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Beste nieuwe/kandidaat speler,  

 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze hockeyclub. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u een heleboel vragen heeft over een aantal praktische zaken 
binnen onze club. 

We proberen hierbij om op enkele veel gestelde vragen een antwoord te geven. 
 

Inschrijvingen  

Hoe maak ik mij lid bij de KHCL? 

Dit kan via volgende link: http://www.iclub.be/myiclub.asp?ClubID=83&LG=NL 

 

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind beginnen hockeyen? 

Iedereen die 5 jaar wordt in het lopende kalenderjaar, kan in september, bij aanvang van het 
nieuwe hockeyseizoen, beginnen hockeyen. 

Vb. seizoen 2019-2020: geboortejaar 2014 

Dit eerste jaar is een trainingsgroepje met 1 training in de week. Er worden nog geen wedstrijden 
gespeeld. 

 

Hoeveel bedraagt het lidgeld? 

De lidgelden voor seizoen 2019-2020 werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 
juni 2019.  

Link naar de tabel met de lidgelden van seizoen 2019-2020:  

https://www.iclub.be/doc/83/KHC%20Leuven%20-%20Lidgelden%202019-2020.pdf 

Reglement lidgelden 2019-2020:  

https://www.iclub.be/doc/83/KHC%20Leuven%20-%20Lidgelden%20reglement%202019-2020.pdf 

 

Kan iedereen zich inschrijven? 

Iedereen kan zich kandidaat stellen om ingeschreven te worden. Broers, zussen en kinderen van 
bestaande leden hebben echter voorrang (deze voorrang is voor het seizoen 2019-2020 enkel 
geldig voor inschrijvingen voor 1 april 2019). 

Kandidaten, ook al hebben ze voorrang, kunnen pas effectief ingeschreven worden na overleg 
met de sportieve cel, die bepaalt hoeveel nieuwe spelers er in welke ploegen aanvaard kunnen 
worden. Vanaf de U14 kan het belangrijk zijn of het kandidaat lid al dan niet ervaring heeft. 

Indien een leeftijdscategorie vol zit, bestaat er wel de mogelijkheid om zich aan te melden op de 
wachtlijst voor het volgend seizoen. 

Tijdens de vakanties worden er ook hockeykampen georganiseerd. U kan alle info i.v.m. onze 
hockeykampen terugvinden op onze website (www.khcl.be > activiteiten) of via de link: 

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

Dit is een ideale manier om nieuwe leden voor te bereiden op het komende seizoen. 
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Welke uitrusting heb ik nodig? 

Voor de kinderen van de trainingsgroepjes   

hockeystick, sportschoenen met profiel, beenbeschermers en tandenbescherming is verplicht. Er 
hoeft nog geen Leuvense hockey-outfit aangekocht te worden. 

Vanaf U7  

hockeystick, hockeyschoenen, beenbeschermers, tandenbescherming en de officiële Leuvense 
hockey-outfit , zijnde : rode kousen, donkerblauwe korte broek (jongens) of donkerblauw rokje 
(meisjes) en de witte/rode Leuvense T-shirt. 

Indien, bij een uitwedstrijd, de tegenstrever dezelfde kleuren heeft, moeten onze spelers zich 
aanpassen (donkerblauwe kousen i.p.v. rode en een donderblauwe T-shirt i.p.v. een witte). 

 

Waar kan ik deze uitrusting kopen? 

Het uniform kan je online bestellen bij PlayerLayer: http://playerlayer.com/account/khc-leuven-
landing.html 

Meer info over wat je juist moet bestellen en de manier waarop kan je vinden in de KHC Leuven 
zone (inloggen in MyKHCL, op de onthaalpagina rechts zie je de link staan). 
 

Wat hockeymateriaal (stick, bal, schoenen, beenbeschermers, ...) betreft kan u terecht bij 
verschillende hockeywinkels zoals bijv. 

DNA HOCKEY, Boom http://www.dnahockey.be/#558407c1e4b06a943e105859-1 

Hockey Nation, Waalsekaai 57, 2000 Antwerpen http://on.fb.me/1xHfZmW 

Players House, Heuvelstraat 4, 2620 Hemiksem http://playershouse.eu/ 

Hockey Player, Elsene http://www.hockeyplayer-shop.be/index.php?id_cms=4&controller=cms 

 

Vanaf welke leeftijd en wanneer worden er wedstrijden gespeeld? 

De eerste wedstrijden worden gespeeld vanaf de categorie U7.  

Alle jeugdwedstrijden vinden plaats op zaterdag. Wekelijks wisselend een thuis- en een 
uitwedstrijd. De uren worden door de Bond bepaald en worden vooraf gecommuniceerd. 

Belangrijk: het is heel belangrijk dat uw kind zo veel mogelijk aan de wedstrijden deelneemt. Dit 
is de enige manier om te groeien, maar ook om teamgenoten de mogelijkheid te bieden een 
goede wedstrijd te spelen. Hockey is een ploegsport en bij te veel afwezigheid laat je je ploeg in 
de steek. 

Gelieve er ook rekening mee te houden dat er voor de uitwedstrijden een beurtrol voor vervoer 
is. Op deze manier dragen alle ouders hun steentje bij en zijn ze ook in de gelegenheid om hun 
kind aan te moedigen. 

 

Hoeveel spelers zijn er in een ploeg en hoe groot is het veld? 

Dit varieert volgens leeftijd. De categorieën worden door de Hockeybond bepaald. 

Voor het seizoen 2019-2020 kan u alvast rekening houden met volgende leeftijdscategorieën: 
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● U7: spelers van het geboortejaar 2013 

● U8: spelers van het geboortejaar 2012  

● U9: spelers van het geboortejaar 2011 

● U10: spelers van het geboortejaar 2010 

● U11: spelers van het geboortejaar 2009 

● U12: spelers van het geboortejaar 2008  

● U14: spelers van de geboortejaren 2006 en 2007 

● U16: spelers van de geboortejaren 2004 en 2005 

● U19: spelers van de geboortejaren 2001, 2002 en 2003 

 

GROOTTE VAN HET SPEELVELD/CATEGORIE  

Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes: 

U14, U16 en U19 spelen op een volledig veld met 11 spelers tegen 11 (waarvan 1 keeper) 

• de U12 spelen op een 1/2 veld, met 8 spelers tegen 8 (waarvan 1 keeper)  
• de U11 spelen op een 1/2 veld, met 8 spelers tegen 8 (waarvan 1 keeper)  
• de U10 spelen op een 1/2 veld, met 8 spelers tegen 8 (waarvan 1 keeper) 
• de U9 spelen op een 1/4 veld, met 6 tegen 6 (waarvan 1 keeper) 
• de U8 spelen op een 1/8 veld, met 4 tegen 4 (zonder keeper) 
• de U7 spelen op een 1/8 veld, met 4 tegen 4 (zonder keeper) 

 

Wie is mijn contactpersoon? 

Van zodra het seizoen start is er per ploeg een manager die alle communicatie binnen zijn/haar 
team verzorgt, de ouders uitnodigt voor een infovergadering, wekelijks de uitnodigingen voor de 
wedstrijden verstuurt e.d. 

 

Kan ik helpen? 

Zoals iedere club zijn wij ook erg afhankelijk van vrijwilligers. Mensen op wie we kunnen rekenen 
en die zich engageren om voor onze jeugd iets te betekenen. 

De dankbaarheid van de kinderen en van de ouders zijn meestal de beloning voor de extra inzet. 

Voelt u zich geroepen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons secretariaat: 
secretariaat@khcl.be 

 

Adres  

Hertogstraat 203, 3001 Heverlee 


