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2 INSTRUCTIE OPBOUW VOETBALDOEL MET SPANSTANGEN

Controle
Voorafgaand aan de montage dient u te controleren of alle 
onderdelen aanwezig zijn die in de gebruiksaanwijzing staan.
Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op.

Nr. Onderdeel Stuks

1 Doelpaal links 1

2 Doelpaal rechts 1

3 Doellat 1

4 Blindstoppen (groot) 2

5 Spanstangen 2

6 Doelnet 1

7 Blindstoppen (klein) 2
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3 INSTRUCTIE OPBOUW VOETBALDOEL MET SPANSTANGEN

Stap Activiteit

1 Pak de bij de levering inbegrepen onderdelen uit en sorteer deze.

2 Leg de doelpalen links (1) en rechts (2) voorzichtig op een geschikte ondergrond.

3 Schroef de grote blindstoppen (4) in de openingen van de doellat (in beide hoeken)

4 Schroef de kleine blindstoppen (7) volledig in het verbindingselement en schuif de 
doelpaal over het verbindingselement.

5 Schroef de kleine blindstop (6) naar buiten zodat deze de doelpaal en het 
verbindingselement wordt
vastgeklemd.

6 Plaats het voetbaldoel met ten minste twee personen in de daarvoor bestemde 
grondpotten.

7 Plaats de spanstangen (5) in de bijgeleverde grondpotten achter het voetbaldoel.

8 Bevestig het doelnet in het voetbaldoel.

9 Span het net met behulp van de spanstangen.

10 Controleer of het doel correct is geplaatst.

Stappenplan ingefreesde netbevestiging
Hieronder tref je een stappenplan voor het opbouwen van een 
voetbaldoel met spanstangen (met ingefreesde netbevestiging).

Stap 2 Stap 3

Stap 4 Stap 5

Stap 6 Stap 7
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4 INSTRUCTIE OPBOUW GRONDRAAM

Controle
Voorafgaand aan de montage dient u te controleren of alle 
onderdelen aanwezig zijn die in de gebruiksaanwijzing staan.
Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op.

Nr. Onderdeel Stuks

1 Grondraam volledig gelast 1

2 Verbindingen 2

2.1 Zeskantbout DIN 933, M10x20, A2 2
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5 INSTRUCTIE OPBOUW GRONDRAAM

Stap Activiteit

1 Schroef de bijgeleverde verbindingen in de onderste uitsparing van de paal, direct 
boven de grondpotten. De uitgangspositie moet er zo uitzien (zie stap 1):

2 Schuif het grondraam over het uiteinde van de verbinding. Bevestig de verbinding
met de bijgeleverde schroeven.

3  Indien voor de optie staalkabel is gekozen, rijg deze afwisselend door de mazen van 
het doelnet om en zet de kabel vast met de meegeleverde schroeven aan het eerste 
oog van het grondraam (zie afbeelding).

Stappenplan grondraam
Hieronder tref je een stappenplan voor het opbouwen van een 
grondraam.

Stap 1

Stap 2

Stap 3
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