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HANDLEIDING OPBOUWEN FRANKENHAL MHC GOIRLE 

Beste coaches en ouders die de gelukkige zijn om zaalwacht te zijn. Om de zaal te leren kennen  

heb ik een korte handleiding geschreven om het opbouwen te begeleiden. Spreek minimaal  

30 minuten voor aanvang van de wedstrijd af om de zaal op te bouwen, in 15 minuten is dit goed te doen. 

Daarna heb je het geluk om een ruimere inspeeltijd te hebben 

Entree: 

Door het café kun je de sporthal bereiken, nadat je door de deur van het café bent gelopen  

kom je uit in een hal.  

 

In deze hal staat aan de linkerkant een trolley, hierop liggen diverse spullen, maar het belangrijkste  

zijn de afstandsbedieningen waarmee je de ijzeren rolgordijnen in de sporthal naar beneden  

of naar boven kunt laten gaan.  

 

Achter deze gordijnen liggen de materialen zoals balken, doelen, scorebord, stoelen etc. 
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Als je vanuit de deur de sporthal in loopt, zie je aan de overkant 3 ijzeren rolgordijnen,  

deze schermen het materiaal gedeelte van de sporthal af. Achter de deur van het rechter  

ijzeren rolgordijn, staan direct aan de binnenmuur, de tafels, stoelen en scorebord  

bijna onzichtbaar verstopt, Succes !!  

 

De balken en doelen staan wel zichtbaarder opgesteld. 

Bij onduidelijkheden direct de sporthal/café beheerder benaderen 

Hij weet waar alles staat. 
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De balken moeten op  een speciale manier gelegd worden. Het is vrij simpel maar je moet het maar weten. 

 

Om er voor te zorgen dat de sluitbalken en de andere balken naadloos op elkaar aansluiten,  

moeten de balken niet op de bovenstaande manier worden gelegd. Hoe moet het dan wel !! 
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Op de balken staan teksten geschreven, deze wijzen voor zich. Als de sluitbalken goed liggen is het een 

kwestie van de overige balken hierop te laten aansluiten. Zorg ervoor dat de balken aan de binnenkant van 

het zaalhockeyveld naadloos aansluiten. 

 

                        

  

 

                            
 

De termen links en rechts zijn vastgesteld vanuit het gezichtpunt als je door de deur de zaal inloopt,  

klinkt inderdaad ingewikkeld. Kijk daarom naar de foto’s. 

Zaal 1 is aan de linkerkant vanuit de deur, Zaal 3 is de rechterkant van de sporthal 

 

Datum: 8-12-2015            

Rob van Stiphout 


