
VRIJE TIJD 
 

 

Rinkelballen 
 

 

 

 020002293 

Tennisbal met rinkelbellen. 
Vervaardigd uit geel schuim. 
Diameter : 9 cm. 

 

 

 

 020000130 

Gymnastiekbal met rinkelbellen. 
340 gram. 
Kleur rood. 

 

 

 020000129 

Torball / Football met rinkelbellen. 
500 gram. 
Kleur rood. 

 

 

 

 



 

 020000916 

Goalball met rinkelbellen. 
1250 gram. 
Kleur blauw. 

 

 

 020002260 

Goalball met rinkelbellen. 

Diameter 14 cm. 
Kleur: oranje. 
 

 

 

 020002250 

Goalball met rinkelbellen. 
Diameter 21 cm. 
Kleur: oranje. 
 

 

 

Gezelschapsspelen 
 

 

 

 020000283 

Houten Damspel. 
40 cm x 40 cm. 
Aangepast middels verhoogde en 

verlaagde speelvakken. 
Bovenzijde damstenen zijn 
verschillend van reliëf. 
Voor 2 spelers. 

 

 



 

 020000140 

Houten Schaakspel. 
Compact speelbord 25 cm x 17 cm. 
Aangepaste speelstukken. 
Voor 2 spelers. 

 

 

 020002023 

Houten schaakspel. 
Mooie uitvoering. 

Speelbord met 64 in het midden 
geperforeerde vakken wat het 
plaatsen van de speelstukken 
vereenvoudigt. 
Eén vak op twee is in relief en in 
kastanjekleur. 
Speelstukken in kastanjekleur zijn 
gemakkelijk herkenbaar dankzij een 
punt op hun top. 
Op de onderkant van het bord is een 
groen fluwelen stof aangebracht. 
Afwerking in vernist hout. 
Afmetingen: 250 x 250 x 24 mm. 
Vakjes van 29 mm. 
Totaalgewicht: 
speelbord + pionnen: 852 g. 

 

 

 020001831 

Schaakspel in kunststof met groot  
speelbord 30 cm x 30 cm. 
Aangepaste speelstukken. 
Voor 2 spelers. 

 



 

 020000113 

Domino dubbel zes. 
Domino’s in witte kunststof met 
zwarte tastbare punten. 
Afmetingen van één domino:  
5 cm x 2,5 cm. 

 

 

 020001145 

 

Dice box. 
Houten doosje met staafjes en 
dobbelsteen. 
Afmetingen: 13 cm x 13 cm. 

 

 

 020000075 

 

Backgammon. 
Houten speelbord met tastbare 
markeringspunten. 
Voor 2 spelers. 
Afmetingen: 35 cm x 35 cm. 

 

 

 

 020000120 

 

Nine Men’s Morris. 
Strategiespel voor 2 spelers. 
Speelbord in reliëf: 25 cm x 25 cm. 

 



 

 020000154 

Vier op een rij. 
Strategiespel voor 2 spelers. 
Gele en rode schijven, waaronder de 
gele geperforeerd zijn in hun midden. 

 

 

 020001210 

 

Quads. 
Strategiespel voor 2 spelers. 
Speelbord en speelstukken in 
kunststof. 
Aangepaste speelstukken. 

 

 

 

 020001385 

Scrabble, woordenspel voor 2 tot 4 
spelers. 
Blokjes met zwarte letters op witte 

achtergrond, voorzien van braille-
indicaties. 
Speelbord in kunststof 36 x 36 cm. 
FRANSTALIGE versie. 

 

 

 

 020001720 

Scrabble Géant voor slechtzienden, 
woordenspel voor 2 tot 4 spelers. 
Draaiend speelbord in kunststof  
36 cm x 36 cm. 

Grote blokjes met zwarte letters op 
witte achtergrond (2,4 cm x 2,4 cm). 
FRANSTALIGE versie. 

 

 

 

 



 

 

 

 020002345 

Idem R1720. 
Met braillemarkeringen. 
ENGELSTALIGE versie. 
 

 

 

 020002328 

Rummikub behoort tot het klassiek 
gezelschapspel. 
De stenen zijn gemaakt van 
hoogwaardig kunststof met duidelijk, 
grote cijfers en braille markeringen. 
Afmetingen van de cijfers : ongeveer 
2,5 bij 2 cm. 
Dit spel is geschikt voor 2-4 spelers, 
vanaf 8 jaar. 
Grootletter + braille editie. 

 

 

 020002329 

Idem R2328. 
Enkel grootletter uitvoering. 

 



 

 020002372 

1000 kilometer. 
Het doel van het spel is heel 
eenvoudig: leg zo snel mogelijk  
1000 km af. 
Hinder uw tegenspeler(s) en probeer 
te vermijden dat hij of zij u hinderen. 
Voor 2 tot 4 spelers vanaf 7 jaar. 
Dit spel bevat 106 kaarten met braille 
markeringen (franstalig). 
 

 

 

 

 020001229A 

SchijfMikado. 
Handigheidsspel voor 2 tot 4 spelers. 

 

 

 020001211 

 

Pogo. 
Houten denkspel voor 2 spelers. 

 

 

 020001989 

Tactiele Rubik cube. 

De kubus heeft 1 kleur per kant en 
een tactiele indicatie per kleur. 
Na het verplaatsen van de roterende 
oppervlakten is het de bedoeling de 
kubus terug naar zijn oorspronkelijke 
vorm te brengen. 

 



 

 020002344 

Tactiele Rubik cube. 
Zelfde principe als R1989 maar met 
andere vormen. 
 

 

 

 020001899 

Pyramid puzzle. 
Chinese hoofdbreker. 

De samenstelling van de pyramide 
gebeurt aan de hand van 
verschillende houten vormen. 
Vierkante basis: 11 x 11 cm 
in hout. 

 

 

 

 020001900 

Tic Tac Toe. 
Houten spel, samengesteld uit een 
vierkanten rooster. 
Afmetingen: 12,5 x 12,5 cm. 
Met 9 vakjes telkens gescheiden door 
een tactiele gleuf. 
5 houten vormen “O” en “X”. 
Diegene die 3 identieke stukken op 
een diagonale, horizontale of verticale 
lijn kan plaatsen is de winnaar. 

 

 



 

 020001901 

Round shape clock puzzle. 
Ronde klok in hout. 
Ideaal om het uur aan te leren. 
Diameter: 21 cm. 
Verschillende houten verwijderbare 
vormen, voorzien van braillecijfers, 
stellen de uren voor. 
De tactiele verplaatsbare wijzers 
bieden de mogelijkheid verschillende 
uren te simuleren. 

 

 

 

 020001902 

Sudoku in braille. 
Houten speelbord: 25 x 25 cm. 
9 roosters duidelijk gescheiden met 
telkens 9 goed voelbare vakjes. 
Pionnen zijn genummerd en 
gemarkeerd in braille. 
Elk nummer heeft een verschillende 
kleur. 

 

 

 

 020002261 

Goki, voelmemo. 
Samengesteld uit 16 paren met 
verschillende texturen, te verzamelen 
op de tast. 
Geleverd in een stoffen zak. 

 

 



 

 020002264 

Knopen om te rijgen. 
Deze set bestaat uit 140 knopen, 
12 oefenbladen en 10 veters van 
93 cm. 
De knopen hebben 1 tot 5 gaatjes. 
Het aantal is tevens voelbaar te 
herkennen door middel van het cijfer 
in reliëf of in braille. 
Helpt de fijne motoriek te 
ontwikkelen. 

 

 

 

 020002265 

Tactiele lotto De dieren. 
Tactiel associatiespel om de tastzin te 
bevorderen. 
Samengesteld uit een kartonnen 
draaiwiel met 18 dierenkaarten in 
6 verschillende materialen. 
Vanaf 3 jaar, 1 tot 4 spelers, 
gemiddelde speelduur: 10 min. 

 
 

 

 020002268 

Geurenlotto. 
Kinderen zijn reeds heel jong 
gevoelig voor geuren. 
Dit spel stimuleert hen om geuren 
rondom hen te herkennen en te 
onderscheiden. 
30 geurverspreiders van fruit, 

bloemen en huishoudelijke artikelen. 
5 kaarten. 
1 tot 5 spelers, vanaf 4 jaar. 
 

 



 

 020002266 

Peekaboo sound boxes. 
Houten bord met 
12 geluidskubussen. 
Het doel is 2 identieke klanken te 
identificeren en de klankenparen te 
matchen. 
Concentratiespel, stimuleert de 
luistervaardigheid. 

 

 

 

 020002368 

Quarto Access, strategisch spel. 
Magnetisch bord met 16 vakjes. 
16 houten pionnen, allemaal 
verschillend, elk met 4 verschillende 
karakters : rond of vierkant, klein of 
groot, vol of uitgehold, gegroefd of 
glad. 
2 blinddoeken. 
Plaats op een rij op het spelbord 4 
elementen die éénzelfde eigenschap 

delen. 
De pionnen worden telkens 
aangereikt door de tegenspeler. 
2 spelers, vanaf 8 jaar. 
 

 



 

 020002369 

In Mow Access kruipen spelers in de 
huid van boeren die hun koeien naar 
de stal drijven. 
Helaas zijn sommige van hen besmet 
met vliegen. 
De waarden op de tegels zijn zeer 
contrasterend en vermeld in braille. 
Tactiele stippen geven het aantal 
vliegen op de koeien aan. 
2 tot 5 spelers, vanaf 7 jaar. 

 

 

 

 020002267 

Set van 4 buzzers. 
Zoemers met verschillende geluiden 
om uw lessen mee op te vrolijken en 
ze nog ludieker te maken. 
Kunnen tevens een boodschap, 
geluiden of muziek opnemen 
gedurende 7 seconden. 
Iedere zoemer werkt op 2 AAA 
batterijen, niet inbegrepen. 

 

 



 

 020001353 

 

Toren bestaande uit op te stapelen 
opgevulde ringen in stof. 
Ringen van toenemende grootte. 
Voor kinderen tussen  
6 en 18 maanden. 

 

 

 020001181 

Multi Sensorisch speelgoed. 
Voor kinderen tussen  
6 en 24 maanden. 

 

 

Speelkaarten 
 

 

 

 020000148 

Jumbo speelkaarten met grote 
afbeeldingen, grote cijfers en letters, 
set van 52 kaarten. 
Afmetingen: 17,8 cm x 11,8 cm. 
ENGELSTALIGE versie. 

 

 



 

 0000378 

Speelkaarten met normale 
afbeeldingen, grote cijfers en letters. 
Twee sets van 52 kaarten in normaal 
formaat. 
ENGELSTALIGE versie. 

 

 

 020000127 

Speelkaarten “Brailleliga”. 
Zonder afbeeldingen. 
Grote cijfers en letters. 
De 4 kaartenfamilies werden 
vervangen door kleuren. 
Set van 52 kaarten in normaal 
formaat. 
FRANSTALIGE versie. 

 

 

 

 020001719 

Speelkaarten “Extra Visible”. 
Zonder afbeeldingen. 

Grote cijfers en letters. 
Set van 52 kaarten in normaal 
formaat. 
NEDERLANDSTALIGE versie. 

 

 

 020002104 

Speelkaarten “Low Vision Design”. 
Grote cijfers en letters van 4 cm 
hoogte. 
Zonder afbeeldingen. 

Set van 52 kaarten in normaal 
formaat. 
ENGELSTALIGE versie. 
 

 



 

 020001555 

Speelkaarten “Extra Visible”. 
Zonder afbeeldingen. 
Grote cijfers en letters. 
Set van 52 kaarten in normaal 
formaat. 
ENGELSTALIGE versie. 

 

 

 020002014 
 
Speelkaarten zonder afbeeldingen. 

ENGELSTALIGE versie. 
Grote cijfers en letters. 
Set van 52 kaarten in normaal 
formaat. 

 

 

 

 020000124 

Klassiek kaartspel met braille 
symbolen. 
Set van 52 kaarten. 

 



 

 020001373 

UNO. 
Spel bestaande uit 108 kaarten 
aangepast in braille. 
NEDERLANDSTALIGE versie. 

020000101 

UNO. 
Spel bestaande uit 108 kaarten 
aangepast in braille. 
FRANSTALIGE versie. 

020002347 

Spel bestaande uit 108 kaarten 
aangepast in braille. 
ENGELSTALIGE versie. 

 
 

Kaartenhouders 
 

 

 

 020000240 

Houten kaartenhouder. 
Halfrond. 
Lengte ongeveer 50 cm. 

 



 

 020001725 

Kaartenhouder in blauwe of rode 
kunststof. 
Rond model met springveer. 

 

 

 020002109 

Kaartenhouder in rode kunststof. 

Verkocht per stuk. 
 

 

 

 020002224 

Kaartenhouder in blauwe kunststof. 
Verkocht per stuk. 
 

 

 

Sport 
 

 

 

 020001773 

Blauwe badmuts in silicone. 
Voorzien van het herkenningsteken 
van “blindheid”. 

 



 

 020000380 

Badmuts in stof. 
Voorzien van het herkenningsteken 
van “slechtziend”. 

 

 

 020001376 

Badmuts Speedo in silicone. 

Voorzien van het herkenningsteken 
van “slechtziend”. 

 

 

 020002336 

Officiële voetbal voor blinden. 
 

 

 

 020002294 

Blind voetbal starter kit. 
Bevat : 1 voetbal met rinkelbellen, 
8 blinddoeken (4 rode en 4 zwarte) 
en een katoenen zak met sluiting. 
 

 



 

 020002295 

Leidingsband voor jogging. 
Riem van 50 cm met handvatten aan 
beide uiteinden. 
De twee lopers worden met de hand 
verbonden zodanig dat de blinde of 
slechtziende persoon zijn traject in 
alle veiligheid kan afleggen. 
Vervaardigd van sterk katoen, 
kleur geel. 

 

 

 

 020002296 

Blinddoek. 
Vervaardigd uit polyester met 
klittenbandsluiting, wasbaar, 
unieke maat. 
Kleur rood. 
 

 

 

 020002297 

Idem R2296. 
Kleur zwart. 
 

 

 

Dobbelstenen 
 

 

 

 020001977 

Dobbelstenen in witte kunststof met 
uitspringende zwarte punten. 
Verkrijgbaar per spel van 
2 dobbelstenen. 
Afmetingen : 2 x 2 x 2 cm. 

 



 

 020001481 

Magic Gamble. 
Elektronische dobbelsteen met licht 
en geluid. 
Afmetingen : 6 x 6 x 6 cm. 
Kleur : wit. 
 

 

 

 020002343 

Draaiende dobbelstenen. 

 

 

 

Stiften 
 

 

 

 020001065 

12 geurstiften “Mr. Sketch”. 

Elke kleur stemt overeen met een 
fruitgeur. 

 



 

 020002147 

8 geurstiften “Scentos”. 
Elke kleur stemt overeen met een 
fruitgeur. 
 

 

 

Diversen 
 

 

 

 020002172 

CD Lou B., ‘Je vous kiffe’. 
De 20-jarige Lou is drager van het 
syndroom van De Morsier, een uiterst 
zeldzame aangeboren stoornis. 
Deze aandoening weerhoudt hem niet 
om zijn muzikale vaardigheden te 
benutten. 
12 titels te ontdekken. 
 

 



 

 020002173 

DVD «Lettre à Lou» een film van Luc 
Boland. 
Een zeer ontroerend en aangrijpend 
portret. 
Speeltijd : 231 min. 
Gesproken taal : frans met 
Nederlandstalige ondertiteling. 
 

 

 

 

 020002184 

DVD «Brief aan Lou», een film van 
Luc Boland. 
Een zeer ontroerend en aangrijpend 
portret. 

Speeltijd : 231 min. 
Gesproken taal : frans met 
Nederlandstalige ondertiteling. 
 

 

 


