
Protocol verantwoord sporten 

  

 
 

 

 

Per 1 juli is het weer mogelijk om binnen bij sportcentrum de Viergang te sporten. We streven ernaar om 

dit zo verantwoord mogelijk te doen en er samen voor te zorgen dat we corona buiten de deuren van de 

Viergang houden. Alleen samen kunnen we sportcentrum de Viergang weer een veilige en verantwoorde 

plek maken om gezellig, op gepaste afstand met elkaar te sporten.  

 

Zie hier de belangrijkste richtlijnen om dit met elkaar te realiseren: 

• Blijf thuis bij klachten 

• Houd ten alle tijden 1,5 m afstand van elkaar. 

• Maak de materialen/ toestellen voor en na gebruiken goed schoon met de daarvoor beschikbare 

middelen. 

• Was zo vaak als mogelijk je handen 

 

Verder in dit protocol lees je hoe we verantwoord sporten in sportcentrum de Viergang realiseren.  

 

Samen sterk tegen corona! 
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Entree 
 
Bij binnenkomst worden doormiddel van onderstaande vloerstickers de routing en richtlijnen aangegeven. 

 

Houd ten alle tijden, ook in de entreehal 1,5 m afstand van elkaar. 

 

 

Doormiddel van bovenstaande pijlen worden de looproutes aangegeven. 

 

 

 

Met bovenstaande sticker worden eventuele wachtrijen aangegeven. 
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Sportlocaties/ Sportruimtes 

Fitness binnen 
 

Locatie: Vertrouwde fitnesszaal op de eerste verdieping. 
 

Ingang: Eerste verdieping normale ingang. Kom maximaal 10 minuten voor  
aanvang van je tijdvak. 
 

Reserveren: Wil je verzekerd zijn van een plek in een van de tijdvakken is reserveren 
geadviseerd, dit kan via onze app of het web-portaal. Trainen zonder te 
reserveren is ook mogelijk op basis van beschikbaarheid. 
 

Aanmelden:   Bij de balie van de fitness. 
 

Hygiëne:  Was voor binnenkomst je handen of desinfecteer ze met de daarvoor 
aanwezige middelen. Maak voor gebruik elk materiaal of apparaat schoon 
met de daarvoor beschikbare doekjes en reinigingsspray. Voor jezelf maak 

je namelijk het beste schoon      .  
 

Ventilatie: Topkoeling (meer informatie zie hoofdstuk ventilatie). 
 

Uitgang: Via de nooduitgang achterin de zaal.  
 

Faciliteiten:  Toiletvoorziening op de eerste verdieping, kapstok in de fitneszaal. 
 

 

  

https://sportcentrumdeviergang.virtuagym.com/
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Fitness buiten 
 

Locatie: Achter sporthal de Viergang 
 

Ingang: Achterin bij de parkeerplaats van het zwembad. Gemarkeerd met twee 
vlaggen van sportcentrum de Viergang. 
 

Reserveren: Wil je verzekerd zijn van een plek in een van de tijdvakken is reserveren 
geadviseerd, dit kan via onze app of het web-portaal. Trainen zonder te 
reserveren is ook mogelijk op basis van beschikbaarheid. 
 

Aanmelden:   Bij de instructeur op locatie. 
 

Hygiëne:  Desinfecteer je handen met de daarvoor aanwezige middelen. Maak voor 
gebruik elk materiaal of apparaat schoon met de daarvoor beschikbare 
doekjes en reinigingsspray. Voor jezelf maak je namelijk het beste schoon 

     .  
 

Ventilatie: Buitenlucht 
 

Uitgang: Zelfde als de ingang. 
 

Faciliteiten:  Er is geen toiletvoorziening of mogelijkheid tot handen wassen. Desinfectie 
wel aanwezig. 
 

 

  

https://sportcentrumdeviergang.virtuagym.com/
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Groepslessen binnen ‘grote zaal’ 
 

Locatie: Vertrouwde groepsleszaal op de tweede verdieping. 
 

Ingang: Tweede verdieping normale ingang. Kom maximaal 10 minuten voor 
aanvang van je les. 
 

Reserveren: Wil je verzekerd zijn van een plek in de les is reserveren geadviseerd, dit 
kan via onze app of het web-portaal. Deelname zonder te reserveren is ook 
mogelijk op basis van beschikbaarheid. 
 

Aanmelden:   Grote zaal bij de instructeur. Heb je niet gereserveerd meld je dan eerst bij 
de balie van de fitness. 
 

Hygiëne:  Was voor binnenkomst je handen of desinfecteer ze met de daarvoor 
aanwezige middelen. Maak voor gebruik elk materiaal of apparaat schoon 
met de daarvoor beschikbare doekje. Voor jezelf maak je namelijk het 

beste schoon      .   
 

Ventilatie: Topkoeling (meer informatie zie hoofdstuk ventilatie).  
 

Uitgang: Via de nooduitgang in de grote zaal. 
 

Faciliteiten:  Toiletvoorziening op de eerste verdieping. 
 

 

  

https://sportcentrumdeviergang.virtuagym.com/
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Groepslessen binnen ‘kleine zaal’  
 

 

  

Locatie: Vertrouwde groepsleszaal boven het Medisch trainingscentrum (aan het 
eind van de hal voor de squashbanen). 
 

Ingang: Verzamelen bij squashbaan 5 Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van 
je les. 
 

Reserveren: Wil je verzekerd zijn van een plek in de les is reserveren geadviseerd, dit 
kan via onze app of het web-portaal. Deelname zonder te reserveren is ook 
mogelijk op basis van beschikbaarheid. 
 

Aanmelden:   Squashbaan 5 bij de instructeur. Heb je niet gereserveerd meld je dan eerst 
bij de balie van de fitness. 
 

Hygiëne:  Was voor binnenkomst je handen met de daarvoor aanwezige middelen. 
Maak voor gebruik elk materiaal of apparaat schoon met de daarvoor 

beschikbare doekje. Voor jezelf maak je namelijk het beste schoon      .  
 

Ventilatie: Airco, dit systeem staat alleen aan vóór en ná de les, NIET TIJDENS DE LES 
(meer info zie hoofdstuk ventilatie). 
 

Uitgang: Zelfde als de ingang, de instructeur zal dit coördineren. 
 

Faciliteiten:  Toiletvoorziening in het halletje voor de zaal. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sportcentrumdeviergang.virtuagym.com/
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Spinning binnen ‘spinningzaal’ 
 

Locatie: Vertrouwde spinningzaal op de tweede verdieping. 
 

Ingang: Tweede verdieping normale ingang. Kom maximaal 10 minuten voor  
aanvang van je les. 
 

Reserveren: Wil je verzekerd zijn van een plek in de les is reserveren geadviseerd, 
dit kan via onze app of het web-portaal. Deelname zonder te 
reserveren is ook mogelijk op basis van beschikbaarheid. 
 

Aanmelden:   Spinningzaal bij de instructeur. Heb je niet gereserveerd meld je dan eerst 
bij de balie van de fitness. 
 

Hygiëne:  Was voor binnenkomst je handen of desinfecteer ze met de daarvoor 
aanwezige middelen. Maak voor gebruik je spinningfiets schoon met de 
daarvoor beschikbare doekjes. Voor jezelf maak je namelijk het beste 

schoon      . 
 

Ventilatie: Topkoeling (meer informatie zie hoofdstuk ventilatie). 
 

Uitgang: Zelfde als de ingang, de instructeur zal dit coördineren.  
 

Faciliteiten:  Toiletvoorziening op de eerste verdieping. 
 

 

https://sportcentrumdeviergang.virtuagym.com/
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Groepslessen buiten ‘Viergang voorzijde’ 
 

 

  

Locatie: Voor het terras van sportcentrum de Viergang. 
 

Ingang: Volg de aangegeven route bij aankomst op de parkeerplaats. 
 

Reserveren: Wil je verzekerd zijn van een plek in de les is reserveren geadviseerd, dit 
kan via onze app of het web-portaal. Deelname zonder te reserveren is ook 
mogelijk op basis van beschikbaarheid. 
 

Aanmelden:   Bij de instructeur op locatie. Heb je niet gereserveerd meld je dan eerst bij 
de balie van de fitness. 
 

Hygiëne:  Was voor binnenkomst je handen of desinfecteer ze met de daarvoor 
aanwezige middelen. Maak voor gebruik elk materiaal of apparaat schoon 
met de daarvoor beschikbare doekje. Voor jezelf maak je namelijk het 

beste schoon      . 
 

Ventilatie: Buitenlucht 
 

Uitgang: Zelfde als de ingang, de instructeur zal dit coördineren. 
 

https://sportcentrumdeviergang.virtuagym.com/
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Groepslessen buiten ‘Viergang achterzijde’ 
 

Locatie: Bij de vijver aan parkeerplaats zwembad de Viergang.  
 

Ingang: Volg de aangegeven route bij aankomst op de parkeerplaats. 

Reserveren: Wil je verzekerd zijn van een plek in de les is reserveren geadviseerd, dit 
kan via onze app of het web-portaal. Deelname zonder te reserveren is ook 
mogelijk op basis van beschikbaarheid. 
 

Aanmelden:   Bij de instructeur op locatie. Heb je niet gereserveerd meld je dan eerst bij 
de balie van de fitness. 
 

Hygiëne:  Was voor binnenkomst je handen of desinfecteer ze met de daarvoor 
aanwezige middelen. Maak voor gebruik elk materiaal of apparaat schoon 
met de daarvoor beschikbare doekje. Voor jezelf maak je namelijk het 

beste schoon      .  
 

Ventilatie: Buitenlucht 
 

Uitgang: Zelfde als de ingang, de instructeur zal dit coördineren. 
 

 

  

https://sportcentrumdeviergang.virtuagym.com/
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Bootcamp 
 

Locatie: Binnen een straal van 3 km rondom de Viergang.  
 

Ingang: Bij de brug van het parkeerterrein van sportcentrum de Viergang. 
 

Reserveren: Wil je verzekerd zijn van een plek in de les is reserveren geadviseerd, dit 
kan via onze app of het web-portaal. Deelname zonder te reserveren is ook 
mogelijk op basis van beschikbaarheid. 
 

Aanmelden:   Bij de instructeur op locatie. Heb je niet gereserveerd meld je dan eerst bij 
de balie van de fitness 
 

Ventilatie: Buitenlucht 
  

Terugkomst: Zelfde plek als het verzamelen. 
 

 

  

https://sportcentrumdeviergang.virtuagym.com/
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Ventilatie 
 
De fitnesszaal, grote groepsleszaal en spinningzaal is voorzien van een ventilatiesysteem genaamd 

‘topkoeling’. Dit betekent dat er 100% verse lucht naar binnen wordt geblazen. Hierdoor is de lucht zeer 

zuurstofrijk, wat de beste omgeving creëert voor het sporten. De lucht die naar binnen wordt geblazen 

wordt gekoeld met een watersysteem. Daarnaast wordt de lucht gekoeld door een kruisstroomwisselaar, 

dit betekend dat de buizen van afvoer (koude lucht) een aanvoer elkaar kruizen voor extra koeling. 

Belangrijk gegeven is dat alleen de buizen elkaar kruizen, de lucht niet! 

 

Wil je meer technische informatie lezen over ons ventilatiesysteem is deze te vinden in bijlage 1. 

 

In onze kleine zaal is een airco- en een afzuigsysteem aanwezig. Het airco systeem circuleert de lucht 

waardoor deze zeer goed gekoeld of verwarmd kan worden. Het afzuigsysteem zorgt ervoor dat er lucht 

weggezogen wordt. Het airco systeem zal alleen voor en na de lessen aan staan om de zaal op de juiste 

temperatuur te brengen. Tijdens de les staat alleen het afzuigsysteem aan om lucht weg te zuigen. Verse 

lucht zal naar binnen komen via de buitendeuren in de zaal. 

 

Kleedkamers 
 
De kleedkamers zijn per 31 augustus weer geopend. De douches zijn volledig gerenoveerd en mogen ook 

weer gebruikt worden. In de kleedkamers hanteren we de volgende regels: 

• Houd ten alle tijden 1,5 m afstand van elkaar. 

• Douche niet te lang 

• Gebruik een kluisje 

 

In de kleedkamer is er een ventilatiesysteem waarbij de lucht weggezogen wordt uit de ruimte en is er een 

kruisstroomwisselaar die de verse lucht inblaast, er wordt geen lucht gecirculeerd. 

 

Horeca 
 
Na het sporten kun je in de horeca genieten van een hapje en een drankje. Bij binnenkomst dien je jouw 

gegeven te noteren op het daarvoor beschikbare formulier. 

 

In het restaurant en op ons terras geleden de volgende richtlijnen: 

• Vul bij binnenkomst het registratieformulier in 

• Houd te alle tijden 1,5 m afstand 

• Max 2 personen aan een tafel 

• Wij komen de bestelling aan de tafel opnemen 

• Betalen met pin of cash is beide mogelijk 

 

Ook in de horeca is er een ventilatie systeem waarbij de lucht weggezogen wordt uit de ruimte en is er een 

kruisstroomwisselaar die de verse lucht inblaast, er wordt geen lucht gecirculeerd. 

 



13 

Bijlage 1 
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