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SL-2007.12 BALLONNEN POMPRACE 
 

 
 

U krijgt: 
Twee houten staanders met twee mondstukken en een clown print. 
Twee speciale pompen op houten staanders met twee verbinding slangen. 
Ballonnen om op te blazen. 
 
Montage Ballonnenpomp race: 
   
U neemt de doorzichtige verbindingsslang  
en steekt deze door het gaatje van de staander  
met clownsprint. Schuif nu over de slang het dik  
gedeelte van het mondstuk en plaats het dunne  
gedeelte van het mondstuk in de slang. Bevestig  
de ballon in de eerste uitsparing van het dunne  
gedeelte van het mondstuk. Let op: als dit niet goed 
gebeurd dan zal de ballon niet klappen. Trek de slang  
achter de houten staander aan totdat het  
mondstuk tegen de clownsprint zit. Het spel is nu  
klaar voor gebruik, wanneer er een ballon stuk is  
gegaan trekt u het mondstuk een stukje uit de  
staander en herhaald de voorgaande stappen.  
 
 

  Gebruikershandleiding 
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De Spelregels: 

- Het spel kan gespeeld worden met minimaal 2 deelnemers en een spelleider. 
- Degene die het eerste de ballon laat klappen is de winnaar . 
- De winnaars van de eerste ronde spelen nu voor een finale ronde. 
- U speelt net zoveel rondes totdat er een winnaar overblijft.  
- De luchtslangen dienen vrij te liggen, om de lucht er vrij doorheen te laten stromen. 
- De deelnemers dienen genoeg ruimte te hebben om te pompen. 

 
Let Op : 

- Kleine kinderen in verband met de luide knal bij het stukgaan van de ballon. 
- Het wegspringen van stukjes van de ballon zodra hij stukgaat. 

 
Het spel: 
Probeer als eerste de ballon zo hard op te pompen dat hij kapot gaat, deze heeft gewonnen. 
 
 
 

Gefeliciteerd! 
 
 
 

Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk 
onder nummer  0164 - 23 51 43  of mobiel 06 - 517 49 020 

 

 
              
               VEEL PLEZIER MET DE BALLONNEN POMPRACE 
 
 
 
© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in 
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 
1996. 
 
          
 
            Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 
                                         van de ballonnen pomprace gedurende de gehele verhuurperiode. 

 


