
Loca�e:     

Sporthal   Heverlee   
Hertogstraat   182   
3001   Heverlee   

    

Toegang:   

De   sporthal   Heverlee   is   gelegen   vlakbij   de   outdoorterreinen   van   KHC   Leuven.   Op   zaterdag   kunt   u   
gebruik   maken   van   de   parking   van   het   UCLL,   die   achter   het   gebouw   ligt.   Op   zondag   is   deze   parking   
niet   geopend.   

  

    

  

Specifieke   richtlijnen   met   betrekking   tot   het   gebruik   van   de   zaal:   

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

De   zalen   worden   na   elke    wedstrijd   in   de   oorspronkelijke   staat   achtergelaten.   Er   blij�   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   
indoors�cks   en   indoorballen   om   de   sportzaal   zo   min   mogelijk   te   beschadigen.   

Voor   de   eerste   wedstrijd   en   na   de   laatste   wedstrijd   helpen   de   aanwezige   ouders   en   spelers   met   het   
aanbrengen   en   opbergen   van   de   balken   en   goals.     

Eten   en   drinken,   behalve   water,   is   verboden   in   de   zaal   en   de   kleedkamers.   Geen   flesjes   achterlaten!   
Er   is   een   drankgelegenheid   in   de   zaal.   Wij   kunnen   echter   niet   garanderen   dat   deze   ten   allen   �jde   
geopend   is.   

Tijdens   de   wedstrijden   bevinden   zich   enkel   spelers,    coaches,   managers   of   scheidsrechters   zich   op   
het   veld   of    op   de   spelersbank.   Ouders   en   andere   kinderen   komen   niet   op   het   veld.   Toeschouwers   
kunnen   plaats   nemen   op   de   tribune   aan   de   zijkant   van   het   terrein.   



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   ontze�end   belangrijk   dat   alle   zalen   in   perfecte   staat,   zonder   beschadiging,   afval,   …   worden   
achtergelaten   na    élke   wedstrijd.     

  

Nu�ge   Telefoonnummers   
Contactpersoon   Sporthal   Heverlee:    016   40   29   43   
KHC   Leuven:   An   Van   Aken   -   0490   65   73   87   
Noodnummer:   112   

  

  


