
Locatie:  

Sporthal Heilig Hart Heverlee 
Hertogstraat 189 
3001 Heverlee 

Ingang via Hertogstraat 178 

 

 

Toegang: 

Er is voldoende parking op het terrein van het HHH/UCLL. U rijdt het schooldomein op via de ingang 
tussen het kinderdagverblijf ‘Wit Konijntje’ en de UCLL in de Hertogstraat.   

 

Opgelet, u kunt het domein NIET via deze poort verlaten met de auto. U volgt de weg langs de 
gebouwen van de UCLL en verlaat het terrein langs de Kerspelstraat.  

U volgt de wegwijzers naar Sporthal Heilig Hart (Gebouw E – zie plan hierboven). U ziet in het groot 
sporthal op het gebouw zijn en neemt de ingang aangeduid met de rode pijl. 

 m



  

 

Materiaal: 

De indoortas (kegels, ballen, hesjes) dient door één van de trainers van het eerste trainingsuur 
opgehaald te worden. De andere trainer(s) van het eerste trainingsuur zorgen voor het leggen van 
de balken. 

 
De kar met balken bevindt zich in de stockageruimte van Unit 1. In Unit 1 en 3 is het niet nodig om 
langs de buitenwand balken te leggen. Hier kunnen de spelers gebruikmaken van de houten boord. 

 

Bescherming ramen: voor elke glazen deur, de twee buitenramen aan de rechterkant van de 
sporthal en het binnenraam moet een beveiligingswand geplaatst worden (doek in kader op 
wieltjes). De ramen moeten volledig beschermd zijn voor de training aanvat. Deze wanden staan in 
de sporthal.  

De lichten en de tussenschotten kunnen bediend worden in het technisch lokaal. Dit lokaal vindt u 
via de midden-ingang van de sporthal net achter het hoekje. Om de lichten aan- of uit te schakelen 
druk u per unit op de knop die rood omcirkeld is (eerste knop per unit). De wanden kunnen bediend 
worden via de schakelaars. Zorg dat de lichten gedoofd worden en de wanden omhoog gedaan 
worden na afloop van de training. 

  

 Na het laatste trainingsuur zorgt één trainer voor het terugbrengen van het materiaal. De andere 
trainer(s) plaatsen de balken opnieuw op de kar en zetten deze terug in de stockageruimte van Unit 
1. 

De training moet ten laatste  5 minuten voor de eindtijd gestopt worden zodat de sporthal zeker 
volledig vrij is als op het einde van de huurtijd. We vragen aan alle spelers en/of  ouders om de 
trainer(s) te helpen met het leggen en opruimen van de balken en om er mee voor te zorgen dat de 
zaal in perfecte staat wordt achtergelaten na elke training of wedstrijd.  



Specifieke richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de zaal: 

De spelers, de trainers, de begeleiders en de scheidsrechters zijn verplicht om in de eerste plaats het 
huishoudelijk reglement van de zalen waar de trainingen en wedstrijden plaatsvinden te 
eerbiedigen.   

De zalen worden na elke training en wedstrijd in de oorspronkelijke staat achtergelaten. Er blijft 
géén afval, vergeten voorwerpen, … achter in de zaal of de kleedkamers. In de zaal draag je steeds 
aangepaste zaalschoenen (schoenen die geen strepen achterlaten op de vloer). Er zijn overschoenen 
die verplicht te dragen zijn (blauw plastiek naast de deuren) bij het betreden met gewone schoenen. 
Er wordt enkel gespeeld met indoorsticks en indoorballen om de sportzaal zo min mogelijk te 
beschadigen. 

Eten en drinken, behalve water, is verboden in de zaal en de kleedkamers. Geen flesjes achterlaten! 
Er is geen drank- of eetgelegenheid in de zaal. 

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

Wil hier aub de nodige aandacht aan schenken. De zoektocht naar zalen geschikt voor indoorhockey, 
die onze geliefde sport ook willen toelaten, verliep uiterst moeizaam. Met het oog op de toekomst is 
het dus ontzettend belangrijk dat alle zalen in perfecte staat, zonder beschadiging, afval, … worden 
achtergelaten na élke training en élke wedstrijd.  

 

Nuttige Telefoonnummers 
Sportdienst  Heilig Hart: 016 37 57 80 
KHC Leuven: An Van Aken – 0490 65 73 87 
Noodnummer: 112 

 

 


