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Materiaal:
 3x Paal 250 cm 
 2x Paal 150 cm 
 20 Spaanplaatschroeven 
 ± 35 Krammen of haakjes 
  Net (formaat: 2 x breedte goal 
x 1,5 x hoogte goal)

 

Gereedschap:
 Duimstok/rolmaat
 Bouwpotlood
  Afkortzaag of  
handzaag + verstekbak

  Accu schroefboormachine + 
bijpassend bitje 

 Houtboor 3 mm
 Hamer
 Schaar

Overal aan gedacht?
‘Maak een goal’ is een samenwerking tussen HORNBACH en Voetbal 
International. HORNBACH en Voetbal International zorgen er samen 
voor dat Nederland veel goals gaat maken!

De goal in deze klusfolder heeft een formaat van 150 cm x 100 
cm (b x h). Het formaat kan heel makkelijk aangepast worden 
afhankelijk van de beschikbare materialen of bijvoorbeeld de 
grootte van je tuin. Houd hierbij de gebruikte verhoudingen aan.

In het voorbeeld zijn de volgende HORNBACH artikelen gebruikt:

Aantal Artikel Artikel nummer

3x Paal 250 x 7 cm 8063444

2x Paal 150 x 5 cm 8063439

Net zwart, 150 cm x 200 cm 8527006

Spaanplaatschroeven 110 mm 7817979

Kram 2 x 20 mm 3830310

Maak een goal!
Jij hebt de ideeën. Wij het materiaal.
Hier moet je aan denken: 

06/18

Maak  
een goal!

Onze vakkundige medewerkers zijn je graag van dienst.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden

©HORNBACH bouwmarkt BV
Postbus 1099    3430 BB Nieuwegein

Internet: hornbach.nl 
E-mail: info.nl@hornbach.com

Hulp nodig?

makkelijk moeilijk

Moeilijkheidsgraad voor het maken van een goal:

2 3 4 51

In samenwerking met:

Aantal personen:1 uurDuur:
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Trots op de door jou 
gemaakte goal of 
benieuwd naar goals 
die anderen gemaakt 
hebben? 

Op hornbach.nl/maakeengoal kun je jouw goal delen en goals 
van anderen bekijken.
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Zaag één paal van 250 cm in twee stukken 
van 100 cm, dit worden de doelpalen. Zaag 
bij beide palen de uiteinden af in een hoek 
van 45 graden.
Let op: de afgezaagde uiteinden moe-
ten aansluiten op de verbindende palen. 
De afgezaagde uiteinden wijzen niet naar 
elkaar toe.

Hiermee bepaal je de diepte van de goal, in dit 
voorbeeld 75 cm. Gebruik hiervoor de restan-
ten van de palen van 250 cm die je gebruikt 
hebt voor de A palen. Zaag de twee restanten 
in gelijke stukken, vervolgens zaag je de uit-
einden af in een hoek van 45 graden.
Let op: de afgezaagde uiteinden moeten aan-
sluiten op de verbindende palen. De afgezaag-
de uiteinden wijzen niet naar elkaar toe.

De schuine paal is belangrijk voor de stevig-
heid van de goal. Zaag uit de twee palen van 
150 cm twee palen van 115 cm en zaag de uit-
einden af in een hoek van 45 graden.
Let op: de afgezaagde uiteinden moeten aan-
sluiten op de verbindende palen. De afgezaag-
de uiteinden wijzen naar elkaar toe.

Bevestig één paal van 150 cm  A  met 2 
schroeven per verbinding aan de twee palen 
van 100 cm B .

Bevestig de twee palen van 75 cm C  met 
2 schroeven per verbinding aan de doel-
palen B . 

Bevestig de lange paal A  met 2 schroeven 
per verbinding aan beide palen van 75 cm C.

Bevestig de schuine palen met 2 schroeven 
per verbinding aan de goal door de  D  palen 
te verbinden met de B  en C  palen.

1. Op maat zagen

2. Bevestigen

3. Het net

Leg het net op de lat en bevestig deze met 
de krammen aan de bovenkant van de goal. 
Vervolgens maak je het net vast aan de on-
derkant en als laatste aan de zijkanten. Het 
overtollige net knip je met de schaar af.

Maak een goal!

Tip
Nu kan het goaltje in 

elkaar gezet worden. Boor alle 
verbindingen eerst voor, voordat 
je hem vast zet. Schroef iedere 
verbinding met twee schroeven 
vast.

Tip
Veiligheid staat altijd 

voorop! Zorg er voordat je gaat 
voetballen voor dat de goal stevig 
staat; sla bijvoorbeeld pinnen over de 
palen heen in de grond.

Tip
Schilder je goal in de 

kleuren van jouw favoriete club of land 
en laat zien welk team op jouw steun 
kan rekenen!
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- A: Palen (horizontaal)
- B: Doelpalen (verticaal)
- C: Onderste paal
- D: Schuine paal

Meet twee palen van 250 cm af op de lengte 
van de paal A, in dit voorbeeld 150 cm. Zaag 
bij beide palen de uiteinden af in een hoek 
van 45 graden. 
Let op: de afgezaagde uiteinden moeten 
aansluiten op de verbindende palen. De 
afgezaagde uiteinden wijzen naar elkaar 
toe.
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