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Opzetten speelveld van Zweedenzaal, 2 velden 
 
Materiaal 
De elektronische apparatuur, nodig voor het scoren, is te vinden in 1 vd beheerders hokken, het hok 
waar de beheerder niet zit. De apparatuur voor het score bord aan de muur en de 24 sec apparatuur 
(niet nodig bij de kleintjes), en verschillende haspels zitten in de kast direct aan de linkerkant als je 
binnenkomt. Het draagbare score bord staat ook in dit hok, onder de tafel. Dit scorebord ziet eruit als 
hieronder: 

 
Tevens zijn de banners voor het veilig sportklimaat staan in deze kast. 
 
De tablets, nodig voor het vastleggen van de wedstrijd liggen in de wedstrijdkast, bij de ballenkast in 
de zaal in een transparante bak (deze is iets groter dan A4 formaat). Hier liggen ook laders in om, 
indien nodig, de tablets op te laden tijdens de wedstrijd. Per score tafel moet er 1 tablet zijn. In deze 
kast ligt ook een krat met vlaggen, elektronische pijl, etui met pennen, etc. Deze kan bij tafel B gezet 
worden. De inhoud van het krat is voor de kleintjes nog niet nodig. 
 
Score tafels en stoelen komen uit de scheidsrechter kleedkamers(naast de toegangsdeuren tot de 
zaal). Er zijn 2 stoelen per tafel nodig.  
 
Opbouw:  
Tribunes aan 2 kanten, de tribunes (3 per kant) moeten in het materialenhok geplaatst worden. 
 
Tafel A; Aan de buitenmuur, tegenover de ingang van zaal moet een score tafel geplaatst worden 
(tafel A op de tekening). Op deze tafel moet de elektronische score apparatuur komen te staan voor 
het score bord op de muur. Denk aan aansluiten elektriciteit en de 4 polige draad (deze zit rechts van 
het midden van de zaal op de muur). 
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Tafel B: Score tafel in het midden van de zaal (in de middencirkel van het ‘grote’ veld, tafel B op de 
tekening). Aan weerszijden van de tafel moeten 2 banken geplaatst worden. Op elk van deze banken 
moet nog een bank geplaatst. Op deze tafel moet het draagbare scorebord geplaatst worden. Het 
score bord moet via een verlengsnoer aangesloten worden op de haspel van het elektronische 
scorebord. 
 
De baskets moeten naar beneden gehaald worden dmv de witte ijzeren stokken die in de hoeken van 
de zaal hangen. Deze hebben een haak die aan de ring gehaakt kan worden om zo de basket naar 
beneden te trekken. Het is een ‘lock’ mechanisme; op verschillende hoogtes wil de basket locken, als 
je echter in een vloeiende beweging trekt (of je gaat eraan hangen), kan hij in 1 keer tot onderaan 
komen. Raakt de basket toch gelocked, dus kun je hem unlocken door met de ijzeren paal tegen de 
rode beugel aan de achterkant van de basket te duwen. Klinkt ingewikkeld maar valt mee. 
 
Onder de baskets moeten de matten tegen de muur geplaatst worden. Dit kan dmv de klitband randen 
die aan matten en muur zitten. 
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