EN VERDER

Missers

(2)

In een vorig nummer kwamen punten naar voren die
misgingen omdat er geen overleg was van de het
beheer met de gebruikers van buitenaccommodatie.
Dat er binnen ook het een en ander mis kan gaan
laten de volgende verhalen zien. Overigens komen
we in de toekomst ook met verhalen waarin het
juist erg goed gaat…
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en collega werkt in een sporthal. Hij
heeft nog een medegebruiker, een
basisschool. Als hij er niet is, gebruikt
de basisschool de hal met twee collega’s. Het is een sporthal die ook werd gebruikt
voor topsport. Er staan twee eredivisie basketbaltorens die niet mochten worden gebruikt.
Onlangs zijn, zonder overleg, de bruggen
weggehaald. Deze werden nog zeer regelmatig gebruikt door zowel de basisschool als
de VO-school. Er is niets voor in de plaats
gekomen.
Omdat de hal al jaren op de nominatie staat
om te worden gesloopt, is er al jaren geen groot
onderhoud meer gepleegd. Daardoor is de vloer
eigenlijk al jaren te glad geweest. Omdat nog
steeds niet duidelijk is of en wanner de hal plat
gaat is onlangs toch een nieuwe vloer in de hal

Ook op bouwtechnisch
gebied kunnen er weleens
onvolkomenheden
optreden
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aangebracht; een verende vloer. Die is alleen
aan de randen verlijmd. De redenatie is dat de
vloer in geval van afbraak van de hal meegenomen kan worden. Eindelijk was er toestemming om de basketbaltorens te gaan gebruiken.
Die mogen echter niet over de vloer gereden
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worden omdat die daarvoor niet geschikt is
door het niet-verlijmen. Tja…
De VO-school gebruikt naast de eigen gymzaal
ook nog een andere zaal van de gemeente. Die
is leuk opgeknapt. Alleen de vloer voldoet niet.
Jaren geleden is de toplaag vervangen en nu is
de vloer op, lees glad. Er is even geen geld voor
vervanging.
De gemeente heeft gevraagd of er nog wensen
waren. Als hoofdgebruiker van de zaal vroeg
de school om een verplaatsbare judomat. In
het curriculum neemt deze tak van sport een
belangrijke plaats in. Helaas is het verzoek afgewezen want zo’n mat staat niet op de inventarislijst van het basisonderwijs. Dat deze VO-school
al jaren de enige gebruiker is, is de gemeente
waarschijnlijk ontschotenen dat op de VO-lijst

(zie kvlo.nl) een bedrag voor zelfverdediging van
3809 euro is opgenomen, doet er even niet toe.
Zonder overleg zijn de springkasten vervangen.
Sommige huidige kasten hebben enkele rechte
bovenste delen (zie foto). Hierdoor is het verlagen kinderspel: je haalt er een bovendeel tussenuit. Helaas is daarover geen overleg geweest.
Nu zijn er nieuwe piramidekasten (oude stijl,
zie foto) gekomen. Gevolg: om te verlagen,
moet vanaf het onderste deel worden weggenomen. Kan in ieder geval heffen-en-dragen goed
worden geoefend.
Ook op bouwtechnisch gebied kunnen er
weleens onvolkomenheden optreden. Een
nieuwgebouwde sporthal heeft een mooie
geluidsinstallatie. De docent geeft een les bewegen en muziek en zet een nummer aan met een
pittig looppastempo. Even later rent een dame
in een witte jas de tribune op. De geeft aan dat
de muziek uit moet. Ze staat te masseren in een
kamertje bovenin de hal en ineens trilt haar
patiënt bijna van de tafel. Je kunt overal in het
gebouw het geluid van de muziek horen. De
mogelijkheid het geluid in bepaalde zones uit te
zetten was helaas vergeten.
Het kan nog gekker. In een sporthal moeten
ringenstellen worden geplaatst. Dit wordt
gedaan zonder overleg met de gebruikers. Ze
zitten nu op tien meter hoogte (zie foto) en
worden niet gebruikt…
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