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OPBOUWEN /WEDSTRIJDKLAARMAKEN WEDSTRIJDVELDEN SPORTHAL CLEIJN DUIN 
 
 

 Verlichting op stand “hoog” aanzetten in de beheerdersruimte. 
 

 Garagedeuren openen met knoppen links aan de pilaar. (ABSOLUUT NIET MET DE HAND, dan 
gaat de deur kapot!) 

 
 Matten neerleggen in het midden van de zaal. (3 stuks) Te vinden achter deur 2. Bij gebruik van 

het centercourt de matten langs de muur aan de kleedkamerzijde leggen. En de smalle matjes 
voor de grote tribune leggen. Deze liggen op het bijbehorende karretje van de tribune. 
 

 Tribunes plaatsen. Te vinden achter deur 3. Bij gebruik van het centercourt de grote tribune 
uitzetten. De bedieningsunit ligt bij de beheerders in de kast. De latjes stapelen op het 
bijbehorende karretje en de loopplankjes uitklappen. 

 
 Deur naar de kantine openzetten en deur naar de hal sluiten. 

 
 Baskets laten zakken. De hoogte aanpassen doe je met de zwengel. 

 
 Jurytafels plaatsen. (1 tafel per veld) Te vinden achter deur 3. 

 
 Spelersbanken plaatsen. 1x 2 banken op elkaar per team. Hou 4 meter afstand van de jurytafel! 

 
 Per spelersbank 2 stoelen voor de coaches plaatsen. 

 
 Per jurytafel 3 stoelen voor de juryleden plaatsen. 

 
 1 bank voor wissels voor de jurytafel plaatsen. 

 
 Jurytafel inrichten met attributen van het karretje. (Te vinden in EHBO ruimte): 

Per tafel: 
o 2 rode pionnen voor de teamfouten. 
o Foutenbordjes 1 t/m 5. 
o 2 vierkleurenpennen. (Te vinden in de sheetbak in de EHBO ruimte.) 
o Stroomhaspel aansluiten. (Stopcontact achter de jurytafel in de muur.) 
o Elektronische balbezitpijl aansluiten. 
o Bedieningsunit van scorebord aansluiten. (Te vinden in de kast in de EHBO ruimte.) 

Hoe aan te sluiten: 
 Stroom aansluiten 
 Kabel aansluiten aan contact in de muur (LET OP: Er zijn meerdere aansluitingen 

in de muur. Werkt het scorebord niet na aansluiten? Probeer dan de andere 
aansluiting.) 

 Bedieningsunit van 24 sec aansluiten aan bedieningsunit van het scorebord. 
 

 Shotklokken (24 sec) aansluiten aan de muur. Deze liggen in hetzelfde karretje. Je kunt de trap uit 
de EHBO ruimte gebruiken. 

 
ALS LAATSTE: CONTROLEER DE GARAGEDEUR VAN HET BALLENHOK OF DEZE GESLOTEN IS! DEZE 

DIENT DE GEHELE DAG GESLOTEN TE BLIJVEN! 
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OPRUIMEN / AFBREKEN WEDSTRIJDVELDEN SPORTHAL CLEIJN DUIN 
 
 

 Deur naar  de kantine sluiten, deur naar de hal openzetten. 
 

 Tribunes terugzetten in berging. (deur 3). Bij gebruik van de grote tribune eerst de plankjes 
terugplaatsen en de loopplankjes inklappen! De bedieningsunit is te vinden bij de beheerders in de 
kast. 

 
 Matten oprollen en terugleggen in berging. (deur 2) De smalle matjes terugleggen op het karretje van 

de tribune. 
 
 Het karretje van de tribune kan weggezet worden in dezelfde berging als waar de baskets staan. 
 
 Opruimen jurytafel: 

o Pennen terug in sheetbak in EHBO ruimte. 
o Karretje pakken uit EHBO ruimte. 
o Bedieningsunit van scorebord opruimen: 

 Kabels van scorebord afkoppelen (EERST DE PEN INDRUKKEN EN DAN PAS 
TREKKEN!!!!!) 

 Kabels van scorebord NETJES oprollen 
 Bedieningsunit met deksel erop weer terugzetten in de kast in de EHBO ruimte 

o Elektronische balbezitpijl opruimen in het karretje. 
o Overige jurytafelattributen netjes opruimen in het karretje. 

 
 De shotklokken mogen aan de muur blijven hangen. 
 
 Stoelen van jurytafel en spelersbanken opruimen. 

 
 Jurytafel terugzetten in berging bovenop podium. (deur 3) 
 

 Baskets omhoog. 
 

 Zaal controleren op losse ballen. 
 

 Alle garagedeuren sluiten met knoppen links aan de pilaar. (ABSOLUUT NIET MET DE HAND, dan gaat 
de deur kapot!) 

 

 Spelers- en wisselbanken terugzetten. 
 

 Vuilnisbakken in de kleedkamergang zetten bij de tussendeur. 
 

 Verlichting uitzetten in beheerders ruimte. 
 
 De laatste dient de zaaldeur dicht te doen. (Valt vanzelf in het slot.) 

 
 

 
 

 


