Welkom in de Kamponghal!
CLUBHUIS EN INFOBALIE
Op wedstrijddagen en tijdens trainingen is het clubhuis en tennispaviljoen altijd
open. Ook voor eten, drinken, omkleden, douchen en een sanitaire stop kun je daar
terecht. Ben je het eerste team dat speelt dan is er altijd iemand van Kampong
aanwezig. Onze Kamponghalbeheerder Michiel Kamer is regelmatig aanwezig en
kan je verder helpen met je vragen.

HUISREGELS
We zijn zuinig op onze hal en materialen. Daarom een aantal huisregels:
- stop je buitenschoenen en kleding in de manden;
- op GRIJZE vloerdelen mag je met buitenschoenen lopen;
- op BLAUWE vloerdelen ALLEEN sportschoenen met SCHONE, WITTE zolen;
- op de RODE vloerdelen lopen de scheidsrechters
- keepers: ZAALBANDJES om je klompen; gespen afplakken is onvoldoende!
- zaalstick verplicht!
- GEEN eten en frisdranken in de hal; water mag uiteraard wel;
-water of vuil op de vloer? Pak een bezem of papier en maak even schoon;
-Net als bij tennis vegen we na elke training en in het weekend na elk wedstrijdblok
-even het veld schoon met de vloerwisser.
- met doelen, balken en banken NIET tegen het kwetsbare tentdoek stoten;
- NIET met balken slepen;
- tijdens wedstrijden NIET inspelen langs het veld.

PLATTEGROND
De Kamponghal bestaat uit 4 wedstrijdvelden (RABO-veld 1 en 2 en veld 3 en 4).
De fietsen graag in de fietsrekken bij veld 7-8-9 zetten. Vanaf het clubhuis is het
een klein stukje lopen. Fietsen die bij de hekken staan bij jeu de boules worden
verwijderd. Het pad moet vrij blijven voor hulpdiensten.

PARKEREN
Er is voldoende ruimte om te parkeren op de parkeerterreinen P1 en P2 (zie
plattegrond).

SLEUTELBELEID
Teams die als eerste trainen of spelen kunnen de sleutel van de hal ophalen bij
de bar in het clubhuis. Deze krijg je mee na het overleggen van onderpand
(telefoon of portemonnee). Onze Kamponghal beheerder Michiel Kamer is ook
regelmatig aanwezig om te helpen.
Zijn jullie het laatste team die dag? Ruim de hal netjes op, veeg het veld schoon
met de vloerwisser en haal vervolgens de sleutel op bij de bar en sluit de hal af.
Vergeet niet het licht in de hal uit te doen, de schakelaar zit naast de
toegangsdeur.
Voor zaalwachten op wedstrijddagen op zaterdag en zondag geldt dezelfde
sleutelprocedure.

HORECA
Je bent voor of na je zaalwedstrijd van harte welkom in ons clubhuis en in het
tennispaviljoen. Kom met je team lekker ontbijten, lunchen of dineren. Ook voor
verse koffie en thee.
Open ma t/m zo vanaf 8:30. Graag even reserveren via 030-2514530

CONTACT EN INFORMATIE
Clubhuis, horeca en Kamponghal: 030-2514530
Michiel Kamer beheerder Kamponghal : michieljip@hotmail.com
Algemene vragen over Kampong zaalhockey: zaal.hockey@kampong.nl
Meer informatie over hockeyclub Kampong: www.kamponghockey.nl
Volg Kampong Hockey via twitter, facebook en instagram, of download de clubapp.

