
Zaal Redingenhof: klaarzetten en opruimen 
 

Klaarzetten (ca. 5 min. per terrein): 
 Nakijken hoeveel terreinen nodig zijn en basketborden op goede hoogte zetten. 

 Een tafel en 4 stoelen per terrein zetten (bij pupillen en hoger 5 stoelen). 

 Twee zweedse banken voorzien links en rechts van de tafel. 

 Wedstrijdkoffer plaatsen per tafel (staan in kast supportersclub, cafetaria +1). 

 Ballenbak openen (elke coach zou een sleutel moeten hebben). 
  

Opruimen (na laatste match(en) van de dag): 
 Bovenstaande zaken terug opbergen. 

 Kijk even door de zaal voor rondslingerende rommel zoals flesjes, … Spreek 
eventueel spelers aan (of hun ploegbegeleiders) om hun veld proper achter te laten. 

 Verloren voorwerpen, indien niemand opduikt, afgeven aan de zaalwachter. 
 

Nuttige weetjes: 
- Wedstrijdkoffers, reserve-sets (witte truitjes) en extra wedstrijdboeken zitten in de 

kast van de supportersclub (cafetaria +1). Vraag aan mensen van de supportersclub. 
Pennen en fluitjes zitten in de opbergbakjes in het deksel van elke wedstrijdkoffer. 

- Mocht er toch iets ontbreken in de koffers, verifieer met een andere koffer en meld 
wat er ontbreekt (aan materiaal@leuvenbears.be) zodat het aangevuld kan worden. 

- Velden: als alle ploegen op lage ringen spelen maakt het niet uit. Is er een sterkere 
ploeg kiezen zij vaak voor het middenterrein (om onbekende reden).  Is er een 
mengeling van ploegen (bv. pupillen en benjamins) hou je best één terrein op hoge 
ringen – typisch middenterrein) en de andere op lage – zo vermijd je het moeten her-
afstellen van de hoogte van de ringen.  Globaal gesproken is terrein 1 (raamkant) qua 
vloer en plaats het lastigste omdat de grote torens er nog staan aan de venster. Deze 
kunnen storen! Gebruik dit veld dan alleen indien de andere twee reeds bezet zijn. 

- Microben 3 tegen 3: er wordt gespeeld op twee halve terreinen (rug aan rug) en met 
extra lage torentjes geplaatst op de middenlijn, rug tegen rug. Deze torentjes staan 
opgeborgen naast de witte ballenbak, bergruimte 1. Indien moeite bij openklappen, 
vraag raad aan de zaalwachter of de trainer. 

- Stok om het bord lager te draaien: normaalgezien in de bergruimte aan unit 3 (half 
overdekte plaats onder cafetaria). Indien ontbrekende, vragen aan de zaalwachter. 

- Tafels en stoelen: bergruimte aan terrein 1 (hier staat ook de ballenbak). Soms 
ontbreken de stoelen, in dat geval stoelen van boven (cafetaria) gebruiken (en bij 
opruim terugbrengen). 

- Zweedse banken: bergruimte aan unit 1 en 2. 
- De zware baskettorens (aan de ramen, unit 1) liefst NIET verplaatsen. 
- Drankbonnetjes worden door supportersclub voorzien. 
- Scheidsrechters worden door de supportersclub betaald. 
- Kleedkamers moeten netjes worden achtergelaten. 
- Geen ongeschikt schoeisel op het parket - dames die een tafelfunctie uitoefenen 

doen best lage hakken aan. Gebruik de overtrekhoesjes. 
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