
Huisregels Lokomotief

De Altis

Vooraf

Vanaf heden is De Altis onze nieuwe thuisbasis. Het zal nog even wennen zijn, maar
De Altis heeft alles in zich om ons nieuwe ‘thuis’ te worden waar “prestatie en
gezelligheid” kunnen floreren en dus ook Lokomotief.

Vanwege corona is ervoor gekozen de eerste de beste mogelijkheid aan te grijpen de
hal in gebruik te nemen. Hierdoor is niet alles volledig uitgetest en missen we mogelijk
nog spullen en instructies. We vragen hiervoor begrip, want we vinden het belangrijk
dat we zo snel mogelijk weer kunnen sporten.

Mocht je tips of verwonderpunten hebben: onderaan dit document staan onze
contactpersonen. Lees in ieder geval onderstaande goed door, want daarmee is het
meeste gedekt voor wat betreft gebruik van De Altis.

Toegang

● In het begin zal de gemeente de hal openen en sluiten en hoeven de
coaches/trainers zich hierover geen zorgen te maken.

● Uitgangspunt is wel dat we straks zelf de hal openen en sluiten. Het
sleutelplan is in de maak; daarna volgen de instructies hiervoor. Voordeel is
wel dat we niet meer afhankelijk zijn van anderen om de hal in te kunnen. Het
betekent wel een grotere verantwoordelijkheid voor onder meer onze trainers,
coaches en kantinevrijwilligers en vraagt afstemming met de andere
gebruikers.

● Al onze faciliteiten liggen op de 1e verdieping; de EHBO-ruimte is op de
begane grond.

● In de berging ligt een EHBO-tas. Deze wordt nog vervangen, maar voor nu
voldoet deze. Als je als eerste in de hal bent, leg de EHBO-tas zichtbaar neer in
bijvoorbeeld de wedstrijdleidingruimte. Na de laatste training de EHBO-tas
graag terugleggen in de berging.

● We hebben zes kleedkamers tot onze beschikking. Voor de trainingen per
zaaldeel twee kleedkamers. De oneven nummers tbv de dames, de even
nummers voor de heren. Totdat er een ander systeem is.

● Enkele basisregels:
o Er ligt een prachtige vloer en laten we hier zuinig op zijn, dat betekent:

geen eten, drinken en glaswerk in de hal.
o De vloer mag niet worden belopen met schoenen die buiten gedragen

zijn of die strepen op de vloer achterlaten. Heb je niet anders, dan heeft
de beheerder beschermhoesjes.

o Ruim (losse) rommel op. De afspraak met de gemeente is dat we de hal
iedere keer “bezemschoon” achterlaten. Dus plastic flessen,
bananenschillen en ander afval in de prullenbakken.

o Na het gebruik van de kleedkamer zorgt het desbetreffende team dat
de kleedkamer droog getrokken wordt, met de aanwezige middelen.
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o Ongelukjes kunnen altijd gebeuren: gaat er iets kapot, of gaat er bv
toch een fles water over de vloer. Meld het zodat het opgelost kan
worden.

● Ben je als eerste in de basketbalhal, werp dan een snelle blik of alles is zoals
het moet zijn. Zie je schade, vervuiling of iets dergelijks, maak een foto en meld
dit via de app bij Arend-Jan van der Lely.

● Het complex beschikt over een garage. Precieze werking is nog even
afwachten. Als het hek open staat kun je er in en daar parkeren. De garage
verlaten gaat altijd; het hek opent automatisch.

Gebruik hal

● Er zijn drie trainingsvelden, 1 centercourt en verschillende losse baskets (al
dan niet aan de muur). Voor wedstrijden zie hoofdstuk wedstrijden.

● Het middenveld heeft buiten de bucket en driepuntslijn geen belijning. Dat is
keuze van de gemeente en komt ook geen verandering in.

● De drie velden zijn te scheiden door twee scheidingswanden. De bediening zit
in de berging en moet met een sleutel bediend worden. Zie onderdeel
“sleutels” waar deze hangen. Let op: Gegeven de zwaarte van de wand, kun je
niet tussen het uiteinde van de wand en de muur doorlopen (probeer dit dan
ook niet !). Gebruik hiervoor de berging, dan wel de gang bij de kleedkamers.
Stem onderling af met je “buren” of je de velden wilt afsluiten. Zolang er
Corona-maatregelen gelden, moeten de scheidingswanden naar beneden
per groep en de deuren in de gangen dicht.

● Muurbaskets: Deze zijn met een kleine pal geborgd tegen de muur. Er is een
stang om deze te ontgrendelen. Mogelijk dat dit nog wat onhandig is. De
leverancier werkt nog aan mogelijk meer gebruiksvriendelijke oplossing. Om
de basket in de juiste positie te houden zit er een andere vergrendeling op.
Dus let op dat deze bij ingebruikname vergrendeld is en andersom bij
opruimen weer ontgrendeld wordt. Met de slinger kan de basket op de juiste
hoogte worden gebracht: de twee uiterste standen zijn de gebruikelijke
hoogtes, dus er hoeft niet nagemeten te worden.
WAARSCHUWING: de witte ophangconstructie is niet gemaakt om aan te
hangen. Doe dit ook niet. Schade zal in rekening worden gebracht bij de
veroorzaker.

● Plafondbaskets: De bediening hiervan zit in de berging en moet ook met een
sleutel worden bediend. De twee knoppen met pijlen zijn om de basket
omhoog en omlaag te bewegen. Om de juiste hoogte in te stellen kun je de
knop met de + en de pijl naar beneden gebruiken. In de uiterste standen hangt
de basket weer op de juiste hoogte.
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● Minibaskets: De minibaskets zijn in principe voor het onderwijs, maar wij
mogen ze ook gebruiken. Minibaskets aan de muur na gebruik graag weer
omhoog in verband levensduur veren. Formeel moeten de verrijdbare baskets
in de vloer geborgd worden.

Berging en spullen;

● Binnen de grote berging hebben we onze eigen berging. Let er op dat de Loko
spullen in de Loko-berging komen en de algemene spullen in de algemene
berging.

● In onze eigen berging staan 4 ballenwagens voor de verschillende maten
balen. Ze zijn verrijdbaar en je kunt ze meenemen de hal in. Dit moet borgen
dat de ballen na de training altijd netjes opgeborgen zijn en na de laatste
training weer in de berging zijn geplaatst. Laten we daar met elkaar voor
zorgen.

● Gebruik je andere spullen uit de Loko- of algemene berging, ruim die na afloop
ook weer op. In tegenstelling tot de Van Zweedenzaal moeten de banken ook
in de berging.

● In de Loko-berging staat direct links na de ingang een kast met alle basketball
benodigdheden. Bij de start zal nog niet alles aanwezig zijn (bijv een tweede
krat met bordjes, pijl etc).

● Sleutels:
o De sleutels voor de sportapparatuur zitten in de desbetreffende

bedieningskasten. Laat deze er in zitten. Als deze er niet zijn, meld je je
bij de beheerder.

o Ballenwagen zijn vooralsnog niet afgesloten.
o Er komt een beter sleutelplan  en wanneer dat van kracht wordt,

communiceren we dat tijdig.
● Mis je bepaalde materialen, laat het weten dan kunnen we gezamenlijk kijken

hoe we hier in kunnen voorzien.
● Het is ook de bedoeling dat de teamtassen in de berging opgeborgen gaan

worden. Via de Teammanagers app zal een oproep gedaan worden om de
tassen op een bepaald moment in te leveren.

● In de kantine liggen in de vriezer ice packs. Sleutel van de kantine ligt in de
wedstrijdkast

Kantine en vergaderruimte

● De kantine mag weer open met nog de nodige beperkingen. Hiervoor is apart
protocol van kracht.

● Nadere instructies over gebruik, o.a. mogelijkheden voor ouders om  te
wachten tijdens de training, volgt later.

● Het is niet de bedoeling, zonder dat de barcommissie het weet om van de
kantine gebruik te maken.
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● De Altis heeft een algemene vergaderruimte. Deze kan voor bestuurs- en
commissievergaderingen gebruikt worden. Aangezien dit ook een werkruimte
voor de gemeente is, moet gebruik afgestemd worden. Totdat er een
reserveringssysteem is, graag afspraken plannen via Arend-Jan van der Lely.

Scorebordsysteem

● Het systeem is nog niet in werking, maar in principe:
● Er is per wedstrijdveld een LED-scorebordsysteem. De bediening gaat

middels laptops.
● Je kunt hier ook video’s op afspelen en mogelijk wil dat gebruiken tijdens

training.
● Het systeem moet plug en play werken, maar zal in het begin wat gewenning

vergen.
● Lukt het niet, neem dan contact op.

Wedstrijden

● Wedstrijden tot en met U18 zijn toegestaan zonder publiek. Wil je een
wedstrijd plannen, neem dan contact op met de TC, om datum en tijd in te
plannen.

● Er zijn twee volledige wedstrijdvelden in de breedte van 26x14. Alle
wedstrijden tot en met 2e divisie kunnen hier reglementair op gespeeld
worden.

● Daarnaast is er een centercourt van 28x15.
● De opstelling van tribunes, spelersbanken, jurytafels, sponsoruitingen e.d.

moet nog verder uitgewerkt worden en de opbouw instructie volgt dan ook
later.

● In grote lijnen is er het volgende plan:
o In de breedte dient het middelste trainingsveld voor spelersbanken

jurytafels en tribunes. Let op dat er bij de zijwanden niets in de
uitloopzones wordt gezet. De uitloopruimte voldoet, maar is niet enorm.
Naast de vaste tribunes zijn er per veld 3 verrijdbare tribunes (LET OP:
deze zijn wat groter en zwaarder dan de oude, dus regel genoeg
“handjes”).

o Voor het centercourt komen de jurytafels en spelersbanken aan de
zijde van de berging. Er is ruimte om hierachter 4 verrijdbare tribunes te
plaatsen. We moeten nog kijken of dit bevalt. Daarnaast twee tribunes
aan de kopse kant van het veld.

o Er wordt nog nagedacht over passende vloerbescherming op het
moment dat er supporters op de speelvloer moeten lopen om de
tribunes te bereiken.
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Contactpersonen

Mocht je ergens tegenaan lopen dan zijn de onderstaande contactpersonen
bereikbaar. Ga niet op eigen houtje contact met de gemeente (of beheerder) zoeken.

● Trainingstijden en -mogelijkheden: Tim Kortekaas (06-42287398)
● Alle overige zaken: Arend-Jan van der Lely (06-26659618)

Heel veel plezier in onze fantastische nieuwe hal !
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