
Indoor praktische info 2022-2023
Eind november eindigt de eerste seizoenshelft van de outdoorcompetitie. De competitie

start terug op begin maart. Tijdens de winterstop wordt er in principe indoorhockey (hockey

in zaal) gespeeld.

Inschrijven
We vragen aan alle spelers om zich individueel in te schrijven voor indoorhockey ten

laatste op zondag 18 september. Ook wie NIET wil deelnemen, vult best het formulier in

zodat we meteen weten of de antwoorden volledig zijn of niet. Inschrijven kan via de

volgende inschrijvingsformulieren:

U7-U8_inschrijvingsformulier

U9-U12_inschrijvingsformulier

GIRLS_U14-U19_inschrijvingsformulier

BOYS_U14-U19_inschrijvingsformulier

Senioren_inschrijvingsformulier

Deelnemen aan het indoorseizoen is geen verplichting maar we verwachten dat iedere

speler en speelster die zich nu inschrijft, ook daadwerkelijk zal deelnemen aan het

indoorseizoen, zowel aan de trainingen als de wedstrijden. Uitschrijvingen brengen de

ploegindelingen in gevaar, zijn teleurstellend voor ploeggenoten en bij onvoldoende spelers

in een ploeg, moet deze uit de competitie worden uitgeschreven met zware boetes tot

gevolg. Wij kunnen dan ook geen uitschrijvingen aanvaarden zonder medisch attest.

Indoorploegen
Op basis van deze individuele inschrijvingen, zullen de sportief verantwoordelijken

indoorteams samenstellen. Gezien indoorhockey wordt gespeeld 6 tegen 6 (met maximum

12 spelers per ploeg), kan het zijn dat de indoorteams afwijken van de outdoorteams. De

basis blijft de samenstelling van de outdoorteams, behalve wanneer er te weinig of teveel

spelers van één outdoorteam zich inschrijven.  We willen immers alle geïnteresseerden

zoveel mogelijk speelkansen geven. De ploegindeling wordt bekend gemaakt ten laatste

midden november.

https://forms.gle/4pW8G4bRu8Bsg5He6
https://forms.gle/X8MHQfNHJ8fxxDtt8
https://forms.gle/4GgdukD2hraozepf7
https://forms.gle/AuKqxSdW5WofsNKq7
https://forms.gle/Be3GvLbiUZU4aYUx5


Indoortrainingen
Vanaf U9 zullen jeugdploegen gedurende meerdere weken indoortraining krijgen. Aan de

jongste spelers van U7 en U8, bieden we 1 initiatieles aan.

Aangezien de organisatie hiervan afhankelijk is van de beschikbaarheid van zalen, trainers

en het aantal ingeschreven ploegen, kunnen de trainingsuren en -dagen  afwijken van het

outdoorschema. We proberen dit steeds te beperken. Het is mogelijk dat enkele trainingen

buiten op het veld worden georganiseerd in plaats van in zaal. Het trainingsschema wordt

midden  november meegedeeld.

Indoorlidgeld
De indoorcompetitie en –trainingen zijn niet inbegrepen n het jaarlijks lidgeld. Er wordt een

afzonderlijk lidgeld aangerekend dat berekend wordt op basis van de kosten voor de

organisatie van de indoor en afhankelijk is van de leeftijdscategorie. Wie zich inschrijft voor

indoorhockey, betaalt het volledige indoorlidgeld, ongeacht hoe vaak hij/zij deelneemt aan

wedstrijden en/of trainingen.

Materiaal
Om deel te nemen aan indoor is voor spelers vanaf U9 specifiek materiaal vereist, naast

scheenbeschermers en bitje: een indoorstick, indoorhandschoen en zaalschoenen

(non-marking sportschoen – type tennis bvb). Spelers van U7 en U8 mogen hun outdoorstick

gebruiken en hoeven geen indoorhandschoen te dragen.

Ploegomkadering
De ingeschreven teams moeten zelf zorgen voor een manager, een ouder-coach en

gediplomeerde scheidsrechters voor indoor. Toegang tot het examen voor scheidsrechters

indoor kan aangevraagd worden via arbitrage@khcl.be.

De bond legt zware boetes op indien we aantreden zonder scheidsrechter of indien we

ontmoetingen afgelasten.

Nog vragen? Neem dan contact op met indoor@khcl.be.

Alvast bedankt voor jullie medewerking !

Wij wensen jullie een prettige start van de outdoor-competitie,

KHC Leuven Indoor
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