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Wedstrijdadministratie indoor=outdoor

• Uitnodigingen wedstrijden/aanwezigheden spelers: myKHCL
• Handleiding in infobrochure Managers: http://www.khcl.be/zone.aspx 

• Wedstrijdblad: Belgian Hockey App
• Handleiding in brochure managers- spelers staan in app + adres zaal ! – transfers 

geregeld door club

• Avond ervoor spelers, manager, coach (zeker melden, anders niet op de bank) en dag 
zelf officials (scheidsrechter, zaalverantwoordelijke) opgeven – wedstrijdblad moet ten 
laatste 30 minuten voor de wedstrijd doorgestuurd worden naar de scheidsrechter

• De zaalverantwoordelijke vult de score in na elke wedstrijd

• Alle info over ligging eigen zalen, gebruiksvoorwaarden, trainingsschema, 
lijst scheidsrechters indoor: zie http://www.khcl.be/zone.aspx

• Problemen ? indoor @khcl.be

http://www.khcl.be/zone.aspx


Uitrusting vanaf U9 (training en wedstrijd)

• Beenbeschermers

• Tandbescherming

• Zaalstick (gewone stick voor < U9 mag)

• Volledig gesloten handschoen

• Zaalschoenen

Niet in orde = niet op het veld



Training

• Enkel voor spelers ingeschreven voor indoor – vanaf U9 
((pakket=training+wedstrijd). Enkel trainen niet mogelijk.

• 1x per week, 1u -1u30 ( leeftijd en sterkte reeks) – niet tijdens 
examens

• Sporthal UCLL- Grote Sporthal HHH – Sporthal DE STIP in Linden –
Sporthal Denayer KUL (sportkot)

• Trainer en materiaal voorzien door de club

• Wijzigingen aan het trainingsschema zijn niet meer mogelijk.

• CONTACTEER STEEDS indoor@khcl.be bij of zaalverantwoordelijke 
voor trainingen - zie lijst op http://www.khcl.be/zone.aspx

mailto:indoor@khcl.be


Afspraken Sporthallen UCLL -HHH

• Omkleden in kleedkamers
• Tijdens training: Sporthal enkel door spelers te betreden met aangepast 

indoorschoeisel. Ouders kunnen wachten op tribunes of in ruimte boven 
met zicht op sporthal

• Bij aanvang van de trainingen: aanwezige ouders helpen balken, goals, 
beveiliging glas … te plaatsen. Plastiekjes aan ingang sporthal rond 
schoenen doen (overschoenen)

• Bij het einde van de trainingen: aanwezige ouders helpen alle materiaal op 
te ruimen (we stoppen 5’ voor einde). Plastiekjes aan ingang sporthal rond 
schoenen doen (overschoenen)

• Parkeren kan op de parking van HHH en op de club
• Tussen schooleinde en training mag er niet gewacht worden op de 

speelplaats of in de sporthal; er is geen opvang voorzien door de club



Afspraken Sporthal DENAYER -KUL

• omkleden in kleedkamers
• Beveiliging glazen wand en muur
• Tijdens training: sporthal enkel door spelers te betreden met aangepast 

indoorschoeisel. Ouders kunnen wachten op tribunes of in ruimte boven 
met zicht op sporthal

• Bij aanvang van de trainingen: aanwezige ouders helpen balken, goals, … te 
plaatsen. Propere schoenen !

• Bij het einde van de trainingen: aanwezige ouders helpen alle materiaal op 
te ruimen. Stoppen 5’ voor einde. Propere schoenen !

• Parkeren kan op de parking voor sportkot, parking voor OHL (opgelet 
parkeerschijf) of parking Carrefour – zaal is achter atletiekpiste, even 
stappen



Afspraken Sporthal Linden

• Omkleden aan de zijkant

• Tijdens training: terrein enkel door spelers te betreden met aangepast 
indoorschoeisel. Ouders kunnen aan de zijkanten wachten

• Bij aanvang van de trainingen: aanwezige ouders helpen balken, goals, 
… te plaatsen. Stoppen 5’ voor einde, Propere schoenen !

• Bij het einde van de trainingen: aanwezige ouders helpen alle 
materiaal op te ruimen. Propere schoenen !

• Grote parking in de onmiddellijke omgeving 



Gedragscode tijdens trainingen en 
wedstrijden
• Netheid! Laat géén afval, persoonlijke spullen, … achter in zaal of 

kleedkamers

• Eten en drinken, behalve water, is verboden in de zaal en de kleedkamers. 
Geen flesjes achterlaten!

• Zowel tijdens wedstrijden als trainingen bevinden enkel spelers, trainers, 
coaches, managers, scheidsrechters zich op het veld of in de dugout. 
Ouders en andere kinderen komen niet op het veld.

• Er is geen drank en eten te verkrijgen in de sporthallen: voorzie zelf water



Wedstrijden

• 6x6, minstens 4 spelers, max 12 spelers op het wedstrijdblad

• 4x10 min (pauze 1’ -3’) – geen time-outs

• 2 wedstrijden per wedstrijddag (U9-U19, gewone competitie)

• 1 wedstrijd per wedstrijddag Indoor4Fun en Indoor4Games

• Onvoldoende spelers? Wedstrijden kunnen niet verplaatst worden. Om een forfait (boete!) te vermijden, 
contacteer je tijdig andere ploegen om je ploeg te vervolledigen. Tip: Leeftijd net eronder speelt vaak op 
andere speeldag.  In geval van forfait, contacteer ten laatste woensdagavond secretariaat@khcl.be en 
indoor@khcl.be

• Vanaf U14: ID-kaarten, rugnummers (1-60)

• Maximaal 1 derogatie per ploeg

• Bezoekende ploeg past indien nodig uitrusting aan (blauwe shirt, blauwe kousen) – zie wedstrijdblad om te 
zien of je bezoekend bent – steeds beide outfits voorzien

• Ploegen veranderen niet meer van bank – coachen en managers vermelden (anders niet op de bank)

• Enkel water

mailto:secretariaat@khcl.be


Arbitrage U9-U19

• 1 gediplomeerde scheidsrechter per ploeg per match

• Ere vanaf U16: nationale scheidsrechters

• Verplicht theoretisch examen indoor voor alle scheidsrechters 

• Theoretisch examen indoor afleggen: contacteer arbitrage@khcl.be

• Zorg dat de ploeg op voldoende scheidsrechters kan terugvallen, 
motiveer ouders 

mailto:arbitrage@khcl.be


Kosten

• Niet inbegrepen in het jaarlijks lidgeld

• Het indoorlidgeld wordt berekend op basis van alle kosten verbonden aan 
de wedstrijden en trainingen in zaal of op de club, zowel zaalhuur, 
zaaluitrusting als trainers; ook inbegrepen nieuwe en vernieuwde balken, 
nieuwe ballen,

• De kosten zullen éénmalig afgerekend worden per deelnemend lid, via 
uitnodiging van de club om te betalen.

• Geen onderscheid in kostprijs obv deelname aantal trainingen/wedstrijden

• Kleintjes + volwassenen trainen niet (<U9) en betalen minder



Tot slot
HAVE FUN !!!!

De doelstelling van indoorhockey is:

• sportief bezig blijven tijdens de winterstop, 

• zich verder ontplooien op technisch vlak en 

• amusement. 


