
 

Update coronamaatregelen Sportcentrum RUG/HG          22 september 2021 

 

Met de persconferentie van dinsdag 14 september worden er weer een aantal 
coronamaatregelen afgeschaald per 25 september 2021.  

De mondkapjesplicht, welke al was vervallen voor het Sportcentrum van de RUG en HG, 
vervalt nu ook voor het Willem Alexander Sportcentrum (WAS) en het Wiebengacomplex. 

Wat blijft staan vanaf 25 september is het volgende: 

 

Algemene regels voor binnen en buitensport: 

 De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven van kracht 
(o.a. regelmatig en goed handen wassen, niezen en hoesten in elleboog, thuis 
blijven bij klachten, jezelf laten testen en het aanhouden van de 
quarantaineregels); 

 Het continueren en stimuleren van het vrijwillige preventieve zelftestbeleid. 
 

Binnensport  

Het wegvallen van de 1.5 meter regel zorgt voor een aantal belangrijke wijzigingen: 

 Publiek is weer welkom en we mogen 100% van de tribunecapaciteit gebruiken mits 
het publiek zit. Bij staand publiek geldt de regel dat 75% van de tribunecapaciteit 
mag worden benut; 

 Wisselspelers en staf hoeven geen 1.5 meter meer te houden; 
 De kleedkamers en douches krijgen weer hun normale capaciteit zoals voor de 

coronamaatregelen. 
 

Binnensport en ventilatie 

 De ventilatiecapaciteit van de HG-hal is beperkt. De vier nooddeuren moeten 
daarom verplicht open staan wanneer het aantal sporters  meer dan 45 bedraagt;  

 De luchtkwaliteit In de HG-hal kan worden getest middels de CO2 meter (af te halen 
bij de balie). Deze dient groen te blijven; 

 Bij een test met een bezetting van 6 volleybalteams en de nooddeuren open beef 
deze meter groen. De verwachting is dat de grens wel om en nabij dit aantal zit; 

 Voor de Struik- en de KD-hal gelden geen beperkingen. Nooddeuren open zorgt hier 
wel voor een (nog) betere luchtkwaliteit; 



 

 Ook in zaal 1, 2 (dojo) en zaal 4 graag zoveel mogelijk de ramen en deuren open als 
er gesport wordt met grote groepen; 

 Het in het algemeen zorgdragen voor voldoende frisse lucht.  

 

Binnensport: afval en eten/drinken 

 Ruim je afval op in de kleedkamers. Door het nieuwe systeem van gescheiden afval 
moet je je afval gescheiden deponeren in de afvalstations op het Sportcentrum. In 
de kleedkamer zelf zijn geen afvalstations; 

 Geen alcohol en ander eten en drinken blijft de regel in de kleedkamers. 
 Alcoholgebruik in en nabij de sportruimtes en kleedkamers is verboden. In beperkte 

mate wordt, naast de bij de Sportsbar te verkrijgen niet-alcoholische drank in 
plastic, het nuttigen van eigen niet-alcoholische dranken in plastic toegestaan. Het 
nuttigen van alcoholische dranken op de tribune is alleen dan toegestaan als deze 
bij de Sportsbar zijn gekocht en uit plastic worden gedronken. 

 

Buitensport 

Voor het sporten: 

 De kleedkamers en douches krijgen weer hun normale capaciteit zoals voor de 
coronamaatregelen; 

 Teambesprekingen zijn in de kleedkamers weer mogelijk.  

Tijdens het sporten: 

 Geen 1.5 meter meer noodzakelijk voor de wisselspelers/trainers, maar als het kan; 
geef elkaar de ruimte. 

Na het sporten: 

 De kleedkamers en douches krijgen weer hun normale capaciteit zoals voor de 
coronamaatregelen. 

Publiek: 

 Er zijn geen beperkingen voor aantallen en afstand tot elkaar. Geef elkaar wel de 
ruimte indien mogelijk. 
 

 



 

Buitensport: afval en eten/drinken 

 Ruim je afval op in de kleedkamers. Door het nieuwe systeem van gescheiden afval 
moet je je afval gescheiden deponeren in de afvalstations op het Sportcentrum. In 
de kleedkamer zelf zijn geen afvalstations;  

 Geen alcohol en ander eten en drinken blijft de regel in de kleedkamers; 
 Alcoholgebruik langs de velden is niet toegestaan. 

 

Huidige corona regels Clubhuizen op Zernike terrein per 25 september 2021 

 Maximale groepsgrootte van 75 personen vervalt (geldt eveneens voor Sportsbar); 
 Horeca vergunning voor clubhuizen is weer leidend (geldt eveneens voor 

Sportsbar);  
 Daarnaast, in tegenstelling tot de reguliere horeca, hoeft er geen corona check 

plaats te vinden bij toegang tot de clubhuizen op het Zernike terrein. Als vereniging 
mag je hier natuurlijk wel gebruik van maken als het vanuit het bestuur/leden 
gewenst is (geldt eveneens voor Sportsbar); 

 Reguliere openingstijden zijn toegestaan, horeca openstellingsrichtlijn blijft van 
toepassing en dus maximale openingstijden van 6.00 tot 24.00 uur (geldt eveneens 
voor Sportsbar); 

 Toernooien/ evenementen en gezelligheids-/ feest-activiteiten dienen te worden 
voorgelegd aan het Sportcentrum. Dit houdt in alles wat afwijkend is van de 
normale sportactiviteiten (trainingen/reguliere wedstrijden), zowel op de 
sportaccommodaties als in de clubhuizen; 

 De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven van kracht 
(o.a. regelmatig en goed handen wassen, niezen en hoesten in elle boog, thuis 
blijven bij klachten, jezelf laten testen en het aanhouden van de 
quarantaineregels). Daarnaast het continueren en stimuleren van het vrijwillige 
preventieve zelftestbeleid en het zorgdragen voor voldoende frisse lucht (geldt 
eveneens voor Sportsbar); 

 Overnachten is op dit moment nog niet toegestaan.  


