
Informatie voor de teams

Tijdens de trainingen en wedstrijden van VoCASA is er geen zaalbeheerder aanwezig. Dat betekent 
dat elke speler/speelster van elk team of iedere trainingsgroep verantwoordelijk voor het juiste 
gebruik, voor het klaarzetten en opruimen, op de daarvoor bestemde plaatsen, van materialen en 
toestellen. 
Er zijn teams die opbouwen en er zijn teams die opruimen. Tevens is er één team per trainingsavond 
eindverantwoordelijke bij het opruimen. Dit team controleert, naast dat het zelf het eigen veld heeft 
opgeruimd, of de andere teams ook hun veld correct hebben opgeruimd.

Team dat eindverantwoordelijk is bij het opruimen. Ingaande januari 2023 tot einde seizoen.

 Maandagavond: Dames 1 
 Dinsdagavond: Heren 4
 Woensdagavond: Heren 2

Instructie gebruik volleybalnetten

 Het ophangen
1. Draag met twee teamleden de netten, van de ophangpunten aan de muur, naar het veld.

Houd de netten tijdens het dragen niet bij de kabels vast, maar bij beide nethoeken.
Je voorkomt hiermee dat de kabels in de netrand schuiven of de netrand beschadigen

2. Bevestig gezamenlijk de kabel/ketting van de bovenste netrand aan de bovenste bevestiging
aan de palen.

Bovenste beugels: 
antennes en maatstokken.

Beugels daaronder: volleybalpalen per 
veld  twee naast elkaar, met aan één 
paal de musketonhaak

Op de onderste plank:
Scoreborden en ploppers



Bevestig de musketonhaak ( ), die aan de paal met de spaninstallatie zit, vast aan de 
netkabel.

3. Controleer of de spaninstallatie op de goede hoogte zit!  Span nu de bovenzijde op de juiste 
spanning/

4. Span nu de onderste netrand door beide onderste koorden horizontaal met beide  

koordspanners ( ). Geen extra knoppen of lussen maken!. Span de overige koorden.
5. Schuif de onderste koorden ( of kabel) zover naar beneden toot de gevraagde hoogte.

Niet verder dan een hoek van 300 ( zei plaatje hieronder).

                      

 Het opbergen
1. Ontspan van beneden naar boven de koorden en maak de koorden los van de palen.
2. Maak als laatste de bovenste netrand los.
3. Draag met z’n tweeën het net naar de ophangbeugels op de muur.

Hang het net met de onderste netrand (smalste witte netrand) boven.

4. Schuif aan beide uiteinden het ijzeren “oogje”  over de ophangbeugel.


