BESCHIKBARE SPORTACCOMMODATIES SPORT VLAANDEREN BRUGGE
INDOOR SPORTGEBOUW
GELIJKVLOERS
SPORTHAL VOLLEDIG
opp. 52 x 36 m
hoogte 9,90 m

geluidsinstallatie
sporten: zaalvoetbal, minivoetbal, handbal, basketbal, volleybal, korfbal
tribunes (400 vaste + 1600 uitschuifbare zitplaatsen)
electronisch scorebord
geschikt als evenementenhal
PU combi-elastische vloer

SPORTHAL TERREIN A
opp. 18 x 36 m
hoogte 9,90 m

geluidsinstallatie
sporten: basketbal, volleybal, minivoetbal, handbal
electronisch scorebord
PU combi-elastische vloer

SPORTHAL TERREIN B
opp. 16 x 36 m
hoogte 9,90 m

geluidsinstallatie
sporten: basketbal, volleybal
PU combi-elastische vloer

SPORTHAL TERREIN C
opp. 18 x 36 m
hoogte 9,90 m

geluidsinstallatie
sporten: basketbal, volleybal, minivoetbal, handbal, turnen (toestellen), airtrack
electronisch scorebord
PU combi-elastische vloer

TOPGYMNASTIEKHAL
opp. 31 x 48 m

zone 1: wedstrijdvloer
zone 2: balk met kuil
zone3: damesbrug
zone 4: herenbrug
zone 5: rekstok / ringen
zone 6: sprong
zone 7: tumbling
zone 8: trampobaan
zone 9: kuiltrampoline
zone 10: kuiltrampoline
zone 11: paard met bogen
zone 12: wedstrijdtrampoline
zone 13: wedstrijdtrampoline

hoogte 10,30 m / 6,40 m

enkel toegang voor gymnastiekverenigingen, topsportscholen en opleidingen specialisatie gymnastiek begeleiding
door een trainer B gymnastiek is verplicht

DANSZAAL
opp, 20 x 10 m
hoogte 3,85 m

muziekinstallatie met cd-speler
spiegelwand
verplaatsbare balletbarres
sporten: dansen, yoga, tai chi, capoeira, …
PU puntelastische vloer (Pulastic 2000)

ORANJE ZAAL
opp 11 x 8 m

muziekinstallatie met cd-speler
spiegelwand
sporten: dansen, yoga, tai chi, capoeira, …
PU puntelastische vloer (Pulastic 2000)

hoogte 3,85 m
RECREAZAAL
opp. 9,5 x 15 m
hoogte 4,5 m

geluidsinstallatie met cd-speler
spiegelwand
sporten: verdedigingssporten, tafeltennis, turnen, dansen, yoga, …
klimrekken aan de muur
PU puntelastische vloer (Pulastic 2000)

VECHTSPORTZAAL
opp. 20,5 x 15 m
hoogte 4,5 m

geluidsinstallatie
spiegelwand
tatami
sporten: judo, aikido, taekwondo, ju-jitsu, full-contact

FITNESSZAAL
opp. 18,5 x 15 m
hoogte 4,5 m

geluidsinstallatie + tv's
spiegelwand
Life Fitness toestellen
begeleider aanwezig op bepaalde dagen/uren
persoonlijk programma bij aankoop van een maand- of jaarabonnement
PU puntelastische vloer (Pulastic 2000)
toegang vanaf 16 jaar

KLIMZAAL
opp. 17,30 x 8,80 m
hoogte 12 m

klimhoogte: 12 meter, +/- 80 routes
beklimbare opppervlakte: 525 m² (26 m² free form)
26 touwen, klimmateriaal breng je zelf mee
geluidsinstallatie
een KVB1 is verplicht om toegang te krijgen tot de klimzaal

UITRUSTING + AFMETINGEN PER ACCOMMODATIE

SPORT VLAANDEREN BRUGGE

1

1ste VERDIEPING
SQUASHZALEN
opp. 9,73 x 4,06 m (per zaal)
hoogte 6 m

3 squashzalen
huur squashrackets € 2,50/stuk
aankoop squashbal € 2,50/stuk

POLYVALENTE ZAAL VOLLEDIG
opp. 50 x 17 m
hoogte 6,71 m

geluidsinstallatie
geschikt als evenementenzaal
PU combi-elastische vloer

POLYVALENTE ZAAL A
opp. 30 x 17 m
hoogte 6,71 m

geluidsinstallatie
4 badmintonterreinen, 1 volleybalterrein, 1 basketbalterrein
PU combi-elastische vloer

POLYVALENTE ZAAL B
opp. 20 x 17 m
hoogte 6,71 m

geluidsinstallatie
2 badmintonterreinen, 1 torbal/goalbal terrein
PU combi-elastische vloer

BLAUWE ZAAL
opp. 11 x 8 m

geluidsinstallatie met cd-speler
spiegelwand
sporten: dansen, yoga, tai chi, capoeira, …
PU puntelastische vloer (Pulastic 2000)

hoogte 6 m
RESTAURANT
opp. 17 x 12 m

volledig uitgeruste keuken
zaal voor 150 personen
beamer + scherm
geluidsinstallatie
steeds op reservatie (min. 25 personen)

2de VERDIEPING
BOKSZAAL
opp. 23 x 9 m
hoogte 3,5 m

boksring, bokszakken, maïszakken, speedballboards, boksklok
spiegelwand
punchcomputer
geluidsinstallatie

VERGADERZAAL +2
opp. 6,40 x 6,20 m
hoogte 3,5 m

les- of vergaderruimte voor 20 personen
beamer + scherm
flipchart

COCKPIT
8,36 x 2,78 m

vergaderruimte voor 12 personen
smart board + flipchart

AUDITORIUM
8,78 x 10,52 m

les- of vergaderruimte voor 70 personen
flipchart, beamer + scherm
geluidsinstallatie

ONTSPANNINGSZAAL
opp. 8,84 x 12,14 m

les- of ontspanningsruimte voor 30 personen
beamer + scherm
tv + geluidsinstallatie

STUDIO'S

4 studio's voor twee personen
uitgerust met koelkast en tv
lavabo en douche

3de VERDIEPING
kamer 301 - 312

12 vierpersoonskamers
stapelbedden
lavabo en douche

4de VERDIEPING
kamer 401 - 412
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SPORTINNOVATIECAMPUS
BEWEEGHAL VOLLEDIG
opp. 24 x 30 m
hoogte 7,28 m

6 badmintonterreinen
2 volleybalterreinen
1 basketbalterrein
video- en geluidsinstallatie
kjubes voor freerunning
interactieve klimwand
PU puntelastische vloer (Herculan MF)

BEWEEGHAL A + LOUNGE
opp. 12 x 15 m
hoogte 7,28

3 badmintonterreinen
1 volleybalterrein
zitplaatsen en beamer + scherm in de lounge
PU puntelastische vloer (Herculan MF)

BEWEEGHAL B
opp. 12 x 15 m
hoogte 7,28 m

3 badmintonterreinen
1 volleybalterrein
PU puntelastische vloer (Herculan MF)

MEETINGRUIMTE
opp. 6 x 18,5 m

les- of vergaderruimte voor 60 personen
whiteboards, beamer + scherm

VR SPORTS CUBES

virtual reality sporten
3 sports cubes beschikbaar
diverse games

OUTDOOR SPORTTERREINEN
ATLETIEKPISTE
& RUGBYVELD B

400 meter looppiste, 8 banen kunststof mondo
polsstok-, hoog- en verspringen, discus- en speerwerpen, kogelstoten
waterbak voor steeple en horden
1 rugby- of voetbalterrein
tribune 220 zitplaatsen
6 kleedkamers, 1 EHBO lokaal, 1 wedstrijdsecretariaat, 2 toiletten
geluidsinstallatie + omroepsysteem
verlichting mogelijk

VOETBALVELD A

verlichting mogelijk
voetbalterrein

WIELERBAAN
& SKEELERPISTE

wielerbaan van 333,33 meter
skeelerpiste van 250 meter
verlichting mogelijk

BASKETBALTERREIN
VOLLEYBALTERREIN
POLYVALENT GRASTERREIN

binnen de wielerbaan
verlichting mogelijk

VOETBALVELD C

polyvalent grasterrein achter de wielerbaan voor recreatief gebruik
voetbaldoelen

FINSE PISTE

1,2 km
gratis gebruik
met verlichting tot 22u
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