Fase 3

9.

nu pas gaan we het net van hoogte spannen; we doen dit door aan elke zijde de onderste glijder naar
omlaag te duwen: dit gaat gemakkelijker als je ook het net zelf aan de onderzijde naar omlaag trekt

10.

controleer met behulp van de meetlat de hoogte aan elke zijde; als je daarstraks de bovenkant van het
net flink hebt aangespannen, komt het midden van het net correct van hoogte

11.

draai de onderste spanners vast als je juiste hoogte hebt: voor de heren is dat 2m43, voor de dames is
dat 2m24

12.

controleer (en corrigeer) een laatste maal de stand van de antennes: zij moeten netjes rechtop en
boven hun zijlijn hangen

13.

plaats de scheidsrechtersstoel zó dat hij met zijn rug naar het sportkaffee staat; plaats het scorebord
links of rechts van hem, aan de overzijde van het terrein

14.

zorg dat het bakje met de opstellingsbriefjes (aanvullen indien nodig) aan de scheidsrechtersstoel
komt te hangen

15.

schuif de scheidingsnetten toe met behulp van het katrolsysteem: alleen maar trekken kan het
systeem beschadigen; deze opdracht behoort tot de opstelling voor terreinen 1 en 3, zo ook straks bij
het terug wegschuiven

Veel succes…

Terreinopstelling
Fase 1

1.

verifieer op het bord naast het scheidsrechterslokaal welk terrein je wilt gaan opstellen; het is immers
mogelijk dat dit anders is dan oorspronkelijk gepland

2.

verwijder de afdekplaatjes uit de vloer; de zaalverantwoordelijke heeft in zijn (zwarte) tas een haakje
mocht dit niet goed lukken

3.

plaats 2 palen in de openingen en zetde glijders op reikhoogte

4.

bevestig het net aan de bovenste haken, de ketting halverwege zodat de antenne boven de zijlijn
hangt, aan de paal aan de andere zijde tegenover de scheidsrechter

5.

schuif de bovenste glijders omhoog: voor de heren op de hoogste stand, voor de dames zo’n 10 cm
lager; draai de glijders vast met de spanschroef: vast is vast, niet forceren; schuif de onderste glijders
ter hoogte van de onderzijde van het net, maak die onderzijde van het net nog niet vast

Fase 2

6.

span via de katrol debovenzijde van het net zo strak als mogelijk aan; nog geen hoogte meten

7.

controleer of de twee antennes juist boven de lijn hangen en rechtop staan; breng zonodig correcties
aan

8.

bevestig de onderzijde van het net aan de glijders; verdeel zodanig dat het net recht blijft hangen

