Spelhal zorgt voor meer beweging.
Ook binnensporters komen aan hun trekken
De oprichting van de sportverenigingen Set up ’69 en Badge eind jaren zestig heeft indirect te
maken met de komst van een binnensportaccommodatie. In 1969 wordt de eierhal geschikt
gemaakt voor indoorsport.

De eierhal dateert uit 1934. Er zijn tot eind 1980 honderden miljoenen eieren aangevoerd en
verkocht. De sportbeoefening neemt vorige eeuw een grote vlucht. De buitensporters komen in
Scherpenzeel aardig aan hun trekken, maar voor binnensporters bestaan naast de gymzaal aan de
Beukenlaan vijftig jaar geleden nog geen faciliteiten. Begin 1969 besluit de gemeenteraad de
bestaande eierhal zo aan te passen dat deze ook geschikt is voor indoorsport. Daarvoor wordt de hal
incidenteel al gebruikt voor zaalvoetbal. Voetbalvereniging Scherpenzeel organiseert in januari 1969
al een jeugdtoernooi in de eierhal. Om de nodige aanpassingen te kunnen realiseren vraagt het
gemeentebestuur goedkeuring aan de raad voor een krediet van 38.000 gulden. De gemeenteraad
gaat zelfs een stapje verder en stelt op voorspraak van raadslid G. van Kampen voor een krediet van
50.000 gulden beschikbaar te stellen. ‘We moeten niet te karig zijn en voor een goede inrichting
zorgen’. De gemeenteraad is unaniem voor.
Werkzaamheden.
Er moet veel gebeuren om de eierhal te kunnen gebruiken als spelhal. In de hal is geen verwarming
en dat is wel een vereiste. Met twee luchtverhitters die op gas worden gestookt hoopt men een
aangenaam sportklimaat te realiseren. De aanschaf van de heaters kost 15.000 gulden. Ze worden
diagonaal in de hal geplaatst. Om de warmte binnen en de kou buiten te houden wordt isolatie
aangebracht. De verwarming voorkomt ook bevriezing van de eieren. In de hal vervangt Tl-verlichting
de oude lampen. De vloer in de eierhal is van betontegels gemaakt. Direct na een wekelijkse
eiermarkt worden de tegels eruit gehaald en voor hergebruik naar de speeltuin in de Oranjebuurt
gebracht. Hiervoor in de plaats komen zogenaamde Mooker-platen. Dat zijn één centimeter dikke

platen van bitumen en asfalt die door de firma Vexma uit Mook worden geproduceerd. De platen
worden op een gestorte betonvloer aangebracht. De enigszins stroeve vloer is daarmee geschikt voor
sportbeoefening. De totale vloeroppervlakte bedraagt 600m2. De nieuwe vloer die 9600 gulden kost
is in december 1969 klaar. In de hal komen ook twee kleedkamers met wasgelegenheid aan de kant
van de Marktstraat. De toiletgroep wordt tegenover de kleedkamers gesitueerd. Zoals wel vaker het
geval is bij verbouwingen, komen er meer voorzieningen dan gepland. Onvoorzien is de reparatie van
het dak. De ramen in de hal worden afgeschermd om te voorkomen dat ze om de haverklap door
balspel sneuvelen. De aanpassingen komen ook ten goede aan de eierhandelaren die op woensdagen
gebruik maken van de hal. De veranderingen gaan niet ten koste van de oorspronkelijke functie van
het gebouw dan tenslotte ook als eierhal in gebruik blijft. Van dinsdagmiddag tot woensdagavond is
de eierhal het domein van handelaren en boeren die er hun eieren kopen en verkopen. Hoewel men
voortvarend te werk gaat, verlopen de bouwwerkzaamheden niet erg vlot. Tijdens de verbouwing
gaat de eiermarkt gewoon door, zodat er op dinsdag en woensdag niet gebouwd kan worden.
Bovendien is er in het najaar van 1969 een winkelbeurs. Intussen blijkt er veel belangstelling te zijn
voor het huren van de zaal. Zoveel zelfs dat het een hele puzzel is om de beschikbare uren goed te
verdelen onder de huurders.

Voorschriften.
In november 1969 komt de gemeente Scherpenzeel met voorschriften voor het gebruik van de
spelhal. Er mogen geen auto’s, tractoren en andere vervoermiddelen in de spelhal komen. De hal is
ook verboden terrein voor paarden. Om de eierkisten te verplaatsen heeft de gemeente tien nieuwe
steekwagens aangeschaft. Indien mogelijk moeten de eieren op dinsdagmiddag of dinsdagavond
worden aangevoerd, maar in ieder geval voor woensdagmorgen 10.30 uur. Na de markt moet de
spelhal op woensdagmiddag om 15.00 uur weer leeg zijn om zo na een schoonmaakbeurt ’s avonds
weer beschikbaar te zijn voor de binnensporters. De marktmeester slaat de eieren die niet tijdig zijn
weggehaald ergens anders op. Op 18 april 1969 wordt de volleybalvereniging opgericht en op 11
september van hetzelfde jaar de badmintonvereniging. Het zijn kort daarna de hoofdgebruikers van
de vernieuwde hal. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de sporthal. De jeugd van de
voetbalverenigingen traint er in de wintermaanden. Ondanks de komst van de Heijhorst in 1976 blijft

de spelhal ook daarna nog in gebruik door de sporters, omdat het rooster van de nieuwe sporthal al
snel volledig is gevuld. Als de eiermarkt verdwijnt en ook de Floralia bloemententoonstelling in 1983
voor de laatste keer plaatsvindt is het een kwestie van tijd voordat de spelhal wordt afgebroken. Dat
gebeurt in 1992, achtenvijftig jaar na de opening in 1934.
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