
Locatie:  

Sporthal KUL - De Nayer 
Tervuursevest 101 
Gebouwnummer 433-30 
3001 Heverlee 

Ingang via Tervuursevest 

  

Toegang tot zaal De Nayer 

Voor parking kan u gebruik maken van de parking van sportkot, de parking van de Carrefour of de 
parking op de Tervuursevest, voor het stadion van OHL.  

De ingang tot de zaal De Nayer is via Tervuursevest. Hierboven ziet u de plattegrond waar zaal de 
Nayer zich bevindt (achter het buitensportterrein). U neemt de sportingang en vervolgens de trap 
naar de sporthal. 

  
 

In deze zaal beschikken we over de 2 units die geen ramen hebben. Er dient benadrukt te worden 
dat er geen hoge ballen mogen gespeelt worden richting tribune (glazen borstwering - houten 
deuren). 

 

  

 



Materiaal: 

Tijdens de maand december zijn er enkel trainingen op maandag. De trainingzak met ballen, kegels 
en hesjes  zal dan ook beheerd worden door Jeroen Vits & Barbara Willems. We koppelen nog terug 
over de praktische organisatie tijdens de maand januari. 

De balken bevinden zich op de kar in de materiaalruimte. Na het leggen van de balken kunnen de 
overblijvende balken gebruikt worden om de houten deuren naast de goal te beschermen. De muren 
achter de goal dienen beschermd te worden met de mobiele panelen. De ramen dienen met de 
mobiele panelen beschermd te worden.  

 

Wij vragen om bij afloop van de training alle balken terug op de kar te zetten en in de 
materiaalruimte te plaatsen, alsook de mobiele panelen en goals. 

We vragen aan alle spelers en ouders om de trainer te helpen met het leggen en opruimen van de 
balken, goals, mobiele panelen en materiaal 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.  Ouders nemen plaats op de tribune in de sporthal indien zij aanwezig zijn tijdens de 
training.  
 
Er zijn kleedkamers voorzien om je om te kleden. Gelieve je rugzakken en tassen hier ook te zetten 
tijdens de training. 
 
Gelieve 5 à 10 min voor het einde van het trainingsuur te starten met opruimen, zodat alle balken en 
materiaal is opgeruimd en de zaal vrij is nét voor aanvang van het volgende uur. 

Voor de wedstrijden moet de glazen wand volledig beschermd worden met mobiele panelen.  

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 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 eet-of drankgelegenheid 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 (behalve voor het aanbrengen en verwijderen van balken, goals en beveiliging). Er is plaats 
in de tribune.  

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.  

 

Bij vragen: 
Contactpersoon KU Leuven – De Nayer: Guido Vangramberen 016/32.91.47 of 0497/88.04.59 
KHC Leuven: Barbara Willems – 0498 91 64 98 

 

 

 


