Grootste trampolinepark van Europa vestigt in Amsterdam
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Trampolinepark Jumpsquare breidt uit met het grootste trampolinepark van Europa in Amsterdam. De
vastgoedeigenaar van de Kroonenberg Groep investeert in dit concept, waarbij sport, fun en gezelligheid centraal
staan. Later dit jaar zullen meer vestigingen in Nederland geopend worden.
Het trampolinepark kent een veelzijdig aanbod aan Jump-mogelijkheden en voor diverse doelgroepen. Het
bestaat uit diverse zones:
Een Free Jump area,
een Trick area,
een Sport area (basketbal, free running, dodgeball – trefbal in een nieuw jasje),
BigAirBag,
een slackline area (slacklinen is het balanceren op een 5cm brede spanband)
en een fun area.

Jumpsquare richt zich op de doelgroep vanaf de leeftijd 10-30 jaar. Van recreatieve Jumpers, free-runners,
turnverenigingen tot stuntmannen. De trampolineparken vinden hun oorsprong in Las Vegas. In een relatief
kleine ruimte werden trampolines geplaatst voor een gokevenement. Het evenement ging uiteindelijk niet door,
maar een groepje jeugd wist van het bestaan af en op hun verzoek ging het voor hun vermaak open. Zo
ontwikkelde zich betaalbaar indoor vermaak voor de doelgroep – jeugd in de leeftijd van 13 tot 25 jaar. Echter
is gebleken dat trampolinespringen geschikt is voor alle leeftijden voor wie zich fit genoeg voelt of fit wilt gaan
voelen. Emile van Westing van Jumpsquare: “Na het grote succes van Jumpsquare Nieuwegein en Deurne
hebben we besloten dit succes door te zetten in de hoofdstad Amsterdam. Een geschikte locatie is een groot
onderdeel van het succes. De nieuwe locatie in Amsterdam is ons gegund door de eigenaar van het vastgoed,
welke wij hiervoor zeer erkentelijk zijn. Jumpsquare is een uniek concept dat in anderhalf jaar tijd is
uitgegroeid tot een begrip in Nederland. Uitbreiding kon dus niet uitblijven. Later dit jaar zullen er nog 8
vestigingen door het hele land openen” Klaas Siderius van Sidijk BV: “Sidijk realiseert al jaren indoorvermaak in
de vorm van onder andere binnenspeeltuinen. Daarnaast is Sidijk leverancier van vele professionele
sportattributen aan diverse afnemers, waaronder de Olympische Spelen. Door topsport te combineren met
leisure (vrije tijd) was de stap naar trampolineparken klein. In voorbereiding op deze snel groeiende markt
heeft Sidijk zich jaren gericht op onderzoek en ontwikkeling.” Meer informatie: www.jumpsquareamsterdam.nl
www.sidijk.com
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