
Handleiding:  

Springkussen regels 

De begeleider moet: 

 Zich ervan overtuigen dat iedere gebruiker zijn schoenen uit heeft. 

 Controleren dat gebruikers geen gevaarlijke, scherpe of harde voorwerpen bij zich hebben 
zoals glazen, balpennen, sleutels of messen. Ook brillen dienen beter afgedaan te worden. 

 Er op toezien dat er niet op het voorbed gesprongen wordt. Deze dient om gebruikers 
makkelijker in en uit te laten stappen. 

 Zorgen dat niemand aan de buiten- of binnenkant van de wanden gaat hangen, zitten, liggen 
of klimmen. 

 Erop toezien dat er niet op het speeltoestel geklommen wordt. Het speeltoestel is alleen voor 
gebruik aan de binnenkant. 

 Erop toezien dat alle ankerpunten goed vast staan. 

 Erop toezien dat de gebruikers niet aan de blower (pomp) kunnen komen, om zo het kussen 
gedeeltelijk leeg te laten lopen, om zich nadien te laten lanceren. 

 Er voor zorgen dat gebruikers nooit langer zijn dan de wanden, wanneer ze op een volledig 
opgeblazen kussen staan, max. lengte staat op de type-plaat. 

 Zorg voor dragen dat er niemand op het kussen is tijden het opblazen of leeglopen. 

 Er op toezien dat het kussen nooit gebruikt wordt als het nat is. 

 Zorgen dat de gebruikers qua lengte en leeftijd aan elkaar gewaagd zijn. 

 Er op toezien dat het kussen wordt gebruik voor de leeftijd waar het voor ontworpen is. 

 Regelen dat er niet teveel gebruikers op het kussen zijn. 

 Direct ingrijpen als er te ruw en onverantwoord gebruik gemaakt wordt van het kussen zoals 
duwen en trekken of vechten. 

Als het kussen is voorzien van een glijbaan gelden onderstaande regels: 

 De toezichthouder moet er op toezien dat slechts een gebruiker tegelijk naar beneden mag 
glijden. 

 Altijd eerst met voeten naar beneden en met de rug op de glijhelling. Zwaaien met de handen 
en voeten maakt het glijden gevaarlijker. 

 Indien de slide een afdak of dak heeft moet men er op toezien dat de gebruikers nooit op het 
dak klimmen. 

 Om blaren te voorkomen moet men kleding aan houden, óók sokken. 

 De onderkant van de glijbaan moet een vrije uitloop hebben van ten minste 1,5m. 

 Iedere gebruiker moet zo snel mogelijk plaats maken voor de volgende gebruiker. 

Basis Veiligheid 

 Toeschouwers mogen nooit toegang hebben tot de blower (pomp), elektriciteitsvoorziening, 
kabels, generators, lucht in– en uitlaten, veiligheids materiaal, ankers, touwen en gewichten 
(om kussen te stabiliseren). 

 Om het kussen goed te beschermen tegen toeschouwers, kan men het kussen met plastic 
veiligheids tape afzetten. 

 Op zeer drukke evenementen moet men voldoende maatregelen treffen om het publiek 
minimaal 1,8m van het kussen te houden. Aan de voorkant moet het zelfs 3,5m zijn. De 
toezichthouder moet te allen tijden vrij zicht hebben op het kussen en niet gehinderd worden 
door omstanders. 

Ongelukken 

 De huurder moet er altijd voor zorgen dat de toezichthouder in het bezit van een EHBO 
diploma. 
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 Indien er een ongeluk gebeurt met gewonden dan moet er zo snel mogelijk een dokter of 
ambulance geregeld worden. Indien het een kind betreft moet zo snel mogelijk zijn begeleider 
of ouders geïnformeerd worden. 

 Het is de verantwoording van de toezichthouder de omstanders en andere gebruikers kalm te 
houden. 

 Zo snel mogelijk na het ongeluk dient men een rapport op te stellen waarin de 
omstandigheden van het ongeluk worden beschreven alsmede de NAW gegevens van een 
onafhankelijke getuige. Foto’s kunnen een grote hulp zijn. 

 Dit rapport dient ook in het logboek genoteerd te worden. 

Dagelijkse Inspectie 

 Alle ankerpunten zijn intact en niet beschadigd. 

 Haringen en de gaten zijn nog intact. 

 Geen scheuren in de wanden bij de aanhechting met de pilaren. 

 Er zijn geen gaten in de naden of oppervlak in het springgedeelte of in de opstap. 

 Alle wanden en pilaren staan strak rechtop wanneer het is opgeblazen. 

 De blower(pomp)-verbinding is in orde. 

 De blower (pomp) mag geen losse delen/schroeven hebben en het raster ter bescherming van 
de luchtinlaat is niet beschadigd. 

Windgevaar 

 Het kussen mag niet opgeblazen of gebruikt worden bij harde wind, kracht 3 tot 4. 

 Het kussen moet in alle gevallen voor alle veiligheid altijd na het opblazen en voor het gebruik 
veilig worden verankerd. Het gewicht van het kussen zelf is niet voldoende om het tegen wind 
of windstoten te beschermen of tegen omvallen of wegblazen. 

Gebruik van ankers 

 Alle kussens hebben diverse ankerpunten in de vorm van aan het kussen genaaide lussen. 
Het kussen mag alleen aan de punten bevestigd worden anders kan het beschadigd worden. 

 Zodra het kussen volledig is opgeblazen moet het direct worden verankerd met elastiek en 
ijzeren haken, mits de ondergrond dit toelaat. 

 Indien de ondergrond hard is moet het kussen aan onbeweegbare zware objecten worden 
vast gemaakt zoals auto’s, betonnen blokken, zandzakken e.d. 

Laten leeglopen van het kussen 

 Overtuig uzelf ervan dat iedereen uit het kussen is en er twee meter vandaan staat. Zet de 
blower uit en open de ritsen om het leeglopen te bespoedigen. 

 Indien de blower (pomp) heet is, zet deze dan op een veilige plaats zodat deze de gebruikers 
en het zeildoek niet kan beschadigen. 

 


