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Er zijn drie soorten afgelastingen:
1. Centrale afgelasting

De KNHB kan besluiten tot een centrale afgelasting indien er bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden
worden verwacht zoals hevige sneeuwval, vorst of kou. Als de KNHB hiertoe besluit wordt dit zo snel mogelijk
bekend gemaakt via de media en op knhb.nl.

2. Afgelasting door vereniging

Als er geen sprake is van een centrale afgelasting door de KNHB, dan is het aan de vereniging om tijdig de velden
te keuren en te bepalen of er kan worden gespeeld. Zijn de watervelden bijvoorbeeld niet bespeelbaar, dan
wordt ook altijd gekeken of er op (semi) zandkunstgrasvelden wel gespeeld kan worden. Als wedstrijden worden
afgelast dan passen de verenigingen zo snel mogelijk het programma aan waardoor je dit ook op de clubwebsite
en clubapp kunt lezen.

3. Afgelasting door scheidsrechters

Uiteindelijk is het oordeel of er wel of niet kan worden gespeeld aan de scheidsrechters. Indien er geen sprake
is van een centrale afgelasting of afgelasting door de vereniging, keuren de scheidsrechters voorafgaande aan
de wedstrijd het veld en kunnen ze uit veiligheidsoverwegingen alsnog besluiten deze af te keuren.

Toelichting
De centrale afgelasting

De competitieleiding van de KNHB houdt continu de weersvoorspellingen in de gaten en laat zich adviseren over
de ontwikkelingen van het weer voor verschillende weermedia, zoals bijvoorbeeld het KNMI. Eventueel na
overleg met de plaatselijke wedstrijdleiding(en), wordt een besluit genomen om de veiligheid van alle
betrokkenen te kunnen waarborgen. Een wedstrijd spelen mag namelijk nooit onnodig risico voor de speelsters
en spelers opleveren.
Een waterveld dient onder natte condities bespeeld te worden. 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
een waterkunstgrasveld bij vorst zijn dan ook de volgende twee zaken van belang:
1. Het veld moet vochtig zijn en, nog belangrijker,
2. Het veld moet veilig zijn om op te spelen.
Ook een (semi) zandkunstgrasveld kan worden afgekeurd. Bijvoorbeeld als het speeloppervlak hard wordt door
bevriezing, er oneffenheden ontstaan door ongelijke zandverdeling of bevroren blad- en vezelresten, of
plaatselijk gladde plekken heeft. Al deze omstandigheden kunnen (blessure)gevaar voor spelers opleveren,
waardoor de keuze gemaakt kan worden om een veld af te keuren.
Een algehele afgelasting door de KNHB wordt uiterlijk op de donderdag of vrijdag voor het speelweekend bekend
gemaakt.

Afgelasting door vereniging

Ook een vereniging kan wedstrijden afgelasten. Dat gebeurt onder andere in de volgende gevallen:
• De staat van de velden of accommodatie is niet in orde
• Er is sprake van hevige regenval, sneeuwval en/of vorst waardoor de velden niet bespeelbaar zijn
• Er is sprake van een calamiteit, bijvoorbeeld een sterfgeval binnen de vereniging
• Een team is niet beschikbaar (NB. er kan een boete volgen en puntenaftrek)
Alleen de wedstrijdsecretaris is uiteindelijk bevoegd een wedstrijd vooraf af te gelasten.
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Niet alleen de bespeelbaarheid van het veld is belangrijk

Naast de temperatuur bestaat er ook nog de zogenaamde gevoelstemperatuur, ook wel windchill genoemd. Hoe
kouder het is en hoe harder het waait, des te kouder voelt het aan. Lichte vorst kan daardoor bij stevige wind
als heel onaangenaam aanvoelen. Het KNMI waarschuwt meestal als de luchttemperatuur in combinatie met de
windsnelheid tot een gevoelstemperatuur van -15°C of lager zal (kunnen) leiden.
Als de KNHB niet besluit om tot een centrale afgelasting over te gaan, vragen zij verenigingen om bij (extreem)
koude weersomstandigheden zelf het risico van de situatie vast te stellen. Hierbij is het verstandig rekening te
houden met de windkracht en eventuele neerslag die de gevoelstemperatuur kunnen beïnvloeden. De KNHB
adviseert verenigingen ook te kijken naar de weersvoorspellingen (KNMI) en op basis hiervan een beslissing te
nemen. In de beoordeling wordt ook de leeftijd en de bewegingsintensiteit van de spelers en speelsters
meegenomen: de bewegings- en handelingssnelheid van kinderen in de F-categorie is lager dan die van kinderen
in de A of B. Gevoelstemperatuur kan dan een grotere overweging zijn om de wedstrijd niet door te laten gaan.
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Procedure afgelastingen MHC Zoetermeer
Op competitiedagen
•

•

•

•

•

Indien er aanleiding toe is, keurt de keurmeester van MHCZ op zaterdagochtend rond kwart voor 7 de velden
en op zondagochtend rond 8 uur. Indien één of meerdere velden naar zijn oordeel niet bespeelbaar zijn voor
de eerste ronde, informeert hij de wedstrijdsecretarissen, verenigingsmanager en de arbitragecommissie.
Zij verzorgen vervolgens de afgelasting in Lisa en de berichtgeving naar tegenstanders, op de clubwebsite
en clubapp.
Voor de speelronden daarna, wordt (indien van toepassing) ruim op tijd herkeurd en worden de bevindingen
doorgeven aan de wedstrijdsecretarissen, verenigingsmanager en de arbitragecommissie. Omdat de situatie
per uur kan wijzigen door de weersomstandigheden, is er een (her)keuringsschema: 1e keuring om 06.45
uur voor het programma tot 10.30 uur, om 8.30 uur voor het programma tot 13.00 uur en om 11.00 uur nog
eenmaal voor de rest van de dag.
Conform de richtlijnen van de KNHB zal worden gelet op:
Þ De hardheid van het veld; de hockeybal moet rollen, niet stuiteren
Þ De zichtbaarheid van de lijnen
Þ De gladheid van het veld door rijp, water, ijsvorming, sneeuw, etc.
Þ (bij mist) de zichtbaarheid van het goal van de andere kant van het veld
Indien een veld is goedgekeurd door de keurmeester en de scheidsrechter wil uit veiligheidsoverwegingen
anders beslissen, dan geschiedt dit uitsluitend in overleg met en in bijzijn van de keurmeester van MHCZ.
NB. De coaches/begeleiders van thuisspelende en/of bezoekende teams, de major domus, ouders en
supporters zijn nadrukkelijk géén partij in de beslissing over het wel/niet door laten gaan van de
wedstrijd. Zij dienen zich te voegen naar het eindoordeel van de scheidsrechters en de keurmeester. De
keurmeester communiceert indien nodig met de wedstrijdsecretarissen, verenigingsmanager en de
arbitragecommissie.
Sproeien van de velden geschiedt uitsluitend met toestemming van de accommodatiemanager. Het is
coaches/begeleiders, spelers, ouders, supporters niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming de
sproei-installatie te bedienen.

Op trainingsdagen en bij oefenwedstrijden

Uiterlijk een uur voor aanvang van de eerste training of 1,5 uur in geval van een oefenwedstrijd, worden de
velden gekeurd door de keurmeester van MHCZ. Indien één of meerdere velden naar zijn oordeel niet
bespeelbaar zijn, informeert hij de verenigingsmanager die op haar beurt de berichtgeving verzorgt naar de
betreffende teams en op de clubwebsite en clubapp.
Indien van toepassing wordt er op een later tijdstip herkeurd en de berichtgeving aangepast.

Afgekeurde velden niet betreden

Zodra een veld is afgekeurd door de keurmeester, mag het ook niet betreden worden. Ook niet voor een
warming-up of inslaan. Door de belasting van kunstgrasvezels waar ijs of sneeuw in/op ligt, beschadigt de
kunstgrasmat.
Gebaseerd op de ervaring in voorafgaande jaren gaan wij ervanuit dat dit soort situaties echt niet wekelijks zal
voorkomen. Ook is het belangrijk voor betrokkenen zich te realiseren dat het uitgangspunt is zoveel mogelijk
(oefen)wedstrijden en trainingen te laten doorgaan, maar dat veilig sporten de eerste prioriteit is. Wij
verwachten op deze manier helderheid voor alle betrokkenen te bewerkstelligen.
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Afgelasting bij onweer (protocol KNHB)
Geen enkel sportveld is veilig tijdens een onweer. Hockeyers en andere sporters in de openlucht moeten tijdens
onweer stoppen met sporten en een veilige plek zoeken. Dit geldt zeker voor keep(st)ers, die vaak in een
metalen doel staan.

Hoe te handelen?

Ben je buiten, reken dan eerst uit hoe ver het onweer bij je vandaan is. Dit doe je door het aantal seconden te
tellen tussen flits en donder. Met de ’tien secondenregel‘ kun je inschatten of je moet gaan schuilen: Indien er
minder dan 10 seconden liggen tussen de bliksemflits en de donder, dan is het onweer gevaarlijk dichtbij. Verlaat
in dit geval spoedig het veld, ga direct schuilen en volg onderstaande instructies op.

Volg de volgende instructies op in geval van onweer

•
•
•
•
•
•
•

Schuilen doe je in het clubhuis of in de kleedkamers.
Sluit ramen en deuren en blijf weg van de ramen.
Blijf uit de buurt van stromend water en ga zeker niet douchen.
Ga weg bij open ruimten, heuveltoppen, bomen, meren, telefoonpalen en masten (zoals op het hockeyveld
de lichtmasten).
De dug-out, een carport, een afdak, een open schuilplaats en dergelijke bieden geen enkele bescherming.
Een volledig metalen auto is een goede schuilplaats.
Verlaat je schuilplaats niet eerder dan het moment waarop tussen bliksemflits en donder meer dan tien
seconden zit.

Lukt het niet om te schuilen, hou dan rekening met het volgende

•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf uit de buurt van hoge bomen, lantaarnpalen, torens, hoogspanningsleidingen, open water en
speeltuigen. Blijf minstens op 3 meter afstand van hekwerken of afrasteringen. Ga niet op het hoogste punt
van de omgeving staan.
Leun/hang niet over de afrastering van het hockeyveld en raak geen metalen delen aan!
Maak in geen geval gebruik van een paraplu.
In een groep loop je een groter risico op blikseminslag. Blijf dus niet bij elkaar maar zoek beschutting of blijf
minstens 3 meter van elkaar.
Ga gehurkt op je tenen zitten, sla de armen om de knieën, het hoofd zo laag mogelijk, de handen over de
oren en de voeten tegen elkaar. Ga nooit plat op de grond liggen.
Hurk zo mogelijk in een greppel.
Wanneer het regent, laat je dan doornat worden want dan zal de bliksem via je huid en kleding de grond
bereiken en niet zo snel door je lichaam gaan.
Kettingen, GSM’s e.d. dien je af te doen en op te bergen. Zij geleiden de opwaartse stroom (te) goed en
trekken de bliksem aan.

Zoetermeer, februari 2019
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