Faciliteiten breedtesporthal
Oppervlakte
72 x 33 meter. Met drie scheidingswanden is de hal in te delen in vier gelijke delen.
Vrije hoogte
Acht meter
Belijning
badminton (zestien velden)
basketball (vier velden, waarvan twee op eredivisie niveau)
handbal (één veld)
korfbal (één veld)
volleybal (viervelden in de breedte of zes velden in de lengte)
zaalhockey (één veld)
zaalvoetbal (één veld)
Vloerpotten
Vloerpotten aanwezig voor het bevestigen van turnattributen
Vloer
Zwevende houtenvloer type multilastic triathlon KH van Eputan. De vloer voldoet aan de
hoogste eisen van NOC*NSF.
Maximale vloerbelasting op te vragen bij het Topsportcentrum
Tribune
250 - 300 vaste zitplaatsen
Belichting
Variabel van 500 tot 1000 lux.
Kleedkamers
Acht teamkleedkamers (met stroom- en vaste internetaansluiting);
Vier scheidsrechter- / docentenkleedkamers;
Eén EHBO ruimte / massageruimte;
Technische / elektronische faciliteiten
63 Ampère krachtstroom (2x in de zaal);
Vier vaste internetaansluitingen;
Transportdeur 2.10 meter breed x 2.40 meter hoog voor vrije doorgang naar zaal bij
evenementenopbouw;
Faciliteiten in het plafond voor het bevestigen van turnattributen;
Geluidsinstallatie: tuner, cd-speler, radio, 2 draadloze microfoons (per zaaldeel te
scheiden);
Maximale dakbelasting op te vragen bij het Topsportcentrum;
Elf verrijdbare tribunes met ieder zestien zitplaatsen.
Sportfaciliteiten
Twee toestellenbergingen;
Vier vaste elektronische scoreborden;
Vier 24 sec. schotklokken;
Zes handscoreborden;
Vier vaste baskets met transparant bord;
Vier vaste baskets met wit bord;
Vier grote verrijdbare baskets;
Vier kleine verrijdbare baskets;

Twaalf palen voor volleybalnetten / badmintonnetten;
Kleine palen voor badmintonnetten;
Zes scheidsrechtersstoelen (vier zittend, twee staand);
Twee scheidingsnetten voor volleybal;
Twee doelen voor zaalvoetbal, handbal en zaalhockey;
Acht korven;
Zes minivoetbaldoeltjes;
Acht dikke valmatten;
Twee lange matten;
Dertig gewone gymmatten;
Twee grote trampolines;
Vier minitrampolines;
Acht paarden;
Vier bokken;
Twee springplanken;
Turnpalen;
Vier wandrekken;
In twee zaaldelen klimtouwen;
Zestien Zweedse banken;
Vier tafeltennistafels;
Hoepels;
Opblaasspringkussen (1,5 x 10 meter);
Klimwand.
Overige faciliteiten
Eén toiletgroep, voorzien van vier dames-, zes heren- en één mindervalide toilet

