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Spel als leefstijl

De visie van Burner Motion is om mensen 
te motiveren voor een actieve leefstijl.  
Ons team is een netwerk van experts op 
het gebied van sport en spel en is 
geregeld aanwezig op (inter-)nationale 
congressen en studiedagen.

Burner Games – Speelplezier voor 
iedereen!

Als je speelt, vergeet je de inspanning en 
leef je even in een andere wereld. Burner 
Games zijn perfect voor heterogene 
groepen waardoor iedereen mee blijft 
spelen en elke gymles een enerverend 
avontuur wordt. 

Recepten voor gymlessen

De ”rode draad“ zijn de boekjes van 
Burner Motion. Alle inhoud kan zonder 
voorkennis gebruikt worden.
 
Functie voldoet aan stijl

Al onze ideeën voor spellen en materialen 
zijn ontstaan in samenwerking met 
kinderen en jongeren tijdens gymlessen. 
De materialen worden verfraaid door 
actieve graffiti-artiesten en geproduceerd 
door aantoonbare deskundigen. Dit 
maakt spelen twee keer zo leuk!

Afleveringen in Nederland en België

Alle boekjes en materialen wordt binnen 
Nederland en België direct verzonden en 
op locatie afgeleverd. Voor meer 
informatie over alle materialen: www.
burnershop.eu

Groet,
Muriel Sutter, 
directrice Burner Motion

www.burnershop.eu

burner motion – speelplezier voor iedereen!

new&hot

DONUTS
De ”Donuts“ hebben een stabiele kern en een 
zachte, zeer gladde buitenlaag.

 � Gameplay klein (165 mm) / groot (185 mm) 

STICKS & DOPJES
De stick bestaat uit een stok en vervangbare dopjes 
met speciaal profiel. Hierdoor is het makkelijker om 
de donuts ook door de lucht spelen. De stokken zijn 
in twee verschillende kwaliteiten beschikbaar – in de 
maten kort (97 cm), medium (120 cm) en lang 
(135 cm) en verschillende kleuren

 � Schoolsticks “Gloss”: Polycarbonaat (kort en 
medium)

 � Flow-Sticks Premium ultralight Carbon-/Fiberglass 
Composite sticks (kort, medium en lang)

 � Vervangbare dopjes 

GOALIE MASKERS
Het speciale vizier heeft kleinere gaten dan het 
masker dat bij floorball of honkbal wordt gebruikt. 
Dit om te voorkomen dat een stick het gezicht van 
de goalie raken kan.

 � Maten S/M en M/L
 � Stickervel met stijlvolle, creatieve donuts-stickers 

VINYL SUPERSTRETCH FLOORTAPE
Met deze elastische “magic tape” kunt u ook ronde 
grondmarkeringen aanbrengen op de vloer, zonder 
plakresten dankzij de schone lijm.

 � Wit, breedte 5 cm, rol à 55 m

TASSEN
Om alle materialen praktisch te dragen zijn er 
stijlvolle tassen:

 � Grote Donut Hockey draagtas
 � Tas voor Donuts 

burner
DONUT HOCKEY – HET NIEUWE “BURNER” TEAMSPEL!

Schiet – Score – Allemaal! Is de slogan van dit teamspel. Donut hockey is makkelijk 
om te leren, zeer integratief en super aantrekkelijk. Het ideale spel voor school en 
vereniging met speciaal ontwikkeld materiaal:
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BURNER GAMES 
Kleine spelen met een grote funfactor

Als beloning na een zware les, bij binnenkomst in de 
vroege ochtend of als afsluiting van het laatste uur voor 
een feestdag: deze spelen geven gegarandeerd plezier 
en opwinding.

 �  Naast Nederlands ook verkrijgbaar in het Frans, Duits, 
Italiaans en Engels.

BURNER GAMES RELOADED 
Nieuwe spelen voor nog meer plezier

Kleine spelen voor veel beweging, plezier en ruimte 
voor verbeelding. Dat zijn de Burner Games Reloaded, 
geïnspireerd door verschillende culturen en naties, 
videospelletjes, apps, films en andere media.

 �  Naast Nederlands ook verkrijgbaar in het Frans, Duits, 
Italiaans en Engels.

 
BURNER GAMES REVOLUTION
Nieuwe ideeën voor ultiem speelplezier

Dit derde boekje in de Burner Games-serie brengt veel 
nieuwe, eenvoudige en aantrekkelijk spelen. Sterke en 
minder bekwame spelers worden elke keer goed 
geïntegreerd in deze spelen. Veel actie en opwinding 
tijdens elk spel is gegarandeerd.

 �  Naast Nederlands ook verkrijgbaar in het Frans 
en Duits. 

Binnenkort in het Nederlands verkrijgbaar:

BURNER GAMES FANTASY
Plezier - Energie - Avontuur

Gewoon spelen, dat is de wens van veel kinderen en 
jongeren tijdens de LO-lessen. En bij voorkeur elke keer 
weer nieuwe spelletjes die met vreugde, bewegings-
drang, energie en verbeelding tot leven gebracht 
worden.

 �  Verkrijgbaar in het Duits

3-2-1 GOAL! 
Handige handvatten voor sportspelen

Hoe beter je in staat bent om spelsituaties te beheersen, 
hoe meer plezier je kunt hebben in het spel. Spelreek-
sen zijn leuk en erg handig voor het leren. Door het ge-
bruik van speelse vormen kunnen oefeningen worden 
ontworpen zodat ze heel dicht bij een authentieke spel-
situatie komen. Niet alleen maken deze oefeningen het 
oefenen interessanter, maar ze vereenvoudigen ook de 
overdracht van de geleerde vaardigheden naar het ei-
genlijke spel. 

 � Verkrijgbaar in het Duits

BURNER GLADIATORS
Kleine gevechten voor grote vechters

Martial Arts expert Andreas Güttner heeft voor jong en 
oud actuele en fantasierijk “vechtspelen” ontworpen. 
Het boek biedt een eenvoudige benadering van deze 
spelen vol strijd met en zonder handgereedschap.

 � Verkrijgbaar in het Duits

NIEUW: DONUT HOCKEY 
Fast Food for Fast People

Donut Hockey is een eenvoudige, zeer integratieve 
nieuw teamspel. Dit handboek biedt veel aantrekkelijke 
en speelse ideeën voor de oefening voor alle spel-
relevante onderdelen en veel gevarieerde spelvormen.

 �  Verkrijgbaar in het Duits

SPEED HANDBAL 
Eenvoudig – aantrekkelijk – snel

Speed handbal bezit alle emoties van handbal en biedt 
ook beginners direct een dynamische spelervaring. 
Tegelijkertijd worden op een speelse manier verschillende 
basisvaardigheden ontwikkeld.

 �  Verkrijgbaar in het Duits

Binnenkort óók in het Nederlands verkrijgbaar:
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BURNER GAMES BALLEN

De Burner ballen hebben een zachte huid en elastische vul-
ling waardoor je ze makkelijk vangt en doeltreffend gooit.  

 � Maten 00 (42 cm): 2-12 jaar / 0 (46 cm): 13-99 jaar
 � Kleuren: Fluo Geel/Fluo Groen/Fluo Roze 

BURNER SISSY SPEL BALLEN

Dankzij Low Bounce Foam zijn deze ”sissy ballen” licht en 
lekker langzaam. De buitenkant is sterk en stevig.

 � Voetballen, handballen, rugbyballen
 � Kleuren: Fluo Geel/Fluo Oranje/Fluo Groen

BURNER FLUO FOAM PINS

Deze kegels doen nooit pijn wanneer ze bijvoorbeeld 
tegen een scheenbeen aankomen, ze zijn makkelijk te 
raken, goed vast te houden en staan stevig. 

 � Hoogte: 40 cm
 � Kleuren: Fluo Geel/Fluo Oranje/Fluo Groen

BURNER FLUO VINYL FLOORPADS

Met deze hoge kwaliteit floorpads kun je snel en makke-
lijk velden, afweerlijnen, enzovoorts markeren. 

 � Diameter: 22 cm
 � Kleuren: Fluo Geel/Fluo Oranje/Fluo Groen

BURNER FLUOFLEX LINTJES

Vanwege het elastisch materiaal zijn deze lintjes niet 
alleen stijlvol, maar ook erg comfortabel om te dragen. 

 � Lengte: 55 cm, rekbaar met ca. 20%
 � Kleuren: Fluo Geel/Fluo Oranje/Fluo Groen/Fluo Pink

MOORKIPPEN

De kippen met piepgeluid geven elk spel de ultieme kick. 
Lengte: 36 cm

 � Set van 6 stuks (geel/oranje/rood/groen/blauw/violet)

VUURVISSEN

Geschikt als slag-, gooi- of aftik-materiaal voor veel 
creatieve spelideeën. Lengte: 43 cm.

 � Set van 6 stuks (geel/oranje/rood/groen/blauw/violet)

GLADIATOR BATS

Wilde gevechtsspelen maken een reusachtige stap! 
Met de zacht gewatteerde slagwapens kan men zich 
naar gelieven uitleven zonder blauwe plekken te 
riskeren. 

 � Kleuren assortiment (Fluo oranje/zwart)

BURNER NOODLES

Deze zachte noedels in lichtgevende fluo kleuren zijn 
voor beginners en is een kostenbesparende oplossing 
voor scholen.

 � Fluo Geel/Oranje/Groen

BURNER MEGABAG

In deze tas past alles wat je als gymleraar, instructeur 
of toegewijde ouder nodig hebt. Snoer en klem om 
open en dicht te maken.

 � Hoogte 80 cm / diameter 50 cm

BOEKEN MET IDEEËN VOOR GEVECHTSSPELEN

”Burner Gladiators“ door Andi Güttner biedt een 
grote selectie gevechtsspelen. Meer inspiratie is 
beschikbaar in het nieuwe volume ”Burner Games 
Fantasy“ met de praktische mediakaartenset  
”Battle Kit“.

 � Boek Burner Gladiators
 � Boek Burner Games Fantasy
 � Mediakaartenset Burner 
Battle Kit

love at first fightspelmateriaal
burner games
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CONTACT EN INFORMATIE
 � Email:  dennis.witsiers@burner-ambassadors.net
 � Mobile: +31 (0)6 28 11 98 62
 � Web: www.burnermotion.eu


