
Ben je opzoek naar een leuk en origineel onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk? Of wil je gewoon meer weten 

over trampolineparken? Dan is dit de presentatie voor jou! 

Hier vind je alle informatie over de trampolineparken van Jump XL. Zo kom je alles te weten over de sport, maar kun je 

zelf misschien ook nog wat nieuwe technieken leren. 

Veel succes!

P.s. Mocht je een spreekbeurt willen houden, laat het ons dan zeker even weten. Dan zorgen wij dat jouw presentatie 

helemaal super wordt door wat leuks op te sturen voor jou en je hele klas!





Ondanks dat het idee van een oppervlakte waarmee je kunt springen best makkelijk lijkt, is het eigenlijk een redelijk nieuwe 

uitvinding met een korte geschiedenis. Je grootouders zijn waarschijnlijk geboren in een tijd dat de trampolines zoals wij ze

nu kennen nog niet eens bestonden. 

Lang voordat de moderne trampolines (zoals wij ze nu kennen) bestonden, waren Eskimo’s (Inuit-bevolking) de eerste 

‘trampoline springers’. Deze vroege trampolines werden gemaakt van walrus huiden en werden vaak gebruikt om dieren van 

een afstand te spotten. Eén persoon zou op de mat gaan zitten en de groep trok de mat uit in alle richtingen die persoon in 

de lucht te laten komen. 



De Eskimo’s



De eerste moderne trampolines zijn gemaakt in 1926 door de Amerikanen Larry Griswold en George P. Nissen. Deze turners 

wilde iets maken waarmee ze makkelijker salto’s konden oefenen. Uiteindelijk bleek het voor veel meer dingen gebruikt te 

kunnen worden. 

Eerst bestonden trampolines uit een ijzeren frame met elastieken veren. Maar toen de veren van ijzer werden gemaakt kwam 

daarbij ook de randbedekking (padding). Tegenwoordig liggen ook aan de kopeinden van de trampolines valmatten. Hierdoor 

ontstaan er minder blessures waardoor uiteindelijk ook de sprongen moeilijker konden worden. 

In 1960 waren de eerste Nederlandse Kampioenschappen Trampoline springen. In 1982 won Nederland voor het allereerst een 

gouden medaille op het Wereld Kampioenschap - synchroonspringen (dat is als twee mensen tegelijk springen) voor dames. 

Pas in 2000 heeft trampoline springen een Olympische status gekregen. 



Een van de 
eerste trampolines



Larry Griswold George P. Nissen



Flower Cup

Het grootste internationale toernooi wat in Nederland plaats vindt is de Aalsmeer Flower Cup. Deelnemers komen vanuit de hele 

wereld voor deze wedstrijd.

Ongeveer vierhonderd topsporters (dames en heren) uit zeventien verschillende landen nemen deel aan dit sportevenement.

Tijdens dit evenement kunnen de deelnemers zich kwalificeren voor de European Games. Dit zijn de Europese 

kampioenschappen die ook elk jaar gehouden worden. 



• Met bijna 20 parken in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland is Jump XL samen met Jumpsquare de grootste Europese 

keten van trampoline parken. Deze twee merken vallen samen onder Jumpsquare Group.

• Jump XL is in het jaar 2014 in Nederland ontstaan. 

• Naast dat bezoekers zich kunnen uitleven op de traditionele trampolines, is er bijvoorbeeld ook een Ninja Parcours, 

een Dodgeball Arena en er worden zelfs fitness lessen gegeven op de trampolines.



Jumpen is een fysieke activiteit met sport- en spelelementen. 

Trampolinespringen is leuk, spannend én gezond! Omdat het…

… bijdraagt aan een betere ademhaling en daardoor ook aan een betere zuurstofcirculatie in je lichaam;

... je lymfestelsel ondersteunt en daardoor bijdraagt aan de afvoer van gifstoffen uit je lichaam;

... bijdraagt aan een betere bloedsomloop;

... bijdraagt aan een verbetering van het metabolisme (spijsvertering) ;

... je spieren versterkt;

... je coördinatie en je reactievermogen verbetert;

... je linker- en je rechterhersenhelft beter in balans brengt;

... ervoor zorgt dat je veel lekkerder in je vel gaat zitten ☺



Rea Lenders

Andrea August Gemma (Rea) Lenders, geboren op 29 december 1980 in Groningen. Ze is een Nederlandse turnster op 

het onderdeel trampoline. Ze is tienvoudig Nederlands Kampioene en nam in 2004 deel aan de Olympische Spelen in 

Athene waar ze een 8e plaats bereikte. In 2012 nam zij deel aan de Olympische Spelen in Londen, hier kwam ze helaas 

niet verder dan de 13e plaats in de kwalificatie. 

Op 4 september 2016 nam zij na een carrière van 29 jaar afscheid van het actieve 

trampolinespringen met een groot feest voor familie, vrienden en (sport)bekenden. 

Door middel van training en coaching wil zij haar ervaring en kennis overdragen 

aan de volgende generatie jong talent. 



Bij trampolinespringen is techniek heel erg belangrijk. Dit om er voor te zorgen dat deze sport zo veilig mogelijk 

beoefend kan worden. 

Hieronder een aantal voorbeelden: 

• Voor een juiste en veilige landing land je altijd op beide voeten met de benen 

een beetje uit elkaar en de knieën iets gebogen. 

• Als het niet lukt om op beide voeten te landen, land je op je billen.

• Bij het maken van salto’s houd je altijd je kin tegen je borst.



Bij de nieuwste indoor trampoline parken is niks meer vergeleken met vroeger. Ze zijn uitdagend! Met nieuwe attracties zoals 

de High Performance Trampolines waarmee je nóg hoger kunt springen dan normaal, een metershoge Walk Wall, een Ninja 

Parcours en nog veel meer… Maar ongelukken lijken in een klein hoekje te zitten. Bij Jump XL is niets minder waar.

Jump XL Extreme Fun Parks is lid van de IATP. Dat is de internationale vereniging voor trampoline parken. De afkorting 

hiervan is ‘International Association of Trampoline Parks’. Jump XL is sterk door de opgestelde veiligheidsregels van dat 

netwerk en houdt zich goed aan de spelregels voor veiligheid. Zij hebben gecertificeerde trainers, courtwatches- en 

supervisors (toezichthouders/ Jump Masters), camera controle én het gebruik van de trampolines voldoet aan de strenge 

richtlijnen. 

Deze tactiek doet het bijzonder goed. Slechts 0,017% van alle jumpers loopt een blessure op. Met 170.000 bezoekers per 

maand in heel Europa valt het aantal ongelukken dus gelukkig heel erg mee. 



Zoals bij elke sport valt een blessure nooit helemaal te voorkomen. Uit een Amerikaans onderzoek van 2012 blijkt dat 

trampolinespringen met een percentage van slechts 3% veel minder gevaarlijk is dan bijvoorbeeld; basketball (18%), 

American football (15%) of fitness (15%). Jump XL zet alles op alles om het risico zo klein mogelijk te houden. Daarom is er 

een veiligheidsinstructievideo waarin voormalig Olympisch trampolineturnster Rea Lenders alle veiligheidsregels uitlegt.

Op die manier zijn jumpers op de hoogte van alle regels. Zo raadt Jump XL bezoekers aan om:

• Alleen op de speciale jumpsokken (gripsokken) te jumpen;

• Nooit op de bescherming te landen;

• Niet in de netten te klimmen of aan baskets te hangen.

https://youtu.be/Cxi1a71cJpA


Daarnaast geeft Jump XL ook nog veiligheidstips. Zo moeten jumpers altijd:

• Goed opletten of de lange Tumbling Lane vrij is;

• Na een jump op beide benen landen en de knieën buigen; 

• Bij vallen de armen tegen het lichaam houden en de kin op de borst drukken;

• Ook bij het doen van stunts & tricks krijgen bezoekers kaders mee. Zo zijn het maken van salto’s van het ene naar het 

andere vak verboden. Mag je niet zomaar gaan liggen of uitrusten op trampolines. Mag je ook niet tegen de 

aanwezige ballen schoppen (ze zullen zomaar per ongeluk ergens terecht komen…), en ook sieraden, riemen of andere 

losse items in je broekzakken zijn niet gewenst.



• JumpScool

Dit is een training waarbij je onder begeleiding van een Jump Master de coolste tricks 

op een veilige en juiste manier uitgelegd krijgt. 

• Jump Fit 

Een activiteit waar je intensief fitnest op de trampolines.

• Jump Party 

Het meest originele en sportieve kinderfeestje van nu!

• Mini Jump 

Trampolinespringen is niet alleen geschikt voor de grote waaghalzen, het is ook 

geschikt voor de allerkleinsten. Daarom zijn de trampolines een aantal keer per week 

speciaal gereserveerd voor kinderen van 1,5 tot 6 jaar. Zo kunnen ze op een superleuke 

en veilige manier leren springen, rollen en vallen. Ouders of andere begeleiders kunnen 

gratis mee springen. 



• De Slam Dunk 

Altijd al als een echte professional een Slam Dunk willen maken? 

Dankzij de trampolines spring je makkelijk tot bij de basket. Even mikken en klaar, 

je eerste Slam Dunk is gemaakt!

• Ninja Parcours

Klim en klauter over de vreemdste obstakels en zet de snelste tijd neer. 

• Battle Beam 

Bewaar je evenwicht, vang de klappen op met de Battle stick en probeer 

de jouw tegenstander van de Beam af te duwen. 

• Jump Tower

Hoe het voelt als je van een 4 meter hoge toren springt? Alsof je vliegt! 

En de landing? Die voelt zacht, want je landt op de gigantisch grote BigAirBag.



• Walk Wall

Daag jezelf uit en spring hoger en hoger op de muur. Je wordt even gewichtloos. 

• Trapeze 

Tuimelen, draaien en indrukwekkende stunts. Of je nu wilt zwieren met een simpele 

afsprong, of zwaaien en eindigen met een salto; je landt altijd zachtjes in een grote 

foam pit.

• De Twister

Test je reflexen, uithoudingsvermogen, veerkracht en behendigheid en krijg er 

gegarandeerd de slappe lach voor terug.



• Climbing Wall 

Daag je vrienden uit voor het neerzetten van de beste tijd. Gebruik de grips en klim 

en klauter van de ene naar de andere kant van de muur zonder daarbij te vallen.

• Foam Pit

Oefen je nieuwe tricks voluit in een bak met schuimblokken. 

• Jump Obstacles

Maak een salto en stunt over en langs de obstakels.

• De Tumbling lane

Hoeveel radslagen passen er op één tumbling lane? Je hoeft geen ervaren turner te 

zijn om te stunten op de uitdagende en snelle tumbling lane.



• Waterfall Trampoline 

Spring hoger en vlieg verder met onze Waterfall trampoline. Op deze trampoline 

leer je de beste trucs, je springt omhoog, zweeft door de lucht en landt daarna 

veilig in de Foam Pit of BigAirBag.

• High Performance

Klaar voor een échte adrenalinekick? Met de High Performance Trampoline van 

Jump XL spring je extreem hoog en blijf je langer in de lucht. De muur naast de 

trampoline maakt jouw stunts nóg vetter!




