Schema opbouw Kamponghal XXL 2018-2019
Alle 157 teams van de jeugd en van de senioren die deze winter gaan zaalhockeyen
helpen met het op/afbouwen van de hallen. De teams leveren één aanpakker voor de
opbouw in november en één voor de afbouw in februari. Dit met uitzondering van de
seniorenteams, die leveren één keer twee aanpakkers bij het opbouwen van de hal.
Kijk in deze opbouwplanning voor welk dagdeel jullie aanpakker staat ingeroosterd.
Het Bouwteam o.l.v. Michael Lohle coördineert de werkzaamheden en is de hele
week vol enthousiasme aanwezig.
Mochten beide aanpakkers van jouw team niet kunnen, REGEL ZELF EEN
VERVANGER, bijvoorbeeld een andere ouder of speler, of probeer te ruilen met een
van de andere teams.
LET OP: Jouw team blijft verantwoordelijk voor jullie ingeroosterde dagdeel. Zonder
aanpakker ook geen zaalhockey voor je team! Aanpakkers, graag ruim voor aanvang
‘dienst’ melden op veld 4. Neem (werk)handschoenen en enthousiasme mee.
Wil je een extra uurtje(s) helpen. Laat het ons weten en mail naar
Kampongblaashal@gmail.com.
Alvast dank voor jullie hulp!
Kampong Team Zaal

Opbouwrooster 12 t/m 18 november
Dag
Maandag

Datum
12 nov

Dagdeel
18.00-23.00

Taken
Hek tribune weg

18.00-23.00

Nooddeuren onder
tribune weghalen
Buizen onder tribune
weghalen

18.00-23.00
18.00-23.00
18.00-23.00

Zaalteams van dienst
MD01 t/m MD12

#
12

JD01 t/m JD08

8

Dinsdag

13 nov

18.00-23.00

Ankers vrijmaken
Balken onder tribune
weghalen
Ankers vrij maken

Woensdag

14 nov

14.00-18.00

Voorbereiden bouw

J6E01 t/m J6E07

7

18.00-23.00

Opbouw hallen

45

Vrijdag

16 nov

18.00-23.00

Vloeren inrijden en
leggen

M6E01 t/m M609
J8E01 t/m J8E07
MC01 t/m MC11
MB01 t/m MB12
JA01 t/m JA04
Senioren leveren 2 pers
HVB, HVE, HJ2, H5, H2, H6,
Combi-team H16/H14/H24,
DJ3, DJ4, D3, D18, D13, DVA,
Combi- team DVB/DVC
JC1 t/m JC7
JA5 t/m JA6
M8E1 t/m M8E3
Senioren leveren 2 pers D7,
D19,
MA01 t/m MA08
JB01 t/m JB07

Zaterdag

17 nov

9.00-13.00

Vloeren inleggen
Inventaris inruimen

J2F01 t/m J2F07
M2F01 t/m M2F04

11

13.00-17.00

Vloeren in leggen
Inventaris inruimen

M2F5 t/m M2F9
M8E04 t/m M8E09

11

9.00-17.00

UITLOOP

Donderdag

Zondag

15 nov

18 nov

18.00-23.00

Vloeren inrijden en
leggen

28
12

4
15

Schema afbouw Kamponghal XXL 2018-2019
Alle 159 teams die deze winter gaan zaalhockeyen helpen met het op/afbouwen van
de hallen. De teams leveren één aanpakker voor de opbouw in november en één
voor de afbouw in februari. Dit met uitzondering van de seniorenteams, die leveren
één keer twee aanpakkers bij het opbouwen van de hal. Kijk in deze afbouwplanning
voor welk dagdeel jullie aanpakker staat ingeroosterd. Het Bouwteam o.l.v. Michael
Lohle en coördineert de werkzaamheden en is altijd aanwezig.
Mochten beide aanpakkers van jouw team niet kunnen, REGEL ZELF EEN
VERVANGER, bijvoorbeeld een andere ouder of speler, of probeer te ruilen met een
van de andere teams. LET OP: Jouw team blijft verantwoordelijk voor jullie
ingeroosterde dagdeel. Aanpakkers, graag ruim voor aanvang ‘dienst’ melden op
veld 4. Neem (werk)handschoenen mee.
Wil je een extra uurtje(s) helpen. Laat het ons weten en mail naar
Kampongblaashal@gmail.com.

Alvast dank voor jullie hulp!
Kampong Team Zaal

Afbouwrooster 20 feb/ 5 mrt/ 6 mrt 2019
Dag

Datum

Dagdeel

Taken

Zaalteams van dienst

#

Woensdag

20 feb

Na het
toernooi

Tape afhalen en uitruimen

M8E01 t/m M8E09
J8E01 t/m J8E07

16

Dinsdag

5 mrt

18.00-23.00

Hal inpakken

80

Woensdag

6 mrt

18.00-23.00

M6E01 t/m M6E09
MD01 t/m MD12
JD01 t/m JD08
MC01 t/m MC11 JC01
t/m JC07
MB01 t/m MB12
JB01 t/m JB07
MA01 t/m MA08
JA01 t/m JA06
M2F01 T/M M2F09
J2F01 t/m J2F07
J6E01 t/m J6E7

23

