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LICHTEN



De zaalverlichting gaat automatisch aan een kwartier voor de huur van de zaal, wat 
betekent dat :

• Een kwartier voor het begin van de eerste training van de dag

• 45 minuten voor het begin van de eerste wedstrijd van een wedstrijddag

De gymzaalverlichting gaat automatisch UIT vijftien minuten na de huur van de 
gymzaal, wat betekent dat :

• Vijftien minuten na het einde van de laatste training van de dag

• Voor elke wedstrijd wordt de gymzaal voor 2 uur gehuurd, wat betekent dat de 
lichten 2 uur en 15 minuten na de geprogrammeerde begintijd van de wedstrijd 
uitgaan

De rest van de verlichting (kantoor van de manager, kleedkamers, gangen, enz.) wordt 
automatisch in- of uitgeschakeld wanneer beweging wordt gedetecteerd

LICHTEN - GYMZAAL



Opslagruimten 1 en 3 hebben een eigen lichtschakelaar. 

Deze lichten moeten aan het eind van de trainingsdag/wedstrijddag handmatig worden 
uitgeschakeld.

LICHTEN - OPSLAGRUIMTE



BASKETS 
OPSTELLEN 
& LOSLATEN



BASKETS OPZET – ELEKTRISCHE BORDEN
1. Loop naar de 
beheerders kantoor

2. Zoek de sleutelkast

7. Breng de sleutel terug naar het 
sleutelkastje in het bestuurder kantoor. 

BELANGRIJKE OPMERKING:

HET IS ESSENTIEEL OM DEZE STAP OP DIT 
MOMENT TE VOLTOOIEN ZODAT U DE 
SLEUTEL NIET IN UW ZAK VERGEET EN MEE 
NAAR HUIS NEEMT

3. Neem de sleutel met het label“B B”

4. Zoek de schakelaar van de baskets die in de 
opslagruimte staan.

5. Gebruik de sleutel om de elektrische bediening van de 
basket onderaan de hal of in de centrale hal in te 
schakelen

6. Houd de bodem ingedrukt tot de basket op zijn plaats 
valt. Om de korven op min. hoogte te laten zakken, moet u 
de knop omlaag ingedrukt houden tot ze op de juiste 
hoogte staan. (Hij stopt automatisch).

BELANGRIJKE OPMERKING:

• De categorieën U14 en 
hoger spelen met de 
korven op 305 cm.

• U12 en lager spelen met de 
korven op 260 cm.

Om veiligheidsredenen kunnen 
de manden niet op een lagere 
hoogte dan 260 cm worden 
ingesteld. 



BASKETS OPZET – MECHANISCHE BORDEN

1. De boardvergrendeling 
vinden

2. Om het slot te ontgrendelen 
moet je het slot omhoog 
duwen terwijl je het bord 
naar achteren duwt met het 
onderste deel van de stok

Gebruik een lange witte stok om 
de borden los te maken. 

De stok is te vinden in de 
opslagruimte



BASKETS OPZET – MECHANISCHE 
BORDEN HOOGTEAANPASSING

1. Zoek de bordschroef

2. De plankhoogte kan worden 
aangepast door aan de schroef te 
draaien

Om de handplanken te laten zakken, moet je 
een lange ijzeren stok gebruiken. 

De ijzeren stok is te vinden in de 
opslagruimte



BASKETS LOSLATEN
ELEKTRISCHE BOARDEN kunnen 
worden vrijgegeven volgens 
dezelfde procedure als bij het 
opzetten ervan.

Nogmaals, het is BELANGRIJK om 
de sleutel terug te brengen naar 
het kantoor van de beheerder.

HANDBORDEN kunnen worden 
losgemaakt door de ronde haak 
onder de plank naar beneden te 
trekken en de plank naar de muur 
te duwen.

LET OP: duw de plank niet vanaf de 
haak waarmee de korf wordt 
losgemaakt. Duw vanaf het bord of 
de rand, maar niet vanaf de haak.

LET OP: een van de haken wordt 
gebruikt om de hoogte van de mand 
boven/onder te verstellen. 
GEBRUIK dit NIET om te proberen 
de mand los te maken.

BELANGRIJKE OPMERKING: 
Alle vier de borden moeten 
worden vrijgegeven aan het 

einde van de 
training/wedstrijddag

Controleer je zakken nog 
een laatste keer 

Heb je een van de BB 
sleutels gevonden? Breng 

het dan terug naar het 
kantoor van de manager



BASKETBAL 
TASSEN



BASKETBALL TASSEN
Elk team heeft zijn eigen 
basketbaltas

De basketbaltassen 
worden in de kasten met 
Almonte materiaal 
geplaatst.

Er zijn twee kasten: 
één per opslagruimte

Elke kast heeft een blad 
met een kaart die 
aangeeft in welke plank 
je de basketbaltas van je 
team kunt vinden

Aan het begin van het 
seizoen werd afgesproken 
elke bal te markeren met 
een symbool en een kleur 
om het team gemakkelijk 
te kunnen identificeren.

Symbolen en kleuren zijn 
aangegeven in de linker 
plot

NB: tot nu toe zijn slechts 
de ballen van enkele teams 
gemarkeerd.



BASKETBALLS TASSEN – PICK & DROP
1. Bepaal waar je team de 
basketballen opslaat

4. Neem de sleutel met het 
label "Ballen Veld 1 BB" of 
"Ballen Veld 3 BB”, 
afhankelijk van waar uw team 
de basketballen opslaat.

2. Loop naar de beheerders 
kantoor

3. Zoek de sleutelkast

5. Open het bijbehorende slot en pak 
de basketbalzakken

6. Sluit de kast af en vergeet NIET de 
sleutel terug te brengen naar het 
kantoor van de manager.

7. Als alternatief kunt u de kast 
ontgrendeld laten totdat de ballen 
aan het einde van de 
training/wedstrijd weer in de kast 
worden gedeponeerd. Vergeet echter 
niet de sleutel terug te brengen naar 
het kantoor van de manager zodra je 
de taak hebt volbracht.

Heb je een basketbal los gevonden in 
de gymzaal? 

Waarom breng je hem niet terug naar 
de tas van het betreffende team in de 

kast? Het team zal je gebaar 
vriendelijk waarderen



TRIBUNES
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KIJK UIT MET JE RUG! 

TRIBUNES ZIJN ECHT 
ZWAAR. WEES 

VOORZICHTIG ALS JE 
ZE 90 GRADEN DRAAIT.



Tribunes hebben een mobiel 
deel (achterkant van de 
zitting) dat moet worden 
ingesteld/ontgrendeld. 

TRIBUNES



TRIBUNES

BELANGRIJKE OPMERKING
Om veiligheidsredenen moeten 

de tribunes tijdens 
trainingsdagen buiten het 

basketbalveld worden 
geplaatst. 



JURYTAFEL + 
SPELERSBANKEN



Jurytafels 
worden 
geplaatst onder 
de Almonte 
kasten 

JURYTAFEL + SPELERSBANKEN

Spelersbanken 
zijn te vinden in 
de opslagruimtes De set van de jurytafel + 

spelersbanken is te zien 
op de foto hierboven



Een plastic doos 
met het materiaal 
voor de jurytafel 
bevindt zich in de 
kasten

Om toegang te 
krijgen tot de 
kast heeft u de 
sleutel "Ballen 
Veld 1 BB" of 
"Ballen Veld 3 BB" 
nodig (zie rubriek 
"Basketbaltassen")

JURYTAFEL + SPELERSBANKEN

De tabletten en 
de score + klok 
tafel zijn te 
vinden in de kast 
bij de manager



JURYTAFEL + SPELERSBANKEN

Dit is een 
foto van de 
opstelling 
van de 
jurytafel



JURY TABLE + PLAYERS BANKS

2. Zet de 
pendelaar 
achteraan in de 
score+tijd tabel 
op C9

1. Sluit de 
score+tijd tabel 
aan op het 
stroomnet onder 
de tabel

3. Plug de 
tafelvoeding in

4. Zet de stoelen 
die onder de 
jurytafel staan



JURYTAFEL + SPELERSBANKEN - OPRUIMEN

Na het spel moet al 
het materiaal worden 
teruggezet waar het 

hoort



THUISWEDSTRIJD
DAGEN: VEREIST 

PERSONEEL



THUISWEDSTRIJDDAGEN: VEREIST PERSONEEL

Tijdens een spel zijn maximaal drie 
personen nodig voor de jurytafel:

• Tablet - spel digitaal formulier

• Score + tijdbord

• 24 seconden klok

Elk team moet ook een minimum van 
twee scheidsrechters voorzien om de 
wedstrijden na of voor de wedstrijd 
van jezelf/je kind te officialiseren

Het toegewezen personeel voor de 
jurytafel en de wedstrijden wordt 
wekelijks gepubliceerd op de 

hoofdpagina van Almonte. 

http://www.almonte.nl/


THUISWEDSTRIJDDAGEN: VEREIST PERSONEEL

Consequenties van het niet 
verstrekken van de vereiste middelen 

zijn de directe afgelasting van de 
wedstrijd en een vergoeding voor de 

club.

Als u (of uw kind) een 
thuiswedstrijd heeft, kijk dan op 
onze webpagina of u voor een van 
de genoemde taken bent ingedeeld. 

De zogenaamde WAP met alle 
informatie is normaal gesproken 

op woensdag beschikbaar.

Als een team drie keer afzegt, wordt 
het uit de competitie gezet.

Het ergste scenario is dat een team op de eerste plaats scheidsrechters levert 

voor jouw wedstrijd, terwijl jouw team op de tweede plaats geen scheidsrechters levert 
voor hun wedstrijd.

Dit betekent dat een team dat zich inzet voor zijn taak, de gevolgen betaalt van het feit 

dat jij je niet inzet voor je taak: HUN wedstrijd kan geannuleerd worden.



AED 
+ 

EHBO KIT
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Toiletten
TOEGANG 
VIA DE 
MORTEL

ZIJDELINGSE 
NOODDEUR

HOOFDTOEGANG

Opening this door while it’s closed might
trigger the security alarm of de Mortel



FIRST AIDS KIT
In de kasten van de beheerder 
is een EHBO-kit te vinden. 
Deze EHBO-kit is eigendom 
van Eindhoven Sport

Er is een tweede EHBO-doos van 
Almonte in de kast van het kantoor 

van de beheerder.

In geval van letsel zijn er koude zakken beschikbaar in de 
vriezer in het kantoor van de beheerder.



EXTRA 
MATERIAAL



EXTRA MATERIAAL

• Een elektrische pomp staat bij de beheerder.

• De gymzaal heeft een geluidsinstallatie waarmee 
muziek kan worden afgespeeld of, in geval van 
evenementen, een microfoon

• Er is een whiteboard beschikbaar in opslagruimte 1



... EN VERGEET 
NIET



Wacht niet tot anderen het 
werk doen: doe uw best om 

al het materiaal van UW 
club in goede staat te 

houden.

Het is van cruciaal belang om 
deze sleutels terug te 

brengen naar de sleutelkast 
zodra ze zijn gebruikt

Als u iets ziet dat niet op zijn plaats is 
(ballen, banken, dozen, enz.) breng het dan 
naar waar het hoort. Het maakt niet uit of 

het van u is of van anderen



Als u iets kapot/niet goed werkend ziet, 
meld dit dan aan onze facilitaire en 

materiele managers:

materials@almonte.nl

mailto:materials@almonte.nl


VRAGEN MET 
(NOG) GEEN 
ANTWOORD



VRAGEN MET (NOG) GEEN ANTWOORD

• Hoe zijn de vaste tribunes ingesteld?


