
 

 

Handleiding opstellen 

sportmateriaal 

- 

Buurtsporthal 

Tondelier 
Badminton – 1 veld 

Badminton – 3 velden 

Volleybal 

Basketbal 

Zaalvoetbal 

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: Donkerblauw 

• 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: Donkerblauw 

• Duur: opstellen 5 min/ afbreken 3 min  

• Benodigdheden:  

▪ Zuignap 

▪ 2 grondpalen 



 

 

▪ Net  

▪ 2 tussenpalen   

• Belangrijk  

▪ Tussenpalen plaatsen voor aanspannen van net 

▪ Net proper terug opplooien voor volgende 

gebruikers. Alles is te vinden op de kar, nadien alles 

proper terugplaatsen voor volgende gebruikers. 

• Opstellen 

▪ Zuignap voor potdeksel, palen, tussensteunen en net bevinden zich in de 

berging aan de linkerkant van de zaal. 

▪ Til het gronddeksel uit de pot door gebruik van de zuignap. Per zaaldeel 

bevinden de grondpotten zicht uiterst rechts en links. 

▪ Plaats de paal in de grondpot, bevestig het net en maak vast in de clip. Dit 

langs beide kanten. Plaats de tussensteunen tussen ieder veld. En span het 

net op beide grondpalen aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volleybal 

 

• Belijning: Geel 

• Duur: opstellen 8 min/ afbreken 5 min 

• Benodigdheden 

▪ Zuignap 

▪ 2 grondpalen 

▪ Net 

• Belangrijk 

▪ Net proper terug opplooien voor volgende gebruikers 



 

 

▪ Hou rekening met langere opbouw- en afbraaktijd, dit 

dient te gebeuren tijdens de uren van de reservatie.  

• Opstellen 

▪ Zuignap, palen en netten bevinden zich in de berging aan 

de linkerkant van de zaal op de kar. 

▪ Til het gronddeksel uit de pot door gebruik van de 

zuignap. Potdeksels bevinden zich aan beide kanten van 

het veld 

▪ Plaats paal zonder katrol eerst in de pot, en bevestig het 

net.  

▪ Plaats paal met katrol in grondpot, en bevestig, via ijzeren 

ketting, het net aan de bovenkant van de paal. Daarna de 

katrol op de pin plaatsen. 

▪ Span het net aan door aan de hendel te draaien totdat 

het rood niet meer zichtbaar is. 

▪ Span aan beide palen de clip aan (onderkant net). 

 

Basketbal 

• Belijning: Rood 

• Duur: 2 min 

• Benodigdheden 

▪ Haak 

• Opstellen 

▪ Haken om basketdoel te verplaatsen 

staan in de berging (Rechterkant) 

▪ Plaats de haak in de daarvoor 

bestemde hendel en trek manueel het 

doel uit. 

  

 

 

Zaalvoetbal 

 

• Belijning: Zwart 

• Duur: 2 min 

• Benodigdheden 

▪ Doelen 

• Opstellen 

▪ Neem doelen uit de berging en plaats deze in de grondpotten aan beide 

kanten van het veld 


