Instructie op- en afbouw zaal SVO Basketball
De ouders/spelers van de teams die de eerste wedstrijden spelen op de wedstrijddag zijn verantwoordelijk
voor de opbouw. De ouders/spelers die de laatste wedstrijden spelen zijn verantwoordelijk voor de afbouw.
In onderstaande instructie wordt uitgegaan van de opbouw van twee velden in Sportcentrum Oudenrijn.
Wanneer op centercourt wordt gespeeld moeten twee verrijdbare basket uit het materiaalhok worden
geplaatst. Op de achterzijde van deze instructie staat een overzicht van de zaal.
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Check of de baskets op de juiste hoogte hangen (X10 en X12 spelen met een lagere basket).
Plaats bij elk veld twee keer twee opgestapelde banken voor de spelers. Deze worden geplaatst
tussen de beide velden in. Wanneer je met je gezicht naar het materiaalhok staat bevinden de banken
zich links van de rechteringang van het materiaalhok.
Plaats bij beide velden een tafel met 4 stoelen. 2 stoelen zijn voor de juryleden. 2 stoelen aan
weerszijde van de tafel voor wisselspelers. Wanneer er niet genoeg stoelen zijn plaats dan in ieder
geval de twee stoelen voor de juryleden. De tafels en stoelen staan in het materiaalhok. Wanneer je
met je gezicht naar het materiaalhok staat bevinden de tafels en stoelen zich rechts van de
rechteringang van het materiaalhok.
Eveneens uit de materiaalhok haal je een verlengkabel. Wanneer je met je gezicht naar het
materiaalhok staat bevindt deze zich rechts van de rechteringang van het materiaalhok op de planken
tegen de rechtermuur. Deze kabel sluit je aan (stopcontact aan de buitenkant van het materiaalhok bij
de rechteringang) en rol je uit naar de tafel bij het veld dat het verst van de bar ligt.
De bediening voor het vaste elektronische scorebord voor het veld het dichtst bij de bar ligt rechts op
de planken in de materialenruimte achter de velden. Dit is een zwarte koffer. Er ligt ook een grijze
kabel met 5 contactpunten op de planken. De koffer en kabel plaats je op de tafel bij het veld het
dichtst bij de bar.
Met de kabel sluit je de bediening aan op het scorebord via op het kastje aan de muur, onder het
scorebord (zijde kleedkamers).
In het materiaalhok staan rechts van de linkeringang, wanneer je met je gezicht naar de ruimte toe
staat, twee tribunes. Plaats tussen de velden bij ieder veld een tribune onder de basket bij de
kleedruimtes (dan blijft de andere basket op de ruimte tussen de velden beschikbaar om (in) te
spelen. Let op: de tribunes zijn zwaar. Het kantelen dient met meerdere personen worden gedaan en
controleer of er geen kinderen onder de tribune zitten bij het kantelen. Draai de tribunes iets naar de
middencirkels van de velden voor een beter zicht op de velden.
In de gang van de kleedkamers zit de facilitaire ruimte. Verschillende coaches/trainers/leden van het
bestuur hebben hiervoor een sleutel. Wanneer niemand aanwezig is met een sleutel heeft kun je deze
vragen bij de bar waarbij je aangeeft dat je deze nodig hebt voor de opbouw van de velden van SVO.
Deze na gebruik graag retourneren bij de bar.
Uit de facilitaire ruimte haal je het elektronische scorebord (groot zwart rechthoekig). Deze staat bij
binnenkomst van de ruimte op het rek waar je direct tegen aan loopt.
Dit elektronische scorebord plaats je op de tafel bij het veld dat het verst ligt van de bar. Je sluit deze
aan op de verlengkabel (zie 3).
Uit deze facilitaire ruimte haal je twee wedstrijdboxen, waar materialen zoals bordjes met nummers (3
t/m 5), twee rode blokjes en een blokje met pijl in zitten. Deze staan bij binnenkomst van de ruimte op
het rek waar je direct tegen aan loopt.
Op iedere tafel plaats je een box met wedstrijdmaterialen.
Bij de bar haal je twee tablets die op de beide tafels worden geplaatst. Je geeft aan dat het de tablets
betreffen voor SVO. Wanneer er geen andere wedstrijden meer zijn, moet de tablet geretourneerd
worden bij de bar.
Na afloop van de wedstrijden graag alle materialen weer plaatsen op de plek waar ze vandaan zijn
gekomen.
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