
 

  

  

Gebruikershandleiding Texas Rodeostier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Belangrijke gegevens: 
 
Benodigde stroom:  Blower blazer valkussen: 1100 watt (vrije stroomgroep) 

Mechanische onderstel rodeostier: 3200 watt (vrije stroomgroep) 
 
Benodigde ruimte: Vloeroppervlak: 8 x 8 meter 
   Minimale hoogte: 3 meter 
 
Gewichten:  Gewicht mechanisch gedeelte: 350 kg 

Gewicht bedieningskast: 25 kg 
Gewicht Valkussen: 85 kg 

 
Gebruikers:  Leeftijd van 10 tot 75 jaar 
   Gewicht tussen de 25 tot 120 kg 
 
Opbouwen:  Opbouwen met twee volwassen personen (ca. 30 minuten). 
 
 
 
 
 



Opbouwen van de Rodeostier 
 
Inspectie van de locatie van plaatsing: 

 Minimaal benodigde ruimte is minimaal 8 x 8 meter, het valkussen van de Rodeostier is 5 x 5 meter. 
De benodigde hoogte voor deze attractie is 3 meter. 

 Controleer voor opbouw de locatie waar de rodeostier komt te staan, hoe vlakker de ondergrond 
hoe beter. Plaats de attractie niet op een helling met een hoek die scherper is dan 5%. 

 Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar, verkeersafzettingen en 
nooduitgangen. 

 Het is verboden de attractie te installeren op een waterrijke modderige grond. 
 Plaats de attractie niet in een brandgevaarlijke omgeving. 
 Kijk of er geen scherpe voorwerpen op de grond liggen die schade kunnen brengen aan de 

gebruikers en de attractie. Om schade aan het kussen te voorkomen adviseren wij u het kussen 
indien mogelijk op een zachte ondergrond te zetten (gras, zand of rubberen tegels). 

 Houd rondom de attractie een vrije ruimte van minimaal 1,5 meter. 
 
Uitladen: 

1. Koppel de aanhanger van de auto af. Het neuswiel naar de aanhanger wijzend. 
2. Draai het neuswiel van de aanhanger op tot aan de rode streep, zodat de aanhanger achterover helt. 
3. Open de aanhanger. 
4. Leg het luchtkussen, de blower, de haspels, de krik en de 4 blauwe steunen naast de plaats waar de 

stier moet komen te staan. 
5. Breng de afrij-profielen aan. 
6. Rol met 2 personen de stier uit de aanhanger en op de juiste plaats, gebruik de lier. Vergeet niet de 

stang voor de stier weg te halen. Laat de lier nooit vanzelf afrollen. 
7. Haal de bedieningskast uit de aanhanger en zet deze op de juiste plaats. 
8. Zet eventueel de kruk bij de bedieningskast. 

 
Opbouwen: 

1. Breng de 4 blauwe steunen aan. Let daarbij op de nummering. 
2. Maak de kettingen vast en span deze. 
3. Krik de stier met de krik iets omhoog, zodat er 2 wieltjes vrij van de grond komen. Haal de wieltjes 

eraf en doe hetzelfde met de andere 2 wieltjes. 
4. Zorg ervoor dat de stier stabiel staat. Gebruik zo nodig de plankjes om onder de blauwe steunen te 

plaatsen. 
5. Sluit de dikke stroomkabel, die aan de bedieningskast zit, zonder forceren aan op het onderstel van 

de stier. 
6. Rol het luchtkussen uit, leg deze om de stier heen en koppel de spleet in het kussen vast met het 

touwtjes systeem. 
7. Bind de spanbandjes in het “gat” ook aan de stier vast. Dat kan aan drie zijden. 
8. Sluit de blower aan op de luchtslang van het kussen. Zorg ervoor dat het luchtgat gesloten is. 
9. Steek de stekker van de blower (1100 Watt) in het stopcontact van een andere stroomgroep dan van 

de stier. 
10. Sluit de bedieningskast ook aan op een 220 Volt stopcontact van een andere vrije stroomgroep. Let 

op: 3200 Watt!! Gebruik niet meer dan één bijgeleverde haspel. 
11. Zet het veiligheidsbord goed leesbaar bij de ingang van de stier. 

 
Bedieningskast: 

A. Knop A is voor het linksom draaien 
B. Knop B is voor het rechtsom draaien 
C. Knop C is voor het bokken 
D. Draaiknop D is voor de snelheid van het draaien. Begin ALTIJD op stand 1 (er zijn 2 standen). 
E. Draaiknop E is voor de snelheid van het bokken. Begin ALTIJD op stand 1 (er zijn 6 standen). 
F. Knop F is de noodstop. 

 
 Indien de gele lampjes gaan branden, druk deze dan in om te “resetten”. 
 Zorg dat de begeleider handigheid krijgt in het soepel doorschakelen naar hogere standen. 

 
 



Begeleiden van de Rodeostier 
 

Toezicht bij de Rodeostier: 
 

Er dient constant volwassen, capabel en geïnstrueerd toezicht bij de rodeostier aanwezig te zijn. Toezicht houdt in dat 
deze persoon als zodanig herkenbaar is en dusdanig gepositioneerd is om direct verbaal en/of fysiek in te grijpen. 
De toezichthouder dient deze handleiding volledig te begrijpen en toe te passen. Als de toezichthouder zijn plek 
verlaat, verwijder dan de gebruikers en zet het kussen en de bedieningskast uit. 
 

 

Aansprakelijkheid / schade: 
 

De huurder is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en schades die kunnen voorkomen op/aan/door de attractie 
tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen. Bij het verlaten van ons pand of 
onze transportmiddelen zijn de materialen niet door ons verzekerd. Wij gaan ervanuit dat u hiervoor zelf verzekerd 
bent. 
 

 

 
1. Het gebruik van de Rodeostier is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon (18+). 

De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.  
2. O.a. de naam van deze persoon, datum van bediening en handtekening moeten in het logboek worden 

geschreven. Bij een eventueel ongeval zal deze persoon, evenals de huurder, verantwoording 
moeten afleggen aan diverse instanties. 

3. Het is voor de volgende personen verboden van deze attractie gebruik te maken: 
- Kinderen jonger dan 10 jaar 
- Personen met hartklachten, pacemaker of hoge bloeddruk 
- Zwangere vrouwen 
- Personen met psychomotorische klachten 
- Personen met duizeligheidklachten 
- Personen met- hoofd, arm, been- of rugverwonding 

4. Laat de stier eerst op de snelste stand draaien voordat een deelnemer plaatsneemt. 
5. De begeleider dient de bediening te testen en volledig onder controle te hebben, voordat de eerste 

deelnemer plaatsneemt. 
6. Pas de snelheid van het apparaat aan, kijk naar de leeftijd en de capaciteit van de deelnemer. Houdt 

oogcontact met de deelnemer en kijk naar de lichaamstaal. Wanneer de deelnemer niet harder of 
langer wenst te spelen; volg deze aanwijzingen dan op. Niet elke deelnemer durft en hoeft van de stier 
te vallen !! 

7. Er mag maximaal 1 persoon tegelijk op de rodeostier. En maximaal 1 persoon bedient de 
bedieningskast. Er mag zich tijdens het draaien niemand anders op het valkussen bevinden.  

8. De rodeostier is ontworpen voor personen met een gewicht tussen de 25 en 120 kg.  
9. Gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op de rodeostier is verboden.  
10. Gebruik van voedsel en drinken op de rodeostier is niet toegestaan.  
11. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het 

gebruik van de rodeostier. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de toezichthouder / rodeobegeleider.  
12. Houd personen uit de buurt van blower, elektriciteit en bedieningskast.  
13. De positie die de berijder in moet nemen bij het spelen met de rodeostier: De berijder zit met zijn 

gezicht in de richting van de voorkant van de stier. Eén hand houdt hij omhoog om zijn lichaam in 
balans te houden. Met de andere hand houdt deze de handgreep van de stier beet.  

14. Het is niet toegestaan op de buitenwanden van het kussen te klimmen.  
15. Het is verboden voor de begeleider om het controlepaneel te verlaten wanneer de stroom 

ingeschakeld is en wanneer er iemand op de stier of op het luchtkussen zit.  
16. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag de rodeostier niet gebruikt worden.  
17. Indien het valkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van de rodeostier. Zet het 

apparaat onmiddellijk uit en help de gebruiker van het apparaat af.  
18. De spelbegeleider moeten er voor zorgen dat de toeschouwers minstens een ½ meter van het 

valkussen afblijven.  
19. Bij windkracht 5 of hoger en andere dreigende (weers)omstandigheden dient men de activiteit te 

staken.  
20. Zorg dat het apparaat uitgeschakeld en afgedekt is tijdens de regen.  
21. Bij storingen of onduidelijkheden dient u contact op te nemen met Augie Attracties & Events. 

Telefoon: 0523-614823 of  06-23529163. 



Afbouwen van de Rodeostier 
 
Opruimen: 

1. Zet alle draaiknoppen in de beginstanden de hoofdschakelaar op 0. 
2. Haal de stekkers van de bedieningskast en van de blower uit het contact. 
3. Koppel de blower van het kussen en open het luchtgat. 
4. Zet de blower in de opening van het luchtgat, zodat de lucht er snel en volledig uitstroomt. 
5. Knoop het touwtjes systeem van het luchtkussen los en rol het kussen heel strak en netjes op, niet 

breder dan 1,2 meter. Rol in de richting van het luchtgat. 
6. Maak de stroomkabel los van de stier. 
7. Rol de kabel netjes om de bedieningskast. Maak geen beschadigingen aan de bedieningskast. 
8. Lift met de krik de stier omhoog, zodat de steunen er weer onder weg kunnen en de wieltjes er weer 

onder. 
 
Inladen: 

1. Doe de bedieningskast eerst voorin de aanhanger op de daarvoor bestemde plek en klem het goed 
vast. 

2. Hang de kruk weer voor-boven in de aanhanger. 
3. Zet de blower ook voorin de aanhanger. Let op dat de lierkabel “vrij” blijft. 
4. Hang het veiligheidsbord op de juiste plek rechts in de aanhanger. 
5. Trek de stier met de lier via de oprij-profielen in de aanhanger tegen het einde van de profielen aan. 

Let op: De zwenkwielen en de “kop” eerst naar binnen!! 
6. Klem de stier vast door de stang achter de stier aan de zijwanden te bevestigen. 
7. Plaats de steunen, de oprij-profielen en de beide stroomhaspels aan weerszijden van de stier op de 

vloer. 
8. Leg het opgerolde luchtkussen als laatste in de aanhanger. 
9. Sluit de aanhanger, draai het neuswiel naar de normale hoogte. 
10. Vul het logboek volledig in en leg deze weer op de plaats in het vak aan de wand van de aanhanger. 

 
Let op: 
- Bij niet correct ingepakte aanhanger en/of niet schoongemaakte onderdelen of beschadigde onderdelen, 

worden deze onkosten in rekening gebracht bij de huurder met een minimum van € 35,-. 
- De huurder is aansprakelijk voor alle ongevallen en schade aan of door de rodeostier. 

 
 


