
gegarandeerd speelplezier  
voor jong en oud
ook als het even geen mooi weer is!

handleiding 

speelplank



deze speelplank is handgemaakt door pieter-Bas en Xander.  Met oog voor gemak en gebruiks-
vriendelijkheid bedenken en vervaardigen wij producten die oneindig speelplezier garanderen.  
neem voor gebruik deze handleiding met aandacht door, zodat u op de hoogte bent van alle 
 belangrijke zaken rondom het gebruik.

Xander pronk, eigenaar piBaXa spel en beweging

gefeliciteerd Met de aankoop 
van uw piBaXa speelplank!



Glijplezier
kinderen en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. in mijn werk als leraar basisonderwijs en  
vak specialist bewegingsonderwijs zie ik dit dagelijks terug. het is fantastisch om kinderen te zien spelen,  
rennen, klimmen en springen. toch is dit niet altijd mogelijk. vooral bij slecht weer of een gebrek aan ruimte  
kunnen kinderen hun energie niet  voldoende kwijt. 

onze missie is het stimuleren van creatief bewegingspel op plaatsen waar dit niet vanzelfsprekend is.  
Met de speelplank heeft u altijd een uitdagend speeltoestel binnen handbereik. 

Wij wensen u samen met de kinderen heel veel glijplezier toe!

MoGelijkheden
naast het glijden zijn er veel meer leuke activiteiten te bedenken op de baan:

1   BallenBaan: 
 alle ballen verzamelen en rollen maar!

2   BergBekliMMen: 
 wie kan er met blote voeten omhoogklimmen?

3   raceBaan: 
 welke auto komt het verst? wie is er het eerste over de finishlijn?

4   stuntBaan: 
 Maak van wat blokken en een boek een schans waar de auto’s overheen kunnen stunten.

4   kegelen: 
 wie kan er met zijn bal de kegels omkrijgen? goed mikken en rollen maar!



VeiliGheid
het maken van een veilige, goed geconstrueerde speelplank is geheel onze verantwoordelijkheid. 
echter het veilig plaatsen en het toezicht houden bij het glijden is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

de gebruiker dient dan ook op de hoogte te zijn van de voorschriften wat betreft de plaatsing en de hoogte die  
belangrijk zijn om op een veilige manier te kunnen genieten van de speelplank.

plaatsinG
het veilig glijden begint met het goed plaatsen van de baan op een stabiel vlak. 

plaats de speelplank zover mogelijk van de rand af zodat hij er nooit af kan vallen. zorg ervoor dat de kinderen 
 gemakkelijk op de speelplank kunnen klimmen. er moet een ruimte van minimaal 100 cm vrij zijn aan beide  
kanten van de baan en minimaal 200 cm bij het uiteinde zodat de kinderen kunnen glijden zonder zich te  
bezeren aan andere voorwerpen die zich in de ruimte bevinden.

hooGte
het is belangrijk om de speelplank van de juiste hoogte af te 
zetten. 

allereerst kiest u een stabiel object zoals bijvoorbeeld een bank, 
poef, tafel, stoel of vensterbank. hou daarbij rekening met de 
leeftijd van uw kind.

aanBeveling
Begin met een kind van 1 jaar voorzichtig door de speelplank 
van een hoogte van +/- 20 cm af te zetten. uw kind kan op deze 
manier veilig kennis maken met de speelplank. wanneer u merkt 
dat uw kind vaardiger wordt kunt u de hoogte steeds aanpassen.

waarschuwing
wij adviseren u de speelplank nadrukkelijk te gebruiken tot een 
maximale hoogte van 60 centimeter. 



toezicht
er moet ten alle tijden toezicht gehouden worden op de 
kinderen die aan het spelen zijn. 

kleine kinderen kunnen niet altijd inschatten wat gevaarlijk  
voor hen is en doen soms dingen waar ze nog niet aan toe zijn. 
u als volwassene kan kinderen wijzen op de gevaren en 
 duidelijke grenzen stellen in wat wel en niet toegestaan is. 

BeGeleidinG
er zijn enorme verschillen in de ontwikkeling zichtbaar 
tussen kinderen! 

het mooiste is als ieder kind op zijn eigen niveau kan glijden  
en dan het liefst allemaal op dezelfde baan. 
dit kan gemakkelijk door aanpassingen te doen aan de  
opstelling van de baan (arrangement) en de manier van glijden 
(uitvoeringswijze). hierbij kan het onderstaande u helpen.

arrangeMent   
- een horizontale baan is gemakkelijker dan een schuine

uitvoeringswijze  
- liggend is gemakkelijker dan zittend glijden
- zittend is gemakkelijker dan staand
- zonder glijmatje is gemakkelijker dan met
- niet draaien is gemakkelijker dan wel draaien (kunstjes)
- met hulp is gemakkelijker dan zonder hulp
- individueel is gemakkelijker dan gezamenlijk

denk er aan dat als u het arrangement een stap moeilijker maakt (de speelplank van een hoger vlak) u bij de 
 uitvoeringswijze vaak een stap terug moet doen (bijvoorbeeld eerst zonder matje glijden, of weer met hulp).
wanneer u niet in de gelegenheid bent om de kinderen te  begeleiden, zet dan de speelplank op een hoogte  
dat ook het jongste kind er veilig vanaf kan glijden. 



aansprakelijkheid

wij doen er alles aan om het spelen zo veilig mogelijk te maken: wij zorgen voor een goede speelplank met  
duidelijke veiligheidsvoorschriften. toch kunnen wij niet uitsluiten dat er ongelukken kunnen gebeuren tijdens  
het spelen met de speelplank.

productaansprakelijkheid
volgens de wet zijn wij aansprakelijk als ons product gebreken heeft waardoor er schade ontstaat aan derden.   
een product is gebrekkig als het bij normaal gebruik, voor het doel waarvoor het bestemd is, schade veroorzaakt.
wij kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden als een kind letsel oploopt terwijl de speelplank geen gebreken 
vertoont. 

u als gebruiker moet zorgen voor een veilige plaatsing en voldoende toezicht en begeleiding tijdens het glijden.
Bekijk de glijbaan regelmatig om eventuele defecten tijdig te ontdekken. Mocht er iets mis zijn met de baan,  
neem dan direct contact met ons op. wij zullen er alles aan doen om het defect zo snel mogelijk te repareren.  
eventuele  reparatiekosten worden vooraf in overleg bepaald.

contact
indien u na het lezen van deze handleiding vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via email:
info@pibaxa.nl

voor meer informatie, filmpjes of bijbehorende producten verwijzen wij u door naar onze site:  
www.pibaxa.nl



gegarandeerd speelplezier  
voor jong en oud
ook als het even geen mooi weer is!

handleiding 

kliMtouw



in combinatie met de piBaXa speelplank zorgt dit touw voor nog meer spelmogelijkheden.  
lees voor het gebruiken goed het gedeelte over veiligheid en bekijk ook de spelideeën.  
wij wensen alle ouders en kinderen veel speelplezier toe!

Xander pronk, eigenaar piBaXa spel en beweging

gefeliciteerd Met de aankoop 
van uw piBaXa kliMtouW!



VeiliGheid
Bij het spelen met het klimtouw moet er te allen tijde toezicht gehouden worden door een 
volwassene.

1  de Bevestiging 
het touw is eenvoudig te bevestigen door het als een ‘lasso’ om het kopbalkje heen te doen. 
het touw moet goed achter de zijbalken blijven (zie cirkel).

2  let op! 
de kinderen mogen niet hard trekken aan het touw wanneer ze zelf op de grond staan,  
de speelplank kan daardoor van de rand vallen.

3  kliMMen
wanneer de kinderen op de speelplank zitten of staan, kan er wel veilig aan het touw 
getrokken worden. 

4  staand kliMMen 
hierbij is in het begin extra begeleiding nodig. kinderen kunnen hun evenwicht verliezen en 
naast de speelplank vallen. wanneer u meeloopt achter uw kind kunt u gemakkelijk helpen.

5  gevaarlijk! 
kinderen mogen het touw nooit om hun nek of ander lichaamsdeel heen wikkelen!  
wanneer u dit ziet moet u direct ingrijpen!

6  glijden
wanneer de kinderen willen glijden zonder touw, kunt u dit gemakkelijk opzij doen zoals  
te zien is op foto 6.
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spelideeën 

1   BergBekliMMen: 
 de dieren zijn in nood, op de bank of tafel liggen knuffels die gered moeten worden!  

wie kan er omhoog klimmen om alle dieren in veiligheid te brengen?

2   Man overBoord: 
 de tafel verandert in een boot en de drenkelingen worden gered met het touw.

3   zo sterk als een Beer: 
 spierballen worden getraind wanneer de kinderen zich op hun buik omhoog trekken met hun armen.  

wie kan het meerdere keren achter elkaar?

4   kliMMen voor gevorderden: 
 alle knuffels willen mee de berg op…kan jij klimmen met een knuffel in je armen?

differentiatie
zet bij kleine kinderen de speelplank vanaf een laag vlak zodat er op en veilige manier kennis gemaakt kan  
worden met het klimmen. eerst zullen de kinderen op hun buik omhoog klimmen, later op hun knieën en  
uiteindelijk staand op hun voeten.

u kunt de speelplank geleidelijk aan vanaf een steeds hoger vlak zetten. houdt u zich daarbij wel aan de  
maximale speelhoogte van 60 cm, zoals beschreven staat in de ‘Handleiding Speelplank’.

aansprakelijkheid
wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade indien u het klimtouw anders gebruikt  
dan beschreven staat in deze handleiding. wij dringen er nogmaals op aan dat er te allen tijde toezicht  
gehouden moet worden door een volwassene.

contact
wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het klimtouw verwijzen wij u graag door naar onze site:  
www.pibaxa.nl


