
 

Vanuit de KNHB: Afgelasten van veldhockey wedstrijden vraagt om een zorgvuldige afweging en afwikkeling om 

te voorkomen dat teams tevergeefs afreizen naar een hockeycomplex in ons district. De teleurstelling en 

frustraties zijn vaak groot als ter plaatse blijkt dat de wedstrijd is afgelast. 

Protocol & keuringsbeleid velden 

Om ervoor te zorgen dat we als vereniging zo lang mogelijk op een veilige manier gebruik 
kunnen maken van onze velden is er een protocol opgesteld. Het protocol ziet er op toe dat er bij bepaalde 
weersomstandigheden besloten wordt om geen gebruik te maken van de velden. Het protocol valt onder de 
verantwoordelijkheid van het HC Voorne bestuur (bestuurslid accommodatie). Het protocol wordt als 
onderbouwing gebruikt bij het al dan niet afkeuren van de velden voor gebruik. Zoals alles binnen een 
vereniging organiseren we ook de veldkeuring met vrijwilligers die zich vaak naast hun werk inzetten voor HC 
Voorne. We vragen daarom aan een ieder begrip voor eventuele afwijkingen én een eigen 
verantwoordelijkheid om dit protocol ook zelf na te leven. Dit laatste geld met name als omstandigheden zich 
tijdens trainingen of wedstrijden voordoen, zodat er direct gehandeld dient te worden. Mocht je op een 
bepaald moment twijfelen wat te doen, neem dan contact op met Martin Felling. 

Afwegingen voor afkeuring 

Er zijn 2 redenen die al dan niet samen veroorzaken dat we de velden afkeuren: 

- Het waarborgen van de veiligheid van de gebruikers 
- Het niet willen beschadigen van de velden 

Keuring van de velden wordt in gang gezet wanneer de weersomstandigheden hierom vragen. (Verwachte) 
zware regenval, vorst / aanvriezing van de grond en sneeuwval geven aanleiding voor een keuring. De 
keuringen kunnen plaatsvinden op doordeweekse dagen en op wedstrijddagen. Hierin zit verschil: 

Keuring op doordeweekse dagen 

Op de doordeweekse dagen wordt er rond 15:00 uur gekeurd. Bij afkeuring neemt de keurmeester contact op 

met Martin Felling. We proberen (indien nodig) dan ook rond deze tijd te communiceren via de Voorne site én 

de team managers – en trainers app. 

Keuring op wedstrijd dagen 

Tijdens het weekend wordt getracht de velden 2 uur voor aanvang van de wedstrijden te keuren. Indien de 

velden worden afgekeurd, neemt de keurmeester contact op met de wedstrijdsecretaris, de HTT voorzitter en 

de clubmanager (Martin Felling). De wedstrijd secretaris neemt daarna z.s.m. contact op met bezoekende 

verenigingen. De HTT coördinatoren bellen met de teammanagers die de betreffende dag zullen spelen.  

 In het weekend wordt de keuring (na een eerste afkeuring) rond 11:00 nog een keer herhaald om te kijken of 
het daadwerkelijk nodig is om de velden voor de rest van de dag ook af te keuren. 

De keurmeesters 

Afgelasten van velden (voor 1 of meerdere speelrondes en 1 of meerdere velden) kan alleen geschieden door 
een bevoegde veldcommissaris van een club. Coaches, managers en/of spelers zijn zelfstandig NIET bevoegd om 
eenzijdig een wedstrijd af te gelasten wegens weersomstandigheden.  
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Criteria voor afkeuring: 

 Kleine regenplasjes op het veld - Trainingen nog wel mogelijk. Ga echter niet 
door die plassen lopen.   

 Grote regenplassen op het veld - Trainingen niet mogelijk (i.v.m. beschadiging veld) 

 Aanvriezing van het veld (kristallen / wit) – Trainingen zijn niet mogelijk (i.v.m. gevaar voor de 
gebruiker als gevolg van gladheid én i.v.m. beschadiging veld). Is het buiten tussen de 0° en 4° C, dan 
kan bij een relatief hoge luchtvochtigheid op een koude ondergrond rijp ontstaan. De rijp zie je dan als 
een wit laken op de velden liggen. Het veld is dan te glad om op te spelen en het veld kan beschadigen. 

 Harde / bevroren ondergrond – Trainingen zijn niet mogelijk (i.v.m. gevaar voor de gebruiker als 
gevolg van gladheid én i.v.m. beschadiging veld). Een bevroren of harde ondergrond kun je vaststellen 
door een bal van ongeveer 1 meter hoogte te laten vallen. Het is dan hoorbaar en zichtbaar (de bal 
stuitert nog nauwelijks) dat de ondergrond te hard is. 

 IJsvorming op het veld - Trainingen zijn niet mogelijk (i.v.m. gevaar voor de gebruiker als gevolg van 
gladheid én i.v.m. beschadiging veld). Het veld mag in geen geval betreden worden. 

 Sneeuw op het veld – Trainingen zijn niet mogelijk (i.v.m. gevaar voor de gebruiker als gevolg van 
gladheid én i.v.m. beschadiging veld). Het veld mag in geen geval betreden worden. Ook niet om zelf 
met bezems of sneeuwscheppen de sneeuw te verwijderen.  

 Buitentemperatuur 0° C of lager – Trainingen zijn niet mogelijk (i.v.m. gevaar voor de gebruiker als 
gevolg van gladheid én i.v.m. beschadiging veld). Het veld mag in geen geval betreden worden. 

Betreding van met sneeuw bedekte kunstgrasvelden 
Indien het speelveld is bedekt met een laag sneeuw of ijs is het verboden het veld te betreden. 
Door het betreden wordt de sneeuw en het ijs  samengedrukt en zal ter plaatse in de vezels van de 
kunststofmat vastgevroren raken. Naast de beschadiging die dit veroorzaakt, duur het ook veel langer voordat 
de sneeuw of het ijs weer gesmolten is. Sneeuwschuiven is dan ook niet de oplossing om alsnog te kunnen 
spelen. 

Veld 1 (Waterveld) 
Verder is voor waterkunstgrasvelden is het volgende van belang: een waterkunstgrasveld dient in een natte 
conditie te worden bespeeld. In de winter worden waterinstallaties afgesloten en is het dus niet mogelijk om 
het veld via besproeiing nat te maken. 
Voor de beoordeling van bespeling van het waterkunstgrasveld bij lage temperaturen zijn dan ook de volgende 
twee zaken van belang: ten eerste is het veld vochtig? Ten tweede (nog belangrijker) is het veld veilig om op te 
spelen. Met andere woorden: levert bespeling wel of niet onnodig risico voor de speelsters en spelers op. Een 
vochtig veld zal nu eenmaal sneller aanvriezen.  
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Is het verantwoord om met kinderen te trainen? 
 
Naast het veld aspect is er voor de begeleiding van hockeyteams uiteraard nog een afweging te maken. Is het 
verantwoord om te trainen bij bepaalde omstandigheden (met name bij jonge kinderen). We vinden dat de 
teambegeleiding daar vooral zelf verantwoordelijkheid in moet nemen, maar om deze afweging te 
ondersteunen hieronder daarom onze richtlijn op dat gebied. 
 
Gevoelstemperatuur 
Naast de temperatuur bestaat er ook nog de zogenaamde gevoelstemperatuur. Gevoelstemperatuur is geen 
echte temperatuur, maar meer een beleving die persoons en plaats gebonden is. Aan de beoordeling of er wel 
of niet gespeeld kan worden bij bepaalde temperaturen, met daarbij een bepaalde windkracht is dan ook geen 
strak getal te geven. In een omgeving waar door bomen de wind getemperd wordt, kan wellicht met dezelfde 
wind en temperatuur gespeeld worden t.o.v. een veld dat vrij ligt. 
Neem echter in uw beoordeling ook de leeftijd en de bewegingsintensiteit van de spelers en speelsters mee: de 
bewegings- en handelingssnelheid van F-kinderen is lager dan van kinderen in bijv. de B-leeftijd en bij hen zal 
dus sneller een bepaalde gevoelstemperatuur een overweging zijn om de wedstrijd niet door te laten gaan.  

Kleding is uiteraard ook van groot belang. Laagjes helpen beter tegen de kou en denk eraan dat ongeveer 60% 
van de lichaamswarmte verloren gaat via het hoofd. 

 

Windchill tabel 

Windkracht Buitentemperatuur in graden Celsius 

 10° C 5° C -1° C -7° C -12° C 

 Voelt in de praktijk als 

0 = windstil 10 5 -1 -7 -12 

2 = zwak 9 3 -3 -9 -15 

3 = zwak / matig 5 -2 -9 -15 -23 

4 = matig 2 -6 -14 -21 -29 

5 = vrij krachtig -1 -9 -18 -26 -34 

6 = krachtig -2 -11 -19 -28 -36 

7 = hard -3 -13 -21 -30 -38 

      

      

Groen: Iedereen kan trainen en spelen 

Blauw: Alleen senioren kunnen trainen en spelen 

Rood: alles afkeuren 


