voor mensen met een
visuele beperking.
De nieuwste technologie van het 3D printen biedt een
scala aan nieuwe mogelijkheden. De ontwikkelde
Buzzels stimuleren de cognitieve ontwikkeling en het
abstract denken. Tevens bieden ze plezier en
ontspanning voor jong en oud van elk niveau! Buzzels
biedt de mogelijkheid om de puzzels daadwerkelijk te
voelen door verschil in hoogte te ervaren, sporen te
volgen en vormen te herkennen. Hierdoor is het ook
voor de vergevorderde puzzelaar een grote uitdaging.

Producteigenschappen

Buzzels is een initiatief van Bartiméus in
samenwerking met hulpmiddelenleverancier Iris Huys
(www.buzzels.nl).
Buzzels is puzzelen met gevoel. Dit zijn namelijk 3D
geprinte tactiele puzzels voor visueel beperkte
mensen. Buzzels is een uniek concept, dat nieuwe
legpuzzel mogelijkheden biedt voor mensen met een
visuele beperking.
De nieuwste technologie van het 3D printen biedt een
scala aan nieuwe mogelijkheden. De ontwikkelde
Buzzels stimuleren de cognitieve ontwikkeling en het
abstract denken. Tevens bieden ze plezier en
ontspanning voor jong en oud van elk niveau! Buzzels
biedt de mogelijkheid om de puzzels daadwerkelijk te
voelen door verschil in hoogte te ervaren, sporen te
volgen en vormen te herkennen. Hierdoor is het ook
voor de vergevorderde puzzelaar een grote uitdaging.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Artikelnummer

Kleur

Prijs

65003

Oranje

€49,95

65004

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Kleur
Multi
colour

Prijs

€84,95
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3D tactiele puzzel Figuren
3D tactiele puzzel Figuren. Deze 3D tactiele puzzel
Figuren 'buzzel’ bestaat uit 12 vierkante stukjes.
Samen vormen ze een rechthoek van 20,5 x 14,5
centimeter. Elk stukje bevat de helft van een figuur of
een bepaald reliëf, een ander stukje bevat precies de
andere helft van dit figuur of reliëf. Alle stukjes samen
passen daarmee maar op één manier op elkaar.
Geschikt voor kinderen en beginnende puzzelaars.
Buzzels is een initiatief van Bartiméus in
samenwerking met hulpmiddelenleverancier Iris Huys
(www.buzzels.nl).
Buzzels is puzzelen met gevoel. Dit zijn namelijk 3D
geprinte tactiele puzzels voor visueel beperkte
mensen. Buzzels is een uniek concept, dat nieuwe
legpuzzel mogelijkheden biedt voor mensen met een
visuele beperking.
De nieuwste technologie van het 3D printen biedt een
scala aan nieuwe mogelijkheden. De ontwikkelde
Buzzels stimuleren de cognitieve ontwikkeling en het
abstract denken. Tevens bieden ze plezier en
ontspanning voor jong en oud van elk niveau! Buzzels
biedt de mogelijkheid om de puzzels daadwerkelijk te
voelen door verschil in hoogte te ervaren, sporen te
volgen en vormen te herkennen. Hierdoor is het ook
voor de vergevorderde puzzelaar een grote uitdaging.

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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Kleur

Prijs

65005

Groen

€44,95
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