
 

Update coronamaatregelen Sportcentrum RUG/HG          1 september 2021 

 

Het sportcentrum van de RUG en HG (inclusief ACLO station) valt onder de regelgeving 
van de sport en niet onder onderwijs. Het is dus niet noodzakelijk om een mondkapje te 
dragen bij binnenkomst in het sportcentrum. Uiteraard mag dit wel. Verder zijn we verplicht 
om ons te houden aan de 1.5 meter regel. Deze regel geldt zowel in de gebouwen van het 
sportcentrum als op de velden rondom het Sportcentrum. Tijdens het sporten hoeft er 
geen 1.5 meter afstand te worden gehouden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 

Voor het Willem Alexander Sportcentrum (WAS) gelden andere regels. Deze 
accommodatie wordt tot 19.00 uur gezien als onderwijslocatie en daarmee moet bij 
binnenkomst een mondkapje worden gedragen. Tijdens het sporten mag deze af. Vanaf 
19.00 uur wordt het WAS weer als sportaccommodatie gezien en mag het mondkapje af, 
maar er moet wel 1.5 meter afstand worden gehouden wanneer je niet aan het sporten 
bent. 

Het Wiebengacomplex blijft zowel overdag, als in de avond, vallen onder de 
onderwijsregelgeving. Een mondkapje is dus verplicht wanneer je niet aan het sporten 
bent. 

De 1.5 meter regel heeft een grote impact op de capaciteit van het sportcentrum voor 
iedereen die niet aan het sporten is. De ruimte in de sporthallen, sportzalen, kleedkamers 
en kantoren is voorlopig beperkt voor niet sporters. We ontkomen helaas niet aan enige 
bijzondere maatregelen om binnen de regelgeving te blijven. Vooralsnog zijn deze 
maatregelen geldig tot en met 19 september. Wat er daarna gebeurt is afhankelijk van 
de overheid. Tot deze datum zijn ook evenementen die geen directe verbinding hebben 
met sport of onderwijs niet toegestaan op het sportcentrum.   

We splitsen de bijzondere maatregelen voor sportaccommodaties op voor de binnen- en 
voor de buitensport. 

 

Binnensport  

Voor het sporten: 

 Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen; 
 Bij voorkeur thuis omkleden en douchen. De kleedkamers  zijn open, maar de 

capaciteit is beperkt door de 1.5 meter regel. Op de deuren vind je de maximale 
capaciteit van de betreffende kleedkamer; 



 
 

 Kom zo laat mogelijk naar het Sportcentrum. Door de 1.5 meter regel is de capaciteit 
voor niet sporters beperkt; 

 Geen teambesprekingen in kleedkamers of vergaderruimtes. 

Tijdens het sporten: 

 Geen 1.5 meter noodzakelijk als dit nodig is voor de sportbeoefening. Bij 
rustmomenten, einde training e.d. is dit wel weer noodzakelijk; 

 Ook wisselspelers en staf moeten 1.5 meter afstand bewaren; 
 (Oefen)wedstrijden voor volleybal in de HG hal alleen in overleg met het 

Sportcentrum. De ventilatiecapaciteit is daar matig, maar er is toestemming om 
door middel van testen (CO2 meters) en ventileren (deuren verplicht open) 
mogelijk op te schalen. 

Na het Sporten: 

 Verlaat na je tijdslot of training het sportgebouw zo spoedig mogelijk; 
 De Sportsbar is open, maar heeft ook een beperkte capaciteit door de 

coronaregelgeving voor de horeca.  

Publiek: 

 Moet 1.5 meter afstand houden en moet worden geplaceerd.  Indien de concrete 
situatie dit niet mogelijk maakt is staan in een afgebakende plek ook toegestaan 
(met inachtneming van 1.5 meter); 

 De capaciteit van de twee tribunes in de Struikhal is 24 personen elk (samen dus 48 
plaatsen); 

 We zullen met de verschillende takken van sport in overleg gaan wat er nog 
mogelijk is aan tribune capaciteit voor toeschouwers tijdens de 
competitie/wedstrijddagen. Dit doen we om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen 
leveren en dus het meest optimale uit elke sport te halen.  
 

Buitensport 

Voor het sporten: 

 Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen; 
 Bij voorkeur thuis omkleden en douchen. De kleedkamers zijn open, maar de 

capaciteit is beperkt door de 1.5 meter regel. Op de deuren vind je de maximale 
capaciteit van de betreffende kleedkamer; 
 



 
 

 Teambesprekingen zijn in de kleedkamers of vergaderruimtes niet mogelijk, licht 
hierover ook tegenstanders in. Kom zo laat mogelijk naar de sportaccommodatie en 
houd bij het wachten  1,5 meter afstand tot anderen. 
 

Tijdens het sporten: 

 Geen 1.5 meter noodzakelijk als dit nodig is voor de sportbeoefening. Bij 
rustmomenten, einde training e.d. is dit wel weer noodzakelijk; 

 Ook wisselspelers en staf moeten 1.5 meter afstand bewaren, dus niet naast elkaar 
in de dug-outs zitten. 

Na het sporten: 

 Verlaat na de training/wedstrijd de sportaccommodatie  zo spoedig mogelijk; 
 Raadpleeg voor bezoeken van clubhuis/terras de regels opgesteld door de club 

(denk aan reserveren, maximale aantallen en overige coronagerelateerde 
(horeca)regels); 

 Houd rekening bij het douchen met maximaal aantal toegestane personen in 
kleedkamer. Licht hierover ook tegenstanders in. 

Publiek: 

 Moet 1.5 meter afstand houden en moet worden geplaceerd.  Indien de concrete 
situatie dit niet mogelijk maakt is staan op een afgebakende plek ook toegestaan, 
met inachtneming van 1.5 meter; 

 Maak duidelijk onderscheid tussen publiek en terras; 
 Maximaal aantal personen op het terras en in het clubhuis samen is 75 met vaste 

zitplaatsen op 1.5 meter (deze RUG maatregel is dus strenger dan de 
horecaregelgeving); 

 Rondom het veld mag op 1,5 meter afstand publiek staan of zitten. 

 


