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Zet eerst 1 paal neer en draai het mechanisme

omhoog (zie foto)
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Zorg vervolgens dat de ketting aan de eerste dan

wel tweede ring gehaakt wordt (zie foto)
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Nu pak je het net en bevestig deze met de ring 

aan de haak van de paal (zie foto)
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Vervolgens pak je een tweede paal (zonder draai-

mechanisme) en voordat je deze rechtop zet

bevestig de bovenzijde net zie foto
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Zet nu deze tweede paal rechtop (zie foto)
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Nu kan je de hoogte bepalen. Probeer bovenzijde

ongeveer 5-8 cm hoger dan desbetreffende

nethoogte te schuiven. Vervolgens draai/klik vast (zie

foto)
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Als je dit gedaan hebt, draai je het net strak, 

zoals op de foto
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Nu kan je de onderzijde met lus bevestigen aan

de paal met haak, zie foto
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Vervolgens haak je aan de andere zijde de onderkant

van het net, hier kan je de onderzijde strak trekken. 

Vervolgens klem je het touw vast zie foto’s
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Het net hangt nu strak op lengte. Meten is 

weten!! Vervolgens kan je het net zelf schuiven. 

Zet deze vast zoals op de foto’s staat
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Doe dit bij alle drie de lijnen, span deze lijnen goed

aan zodat het net strak hangt en in het midden
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Resultaat een strak goed gespannen net!!
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Voor de duidelijkheid!!!

• Hoogte bepaal je aan bovenzijde net

• Onderzijde trek je recht en span je aan, niet naar beneden trekken!!!!

• Makkelijk om vooraf een stoel te pakken, zodat je de drie lijnen op het 

laatst strak kan trekken

• We zullen z.s.m. hoogtes op de palen met stift aanbrengen, zodat dat• We zullen z.s.m. hoogtes op de palen met stift aanbrengen, zodat dat

makkelijker wordt

• Eerst 1 paal neerzetten, ander liggend. Net bevestigen en tweede paal

opzetten

Allen succes!!!!!
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