
 
 

Aankleding Sporthal Keizerslanden 

Maak de hal weer van ONS 
 
In het hok van de tijdwaarneming boven zit een grote deur. Achter deze deur liggen alle materialen die we 
kunnen gebruiken. Vraag bij de beheerder de sleutel van deze deur. 
 

Wil de eerste zaalwacht van de speeldag de vlaggen ophangen en beachflags neerzetten? 
 

➢ 2 beachflags met voetsteun neerzetten in de hal beneden, links en rechts van de trapopgang naar 
de tribunes. 

➢ 2 beachflags met voetsteun neerzetten boven bij de tribunes, daar waar je met de trap boven komt 
op dat stukje open ruimte voorbij de klapdeuren. Dat het publiek “door de poort” naar de tribune 
loopt. 

➢ 3 kleine vlaggen ophangen in de zaal aan de staaldraad die daar al hangt. De vlaggen zijn voorzien 
van haken. Per vlag het volgende: 

o 1 zijde vasthaken aan de staaldraad achter een haakje o.i.d. zodat de vlag niet kan 
verschuiven. 

o De andere 3 haken ook aanhaken aan de staaldraad en dan de vlag strak trekken. 
o Met een wasknijper trek je het doek strak door de wasknijper vóór de laatste haak aan de 

staaldraad bevestigen zodat de vlag niet terug kan glijden. 
➢ De Devinco banner in het midden hangen net zoals hierboven is beschreven. 

 
Het resultaat is dan dit: 

 
 

➢ De grote vlag ophangen moet je met 2 personen doen: 
o Het rode touw en het witte lint losmaken van de muur in de hoek bij de nooduitgang. Hou 

het rode touw goed vast, zodat de aluminium balk niet naar beneden glijdt. 
o Vervolgens rustig het rode touw laten vieren. De balk zal scheef komen te hangen, de 

linkerkant van de balk zal eerst alleen zakken. 
o Een 2e persoon houdt de linkerkant van de balk tegen zodra die erbij kan. Het touw blijven 

vieren en dan zakt vanzelf het rechterdeel van de balk 
o Ong. 1,5m boven de grond zorgen dat de balk horizontaal hangt en dan het rode touw 

vastzetten aan de haak aan de muur, zodat de balk niet verder zakt. 



o Dan het grote doek van 8x6m met de elastieken om de balk vastmaken. Het brede deel van 
het elastiek om de balk slaan, door de 2 delen van de elastieken drukken en het brede deel 
haakt dan achter het elastiek. 

o Daarna het doek omhoog hijsen tot de balk horizontaal tegen het plafond hangt.  
o Tot slot het rode touw vastzetten aan de haak, vervolgens het rode touw en het witte lint 

opbossen en ophangen aan de haak zodat er geen touw of lint meer op de grond ligt. 
 

 
KLAAR! 
 
 

Wil de laatste zaalwacht van de speeldag de vlaggen en beachflags opruimen? 
 

➢ Alle 4 beachflags opruimen. 
➢ Alle 3 vlaggen weghalen en opvouwen. Wasknijper kun je laten hangen aan de staaldraad. 
➢ De Devinco banner NIET opvouwen maar oprollen!!! 
➢ Dit alles boven weer neerleggen achter de deur in het hok van de tijdwaarneming. 
➢ De grote vlag weer met 2 mensen tegelijk opruimen: 

o Het witte lint en rode touw losmaken van de haak. LET OP: houd het rode touw goed vast 
anders valt de vlag met constructie naar beneden. 

o Laat het rode touw vieren zodat de vlag zakt. Gebruik evt. het witte lint om de vlag 
horizontaal te laten zakken. 

o 1,5m boven de grond het rode touw vastzetten en de vlag losmaken van de balk. 
o Vlag opvouwen en in de blauwe tas terug stoppen. 
o De balk weer omhoog hijsen tot tegen het plafond. Gebruik het witte lint om de balk 

horizontaal te houden tijdens het hijsen. 
o Als de balk tegen het plafond hangt, het rode touw weer goed vastmaken aan de haak en 

het restant touw en lint opbossen en aan de haak hangen zodat er geen touw of lint meer 
op de grond ligt. 

 

KLAAR! 
 
Zo maken we de hal gezellig en sfeervol en kan iedereen zien dat deviNCO hier speelt!! 

 


