Protocol afkeuren van de velden vanwege weersomstandigheden
Inleiding
MHC Rosmalen heeft voor het keuren van haar kunstgrasvelden een protocol opgesteld hoe te
handelen bij weersomstandigheden die het bespelen van de kunstgrasvelden onmogelijk maken. Dit
protocol is onder verantwoordelijkheid van het bestuur (portefeuilles Accommodatie en Hockey
Ondersteuning) van MHC Rosmalen vastgesteld en dient ten alle tijden als onderbouwing voor het
afkeuren van de velden.
Algemeen
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het keuren van de kunstgrasvelden van MHC Rosmalen.
2. De velden van de MHC Rosmalen kunnen alleen worden gekeurd door de daartoe door het
bestuur aangewezen personen (zie veldkeurrooster).
3. Indien de velden zijn afgekeurd is het complex gesloten en zijn de velden verboden terrein. Dit
wordt aangegeven door een verbodsbord dat zichtbaar is opgehangen aan de gesloten poort.
4. Keuringen worden gedaan wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Zowel af- als
goedkeuring van de velden zullen altijd meteen per veld worden medegedeeld aan de
Technische Commissie, indien nodig zal deze op haar beurt het wedstrijdsecretariaat, de Clubhuis
Manager en de Communicatie Commissie informeren (voor details zie belboom in de bijlage).
5. De Communicatie Commissie zal meteen de melding op de website van MHC Rosmalen plaatsen
en een pushbericht via de app verspreiden naar alle leden.
6. Een genomen besluit (per blok) staat vast en zal niet worden heroverwogen. Bezoekende teams
zijn immers reeds op de hoogte gebracht van de afgelasting.
Weersomstandigheden
Omdat er diverse weersomstandigheden debet kunnen zijn aan het afgelasten van de wedstrijden is
hieronder een richtlijn opgesteld over de manier waarop en de reden waarom de velden gekeurd
moeten worden.
Rijp (alle velden)
Rijp ontstaat bij temperaturen onder de “0” graden Celsius door de overgang van waterdamp in ijs.
Door rijp kunnen de velden glad worden. Tevens kan rijp zeer schadelijk voor de velden zijn.
Sneeuw (alle velden)
Indien de velden zijn besneeuwd is het verboden de velden te betreden. Dit heeft meerdere
redenen. Ten eerste zorgt de sneeuw voor een natuurlijke beschermlaag waaronder diverse
ongedierte afsterft wat ten goede komt aan het natuurlijk herstel van de toplaag van het kunstgras.
Als men de velden toch bij sneeuw betreedt zal de toplaag afbreken en kan hierdoor onherstelbaar
worden beschadigd. Tevens duurt bij betreding van de velden bij sneeuw het ontdooiproces
aanzienlijk langer.
Vorst (waterkunstgras velden 1 en 2 en semi waterveld het Miniveld)
Door de vorst die in de grond zit bevriest de gehele toplaag, door toch de velden te betreden zal
hetzelfde gebeuren als bij sneeuw. De toplaag raakt hierdoor zo beschadigd dat dit niet ten goede
komt van de kunstgrasmat. Tevens is de toplaag zeer glad waardoor je niet verantwoord kunt
hockeyen.

Vorst (zandkunstgras velden 3, 4 en 5)
Het bespelen van zandkunstgrasvelden tijdens een vorstperiode geeft voor het veld (tenzij sprake is
van extreme vorst, > - 10C) geen problemen. Voor de beoordeling van een zandkunstgras
speeloppervlak voor hockeybespeling tijdens vorst zijn de navolgende criteria van belang:
· een, wegens bevriezing, hard speeloppervlak;
· oneffenheden welke zijn ontstaan door ongelijke zandverdeling, geringe naadopeningen,
bevroren blad- en vezelresten;
· geen uniform stroef speeloppervlak wegens plaatselijk gladde plekken welke met name
ontstaan op schaduwrijke plaatsen;
Een oneffenheid veroorzaakt door de genoemde omstandigheden zal wegens een relatief hard
speeloppervlak en een daardoor hogere balsnelheid een afwijkend balgedrag veroorzaken en het
(blessure)gevaar voor de spelers doen toenemen.
Indien sprake is van één of meerdere van de genoemde omstandigheden kan een zandkunstgrasveld
worden afgekeurd, wegens (blessure)gevaar voor de spelers.
Om te bepalen of een veld hogere balsnelheid en afwijkend balgedrag veroorzaakt, is het aan te
raden om alleen of met meerdere een aantal hockeyballen in de lengterichting en breedterichting
van het kunstgrasveld te slaan.
(Stort)regen (alle velden)
Door hevige (stort)regen kan het gebeuren dat het drainagesysteem het regenwater niet kan
verwerken. Hierdoor ontstaan er plassen op het kunstgras. Ook dit is een reden om niet te gaan
hockeyen daar dit niet verantwoord is. Dit soort oorzaken is niet tot moeilijk van te voren te
voorzien. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid op zaterdag en zondag bij de dienstdoende
scheidsrechters. Wanneer er wedstrijden zijn die bondsleiding hebben, en een ander veld is wel
bespeelbaar, moet daar naar uitgeweken worden conform bepalingen van de hockeybond.
Bliksem (alle velden)
Bij bliksem is het noodzaak om onmiddellijk de velden te verlaten.
Gevoelstemperatuur (alle velden)
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. In de
beoordeling of er wel of niet gespeeld kan worden bij bepaalde temperaturen onder nul, met daarbij
een bepaalde windkracht is dan ook geen strak getal aan 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 de
B-leeftijd en bij hen zal dus sneller een bepaalde gevoelstemperatuur een overweging zijn om de
wedstrijd niet door te laten gaan.
Afgelasting voor competitie op zaterdag
Het hieronder genoemde tijdschema zal zoveel mogelijk worden aangehouden. Ook worden de
wedstrijden niet per stuk afgelast maar wordt de speeldag in dagdelen verdeeld, te weten:
9.00u – 10.30u
10.30u – 12.30u
12.30u – einde dag

Voor de miniwedstrijden welke op zaterdagmorgen worden gespeeld, zal worden getracht om deze
een avond van te voren, uiterlijk vóór 22.30 uur af te gelasten. Dit is geheel afhankelijk van de
weersvoorspellingen alsook de weersomstandigheden op dat moment. In een 2de geval worden de
velden uiterlijk dezelfde morgen vóór 07.30 uur worden gekeurd.
Voor de juniorenwedstrijden welke worden gespeeld op zaterdag, zal uiterlijk vóór 09.30 uur een
besluit worden genomen voor het 2e blok. Het kan voorkomen dat een programma gedeeltelijk
wordt afgelast. Tijdig en duidelijk zal dit via de communicatiekanalen worden gemeld (interne
belboom, app en website).
Afgelasting voor competitie op zondag
Het hieronder genoemde tijdschema zal zoveel mogelijk worden aangehouden. Ook worden de
wedstrijden niet per stuk afgelast maar wordt de speeldag in dagdelen verdeeld, te weten:
Ochtendprogramma
Middagprogramma

vanaf 09.00 – 12.30
vanaf 12.30 – sluit

LET OP: Bij afgelasting van de wedstrijd worden deze gepland op de eerst volgend inhaalweekeinde.
Mocht er in geval van weersomstandigheden de velden wederom worden afgekeurd, zijn we
verplicht de wedstrijden bij het uitspelend team te spelen, onder voorwaarde dat deze velden WEL
zijn goedgekeurd.
Trainingen
Keuringen van de velden op doordeweekse trainingsdagen worden uitgevoerd door de
trainingscoördinatoren. Afgelastingen van de trainingen zal altijd gebeuren in overleg met de
trainingscoördinatoren en Technische Commissie van MHC Rosmalen.
Communicatie
In alle bovengenoemde gevallen zal zo snel als mogelijk dit ook via de website worden
gecommuniceerd.
Tot slot
Als de velden worden afgekeurd zal de afkeuring duren totdat het bestuur besluit om de velden weer
vrij te geven om te mogen betreden, anders dan wanneer per tijdsblok wordt afgekeurd.
De eindbeslissing en de redenen van afgelasting zullen altijd duidelijk worden medegedeeld en altijd
in overeenstemming zijn met de regels en richtlijnen welke er zijn opgesteld door de KNHB. Dit
impliceert ook dat indien de KNHB, zowel landelijk als regionaal de wedstrijden afgelast, dit advies
ten alle tijden wordt gevolgd.
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