Handleiding gebruik Sportcentrum Buiningpark door KC Antilopen
Tijdens het zaalseizoen gebruiken wij de voordeur van de Sporthal
als hoofdingang naar de sporthal en ons clubhuis.
De voordeur van het clubhuis blijft zoveel mogelijk gesloten.
Sleutels en toegang
De sleutelbos van de sporthal hangt achter de bar aan
een rode stok.
Ben je de eerste trainer, dan haal je de sleutelbos uit de
kantine. Ga via de voordeur van het clubhuis naar binnen.



is de SNO er nog, dan ga je gewoon via de
normale gang naar de kantine;
is alles afgesloten, dan heb je de beschikking over
een “trainerssleutel”. Hiermee kan je in de
kantine komen via het gangetje tussen clubhuis
en sporthal en de blauwe achterdeur in de
keuken.

Aan de sleutelbos zit een “druppel” en die haal je altijd langs
de daarvoor bedoelde lezer bij de voordeur van het
sportcentrum. Hierdoor blijft de voordeur open tot aan de
laatste training, zodat ook de volgende groepen de sporthal
binnen kunnen komen.
Geen druppel erlangs gehaald? Dan gaat de voordeur dicht
zodra Impala weg is en kan er niemand meer de sporthal in!

Verder zit aan de bos de
sleutels voor de
ballenkasten, voor de kast in
de EHBO-kamer en voor de
luiken van de schotklok.

In de kast in de EHBO-kamer staan de overige zaken voor de sporthal: de bediening van de tribunes,
het scorebord en de microfoon.
In een EHBO-doosje vind je o.a. ook sleutels voor de wandrekken en de bovenhekken van de
tribunes.
Deze kast staat achter de deur van de EHBO-kamer in de sporthal, en die vind je direct rechts voordat
je de zaal ingaat.

Verlichting
De verlichting doe je aan met het kleine
witte paneel, naast de houder voor de
druppel.
Druk op 2 om de felste verlichting in te
schakelen.

Kleedkamers
Antilopen gebruikt zelf de kleedkamers 3 (Heren) en 4 (Dames) en dus NIET de kleedkamers in ons
clubgebouw.
Op zaterdag gebruiken onze tegenstanders de kleedkamers 1 (Dames) en 2 (Heren), welke ze delen
met Impala ( tot 15:00 uur)
Dit kunnen we aangeven op een white-board bij de ingang van de sporthal, maar er is ook een
standaard van Antilopen waarop dat staat aangeven.
De kleedkamers zijn voor algemeen gebruik en vrij toegankelijk, dus laat geen spullen achter, maar
neem deze mee de zaal in.

Bediening tribune
Pak de bediening uit de kast in de EHBO-kamer en sluit deze aan in het midden van de onderste trede
van de tribune.

De tribunes mogen ALLEEN
uitgezet worden als de zijhekjes
erop gezet worden en de
voorkanten voor de trap eraf
gehaald.
De voorkanten kan je opbergen
op de kar waar de hekjes aan
hangen, onderop erin schuiven.
De karren staan onder de trap in
de hoek van de sporthal.

Bediening Scorebord
Het kastje voor de bediening van het scorebord, hoeft NIET aan het scorebord zelf gekoppeld te
worden ( = Draadloos) maar moet WEL aan de stroom!

Palen, korven, potten, ballen & opslag
De potten in de zaal zitten goed verborgen en
kunnen alleen geopend worden met de zgn.
“Potten-plopper”. Daar zijn er drie van en liggen
in het materialenhok.
De potdeksels zijn genummerd en moeten dus
ook weer op de eigen pot terug geplaatst
worden!
Let ook op de markeringsstreepjes op deksel en
vloer. Zorg dat die goed aansluiten, want de
deksels zijn niet altijd helemaal rond en kunnen
maar op 1 manier volledig in de vloer verzinken.

In het materialenhok is een vast rek gemaakt waarop alle palen, korven en steunen aangebracht
moeten worden. Laat niets rondslingeren !
De indeling van de kasten is als volgt: de onderkasten zijn voor de ballen, de bovenkast is voor de
overige zaken die in de hal moeten blijven.

Afsluiten:
De laatste trainer zorgt ervoor dat:






alles weer is opgeruimd op de juiste plaats;
alle potten weer dicht zitten;
alle gebruikte kasten dicht zitten;
de lichten uit zijn gedaan (druk op het pijltje naar beneden tot alles volledig uit is);
en de sleutelbos weer terug aan het juiste haakje achter de bar hangt.

Huisregels
Ook de sporthal is ons thuis, en dus zorgen we daar net zo goed voor, als dat we voor ons eigen huis
doen!
Afval gaat gewoon in de vuilnisbakken, servies gaat terug mee naar het Clubhuis en (club)kleding
blijft niet achter!
In de zaal mogen er GEEN etenswaren of drinken meegenomen worden, anders dan de sportbidons.
Er blijft NIETS achter in de ruimtes van de sporthal, wat van ons is: geen bidons, tassen, kleding etc.
Tassen mogen de zaal in als je aan het trainen of spelen bent. Leg deze in de nissen naast de tribunes.
Als je niet meer in de zaal hoeft te zijn, hoeft jouw tas dat ook niet meer. Neem deze dus mee en
gebruik onze eigen tassenrekken.

Gedurende het zaalseizoen zullen we de toiletten van de sporthal gebruiken
en NIET de toiletten in het clubhuis!

