
 

PROTOCOL  
Veld keuren en afgelasten trainingen en wedstrijden  
 

Hisalis heeft een protocol opgesteld hoe te handelen bij weersomstandigheden die het bespelen van de velden 
onmogelijk maken. Dit protocol dient te allen tijde als onderbouwing voor het afkeuren van de velden. 

1. De TC is verantwoordelijk voor het keuren van de velden van Hisalis. 
2. De velden kunnen alleen worden gekeurd door de daartoe door de TC aangewezen personen: 

* Trainingen: 1e trainer aanwezig iom voorzitter TC. 
* Zaterdag: TC (TC-leden bij toerbeurt obv vooraf opgesteld schema)  
* Zondag: lijnco senioren i.o.m. de TC 

3. Verantwoordelijke TC leden zorgen dat de bar- en scheidsrechterscommissie geïnformeerd worden.  
4. Er wordt direct een melding op de website en de app geplaatst door de voorzitter van de TC. 
5. Er zal nooit worden teruggekomen op een genomen besluit om velden af te keuren. 
6. Indien velden zijn afgekeurd, is het verboden het veld te betreden.  
7. Velden worden afzonderlijk gekeurd; dus het kan zijn dat veld 3 bijv wel bespeelbaar is en veld 1 en 2 niet.  

 
Bij (zeer) extreme weersvoorspellingen kunnen de velden al op vrijdag afgekeurd worden voor alle wedstrijden van 
het komende weekend. Er kan ook sprake zijn van een algehele landelijke afgelasting door de KNHB. 
 
 
Procedure afgelasten trainingen  
 

Wie: De eerste trainer die bij Hisalis aankomt i.o.m. voorzitter TC.  
Uiterlijk 1 uur voordat de eerste trainingen starten. 
Na overleg met de voorzitter TC wordt er een bericht op de site en app geplaatst. 
 

Het is trainers NIET toegestaan van te voren zelf te beslissen of een training wel/niet doorgaat.  
Alleen de TC kan hierover i.o.m. de 1e trainer ter plaatse beslissen. 
 

Als tijdens een training het veld onbespeelbaar dreigt te worden of als het gaat onweren, kunnen de teams het 
clubhuis in zodat de training tijdelijk stil gelegd kan worden. Trainers mogen daarna samen beslissen of trainingen 
worden hervat of niet. Denk er bij jonge kinderen (JJ, D en C) wel aan dat zij vaak nog gebracht en gehaald worden.  
 

Weercode Rood → algehele afgelasting 
Weercode Oranje → algehele afgelasting 
Weercode Geel → overleg door 1e trainer ter plaatse met voorzitter TC  
 
 
Procedure afgelasten wedstrijden 
 

Zaterdag - thuis   
Er zijn minimaal 3 verplichte momenten: 
• Wedstrijden met een aanvangstijd tot 10.30 uur, keuring om 07.00 uur. 
• Wedstrijden met een aanvangstijd tussen 10.30 en 13.00 uur, keuring om 08.30 uur. 
• Wedstrijden met een aanvangstijd na 13.00 uur keuring om 11.00 uur. 
 

Wie: De TC (TC-leden bij toerbeurt obv vooraf opgesteld schema).  
1) Informeren wedstrijd-secretariaten van de bezoekende verenigingen en van Hisalis.  
2) Informeren bar- en scheidsrechterscommissie. 
3) Zorg dragen dat voorzitter TC bericht op site en app plaatst.  

 
Zaterdag - uit 
Informatie zichtbaar op website en app. Coaches houden website tegenstander in de gaten en informeren het eigen 
team middels de groepsapp. 
 
Zondag   
Wie: Lijnco senioren. Informatie wordt zichtbaar op de website en app. 
Lijnco senioren informeren tegenstanders, scheidsrechters- en barcommissie. 

 
Afgelasting door scheidsrechters  
Ook scheidsrechters kunnen besluiten om wedstrijden te staken. Als dit leidt tot een het afgelasten van alle nog 
geplande wedstrijden van die dag, dan moet worden overgegaan tot bovengenoemde procedure.  
 
 
 
 



 

Criteria 
 

Voor zowel wedstrijden als trainingen zijn de criteria als volgt:  
1. Bij sneeuw, ijzel en rijp, veld afkeuren.  
2. Bij vorst moet bepaald worden hoe licht of hoe streng het vriest en hoe lang het al vriest. 
3. Bij vorst (vanaf -3) mogen de velden niet meer betreed worden i.v.m. beschadigingen aan het kunstgras.  
4. Bij langdurige vorst is de onderlaag van het veld erg hard en is het gevaarlijk door stuiterende ballen. In 

dergelijk gevallen altijd het veld afkeuren.  
5. Bij vorst en regen/ijzel is het veld gevaarlijk en zijn de omstandigheden voor het veld slecht. In dergelijk 

gevallen het veld altijd afkeuren.  
6. Bij regenval wordt het veld alleen afgekeurd indien er echt plassen op het veld (blijven) liggen. 
7. De gevoelstemperatuur is zodanig dat spelen niet meer wenselijk is; maak in de afweging onderscheid 

tussen leeftijd van de spelers en hun beweeglijkheid in het veld;  
8. Vervoer over de weg naar Hisalis of naar uitwedstrijden is te gevaarlijk.  

 
Gevoelstemperatuur 
De gevoelstemperatuur is meer een beleving die persoons- en plaatsgebonden is. In een omgeving waar door 
bomen de wind getemperd wordt, kan bij dezelfde temperatuur wel gespeeld worden en op een veld dat vrij ligt 
niet. In de beoordeling is ook de leeftijd en dus de bewegingsintensiteit van de spelers van belang! Bij kinderen in de 
F en E leeftijd is die een stuk lager dan bij kinderen in de B-leeftijd. 
 
Een bespeelbaar speelveld voldoet aan de volgende criteria:  

1. hockeybal moet rollen, mag niet stuiteren wegens een ‘hard’ veld;  
2. de lijnen moeten zichtbaar zijn;  
3. het veld mag niet glad zijn;  
4. (in geval van neerslag:) er liggen niet langdurig plassen, sneeuw of ijzel op het veld; 
5. (in geval van mist:) de goal aan de andere kant moet zichtbaar zijn.  

 
Praktische tips  
Om te bepalen of een bevroren/nat veld hogere balsnelheid en afwijkend balgedrag veroorzaakt, is het aan te raden 
om alleen of met meerderen een aantal hockeyballen in de lengterichting en breedterichting van het kunstgrasveld 
te slaan. Bal maakt een dof geluid als je de bal op het veld laat vallen. 

  
Sneeuw 
  

Indien een veld is bedekt met een laag sneeuw, is het niet toegestaan het veld te betreden. Door het betreden 
wordt de sneeuw samengedrukt en zal ter plaatse op het veld-oppervlak ijsvorming ontstaan waarin de vezels van 
de kunststof-mat vastgevroren raken.  
Hierdoor zal het bij invallende dooi ook langer duren voordat de samengedrukte sneeuw en ijs zijn weg gesmolten 
en het veld weer bespeelbaar is. 
 

Het is te allen tijde VERBODEN om met behulp van bezems, sneeuwschuivers of ander materiaal ZELF 
de velden sneeuwvrij te maken of om te sproeien. 
 
 
Gebruik velden buiten reguliere trainingstijden en wedstrijden 
 

Wij vinden het fijn dat veel enthousiaste kinderen in hun vrije tijd een balletje komen slaan en geven graag de 
vrijheid om gebruik te maken van de hockeyvelden. Daarbij hoort ook verantwoordelijkheid: 
 

● Je hockeyt op eigen risico. Je bent buiten de reguliere trainingstijden en wedstrijden niet verzekerd en 
Hisalis kan bij eventuele schade niet aansprakelijk worden gesteld. 

● Je gebruikt alleen hockey materialen op het veld. 
● Je draagt beschermingsmaterialen (bitje, scheenbeschermer, schoenen). 
● Je zorgt dat het veld netjes opgeruimd wordt achtergelaten. 
● Als er schade ontstaat, meld je dat aan het bestuur via bestuur@hisalis.nl. 

 
 
 
 


