
 

   

 

Handleiding Multiveld SportService Zwolle 

Ben je op zoek naar een sportveld waarop écht iedereen zich kan vermaken? Of je nu houdt van 

hockey, voetbal, basketbal, tennis of volleybal? Met dit opblaasbaar multiveld maak je iedereen blij. 

De verschillende vormen van sport en spel binnen één mulitveld zorgen voor variatie en daarmee nog 

meer speelplezier. Daarnaast het is multiveld uitermate geschikt om te sporten in groepsverband. 

Door de grootte van het speelveld kan er prima een partijspel van 5 tegen 5 (volwassenen)/ 7 tegen 7 

(kinderen) plaatsvinden.  

Inhoud 

− Het multiveld (1 geheel)     -  2 blowers 

− Beschermhoes en sjorband     -  2 haspels van 50 meter  

− Vervoerskar       

− Volleybalnet 

 
Afmetingen 

Lengte: 25 meter  
Breedte: 12,5 meter 
 

Multiveld opzetten 

Stap 1: 
• Rijd het multiveld op de vervoerskar naar de gewenste plek, kantel 

het karretje en leg het multiveld op de grond.  

• Verwijder de beschermhoes en sjorband van het multiveld.  

• Rol het multiveld in z’n geheel uit.  
 

Stap 2: 
• Sluit de blowers (2x) op een juiste manier en de goede plek aan. Zie 

hiervoor de slurven. Het is ook mogelijk om het veld op te blazen 
met één blower. Zie foto’s.  

• Maak gebruik van de haspels om ervoor te zorgen dat je de 
stroompunten kan bereiken.  

• Zorg ervoor dat de andere luchtpunten gesloten zijn.  

• Stop de stekkers in het contactpunt en blaas het veld op.  
 

Stap 3:  
• Verplaats het veld naar de gewenste positie. Let op: til de blowers 

op als je het veld wilt verplaatsen.  
 

 
 
 



 

   

 

Multiveld opruimen 

 

Stap 1: 
• Haal als eerste het volleybalnet (indien deze gebruikt is) van de haken af en vouw deze netjes 

op.  
 

 

Stap 2: 
• Haal de stekkers uit de stopcontacten; 

• Zorg ervoor dat alle luchtgaten open staan; 

• Maak de blowers los van het multiveld; 

• Als het multiveld leeg is, kan je starten met het oprollen.  
 

Stap 3: 
• Vouw het multiveld dubbel; 

• Pak de korte kant (vanaf de goals) op en leg deze over de 
lange zijde;  

• Start met rollen aan één zijde en doe het zo strak en recht 
mogelijk;  

• Als het mulitveld helemaal opgerold is, trek het geheel 
dan strak met de bijhorende sjorband;  

• Breng de beschermhoes aan en trek deze ook strak aan.  
 

Stap 4: 
• Kantel de vervoerskar en leg het opgerolde multiveld op 

de vervoerskar.  
• Zorg ervoor dat alle losse onderdelen bij elkaar zijn en 

neem deze mee.  
 
 
 
 
 
Let op: Het multiveld moet droog, schoon en netjes opgerold 
ingeleverd worden. Is dit niet het geval dan zijn genoodzaakt om extra 
kosten in rekening te brengen.  
 
 

 
 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 


