
Hoverboardhype: uitblinkers en gevaren 

Ben jij een trendsetter? Dan moet je snel zijn. Want de 

verkoop van hoverboards (oxboards) neemt een vlucht. 

Logisch, met het ton voordelen dat deze compacte mini-

segways in petto hebben. Hoverboards zijn goedkoop, milieuvriendelijk  

en, geef toe: ze zien er ziek cool uit. Bovendien zijn ze ook veilig –  

als je het juiste toestel onder de arm neemt. 

Van vlammende hel naar veilige hemel 

Klaar om met je hoverboard door het park te vlammen? Kies dan voor een 

betrouwbaar product. Want sommige producenten nemen dat ‘vlammen’ 

wel erg letterlijk. Zo draaien bepaalde Chinese kopieën op onbeschermde 

batterijen. Gevolg? Oververhitting. Explosie. Gedaan met de pret. En 

(zieken)huiswaarts keren.  

Speel dus op safe en kies een veilig hoverboard, zoals de smart balance,  

smart scooter of Inmotion H1. In de One Wheel-webshop vind je alleen 

veilige monowheels, getest vóór verzending.  

Checklist voor ongeduldige boarders  

Triiing! Je wilt de postbode wel omhelsen. Want hij plantte net je nagelnieuwe 

hoverboard op de stoep. Gretig scheur je het karton los en klim je aan boord 

van je nieuwe speeltje. Je staat te popelen om er van onder te zoeven. 

Toch wil je veilig op weg. Jouw checklist: 

 Je kiest een veilig hoverboard. 

 Je zet een helm op je hoofd. 

 Je draagt elleboogbescherming. 

 Je knijpt in handbescherming. 

Vier keer check? Jij bent klaar voor lancering! 

Jump on board - not 

Helm op. Bescherming aan. Nu kun je écht niet langer wachten.  

Zo klauter je veilig op jouw hoverboard: 

 Stap met één voet tegelijk op. Spring nooit. 

 Centreer je voeten. 

 Stuur met je enkels, niet met je heupen. Dat brengt je uit evenwicht 

(en je slaat een mal figuur). 

 Afstappen doe je met één voet tegelijk. Eraf springen? Slecht idee. 

Zo. Jij bent klaar voor het hoverboardavontuur. Go! 


