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Deze norm is opgesteld door de Normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties.  

  
Kenmerk:  

Deze norm geeft weer de scheidsrechter- docentenkleedruimte in een overdekte multidisciplinaire 

sportaccommodatie.  

Normen sportgebouwen 

1. Afmetingen

l Het netto oppervlak van een scheidsrechter- docentenkleedruimte, geschikt voor 

maximaal 1 persoon, is minimaal 7,0 m²;  

l Het netto oppervlak van een scheidsrechter- docentenkleedruimte, geschikt voor 

maximaal 1 persoon, voorzien van een werkplek voor een docent is minimaal 10,0 m²;  

l Het netto oppervlak van een scheidsrechter docentenruimte, geschikt voor maximaal 3 

personen, is minimaal 10,0 m²;  

l De vrije hoogte van de scheidsrechter- docentenkleedruimte is minimaal 2,6 meter.  

2.  Voorzieningen

De scheidsrechter- docentenkleedruimte bestaat uit een kleedgedeelte,     een 

toiletruimte en een doucheruimte.  

  
De scheidsrechter- docentenkleedruimte is minimaal voorzien van:  

l 1 douchepunt;  

l 2 handdoekhaken;  
l 1 wastafel;  

l 1 spiegel;  

l 1 toilet;  
l 1 stoel of wandbank;  

l 2 dubbele kledinghaken;  

l 1 werktafel.  
  
In de docentenkleedruimte is een werkplek opgenomen voor maximaal twee uur. Indien 
langer op deze plaats gewerkt wordt, dan dient de ruimte te voldoen aan de ARBO 
wetgeving.  
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3.  Afwerking

l De vloer van de scheidsrechter- docentenkleedruimten dient stootvast, slijtvast, 

eenvoudig te reinigen, watervast en vochtbestendig te zijn (stroefheidfactor BR/10).  

l In de vloer van de doucheruimte is een doucheput opgenomen.  
l De vloer in de doucheruimte ligt op afschot richting de doucheput.   

l De vloer van de doucheruimte is voorzien van een antislipafwerking (stroefheidfactor 

BR/11).  

l Indien een wandbank is toegepast, is deze geheel vrij van de vloer geplaatst.  

l De wanden van de toiletruimte en doucheruimte dienen stootvast, slijtvast, eenvoudig 

te reinigen, watervast en vochtbestendig te zijn.  

l Het plafond dient stootvast en vochtbestendig te zijn.  

l Het plafond in de doucheruimte dient stootvast, vochtbestendig en watervast te zijn.  

l Leidingen dienen in de vloer, wand of in het plafond te zijn opgenomen.  

4.  Ruimtelijke relatie

l Indien de wedstrijdruimte opdeelbaar is, is ieder haldeel vanuit één scheidsrechter - 

docentenkleedruimte bereikbaar;  

l Het toilet en de wastafel dienen via droog vloeroppervlak bereikbaar te zijn.  
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5.  Verlichting

l De gebruikswaarde van de gemiddelde horizontale verlichtingsterkte (E H,gem ) is 

minimaal 150 lux op vloerniveau.  

l De armaturen dienen spatwaterdicht te zijn.  

6.  Verwarming

l De verwarmingsinstallatie dient de kleed- wasruimte te verwarmen tot minimaal 20°C 

bepaald middels een warmte verliesberekening conform NEN-normen en 

ISSO publicaties, laatste versie.  

l Luchtsnelheden ten gevolge van de verwarmingsinstallatie zijn niet hoger dan 0,2 m/s.   

7. Ventilatie

l De ruimte-inhoud van de kleedruimte kan minimaal zesmaal per uur worden ververst.  
l Luchtsnelheden ten gevolge van de ventilatie-installatie zijn niet hoger dan 0,2 m/s.  

8.  Warmwaterinstallatie

l De warmwaterinstallatie dient op ieder moment per douchepunt zes liter warm water 

per minuut gedurende 5 minuten te kunnen leveren met een temperatuur van 

minimaal 38°C.  
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