
Gebruiksaanwijzing BOKS MUUR 
 
Gebruik dit kussen alleen waar het voor bedoeld is en deelname is op eigen risico. 
Het is geen speel- of luchtkussen! 
Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing goed door en laat deze ook doorlezen 
door de toezichthouder die toezicht gaat houden op de attractie. 
 
Afmetingen & benodigde ruimte: 
 
* het kussen is ongeveer 6,7 meter breed, 4,2 meter lang, ongeveer 2,8 meter hoog 
* je hebt dus een vrije ruimte nodig van minimaal 7,7 breed bij 5,2 meter diep en 3,0       
meter hoog 
*  zorg er voor dat de plaats waar je het kussen wilt opzetten groot genoeg is 
* zorg dat er sprake is van een veilige verkeerssituatie, zet de ruimte zo nodig af 
* het kussen moet op een vlakke ondergrond zonder (scherpe) obstakels geplaatst 
worden 
* benodigde stroom: 230 Volt, 1500 Watt 
* gebruik een goed stopcontact met randaarde, gebruik een geaard verlengsnoer, 
niet langer dan 50 meter, rol een haspel altijd helemaal af 
 
Opzetten van de Boksmuur 
 
* haal het kussen uit z’n hoes 
* maak de spanband los die er om zit 
* controleer de plaats waar de boksmuur komt te staan op scherpe voorwerpen ebn 
verwijder die. De plaats moet ook vlak zijn zonder obstakels. 
* rol het kussen uit vouw 'm helemaal uit en zoek een slurven (aan de achterkant 
zitten er 2) 
* bevestig de blower aan een slurf met een spanband en knoop de ander slurf dicht 
* maak de 2 ritsen (aan de zijkanten) dicht; sluit de blower aan op een stopcontact 
(geaard) 
* wacht tot het kussen geheel opgeblazen is, bevestig het kussen met 4 
schoortouwen aan bestaande bevestigingspunten of sla haringen in de grond. 
 
Gebruik: 
 
* Gebruik de Boksmuur veilig, een ongeluk zit in een klein hoekje; deelnemers 
moeten hun schoenen uitdoen (als u het als zeskamp obstakel gebruikt is dit niet 
nodig) 
* de min. leeftijd, om aan het spel deel te nemen, is 8 jaar. 
*  er mag max. 1 persoon tegelijk op de rand voor de muur lopen 
* het is op het kussen niet toegestaan om te stoeien, vechten of duwen 
*  het leeftijdsverschil minimaal te zijn (stoot kracht) 
* op het kussen zijn geen etenswaren, drinken en scherpe of gevaarlijke voorwerpen 
toegestaan 
* deelnemers mogen niet onder invloed van alcohol of drugs zijn, roken op het 
kussen mag ook 
* niet indien de stroom uitvalt (door wat voor rede dan ook) moet de boksmuur direct 
ontruimt worden; 
  



Spel:  
 
De bedoeling van dit spel is dat de deelnemer zo snel mogelijk over de rand aan de 
voorkant van de muur loopt zonder er af te vallen. Achter de muur  staan 2 andere 
personen die ieder een stootkussen vasthebben, zij proberen de deelnemer aan de 
voorkant (via de gaten) van de rand te duwen. De zwarte handvatten aan de 
voorkant mogen alleen bij het opstappen gebruikt Als je van de rand valt moet je 
overnieuw beginnen.  
 
Toezicht: 
 
Vanaf het moment dat het kussen opgeblazen wordt totdat deze weer volledig leeg 
is moet er continu deskundig toezicht zijn. Bijgeleverd wordt een geel hesje met 
opschrift: Toezicht houder attractie. 
 
 
Opruimen  
 
* Zorg dat alle mensen van het kussen zijn (op het moment dat de dat de stroom eraf 
is en er geen lucht meer in het kussen wordt geblazen door de blower/luchtpomp) Is 
het gevaarlijk om nog te springen o.i.d. het kussen veert niet meer. 
* haal de stootkussens van het kussen 
* trek de stekker uit het stopcontact en maak de blower los en open de 2 ritsen 
* laat het kussen eerst helemaal leeglopen 
* maak de schoortouwen los en haal de haringen uit de grond.  
* Vouw de zijkant op het bodemvlak; 
* Vouw het kussen op zodat je een lange strook zeil krijgt van ongeveer 1 meter 
breed met de slurf aan het uiteinde (is lastig) 
*  rol de strook strak op richting slurf, bevestig een spanband (af touw) om de rol 
*  doe kussen terug in z'n hoes; 
 
Attentie 
Op welk moment moet ik de boksmuur afbreken bij slecht weer. 
* Zorg dat het kussen goed vast staat 
* het kussen mag allen gebruikt worden tot windkracht 4 zie wind! 
*  ingeval van twijfel niet opzetten of het gebruik stopzetten 
* Zorg voor voldoende verlichting en een veilige omgeving  
* zorg dat het kussen nergens tegen aan staat of schuurt  
* sleep het kussen (of hoes) niet over de grond  
* houdt het materiaal schoon 
 

LET OP:  
Bij windkracht4 a  5 MOET de boksmuur buiten gebruik 
genomen worden en laat u het kussen leeg lopen en gaat het 
opruimen. Het is dan niet meer veilig!  
 
 



 
Windkracht 1 zwak rook stijgt recht of bijna recht op  
Windkracht 3 matig stof waait op  
Windkracht 5 vrij krachtig opwaaiend stof hinderlijk voor de 
ogen, gekuifde golven op meren en kanalen en vuilcontainers 
waaien om!  
AFBREKEN LUCHTKUSSEN  
Windkracht 6 krachtig Paraplu’s met moeit vast te houden.  
BRON Data kennis centrum KNMI  
Bij regen kan het luchtkussen, mits de blower aan blijft staan, gewoon blijven 
staan. Er komen kleine luchtbelletjes uit de naden maar water kan niet 
doordringen in het luchtkussen.  
 
 


