Handleiding mobiel zitvolleybalveld
Opzetten veld
-

Het veld is totaal 6m x 10 m en kan vervoert worden in een auto waarbij de
achterbank plat kan
Het veld bestaat uit 10 stroken van 6 tegels van 1A-1F, 2A-2F t/m 10A-10 F
De puzzelstukken zijn op de achterkant genummerd van 1A-1F t/m 10A-10 F
Je hoeft alleen de stroken aan elkaar te verbinden en dan heb je het veld liggen
Als het hele veld ligt kan je het net opzetten (net, palen en 2 ballen zitten in zwarte
tas die bij veld ligt).

Opzetten net
-

-

Er zit een grote paal bij met drie uitsteeksels
Twee brede buizen dienen in verlengde van uitsteeksels te worden gedaan (parallel
aan veld)
1 lange buis dient aan uitsteeksel in het veld gedaan te worden (verlengde van net).
Onder aan het net zit klittenband die je om de paal heen kan doen (=net wordt
strakker)
Vervolgens doe je het net om de palen en sluit je deze met aan beide kant door de
dop erop te zetten. Vervolgens trek je het net strakker door elastiek aan dop vast te
maken.

Let op: Laat spelers zonder schoenen op het veld spelen! Zo voorkomen we strepen van de
schoenen en houden we het veld lang mooi!

Afbreken veld
-

Afbreken van veld gebeurd door de stroken los te koppelen zodat er uiteindelijk 10
stroken zijn
Zorg dat je de stroken netjes opvouwt dit zodat veld langer mee gaat
Begin bij 1A-1F of bij 10A-10F leg de stroken vervolgens zowel in de auto/bus als in
magazijn weer op volgorde dus 1 t/m 10 of 10 t/m 1. Dit maakt het voor de volgende
gebruiker ook weer veel makkelijker met opbouwen.

Afbreken net
-

Eerst de doppen eraf draaien vervolgens het net eraf halen en opvouwen
Vervolgens de palen verwijderen
Alles weer netjes in de zwarte tas doen incl. twee ballen (geel/blauwe ballen)
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