
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikershandleiding 

Art. Nr. 2016.122.01 

 

Trampoline Model : 12SPRINGS grasshopper- Inground 

  TYPE: RECHTHOEK 300x180 cm, 330x250 cm 

 

 

 

 

 www.12springs-trampoline.com  

http://www.12springs-trampoline.com/
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Inleiding 
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de AKROBAT/12SPRINGS trampoline. Wij hopen dat u veel plezier gaat beleven aan uw 
trampoline. Voor jarenlang probleemloos gebruik vindt u in deze handleiding tips voor montage, veilig gebruik 
& springinstructies. Trampoline springen is niet gevaarlijk als de veiligheidsinstructies worden 
opgevolgd.  

Waarschuwing 
De trampoline wordt voorzien van belangrijke informatie met het oog op juiste montage, het gebruik en veiligheidsprocedures. Deze 
informatie dient gelezen te worden door alle eigenaren, beheerders en gebruikers voordat gebruik gemaakt wordt van de 
trampoline of voordat u iemand anders toestemming geeft om de trampoline te gebruiken. 

Belangrijk! 
Lees eerst de voorzorgsmaatregelen van de trampoline, voordat u begint met de montage. De montage kan uitgevoerd worden 
zonder speciaal gereedschap. Bescherm uw handen met handschoenen om eventuele verwondingen tijdens het monteren te 
voorkomen 

Voorzorgsmaatregelen trampoline 
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat  alle gebruikers van de trampoline op de hoogte zijn van de 

gebruikshandleiding en de veiligheidsvoorschriften voor en tijdens het springen. 

1. Zorg voor plaatsing op een zachte en vlakke ondergrond zoals gras of zand. Plaatsing op een harde en/of gladde ondergrond 
is om veiligheidsredenen niet toegestaan. 

2. Zorg voor een vlakke ondergrond zodat de trampoline niet schuin komt te staan. Dit kan gecontroleerd worden door een 
bal of een veer in het midden van de trampolinemat te leggen en te kijken of deze weg rolt. 

3. Vrije ruimte rondom de trampoline dient minimaal 1,5 meter te zijn (vrij van bomen, afrasteringen of ieder ander obstakel). 
4. Boven de Trampoline dient een vrije ruimte te zijn van minimaal 4 meter vanaf de springmat. 
5. Gebruik van het randkussen is vereist. Zorg voor een goede bevestiging zodat de veren en frame goed worden afgedekt, 

zorg dat alle veren op de juiste wijzen zijn gemonteerd. Controleer deze regelmatig samen met de bevestiging. 
6. Voor gebruik van de trampoline deze controleren op gebreken en waar nodig direct herstellen. 
7. Zorg voor een droge en schone springmat voordat er wordt gesprongen om het risico op uitglijden te voorkomen. 
8. Onder de trampoline mogen zich geen voorwerpen of personen bevinden. 
9. De trampoline is bedoeld te gebruiken door 1 persoon.  
10. Gebruik van groeistimulerende middelen (kunstmest, mestkorrels enz.) is niet toegestaan binnen een straal van 2 meter 

rondom de  trampoline. Gebruik hiervan heeft nadelige gevolgen voor de  trampoline 
11. Controleer voor dat er wordt gesprongen of het gat voldoende diep is en verder voldoet aan de voorgeschreven kuilmaten. 
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Gebruikershandleiding 

 
1. Lees alle instructies zorgvuldig voordat er gebruik gemaakt wordt van de trampoline, of het toestaan van het gebruik van de 

trampoline door een derde. 
2. Doe geen duikelingen (salto's), daar bij het landen op de nek of het hoofd ernstig letsel kan ontstaan! 
3. Altijd maar één persoon tegelijk op de trampoline. Het gebruik met meer dan één persoon tegelijkertijd kan ernstig letsel 

tot gevolg hebben. 
4. Kinderen en ongeoefende gebruikers dienen altijd onder toezicht van een ervaren persoon te springen 
5. Spring alleen met blote voeten, sokken of met turnschoenen op de trampoline. 
6. Doe bril, gespen, broches, oorbellen, kettingen of scherpe voorwerpen af vóór het springen. Deze kunnen u letsel 

veroorzaken of de springmat beschadigen. 
7. Gebruik de trampoline niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Bij medische klachten/aandoeningen raadpleeg 

eerst uw arts. 
8. Gebruik de trampoline niet als springplank naar of van andere objecten. 
9. Spring altijd in het midden van de mat. Vermijd het springen op de rand van de mat of op het randkussen. 
10. Spring niet te hoog of te lang aaneen om controle over het lichaam te behouden. 
11. Verkeerd gebruik en misbruik van de trampoline is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel. 
12. Spring nooit direct van de mat op de grond. Stop eerst met springen, stap/klim dan van de trampoline. 
13. Een vochtige (natte) mat is glad! 
14. Gebruik de trampoline niet in het donker 
15. Niet roken tijdens het gebruik van de trampoline 
16. Leg geen voorwerpen op de trampoline 
17. Huisdieren zijn niet toegestaan op de trampoline; ter voorkoming van schade aan de beschermrand of het springdoek door 

klauwen of scherpe nagels.  
18. Bij zwangerschap niet springen. 

 
 
 
 

Inhoud verpakking 
Type Inground Grasshopper 300x180 Grasshopper 330x250 12SPRINGS 330x250 

Toprail hoek lang 2 2 2 

Toprail hoek kort 2 2 2 

Toprail kopse kant 2 2 2 

Poten 4 4 4 

Veren 56 74 74 

Randkussen 1 1 2 segmenten 

Set toggles (bevestigings 
elastieken) 

1 1 1 

Set trapezekoorden - - 1 

Springmat 1 1 1 

Set fiberglas stokken 1 1 - 

Grondankers 4 4 4 

Handleiding 1 1 1 
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Kuilafmeting 
 

 

Afmeting trampoline Lengte Breedte Diepte 

3,00 x 1,80 meter 2,60 meter 1,40 meter 55 cm 

3,30 x 2,50 meter 2,85 meter 2,00 meter 60 cm 
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Montage handleiding 

Frame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Aangelaste buisjes aan de binnenzijde van 

het frame plaatsen (optioneel voor 

bevestiging vangnetconstructie) 
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Springmat 
1. Monteer als eerste de veren op de hoekpunten 

2. Monteer op de kopse kant in het midden van de trampoline iedere zijde een veer 

3. Monteer gelijkmatig alle gaten met veren van buiten naar het midden, monteer de aangegeven (blauwe) veren op een later 

tijdstip. 

 

      

Alleen van toepassing op de grasshopper: 

 

 

 

 

 

 

Verankering frame  
Veranker het frame in de grond met de bijgeleverde grondankers 
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BEVESTIGING RANDKUSSEN  

Toggle loop 

Aan de onderzijde van het randkussen bevinden zich ogen. Bij het randkussen is een zakje 

met elastische bevestigingslussen (Toggle loops) bijgesloten. 

Leg het randkussen met de ogen naar boven gericht. Haal het bijgesloten gebogen 

ijzerdraadje door het uiteinde van een elastische lus. Steek deze door de ogen en trek de 

elastische lus er doorheen.  

 

Bevestiging randkussen 

Alleen van toepassing voor het type randkussen GRASSHOPPER 

Aan de onderzijde van het randkussen bevinden lussen. Haal onderliggende veer los en steek 

deze door de lus. Bevestig de veer in het frame. 

 

Toggle loop bevestigen 

Trek de elastische lus rond de buis en doe het zwarte plastic bolletje door het uiteinde van de 

lus.  

 

Fiberglas stokken monteren 

Alleen van toepassing voor het type randkussen GRASSHOPPER 

  
1. Steek de fiberglas stokken door het aangestikte stiknaad aan de onderzijde van het 

gaas aan het randkussen. Verbind de fiberglas stokken door de meegeleverde stalen 

pijpjes. 

2. Nadat alle elastische lussen zijn vastgemaakt, slaat u de flap (rokje) van het 

randkussen naar beneden rond de buitenkant van de bovenbuis. 

Trapezekoorden 

 
Alleen van toepassing voor het type randkussen 12SPRINGS 

Pak nu de meegeleverde 2 trapezekoorden en leg in elk een stevige 

dubbele knoop aan één uiteinde. Zorg dat de koperen ogen van de 

2 delen boven elkaar liggen. Steek het koord van onderaf naar 

boven door het koperen oog het dichtst bij de springmat. Rijg het 

koord zigzagsgewijs door beide segmenten zoals afgebeeld op 

bovenstaande tekening. Wikkel het koord nu enkele keren rond de 

frame-buis en knoop het vervolgens vast.  

  

 

E indpunt: trek het geheel aan.
Knoop het eindpunt aan de vorige lus.

Rijg volgorde van trampoline koord:
Randkussen

frame

Start: Begin met een knoop
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR U GAAT SPRINGEN 
Goed bewegen bij trampolinespringen is bewegen met een goede vormspanning. 

Wat is vormspanning?  

Dat is zich op het juiste moment op de perfecte manier kunnen spannen. 

Wat is spannen?  

Spannen is het aaneenspannen van de spieren waardoor men een gewricht in een bepaalde positie kan vastzetten en het 
lichaam een bepaalde vorm aanneemt. 

 

Rechtop staan tegen de muur, met de voeten iets vóór de muur. Romp rechtop, en de onderrug en het bovenlichaam 

plat tegen de muur gedrukt; het bekken is achterover gekanteld (bilspieren aanspannen en de navel intrekken) 

Waarom vormspanning? 
• Door het lichaam te spannen neemt de kaatskracht van het lichaam toe. 

• Werken met vormspanning verbetert het evenwicht en het evenwichtsgevoel. 

• Door een goede spanning kan men veilig trampolinespringen. Spierspanning is als een korset rond de 

gewrichten. Er zijn nogal wat schokken op te vangen. De afzet en de landing mogen nooit slap gebeuren. 
Doordat men de buik- en borstholte kleiner maakt neemt de spanning toe en blijven de organen op hun 

plaats. 

 

HET SPRINGEN 

1. Spring altijd in het midden van de mat. Het springen op de randen kan blessures 

veroorzaken en kan de veren doen overstrekken 

2. Spring niet te hoog vóórdat u de controle op een goede balans heeft en zonder 

moeite bij elke sprong in het midden van de mat belandt. 

3. Kijk gericht naar het einde van de trampoline. Dit helpt om de balans te houden. 

4. Bouw Uw springtijd geleidelijk op en stop als u moe bent. 

5. Begin met de basissprongen en ga niet verder totdat u deze goed onder 

controle heeft. 

6. Probeer geen salto's, schroefsprongen etc. zonder deskundige instructie en 

begeleiding. 

7. Doe geen overmoedige of onverantwoorde dingen. Deze kunnen tot 

ongelukken leiden. 

De volgende oefeningen van dit boekje helpen u om de basisoefeningen van het trampolinespringen 

te leren. 
STREKSPRONG 

Gebruik deze oefening om warm te springen en te wennen aan de trampoline. Probeer 

het lichaam recht te houden (buik in, billen aaneengespannen). De benen dienen 

enigszins uiteen te zijn bij het landen op de mat. Houd tijdens het springen de benen 

gesloten en de tenen gestrekt. Houd de ogen steeds gericht naar het midden van de 

eindbuis of randkussen. Bij het begin van een sprong dient men zich hard met de 

onderkant van voeten en tenen af te zetten. Strek het lichaam en zwaai de armen van 

voor naar schuin hoog, vervolgens via zijwaarts naar laag (ronddraaiende beweging). 

Bij het neerkomen op de mat erop letten dat de armen naast het lichaam zijn en de 

voeten enigszins uiteen. Met platte voeten op de mat landen. Buig ook iets door de 

knieën. 

BELANGRIJK: WAT TE DOEN ALS U DIRECT WILT STILSTAAN? 

Buig de knieën zodra de voeten de mat raken. (Doe alsof men op een stoel gaat 

zitten). Oefen deze beweging totdat deze vertrouwd is en men onmiddellijk stil kan 

staan als men denkt uit balans of uit het midden van de mat te geraken. 
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HURKSPRONG 

Begin zoals bij een streksprong. Op het hoogste punt van de sprong, de knieën naar de 

borst brengen en de scheenbenen even aantikken. 

Strek het lichaam en breng de armen naast het lichaam vóór het neerkomen op de mat. 

 

HOEKSPRONG 

Begin als bij de streksprong. Op het hoogste punt van de sprong buigt het lichaam in 

de heupen, worden de benen horizontaal naar voren gebracht (benen bijeen) en de 

voeten even met de handen aangetikt. Vervolgens het lichaam strekken en de armen 

naast het lichaam brengen vóór het landen op de mat. 

 

SPREID-HOEKSPRONG 

Gelijk aan de hoeksprong. Alleen worden nu de benen gespreid naar voren gebracht. 

 

ZITSPRONG 

Begin deze oefening door in de juiste landingspositie in het midden van de mat te 

gaan zitten. Deze is: benen gesloten en rug recht naar voren. Leun met rechte rug 

enigszins naar achteren. De armen zijn hierbij naast het lichaam en de vingers wijzen 

naar voren. Ga vervolgens staan en kom neer in de beschreven landingspositie. Om 

weer tot stand te komen moet men de heupen naar voren brengen en zich met de 

handen afzetten. Bouw deze sprong rustig op totdat deze beweging wordt beheerst en 

onder controle is. Ga dan de sprong wat hoger maken. 

 

HALVE DRAAI 

Het begin van deze sprong is hetzelfde als de streksprong. Op het hoogste punt kijkt u 

onder een arm door (armen blijven naast de oren) en maakt u een halve draai. Zoek 

steeds een vast punt om naar te kijken. Belangrijk is tijdens deze sprong het lichaam 

recht te houden. 

HELE DRAAI 

Deze wordt uitgevoerd als de halve draai maar met iets meer inzet en snelheid zodat 

men een volle draai van 360 graden maakt. 
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ZITSPRONG MET HALVE DRAAI TOT ZITSPRONG 

Dit zijn drie oefeningen ineen: een sprong tot zit, een halve draai en een sprong tot zit. 

Probeer eerst een streksprong halve draai gecombineerd met een sprong tot zit waarbij 

men met het gezicht in de tegenovergestelde richting neerkomt. Als dit lukt, begin 

dan met een sprong tot zit, gevolgd door een streksprong. Draai de heupen en het 

lichaam. Doe de benen recht naar voren en landt weer in de sprong tot zit, nu in de 

tegengestelde richting kijkend. 

 

SPRONG  MET LANDING OP HANDEN EN KNIEËN 

Rust op handen en knieën zoals onderstaand afgebeeld. Kijk naar het einde van de 

trampoline. Ga staan, spring zachtjes en doe de heupen naar achteren en naar boven. 

Kom neer op de mat op handen en knieën. Het is belangrijk dat handen en knieën 

gelijktijdig de mat raken. Licht afduwen met de handen helpt om weer tot streksprong 

te komen. 

 

BUIKSPRONG 

Neem zonder te springen de houding van de buiklanding aan door in het midden van 

de mat plat op de buik te gaan liggen met het hoofd omhoog, de armen gebogen, de 

handpalmen plat op de mat, waarbij de vingers van beide handen elkaar bijna raken, 

juist voor de kin. Neem de handen en knieënstand aan. Oefen het springen van de 

handen en knieën naar de buiksprong en weer terug. Om deze sprong vanuit 

streksprong te maken is het heel belangrijk in het midden van de mat terecht te 

komen. Duik nooit voorover. Dit kan blessures veroorzaken. Maak de eerste 

buiksprong zonder te springen uit stand door de heupen en hielen omhoog en 

achterwaarts te brengen. Het is nooit goed naar voren te duiken. Bij het neerkomen is 

het belangrijk dat de onderarmen, buik en heupen gelijktijdig de springmat raken. 

Duw af met de armen om weer tot stand in het midden van de mat te komen. 

 

 

VOOROEFENING RUGSPRONG 

Ter inleiding van de rugsprong en om het gevoel te krijgen waar en hoe op de rug 

neer te komen, wordt begonnen met de vooroefening voor de rugsprong. Ga 

achterover liggen, til het hoofd op en duw de kin naar voren. Kijk naar het einde van 

de mat. Veer omhoog met de armen en benen in de lucht en begin met kleine 

sprongbewegingen door de knieën naar de borst te brengen en daarbij het lichaam 

tegen de mat af te zetten. Strek de benen om van de mat omhoog te komen. Trek ze in 

bij het neerkomen op de mat en strek ze bij het los zijn van de mat. Kom neer met 

opgetrokken benen en kom tot voetsprong. Oefen dit en u zult ontdekken dat dit een 

gemakkelijke en plezierige oefening is. 

RUGSPRONG 

Ga achterover liggen, til het hoofd op en duw de kin naar voren. Duw de benen naar 

voren en omhoog (in een hoek van 60 graden ten opzichte van de mat) en de armen 

dienen in dezelfde hoek te worden gehouden. Ga vervolgens rechtop staan, spring 

zacht op en neer en houd de ogen steeds op het einde van de trampoline gericht. 

Duw de benen naar voren en omhoog (beweeg daarbij de heupen omhoog) en 

probeer in het midden van de mat op het bovenste deel van de rug neer te komen. 

Beweeg de heupen omhoog en naar voren en breng de benen richting springmat om 

weer rechtop te komen 



 

11 
 

 

VOLGORDE 
Indien voorafgaande sprongen goed worden uitgevoerd, is het leuk deze in een vaste volgorde te springen. Begin altijd met enkele streksprongen om in een ritme te komen. 

Probeer elke oefening net afgewerkt, op een constante hoogte en in het midden van de mat uit te voeren. De sprongen kunnen opeenvolgend worden gedaan maar ook in een 

volgorde welke men zelf verkiest. Sommige volgorden zijn moeilijker dan andere. Hier volgen twee basisvolgorden. Begin met volgorde A. Als deze wordt beheerst, ga dan 

pas verder met volgorde B. 

VOLGORDE A. 

1. Buiksprong 

2. Voetsprong (-rechtop) 

3. Hurksprong 

4. Halve draai 

5. Spreidhoeksprong 

6. Zitsprong 

7. Voetsprong 

8. Hoeksprong 

9. Hele draai 

10. Streksprong gevolgd door direct stilstaan. 

VOLGORDE B. 

1. Zitsprong 

2. Halve draai zitsprong 

3. Halve draai tot voetsprong 

4. Halve draai 

5. Hurksprong 

6. Buiksprong 

7. Voetsprong 

8. Spreidhoeksprong 

9. Rugsprong 

10. Voetsprong 

Er zijn veel andere mogelijkheden die goed samen gaan. Hier volgen enkele 

voorbeelden voor de gevorderden. 

1. Zitsprong naar Handen en Knieën naar Buiksprong 

2. Zitsprong naar Buiksprong 

3. Buiksprong naar Zitsprong 

4. Rugsprong naar Buiksprong 
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De navolgende sprongen alleen door ervaren trampolinespringers te worden uitgevoerd: 

 

HALVE DRAAI TOT BUIKLANDING 

Begin met streksprong, doe de voeten en de heupen zijwaarts omhoog. Draai het 

lichaam richting mat en land op de buik 

 

RUGSPRONG HALVE DRAAI TOT VOETSPRONG 

Omhoog komend uit de rugsprong de armen omhoog zwaaien en de heupen naar de 

andere kant van de mat draaien. Kijk naar het verste eind van de trampoline in de 

richting van de draai en kom neer op de mat. 

ZIT-ROL 

Dit is een combinatie van Zitsprong, Hele Draai, Zitsprong. Omhoog komend uit 

een Zitsprong brengt men de heupen omhoog en draait men 360 graden. Houd de 

voeten richting einde mat, het hoofd omlaag en leun licht achterover om opnieuw in 

de zitsprong neer te kunnen komen. 

BUIKSPRONG MET HALVE DRAAI TOT BUIKSPRONG 

Maak een Buiksprong. Bij het opveren van de mat, zijwaarts met de handen afzetten. 

Houd de rug evenwijdig aan de mat terwijl de knieën licht tegen de borst worden 

gedrukt. Draai nu om en strek het lichaam om de draai te stoppen en land op de buik. 

 
 

TRAMPOLINESPRINGEN ALS SPORT 

Als u graag trampolinespringen als sport wilt gaan beoefenen, kunt u contact opnemen met Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie  (KNGU),     
http://www.kngu.nl/sport-trampolinespringen 

ONDERHOUD VAN UW TRAMPOLINE 
 

ALGEMEEN: Uw trampoline is ontworpen om het gehele jaar buiten te kunnen staan en heeft weinig of geen onderhoud nodig. Een klein beetje zorg en enkele 

voorzorgsmaatregelen kunnen de levensduur van Uw trampoline echter met jaren verlengen. Door de trampoline in de winter op een droge plaats op te slaan, wordt de 

levensduur verlengd. Let erop dat de springmat en de het randkussen van synthetisch materiaal zijn gemaakt en dat deze door sigaretten, vuurwerk en hete as snel 

beschadigd zijn. 

BUIZEN: Uw trampoline is ontworpen om op een vlakke (waterpas) ondergrond van gras te staan. Een harde ondergrond zoals beton en grind wordt niet aangeraden daar 

hierdoor buitengewone slijtage aan de onderkant van de poten ontstaat. De buizen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal. Dit sluit roestvorming echter niet geheel uit. 

Daarom adviseren wij u de buizen periodiek op roestvorming te controleren en deze zo nodig te behandelen. Ga niet zitten of staan op de buizen als de trampoline in 

gebruik is. Hierdoor vermindert namelijk de veerkracht en de zijbuizen zouden hierdoor kunnen verbuigen. Olie of vet kunt u aanbrengen op de plaatsen waar de veren in de 

buizen vallen om kraken en inslijten van het buisgat te verminderen. Bij het opbouwen: doe vet overal waar de buizen ineen schuiven! 

RANDKUSSEN: Het randkussen is ontworpen voor de veiligheid van de trampolinespringer. Haal de afdekking alleen van de trampoline af als er harde wind of storm 

wordt verwacht. Bij het opbergen deze steeds goed vlak leggen en vooral niet vouwen om plooien te voorkomen. Ga niet zitten of staan op de randkussen als de trampoline 

in gebruik is.  

SPRINGMAT: Als u op de juiste manier met de springmat omgaat kunt u hier jarenlang plezier van hebben. Elk type springmat wordt echter onder invloed van zonlicht 

door de jaren heen zwakker. Des te meer deze uit de zon blijft, des te langer deze zal meegaan. Een plekje in de schaduw zal de levensduur van de mat dus verlengen. Let 

erop dat men vóór het springen de schoenen uit doet, de bril afzet en geen broches, oorbellen, kettingen of iets wat scherp is draagt. u kunt de mat reinigen met een doek en 

koud water.Gebruik geen warm water, afwasmiddel of zeeppoeder. 

VEREN: Ga niet zitten of staan op de veren als de trampoline in gebruik is. Spring nooit op de veren. Daar zijn deze niet voor ontworpen en deze kunnen hierdoor 

vervormen of overstrekt raken. Als u een uitgerekte veer heeft is het belangrijk dat deze zo snel mogelijk wordt vervangen om schade aan de springmat en overbelasting van 

de goede veren te voorkomen. 

 


