
 1

aanwezige materialen voor schoolgebruik  

materiaal aantal foto hoe te gebruiken bergplaats 

     

allerlei         

wescomateriaal 3 karren 

  

De wescoblokken hebben verschillende vormen die samen 1 
geheel kunnen vormen. Start bij het opruimen met alle rechte 
blokken 
De wescoblokken steeds netjes op de kar(ren) plaatsen. 

grote berging 
sporthal 

scheidsrechterstoel 3 

  

Door de stoel op de wieltjes te kantelen is hij verplaatsbaar. 
Het zitbankje op de stoel kan je verstellen. 

 grote berging 
sporthal 

scoreborden 3 

  

Scoreborden worden gebruikt om de tussenstand weer te 
geven. 
De borden zijn allemaal uitgerust met wieltjes om gemakkelijk 
te verplaatsen. 

grote berging 
sporthal  

scheidingsschermen 
(groen) 

14 

  

De scheidingsschermen staan op wieltjes. 
Neem het aantal gewenste schermen en plaats deze in de 
zaal om een terrein af te bakenen. Na gebruik steeds terug 
tegen de lange muur van de sporthal plaatsen. 
 

sporthal   



 2

Tafels grote en 
kleine 

12 

  

De tafels liggen op een kar die verplaatsbaar is. 
Neem de tafel uit de kar, zet de poten open en plaats de tafel 
neer op de gewenste plaats.  
Berg de tafels na gebruik netjes op met het werkblad naar 
onder gericht 

sporthal   

stoelen 35 

  

De stoelen liggen op een kar die verplaatsbaar is. 
Neem de stoel uit de kar, plooi deze open en plaats de stoel 
op de gewenste plaats. 
Berg de stoelen na gebruik netjes terug op met de zitzijde 
naar onder. 

berging 
zaalwachters  

vloerpotverwijderaar 1 

  

Wordt gebruikt om de vloerdeksels gemakkelijk te kunnen 
verwijderen van de putjes waar de palen in komen. 

Grote berging 
sporthal  
Op kar 
volleybalmateriaal 

Korfbaldoel 
( initiatie ) 

 2 

  

 Kunnen worden gebruikt voor meerdere doeleinden. 
Zijn kantelbaar 

Grote berging 
sporthal naast de 
scoreborden. 

sportramen 14 

  

Zijn bevestigd tegen de muur op terrein 3.  sporthal   
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klimtouwen 12 

  

De touwen bevinden zich tussen terrein 2 en 3. 
Trek slechts aan één zijde van de verplaatsingskoord; 
Zorg steeds dat je de touwen volledig tot op het laatst van de 
lange rail brengt.  
Er mogen geen knopen gemaakt worden in de touwen.  
Na gebruik alles netjes terug op de beginstand brengen. 
Belangrijk: vermijdt dat de touwen zich voor een beamerstraal 
bevinden anders gaat het brandalarm af. 

sporthal  

basketbaldoel vast 2 

  

Vaste basketdoelen hangen aan de muur t.h.v. terrein 1 en 
terrein 3. 
Je brengt ze op seniorhoogte door te draaien aan de 
voorziene hendel. (liersysteem) 
Je brengt de doelen ook op juniorhoogte door gebruik te 
maken van de metalen stok met haak. De haak bevestig je 
onderaan het basketbalpaneel. 
   
  

sporthal  

curve bowl 
materiaal (enkel te 
gebruiken na 
goedkeuring 
sportdienst)  

1 

  

Verplaats de kar naar de gewenste ruimte. 
Rol de mat af met de groene kant naar boven. 
Plaats het middenblok in het midden. Leg vervolgens de 
endkepers op het einde van de mat. 
Na gebruik alles terug voorzien op de kar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grote berging 
sporthal  



 4

klein materiaal         

hoepels 31 

  

De hoepels zijn in verschillende maten en kleuren. 
Te gebruiken voor verschillende doeleinden.  
Na gebruik terug op de vaste voorziene plaats tegen de muur 
brengen. 

grote berging 
sporthal  

springtouwen doos 

  

Verschillende lengtes zijn voorzien.  
De lengte staat aangegeven op de handvaten. 
Na gebruik steeds terug netjes opwikkelen en in de voorziene 
cuverbak leggen. 

berging 
zaalwachters   

badmintonraketjes/ 
pluimpjes  

39 

  

Na gebruik de hoesjes terug op de racket aanbrengen. 
Pluimpjes onderaan in het opbergvak leggen. 
Aandachtspunt: 
Wanneer een badmintonraket is beschadigd steeds direct 
melden bij de verantwoordelijke van dienst. (zaalwachter of 
administratie) 

berging 
zaalwachters   

hockeysticks/ 
tennisballen  

13 rode 
13 gele 
 

  

Te gebruiken voor indoorhockey. 
De hockeyballen/ tennisballen onderaan de kar via de 
opening nemen. 
Na gebruik het materiaal steeds terug in de voorziene vakken 
steken. Kleur per kleur. 

berging 
zaalwachters   



 5

gekleurde 
partyhesjes 

doos 

  

Te gebruiken bij ploegindeling.  
Na gebruik deponeren in de curverbox met opschrift 
“gebruikte hesjes”.  

berging 
zaalwachters   

verplaatsbare 
muziekinstallatie  

1 

  

Te gebruiken bij dansactiviteiten. 
Aandachtspunt: 
De 2 lange zwarte kabels dienen correct in de luidsprekers 
ingeplugd te worden en dit volgens de markeringen 
aangegeven op de blauwe knoppen. Niet forceren bij het 
insteken en een kwartslag draaien. 
Stroomstekker in het stopcontact steken en opzetten met 
schakelknop. Handleiding is voorzien op het toestel. 
Na gebruik alles ontkoppelen en terug in de berging plaatsen. 

berging 
zaalwachters   

markeringshoedjes  +/-50 

  

 
Te gebruiken om terreinen af te bakenen of bepaalde punten 
of plaatsen aan te duiden op de sportvloer.  

berging 
zaalwachters   

gekleurde 
partijlinten 

doos 

  

Te gebruiken bij ploegindeling.  
Na gebruik oprollen en terug in de voorziene curverbox 
leggen. 

berging 
zaalwachters   



 6

kleine gekleurde 
rubberen ballen  

doos 

  

Voornamelijk te gebruiken om te jongleren of voor willekeurige 
doeleinden.  

berging 
zaalwachters   

judo gordels doos 

  

Te gebruiken rond de heup.  
Na gebruik terug oprollen en in de voorziene curverbox 
leggen. 
  

berging 
zaalwachters   

elastisch toversnoer 3 

  

Te gebruiken bij hoogspringen of andere doeleinden. berging 
zaalwachters   

trektouw 1 

  

Te gebruiken bij touwtrekken of andere doeleinden.   berging 
zaalwachters   

medecine ballen  1 

  

De medicine ballen worden gebruikt om allerlei 
krachtoefeningen uit te voeren.. 
  

berging 
zaalwachters   



 7

kegels 18 

  

Om terreinen af te bakenen of bepaalde punten of plaatsen 
aan te duiden op de sportvloer.   
Na gebruik terug op elkaar plaatsen. 

grote berging 
sporthal  

Zweedse bank  4 grote 
2 kleine 

  

Banken zijn aan 1 zijde uitgerust met wieltjes om 
verplaatsingen mogelijk te maken. De bank aan andere zijde 
opwaarts heffen zodat de wieltjes de grond raken. 
Na gebruik, terugzetten op de juiste plaats zetten. 
Aandachtspunt: Maximum 2 banken op elkaar plaatsen en 
volgens grote. 

grote berging 
sporthal  

ballen  2 karren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diverse soorten en afmetingen van ballen voor 
omnisportactiviteiten. 
De sleutel voor deze kar is te verkrijgen bij de zaalwachter of 
de verantwoordelijke op de burelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grote berging 
sporthal 



 8

turnmateriaal         

kar 1 valmat  2 

  

Wordt gebruikt voor valbeveiliging. 
Steeds met 2 personen af en op de kar zetten. 
Aandachtspunt: 
De lichtblauwe kant (= onderkant mat) moet steeds langs de 
buitenkant van de kar zichtbaar zijn bij het wegbergen.  
Steeds vastleggen met de voorziene spanbanden 

grote berging 
sporthal  

kar 2 valmat 2 

  

Wordt gebruikt voor valbeveiliging 
Steeds met 2 personen af en op de kar zetten. 
De lichtblauwe kant (= onderkant mat) moet steeds langs de 
buitenkant van de kar zichtbaar zijn bij het wegbergen. 
Steeds vastleggen met de voorziene spanbanden 

grote berging 
sporthal  

kar rode matjes  20 

  

Te gebruiken bij individuele turnoefeningen of als 
valbeveiliging.  
Matjes zijn koppelbaar via velcrostrips aan zijkanten 
Na gebruik terug netjes stapelen op de kar . 

grote berging 
sporthal  

Kar groene matjes  

 

Te gebruiken bij individuele turnoefeningen of als 
valbeveiliging.  
Na gebruik terug netjes stapelen op de kar . 
 
 
 
 

Grote berging  
sporthal 
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mini trampoline  2 

  

Hangen aan een verplaatsbare ophangkar 
Aandachtspunt: 
Kijk steeds na of de poten goed in de bevestigingspunten 
zitten en volledig open staan.  

grote berging 
sporthal  

lange mat 3 

  

Verplaats de mat steeds via het transsportwagentje. 
Na gebruik netjes terug oprollen, op het transsportwagentje 
leggen en wegbergen.  

grote berging 
sporthal  

evenwichtsbalk  1 

  

De evenwichtbalk staat op transportwieltjes. 
Is verstelbaar in hoogte. 
Aandachtspunt: 
De wieltjes steeds verwijderen alvorens te gebruiken. 
Op de juiste plaats terugzetten na gebruik.  

grote berging 
sporthal  

plint (springkast) 3 

  

Aan een kopzijde van de plint is er een hendel voor het liften 
van de wieltjes. 
Verwijderen van kastdelen steeds met 2 personen. 
Na gebruik van kastdelen, plint steeds vervolledigen en 
opbergen  

grote berging 
sporthal  

springplank 2 

  

Beschikt over transportwieltjes of steeds met 2 personen 
verplaatsen (niet slepen over de sportvloer) 
Na gebruik netjes wegbergen op de voorziene plaats. 

grote berging 
sporthal  
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bok  2 

  

De bok steeds met minstens 2 personen heffen. 
Is in hoogte verstelbaar. 
Na gebruik terug op de voorziene plaats in de berging zetten. 

grote berging 
sporthal  

hoogspring 
staanders 

2 

  

In hoogte verstelbaar via borgsysteem. 
Ofwel gebruik mogelijk met hoogspringlat of met toversnoer. 
 

grote berging 
sporthal  

rekstok met palen  4 
rekstokken 

 5 
steunpalen 

  

Vloerpotten voor palen bevinden zich een 2 tal meter van de 
sportramen. 
Palen plaatsen. 
Rekstok tussen de palen op hoogte brengen en bevestigen 
met de bijhorende borgsystemen.  
Aandachtspunt: 
Steeds borgstang inbrengen in gat rekstok en paal. 
Borgpin van borgstang inbrengen in sleuf en kwartslag 
draaien om volledig te beveiligen. 
Na gebruik terug in de ophangsystemen bevestigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grote berging 
sporthal  
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 1 
master 

trampoline 

 
 
 

 

Opstellen:Trampoline naar plaats van gebruik rollen 
Trampolinepoten openklappen  
Trampoline verder kantelen en de poten volledig openzetten. 
De steunwielen verwijderen uit de bevestigingsbeugels door 
opheffen van trampoline (kant voor kant) 
Trampolinepoten langs beide kanten controleren of ze 
voldoende open staan 
Trampolinedoek openplooien (2 bewegingen) en de stangen 
aan de onderzijde vergrendelen in de voorziene 
bevestigingspunten. 
Rond de trampoline valmatten leggen. 
Opbergen:Veiligheidsmatten verwijderen  
Steunstangen verwijderen uit de bevestigingspunten 
Trampolinedoek dichtplooien (2 bewegingen) 
Steunwielen aan beide zijde van de trampoline aanbrengen 
(liften van de trampoline is noodzakelijk) 
Trampoline lichtjes kantelen en steunpoten tegen de 
trampoline brengen. (opletten: eerst onderste steunpoot 
dichtklappen dan bovenste steunpoot) 
Trampoline verder kantelen tot ze verticaal staat. 
Opbergen tegen de muur sporthal. 
Aandachtspunt: 
Steeds minstens met 2 personen de trampoline opstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sporthal  
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 1 
Grand 
Master 

trampoline 
 

 

 

Opstellen: 
Trampoline naar plaats van gebruik rollen 
Trampolinepoten openklappen  
Trampoline verder kantelen en de poten volledig openzetten. 
De steunwielen verwijderen uit de bevestigingsbeugels door 
opheffen van trampoline (kant voor kant) 
Trampolinepoten langs beide kanten controleren of ze 
voldoende open staan 
Trampolinedoek openplooien (2 bewegingen) en de stangen 
aan de onderzijde vergrendelen in de voorziene 
bevestigingspunten. 
Rond de trampoline valmatten leggen. 
Opbergen: 
Veiligheidsmatten verwijderen  
Steunstangen verwijderen uit de bevestigingspunten 
Trampolinedoek dichtplooien (2 bewegingen) 
Steunwielen aan beide zijde van de trampoline aanbrengen 
(liften van de trampoline is noodzakelijk) 
Trampoline lichtjes kantelen en steunpoten tegen de 
trampoline brengen. (opletten: eerst onderste steunpoot 
dichtklappen dan bovenste steunpoot) 
Trampoline verder kantelen tot ze verticaal staat. 
Opbergen tegen de muur sporthal. 
Aandachtspunt: 
Steeds minstens met 2 personen de trampoline opstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sporthal  
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balsporten         

verplaatsbare 
basketbaltoren 
wedstrijdmodel 

2  

  

Opstellen: toren juist plaatsen tussen de voorziene lijnen. 
Achteraan de toren de schroef in de sportvloer draaien. 
De toren vervolgens aansluiten aan het elektriciteitsnet met 
de bijhorende elektriciteitskabel. Zet nu de zwarte knop op. 
Bedien de hendel zodat de toren omhoog gaat. Wanneer de 
gewenste hoogte is bereikt, plaats je de pin in het gat zodat 
de toren beveiligd is. Verwijder de elektriciteitskabel. 

grote berging 
sporthal  

ballenkar met 
volleyballen , 
voetballen en 
handballen 

1 

  

De sleutel voor deze kar is te verkrijgen bij de zaalwachter 
van dienst of op de administratie, maar hangt voor 
leerkrachten ook in het zaalwachterslokaal 
Aandachtspunt: 
Alle ballen in het juiste vak steken per aantal dat erop vermeld 
staat a.u.b 
   

grote berging 
sporthal  

ballenkar met 
basketballen  

2 

  

De sleutel voor deze kar is te verkrijgen bij de zaalwachter 
van dienst of op de administratie. maar hangt voor 
leerkrachten ook in het zaalwachterslokaal 
Aandachtspunt: Alle ballen in het juiste vak steken per aantal 
dat erop vermeld staat a.u.b 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grote berging 
sporthal  

voetbaldoel  2   
 

8 bevestigingspunten om de doelen vast te zetten zijn er 
voorzien in de parketvloer.  
Terrein 1, terrein 2, terrein 3 en op 3/3 van de zaal  

sporthal   
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Verplaats de goal naar de gewenste bestemming via de 
transportwieltjes. 
Bevestig de verankeringbeugels in de bevestigingspunten van 
de sportvloer.( is wettelijk bepaald dat goal dient verankerd te 
worden). 
Na gebruik terug op de transportwieltjes zetten en 
verankeringbeugels in de hoeken van de goal plaatsen . 
Aandachtspunt: 
Het doel met het doelkader tegen de muur plaatsen voor de 
veiligheid. 
 

korfbaldoel 2 

  

Er is geen korfbalbelijning voorzien. 
De doelen kunnen vrij gebruikt worden voor andere 
doeleinden. 
De doelen zijn verstelbaar in hoogte. 
 

grote berging 
sporthal  

tjoekbaldoel 2 

  

Te gebruiken voor tjoekbalspel. 
Na gebruik dichtplooien en netjes aan de ophangkar hangen.  

grote berging 
sporthal  

Mini hockeydoel 4 

  

De hockeydoelen kunnen open worden geplooid. 
Kunnen ook gebruikt worden voor andere doelen. 
Na gebruik terug dichtplooien en netjes wegbergen. 
 
 
 
 
 
 

grote berging 
sporthal  

volleybalkar  3 netten 
Palen 

Antennes 
 

  
 

Plaats 1 paal met spansysteem in de voorziene vloerpot 
Plaats 1 paal met bevestigingshaken in de tegenoverliggende 
vloerpot. 
De nethoogte bepaal je op voorhand door de geleiders met 

grote berging 
sporthal  
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haken op de gewenste hoogte te brengen.  
Hang het volleybalnet met de uiteinden aan de haken. 

- met de enkele ijzeren ring aan de paal met het 
opspansysteem 

- met de gemarkeerde ijzeren schakel aan de andere 
paal  

Trek het net strak met het opspansysteem. 
Gebruik de meetstok om de correcte hoogte te meten. 
Verhoog of verlaag de geleiders om het net op de gewenste 
hoogte te krijgen.Werk omgekeerd om op te bergen. 

Verplaatsbare 
badmintonstaanders 
 

4 

  

Houd de stander schuin om hem te kunnen rollen 
Plaats de staander zo de vierkante staander op de blauwe lijn 
van het badmintonveld staat en de zware kant aan de 
buitenkant van de blauwe lijnen. 
Breng het net tussen de beide palen aan. Span het net op en 
klem de draag tussen het bevestigingssysteem boven op de 
staander. 
 

grote berging 
sporthal  

badmintonpaaltjes  16 

  
  

Te gebruiken als tussenpalen bij gebruik meerdere netten  
Neem het gewenste net uit de grijze curverbak die bevestigd 
is aan de badmintonkar.  
Bevestig het net tussen de gebruikte badmintonpalen of 
muurbevestiging 
Bevestig de zijtouwen rond de badmintonpalen of hang deze 
aan de muurbevestiging 
  

grote berging grote 
berging  
  badmintonnetten  4 

tennisnetten  3 

  

Vraag het hendeltje voor de katrol om het net op te spannen 
bij de zaalwachter of de administratie. 
Zet aan elke kant van de witte belijning (tennis) een 
tennispaal  
Bevestig het net aan beide kanten. 
Span het net op door de hendel in uurwerkzin te draaien 
Werk omgekeerd bij het opbergen. 

grote berging 
sporthal  

verplaatsbaar mini 
basketbaldoel 

2   
 

Controleer voor verplaatsing van de doelen of de wieltjes in 
de beugels steken. 
Neem de paal vast en kantel deze tot je op de wielen steunt. 

sporthal  
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Verplaats het basketbaldoel naar de gewenste plaats. 
Laat zachtjes de paal terug kantelen. 
Breng de ring op de gewenste hoogte door de moer los te 
draaien en stevig te trekken of te duwen naar boven of onder. 
Zet vervolgens de moer terug vast voor gebruik van het 
basketbaldoel. 
Aandachtspunt: 
Ga nooit aan de ring hangen. (bordbreuk) 
Laat nooit de paal los tijdens de verplaatsing 

belijning    

sport kleur terrein 

volleybal groen  1, 2 en 3 

geel  hoofdterrein  

basketbal oranje  1 en 2 

rood  hoofdterrein  

badminton  blauw 10 terreinen verdeeld over de hele sporthal  

voetbal  zwart  hoofdterrein  

tennis  wit  1, 2 en 3 

 


