
Opvouwen springkasteel Clown Club – Wijkwerking Altenawijk 
1. Controleer of het springkasteel proper is en reinig het indien nodig met een licht vochtige doek. Controleer of het 

springkasteel droog is. Droog het zo nodig met een doek of laat het drogen op een goed geventileerde plaats.  
2. Trek de gele bescherming van de glijbaan en de rode bescherming van de ingang los (velcro’s). 

 
3. Open de 2 flappen en ritsen aan beide zijkanten (onder de ramen) t.h.v. de onderste blauwe band.  

Open de flap en rits aan de achterkant van het springkasteel boven de luchtbuis. 

 
4. Trek de stekker van de blazer uit en maak de luchtbuis los. Laat de lucht ontsnappen gedurende minstens 15 min. 

Zorg dat er zo weinig mogelijk kreuken in het plastiek zitten. Gebruik je voeten (zonder schoenen) om de lucht naar 
buiten te laten tot dat het springkasteel zo vlak mogelijk ligt. Zorg dat de lucht steeds weg kan via de luchtbuis. 

 



5. Leg de glijbaan en het kleine platform op het springkasteel en vouw de zijkanten naar binnen toe tot precies in de 
helft  (in het verlengde van de luchtbuis). Stap er enkele keren op van voor naar achter om de lucht te verwijderen. 

 
6. Vouw nogmaals dubbel tot max. breedte van 110cm en verwijder de lucht door er over te stappen van aan de 

voorzijde tot aan de luchtbuis. Rol zo dun mogelijk op met 2 personen terwijl de derde aanduwt met de voeten. 
Schenk bij het oprollen extra aandacht aan de eerste centimeters, deze zijn het moeilijkste. 

 
7. Leg het pak op het donkerblauwe X-vormige beschermzeil (met de riempjes naar onderen), sluit en span de riempjes 

aan. Herhaal met de oranje beschermhoes. Sluit 1 kant en zet de rol op zijn zij. Steek de losse elementen (tapijt, 
grondzeil, beschermstukken, piketten) er bovenaan bij en sluit ook deze zijde. Transporteer met de steekkar en 
bewaar op een droge plaats, samen met de blazer. 

 
 

Hartelijk dank voor de goede zorgen! 
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