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Vooraf 

● Zaal en berging openen conform “sluitplan Altis” 

● Kleedkamers nalopen en eventueel bordjes op de deuren goed hangen (omdraaien 
Randstad en Lokomotief). 

● Vloer nalopen en eventueel met veger (rechts in de Loko-berging) los vuil weg- en 
opvegen en in vuilnisbak doen (dus niet in hoekje vegen). 

● Eventuele schades, dan wel gebreken melden via Whatsapp aan Arend-Jan van der 
Lely (06-26659618) en de beheerder (bij afwezigheid alleen bericht aan Arend-Jan). In 
overleg met de beheerder en/of Arend-Jan gebrek of schade provisorisch verhelpen. 

Bij direct gevaar (bv loshangende baskets of scheidsingswand) de sporthal niet laten 
betreden! 

 

Opzetten wedstrijdvelden 

Materiaal 

● Tafels en stoelen jurytafels; 2 rolcontainers wedstrijdleidingruimte 

● 8 banken; in het midden van de algemene berging 

● 1 tablet voor het wedstrijdformulier; linkerkant wedstrijdkast in berging  

● 1 koffer met bediening scorebord; linkerkant wedstrijdkast in berging1 

● 1 haspel voor scorebordbediening; linkerkant wedstrijdkast in berging1 

● 1 possession pijl; linkerkant wedstrijdkast in berging 

● 1 mandje met jurytafel benodigdheden; linkerkant wedstrijdkast in berging 

● Sponsorborden; links achter in de berging 

● banners “veilig sportklimaat” staan in deze kast; hangen bij de sponsorbanners 

 
1 Het kan zijn dat er 1 koffer en haspel in de wedstrijdleidingruimte staan. 
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● Stokken voor muurbaskets; 1 voor hoog/laag, 1 voor in- en uitklappen. Deze hangen 
direct achter de “garagedeuren” van de berging. 

Opbouw  

Baskets 

● De bediening van de plafondbaskets zit in de berging en moet met een sleutel worden 
bediend (deze zit er normaliter in, reservesleutel aan de sleutelbos in de berging). 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. 

● Tip: de bediening is elektronisch gestuurd. Als nadat de sleutel omgedraaid is, het bord 
niet direct reageert op de knopbediening, wacht dan 10 seconden voordat je de knoppen 
bedient. 

● Zorg ervoor dat de plafondbasket(s) en muurbaskets van de breedtevelden ingeklapt zijn. 
 

Centercourt 

Alle spullen komen tussen het wedstrijdveld en de berging. 

● Drie meter van de zijlijn, 2 jurytafels naast elkaar plaatsen, met het midden ter hoogte 
van de middenlijn. 3 stoelen achter de jurytafel, 1 stoel aan weerszijde voor de 
wisselspelers.  Resterende stoelen zijn voor  coaches beschikbaar. 

● Op aantal meter (zover mogelijk, maar niet verder dan de achterlijn) en ook minimaal 3 
meter van de zijlijn aan weerszijde van de jurytafel 4x2 banken (2 naast elkaar, 2 erop). 

● Minimaal 2 meter vanaf de zijlijn de sponsorborden verdelen voor de spelersbanken 
en/of jurytafels.  

● Jurytafel: 

o Scorebordsysteem opbouwen conform aparte instructie (in de koffer).  

o Hoofdlijn: 

▪ kabelhaspel met 2 netwerkkabels en 1 stroomkabel  uitrollen 
stroomkabel en 1 datakabel (1.43 of 1.44) in de muur plaatsen,  

▪ korte kabel uitrollen en datakabel met witte verloop (van USB naar 
netwerkaansluiting) bevestigen aan de laptop.  
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▪ Laptop openklappen als tablet (eventueel standaard gebruiken);  

▪ Eventueel 24-secondenklok bediening aansluiten op de laptop.  

▪ Stroomkabel aansluiten op haspel met behulp van stekkerdoos; 

o Possession-pijl midden op de jurytafel plaatsen en stekker aansluiten op 
stekkerdoos; 

o Tablet naast de scorebordbediening op de jurytafel leggen, eventueel met lader 
aangesloten (1 lader beschikbaar per tablet; ligt links in rode wedstrijdkast). 

o Uit mandje de twee houten/stalen vlaggen voor teamfouten halen en op de 
hoeken van de jurytafel plaatsen. Daarnaast de bordjes met de nummers voor 
het aangeven van spelersfouten op de tafel leggen. 

 

Tribunes (optioneel) 

Uitgangspunt is dat de vaste tribunes toereikend zijn voor het publiek. Als het heel druk wordt, 
dan zijn er verrijdbare tribunes in de algemene berging beschikbaar, inclusief een 
beschermvloer in de Loko-berging. Hiervoor geldt de volgende instructie: 

● Rechts in de algemene berging (naast de Loko-berging) staan 6 verrijdbare tribunes. 

● Plaats 2x2 tribunes achter de spelersbanken tegen de muur van de berging. Plaats 2 
tribunes op ongeveer 4 meter achter de basket in het middenveld (zie afbeelding). 

● WAARSCHUWING: deze tribunes zijn zwaar; bediening dus minimaal met 2 personen, 
zowel verplaatsen als het kantelen. 

● Ter bescherming van de vloer mogen deze tribunes alleen gebruikt worden in 
combinatie met de beschermvloer. De beschermvloer moet voor  de tribunes gelegd 
worden, niet eronder. De mensen moeten erover lopen. 

● Rij de rolcontainer met de vloerdelen (2 voor iedere zijde van de tribune) naar de 
tribunes. 

● Til een rol met 2 personen eruit en leg deze aan het begin van de rij tribunes en rol 
deze uit. Corrigeer evt. tijdens uitrollen  de juiste ligging voor de tribunes (als de rol 
helemaal uitgerold is, is corrigeren lastiger). Herhaal dit met een tweede rol voor een 
aansluitend gedeelte, zodat over de volle lengte een aansluitende strook ligt. 

● Herhaal voorgaande voor de twee andere rollen voor de andere rij tribunes. 

Als al het bovenstaande juist is uitgevoerd dan moet het er zo uit zien: 
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Opruimen 

Voor het opruimen geldt voor het meeste de instructie in omgekeerde volgorde als bij de 
opbouw. Indien gewisseld wordt van twee wedstrijdvelden naar het centercourt, dan 
wordt grofweg de helft van de spullen gebruikt voor het centercourt. Het team van het 
achterste (2e veld) is dan wel verantwoordelijk dat dit veld volledig wordt opgeruimd. Alle 
spullen in de desbetreffende bergingen en de baskets omhoog of ingeklapt. 
 
Zie voor overige instructies voor opruimen en afsluiten apart document “Sluitplan De 
Altis”.  
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Bijlage 1: Wedstrijdkast met rode deuren in de Loko-berging 
 

 
 
 
 

Links: bak met scheidsrechter shirts 

 

Midden: ballenpomp 

 

Rechts: possession pijlen 

Links: tablets, bij terug op de lader 

 

Rechts: kratten jurytafelbenodigdheden 

Links: koffers met scorebordlaptops 

 

Rechts: 2 haspels voor scorebordsysteem 

 

Nb: 1 set (koffer en haspel) mogelijk in 

wedstrijdleidingruimte in de hal. 

Links: reserve stroomhaspels 

 

Rechts: reserve scorebord 



Zaalopbouw centercourt   

De Altis 

 

 
Versie DEF maart 2022  Pagina 6 van 9 

Bijlage 2a: bediening plafondbaskets en scheidingswanden 
 
bediening in de berging achter Veld 1 

 
 
bediening in de berging tussen veld 2 en 3 

  

Basket omhoog en omlaag 

Instelling mini of seniorenstand 
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Bijlage 2b: bediening muurbaskets 
 
Bediening muurbasket: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 3: opstelling jurytafel + inhoud krat 
 
Opstelling Jurytafel 

Vergrendeling speelstand 

Muurvergrendeling 
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Inhoud gele krat tbv jurytafel 
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Bijlage 4: Locatie spelersbanken en verrijdbare baskets 
 

 
 
 

 
 
 


