
 

Handleiding opstellen 

sportmateriaal 

- 

Buurtsporthal 

Melopee 
Badminton 

Volleybal 

Zaalvoetbal 

Basketbal 

 

Sportmateriaal wordt door de gebruiker 

zelf klaargezet en opgeruimd, binnen de 

uren van de reservatie. Graag alles 



 

terugplaatsen op de juiste plaats, zie 

foto´s berging 

Badminton – 1 veld 

• Belijning: lichtblauw 

• Duur: opstellen 3 min / afbreken 3 min 

• Benodigdheden 

▪ Groene verrolbare palen 

▪ Net 

• Belangrijk:  

▪ Hoeft niet vast geankerd te worden, snel opstel- en afbreekbaar 

▪ Net proper terug opplooien voor volgende gebruikers 

• Opstellen: 

▪ Neem net van de plank en rijdt de verrolbare palen naar het midden 

van het badmintonveld 

▪ Hang net vast aan de daarvoor voorziene haken aan de paal 

 

 

Badminton – 3 velden  

• Belijning: Lichtblauw 

• Duur: opstellen 7 min / afbreken 5 min  

• Benodigdheden:  

▪ Zuignap 

▪ 2 grondpalen 

▪ Net  

▪ 2 tussenpalen   

• Belangrijk  



 

▪ Tussenpalen plaatsen voor aanspannen van net, anders loopt het 

aanspansysteem vast 

▪ Net proper terug opplooien voor volgende gebruikers 

• Opstellen 

▪ Neem de zuignap uit de berging en 

open de grondpotten aan beide kanten 

van de zaal 

▪ Plaats de grondpalen in de potten 

▪ Maak het net vast aan beide palen, aan 

de daarvoor voorziene haken 

▪ Plaats de tussenpalen tussen de 

verschillende velden 

▪ Span aan via het aanspansysteem. 

Indien er te ver wordt aangespand dan 

komt dit systeem vast te zitten 

 

 

 

Volleybal 

 

• Belijning: Wit 

• Duur: opstellen 7 min / afbreken 5 min 

• Benodigdheden 

▪ Zuignap 

▪ 2 grondpalen 

▪ Net 

• Belangrijk 

▪ Net proper terug opplooien voor volgende gebruikers 



 

▪ Er is mogelijkheid om de volledige zaal te gebruiken, of telkens een zaaldeel. 

Check uw reservatie zodanig dat er niet moet heropgesteld worden indien 

er andere gebruikers ook een deel van de zaal hebben 

gereserveerd  

• Opstellen 

▪ Neem de zuignap uit de berging en open de grondpotten 

aan beide kanten van het veld 

▪ Plaats de palen in de grondputten 

▪ Maak net vast aan de daarvoor voorziene haken op de 

paal, span daarna aan 

▪ Maak de velcro vast aan beide kanten 

 

 

 

 

 

Zaalvoetbal 

 

• Belijning 

• Duur: opstellen 3 min / afbreken 3 min 

• Benodigdheden: 2 doelen, 4 bouten 

• Belangrijk:  

▪ De doelen zijn heel zwaar, minstens met 3 personen 

dragen 

▪ De doelen moeten zeker vast geankerd worden, anders is 

het heel gevaarlijk spelen 

• Opstellen 



 

▪ Neem de doelen uit de berging (verplaatsen zeker met 3 

personen verplaatsen) 

▪ Neem de bouten uit de berging 

▪ Plaats de doelen aan beide kant van de zaal 

▪ Veranker de doelen door middel van de bouten aan beide 

kanten van de doelen vast te draaien 

 

 Basketbal 

• Bedieningspaneel basketdoelen 

De bediening voor de basketdoelen staat in de berging. Er is een schema aanwezig waar de 

doelen zich bevinden. Per doel kan de hoogte gezet worden op 3.05m (stand 3) 2,60m 

(stand 4). Bij stand 2 gaan de doelen terug omhoog, stand 1 hoeft niet gebruikt te worden.  

 


