
Locatie:  

Sporthal UCLL 
Hertogstraat 178 
3001 Heverlee 

Inang via Hertogstraat 180 

 

 

Parking: 

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 neemt de ingang van HillFit en Sporthal UCLL ter hoogte van de Hertogstraat 180. Vervolgens volgt 
u aan de linkerzijde we wegwijzers Ingang Sporthal UCLL. 

  

 



De sporthal bevindt zich aan de linkerkant.  

   

Materiaal: 

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

De zaal moet beveiligd worden met mobiele panelen voor de aanvang van de training: er moet 
een beschermpaneel aangebracht worden voor elke glazen deur of raam! 

We vragen aan alle spelers en/of  ouders om de trainer(s) te helpen met het leggen en opruimen van 
de balken, goals en beveiligingspanelen 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 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.Er zijn blauwe plastieken overschoenen beschikbaar naast de ingang van de sporthal voor 
de ouders die helpen met het plaatsen en verwijderen van de balken, goals, beveiligingspanelen.  

De training stopt ten laatste 5’ voor de eindtijd zodat de zaal netjes en leeg kan achtergelaten 
worden op het einduur.   

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.  



 

Voor elke wedstrijd worden de ramen, deuren en de klimmuur  beschermd met mobiele panelen.  

 

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

 


