
 
 

STEDELIJKE SPORTCENTRA 

GEBRUIKSREGELS SPECIFIEKE SPORTACCOMMODATIES 

In uitvoering van artikel 24 van het huishoudelijk reglement 

 

A. TURNHAL DE WITTE MOLEN 

01. Trainingen van competitieve gymnasten worden zoveel als mogelijk gescheiden gehouden  

      van die van recreatieve gymnasten, ten einde de eigen aard van het respectieve  

      trainingsverloop te verzekeren. 

02. Het gebruik op reguliere basis door scholen is voorbehouden voor secundaire en  

      hogescholen. Basisscholen kunnen enkel ter gelegenheid van bijzondere initiatieven de  

      turnhal gebruiken.  

03. Personen onder de leeftijd van 16 jaar moeten steeds begeleid worden door een  

      volwassene, die zich verantwoordelijk stelt. 

04. Op uitzondering van bijzondere manifestaties zijn toeschouwers niet toegelaten in de  

      turnhal en het technisch lokaal. 

05. De gymnasten moeten aangepaste sportkledij dragen evenals specifieke turnpantoffels,  

      sokken of geen schoeisel. Het dragen van juwelen en uurwerken is niet toegelaten.  

      Sporttassen worden tijdens de oefensessies in de daartoe bestemde open opbergvakken  

      geplaatst. 

06. Naast wat geldt voor de gymnasten is het aan de begeleiders toegestaan om ander rein  

      binnensportschoeisel te dragen. 

07. De toestellen, matten en losse materialen worden met de nodige zorg behandeld. Na elk  

      gebruik moet het los materiaal in de juiste zone worden opgeborgen, conform het ter  

      plaatse uitgehangen ordeningsschema.  

      Persoonlijke materialen worden niet los in de turnhal achtergelaten. 

08. Het gebruik van magnesium is toegestaan. Bij het aanbrengen houden de gymnasten hun  

      handen boven de magnesiumbak. 

09. Op de tumblingbaan en op de turnvloer worden springplanken, minitrampolines, plinten e.d.   

      steeds in combinatie met een onderlegplank gebruikt. 

10. Het gebruik van de valkuil en van de longes is enkel toegelaten voor geoefende gymnasten.  

      Landingen in de valkuil worden uitgevoerd volgens de ter plaatse uitgehangen  

      voorschriften.  

11. Het drinken van water of sportdrank uit afsluitbare, onbreekbare recipiënten  is enkel  

      toegelaten ter hoogte van de opbergvakken voor sporttassen.  

12. De geluids- en muziekinstallatie mag enkel door begeleiders of  gymnasten + 16 jaar   

      worden bediend. Het ingestelde geluidsvolume mag de activiteiten in de turnhal niet storen. 

 

B. KLIMMUUR DE MISPELAER 

01. Individueel klimmen is enkel toegestaan voor personen die minimaal beschikken over het  

      klimvaardigheidsbewijs 1 (KVB1). 

02. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen klimmen indien zij onder begeleiding staan van een  

      volwassen persoon die minimaal beschikt over het KVB1. 

03. Groepen zijn enkel toegestaan indien de begeleiding wordt verzorgd door gekwalificeerde  

      personen, die elk een maximaal aantal klimmers gelijktijdig  mogen begeleiden volgens  



      volgende restricties: 

• begeleider in het bezit van KVB1 of hoger: maximum 2 klimmers, 

• begeleider in het bezit van diploma Vlaamse Trainersschool initiator muurklimmen of 

hoger: maximum 10 klimmers, 

• UIAA-gids: geen restricties. 

04. Voorklimmen is enkel toegestaan voor personen met KVB2 en met gebruik van eigen touw.  

05. Meer dan 2 meter boven het vloerniveau is onbeveiligd klimmen niet toegestaan. 

06. Liggend of zittend zekeren is verboden. 

07. Traverseren (horizontaal klimmen) is enkel toegestaan indien andere klimmers hierbij niet  

      worden gehinderd. Traverseren is nooit toegestaan onder verticaal klimmende klimmers. 

08. Bij top-rope klimmen moeten de bovenste twee standhaken samen worden gebruikt. In deze  

      standhaken mag nooit meer dan één touw worden aangebracht. 

09. Enkel bevoegde personen in opdracht van het stadsbestuur mogen kunststofgrepen  

      verplaatsen. 

10. Het gebruik van magnesiumpoeder is verboden. 

 

C. DOJO’S 

01. Personen onder de leeftijd van 16 jaar moeten steeds begeleid worden door een  

      volwassene, die zich verantwoordelijk stelt. 

02. Toeschouwers zijn niet toegelaten op de tatami.  

03. De gebruikers moeten aangepaste sportkledij dragen en mogen de matten enkel zonder  

      schoeisel of met specifiek vechtsportschoeisel betreden. Het dragen van juwelen en  

      uurwerken is niet toegelaten.  

04. Het gebruik van vechtsportattributen is toegelaten voor zover dit op een deskundige wijze  

      gebeurt. Eventuele schade aan de tatami of andere uitrusting van de dojo zal op de  

      gebruiker worden verhaald.  

05. Kamidana’s of miniatuur altaars mogen tijdens de oefensessies enkel op de daartoe  

      voorziene plaats worden geplaatst. Na afloop van de oefensessie moeten zij worden  

      verwijderd. 

 

D. BOOGSCHIETSTAND TER BEKE 

Boogschieten is enkel toegelaten voor of onder leiding van volwassen leden van een erkende 

vereniging voor Olympisch boogschieten. 

 

E. VOETBALTERREINEN 

Verplaatsbare voetbaldoelen moeten bij gebruik steeds verankerd zijn. Bij niet gebruik moeten 

zij op een dusdanige manier worden opgeborgen, dat zij door onbevoegden niet kunnen worden 

verplaatst noch gekanteld. 

 

 

College van burgemeester en schepenen 26 juni 2017. 


