Stappenplan vervoer, op- en afbouw opblaasbare minisquashcourts
Vervoer
1. Voorzie minstens twee personen bij het vervoeren van deze courts. Er is
één trolley voorzien waarmee telkens één court per keer kan verplaatst
worden. Een court geraakt in een break wagen. Voorzie dat de trolley en
de blazer ook mee kunnen vervoerd worden. De afmetingen van één
opgeblazen court:
a. lengte: 4m
b. breedte: 4m
c. hoogte: 3m
d. opgevouwen court: 1.5m lang en 600 mm in diameter.
e. Gewicht opgevouwen court: 90 kg
f. Gewicht van de blazer: 17 kg
2. Vervoer de courts altijd in de daartoe voorziene
zakken.

Materiaal
1. materiaal voorzien bij de courts:
- blazer
- zak om de court opgerold in te doen
- trolley

- spelmateriaal: 12 bighands, 12 mousse ballen, 10
minisquashracketten
- lessenplan
2. materiaal zelf te voorzien:
- verlengkabel
- auto’s om de courts te vervoeren
Opbouw
1. Laat de courts altijd binnen op tenzij het buiten een mooie warme
zomerdag is waar er geen kans op regen bestaat. De courts zijn in geen
geval bestand tegen water, water zorgt ervoor dat ze onbruikbaar
worden. Zorg ervoor dat de courts niet op een scherp oppervlak staan.
Laat ook altijd de groene plastieke onderkant met de gele lijnen erop
zitten! Hoewel deze eraf kan laten we deze onderkant er altijd aan.
2. Neem de beschermzak die over de court zit er rond uit:

3. rol de court uit en leg hem in het midden van het terrein:

4. vouw het open zodat je het volgende krijgt:

5. vouw dan weer een zijde open, kijk dan wat de voor- en achterkant is. Dit
zie je door te kijken waar de gele slurf zich bevindt, de achterkant is daar
waar de slurf zit. Indien de voor- en achterkant nog niet juist liggen kan
je de court nog altijd draaien. Vouw ook de tweede zijde open en dan
krijg je het volgende:

6. Verbind de slurf met de blazer door de slurf rond de blazer te brengen en
vast te gespen:

7. Zorg ervoor dat de blazer is aangesloten op een stopcontact, eventueel
via een verlengkabel. Druk op de rode on-off knop vooraan op de blazer
en de court zal zich vanzelf opblazen.

8. Tijdens het opblazen moeten de ritsen aan de zijkanten (zowel R als L)
onderaan van de court nog dicht gedaan worden:

9. Binnen de twee minuten is deze court volledig opgeblazen en is hij
speelklaar. Let erop dat de kinderen geen scherpe voorwerpen in de
buurt van de courts gebruiken!

Afbouw en oprollen
1. Zet de on-off knop op off en maak de slurf los van de blazer, op deze
manier zal de court vanzelf plat gaan. Maak wel terug de ritsen aan de
zijkanten open zodat de lucht er sneller uit kan. Zorg ervoor dat er geen
kinderen opspringen terwijl de court naar beneden gaat, aangezien de
court zeer snel terug plat is. Je kan er met 2 personen over stappen om
de laatste lucht er sneller uit te krijgen. Wacht tien minuten voordat je
begint met de court op te rollen.

2. Als alle lucht eruit is, leg dan de slurf naar binnen op de court. Neem met
twee personen de hoeken vast en breng de eerst helft naar het midden
van de court:

Doe nu hetzelfde met de andere kant:

3. Leg nu twee hoeken op elkaar zoals op de foto:

4. Stap op de opgevouwen court zodanig dat de overgebleven lucht eruit
gaat:

5. Rol de court met twee personen zo klein mogelijk op:

6. Breng de beide spanriemen onder de opgerolde court en maak ze vast:

7. Zet de opgerolde court op zijn kant en trek er de beschermzak over. Let
op, indien de zak er niet goed over gaat, moet je de court nog eens
uitrollen en terug oprollen. De tweede keer gaat het veel beter om de
zak erover te trekken. Trek de zak tot onderaan erover en draai de court
dan op de andere kant om dan de bovenkant van de zak dicht te ritsen.

