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De Tennis Tutor “Club” wordt steeds weer doorontwikkeld zodat details van het product soms 
kunnen verschillen.

© De Racketclub – Arnold van Houten
Versie 1.1



Installatie

1. De onderdelen bestaan uit:

 een doek
 3 lange staven waarvan 2 geen draaibuttons hebben of waarin geen gaatje in de staaf zit om 

een draaibutton in te doen. De ene staaf met draaibuttons is voor de voet van de tennis muur.
 2x2 korte staven met een plat uiteinde met 2 gaten, deze zitten vast aan elkaar met 2x2 

inbus-schroeven, zoals in de foto te zien is (met witte stickers). Zie hiervoor ook de foto van
punt 9. Koppel deze 2x2 staven.

 2 bogen (voet)
 2 staven met rond uiteinde
 4 grote draaibuttons (boven en onderkant van het doek), 2 kleine draaibuttons (voet), 4 

inbusschroeven.

2. Er zijn 3 langwerpige staven waarvan er 2 geen draaibutton hebben (slechts een plat uiteinde
met een gat voor een draaibutton erin, doe deze in het doek, 1 aan de onderkant en aan de 
bovenkant van het doek. De 2x2 rechte staven met platte uiteinden worden met 
inbusschroeven aan elkaar gezet zodat zij 2x een V vormen.

3. Leg de onderdelen klaar zoals op de foto



4. Koppel de kromme bogen aan de staaf met de draaibuttons

5. Koppel de onderdelen aan de staaf die aan de onderkant en bovenkant van het doek zit zoals 
in de foto

6. Koppel de onderkant en bovenkant van het doek aan elkaar door de staven in elkaar te 
schuiven (linker en rechter kant).

7. Het doek is klaar, plaats deze nu op de standaard



8. Bind de bovenkant van het doek met “tie-wraps” vast aan de gebogen houder door het oog 
van de houder.

9. Het doek kan strakker gezet worden door de onderkant en bovenkant van het doek via de 
staven uit elkaar te trekken en vast te zetten met de draaibuttons. Hierdoor kan de afstand, 
waarmee de bal uit het doek valt, tot het doek ingesteld worden. Een strakker doek betekent 
dat de bal harder uit het doek valt.

10. Met de grote draaibuttons, aan de bovenkant en (met name de) onderkant van het doek, kan 
de aangespeelde bal in hoogte en snelheid worden veranderd. 


