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Protocol afkeuren van de velden gedurende winterperiode en overige weersomstandigheden 
 
Inleiding 
MHC Rosmalen heeft voor het keuren van haar kunstgrasvelden een protocol opgesteld hoe te handelen bij 
weersomstandigheden die het bespelen van de KG velden onmogelijk maken. Dit protocol is door de 
verantwoordelijke portefeuillehouder van het bestuur (bestuurslid Hockey) van de 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 de MHC Rosmalen. 
2. De velden van de MHC Rosmalen kunnen alleen worden gekeurd door de daartoe door het bestuur 

aangewezen personen (trainingscoördinator of bestuursleden). 
3. Indien de velden zijn afgekeurd is het complex gesloten en zijn de velden verboden terrein. Dit wordt 

duidelijk aangegeven door een verbodsbord dat zichtbaar is opgehangen aan de gesloten poort. 
4. Keuring van de velden zal altijd meteen worden medegedeeld aan de commissie Hockey, deze zal op 

haar beurt de betreffende commissies inlichten: de scheidsrechtersaanwijzers, de minicommissie en de 
wedstrijdsecretariaten. 

5. De keurder zal zorgdragen dat de barbeheerder. alsook de webredacteur op de hoogte worden gebracht. 
De webredacteur zal meteen de melding op internet plaatsen en een pushbericht via de app verspreiden. 

6. Er zal nooit worden teruggekomen op een genomen besluit om velden al dan niet (af) te keuren.  
 
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 accommodatiecommissie 
de velden kan/moet (af)keuren. 
 
Rijp 
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 
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 de diverse ongediertes afsterven 
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. Het is hierom dat 
betreding van de velden bij sneeuw verboden is.  
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Vorst 
Door de vorst die er 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 kan hockeyen.  
 
(Stort)regen 
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 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 
Bij bliksem is het noodzaak om onmiddellijk de velden te verlaten.  
 
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: 
9u00 – 10u30 
10u30 – 12u30 
14u15 – 16u00 
16u00 – 17u30  
 
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 een besluit worden 
genomen. Het kan voorkomen dat een programma gedeeltelijk word afgelast. Tijdig en duidelijk zal dit via de 
communicatiekanalen worden gemeld (app, website, belboom). 
 
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  vanaf 09.00 – 12.30 
Middagprogramma  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 
Afgelastingen van de trainingen zal altijd gebeuren in overleg met de trainingscoördinator van MHC 
Rosmalen. 
  
Communicatie 
In alle bovengenoemde gevallen zal zo snel als mogelijk dit ook via de website worden gecommuniceerd.  
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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 aflast, dit advies ten alle tijden wordt 
gevolgd.  
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