
Terrein opstellen 
1. Plaats de lijnen 

1. Leg de lijnen open 
2. Zet één zijde vast met twee ijzeren haringen 
3. Zet ook de groene meetband vast met de 2de haring 
4. Zet nu de diagonaal hoek samen met de andere kant van groene meetband vast met 

een ijzeren haring.  
5. Zet daarna de 4de hoek vast met een ijzeren haring. 
6. Span nu alle hoeken aan met de plastieken rode haringen. 
7. Verwijder de ijzeren haringen en de groene meetband 

2. Zet het net 

1. Plaats de oranje meetband over het midden van het veld en zet deze vast met 4 
ijzeren haringen zoals hieronder op de tekening.  

 

 

 

 

 

 
 

2. Leg het net open op de middellijn en steek de antennen in de houders 
3. Sla de 4 pieken (een beetje schuin) in de grond en hang de spanriemen eraan. 
4. Hang de ratels en het net aan de paal. Eén persoon houdt nu de paal verticaal op de 

juiste plaats (zet onder de paal het houten plankje) en een anderen spant de 
spanriemen aan. Enige uitleg: een spanriem heeft 3 standen 

      

 
       

        open              gesloten            los          

A. Zet de ratel in de open stand en steek 
   De riem door de gleuf 

 
B. Trek de riem met de hand aan. 

 

 

C. Span de riem verder aan (tot de paal verticaal staat) 
door de hendel van de ratel heen en weer te bewegen. 
 
 
D. Zet de ratel in gesloten stand. 
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5. Doe hetzelfde aan de andere kant. 
6. Span daarna verder aan. Als de palen juist verticaal staan moet het net op de juiste 

hoogte hangen. 
7. Doe het oranje meetlint, samen met de 4 ijzeren haringen weg en steek alles samen 

met de hamer in het voorziene zakje.  
 

Nethoogte aanpassen 
1. Maak één spanband aan één kant een 

beetje los door de ratel in open stand 
te zetten en te trekken aan de 
spanriem. 

2. Hang het net, aan beide palen, in de 
juiste oogjes en span de spanband 
weer aan. 

3. Als de paal weer verticaal  staat hangt 
het net juist.                                                      
Sluit je de ratels. 

 

 

 
 

Terrein opruimen 

Alle lijnen, banden en touwen op elkaar in de zak leggen.  
Niet om de arm of hand winden!!! 

1. Lijnen opruimen 

1. Maak 3 hoeken van de lijnen los.  
2. Trek, in de hoek (diagonaal tegenover de nog vast hoek),  

aan de lijnen tot je één streep bekomt. 
3. Draai nu de lijnen op de houder. 

 

2. Net opruimen 

1. Haal de plaatjes onder de palen uit en steek ze in de zak. 
2. Leg het net en de palen neer op het zand en trek de pieken  

uit de grond en steek ze in de buis. 
3. Haal de antennes uit hun zakje, draai ze uit elkaar en steek  

ze in de grote zak. 
4. Leg de spanners op elkaar in de voorzien zak (shine trip). 
5. Net opplooien en in de grote zak steken. 
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