SAMENVATTING VELDKEUREN EN AFGELASTEN VAN WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN BIJ MHCW
Een goed speelveld voldoet aan de volgende criteria:






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

Reden om af een training of een wedstrijd af te gelasten zijn:




aan (één van) bovenstaande criteria wordt niet voldaan;
de gevoelstemperatuur is zodanig dat spelen niet meer wenselijk is. Maak in de afweging onderscheid tussen leeftijd
van de spelers en hun beweegelijkheid in het veld;
vervoer over de weg naar MHC Woerden of naar uitwedstrijden is redelijkerwijs te gevaarlijk.

Afgelasting van trainingen….





Wie: Hoofdtrainers of eerste trainer die bij MHCW aankomt;
Wanneer: ma/di/do: 16.00 uur / wo: 13.00 uur / vrij 14.00 uur of
Tijdens de training wanneer het veld onbespeelbaar dreigt te worden;
Wat te doen: bellen: Communicatie, b.g.g. Leden Admininistratie of zelf zorgdragen voor Actie
(als hieronder beschreven).
Actie: er wordt een bericht op de website en app geplaatst over het afgelasten van de training.

Afgelasting van zaterdag thuiswedstrijden….



Wie: de TC Jongste Jeugd keurt de velden rond 7.30 uur. Indien de wedstrijden vanaf 9.00 uur afgekeurd moeten
worden, verwittigt de TC JJ de wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd en Jeugd. Het doorgaan van de wedstrijden wordt
per blok van anderhalf uur beoordeeld;
Actie: er volgt een afgelastingsprocedure, waarbij de eigen vereniging en de bezoekende vereniging wordt
geïnformeerd. Informatie wordt zichtbaar op de website en app.
Tevens te informeren: coaches, barcoaches, scheidsrechters(commissie).

Afgelasting van zaterdag uitwedstrijden….



Wie: informatie wordt zichtbaar op de website en app.
Actie: informeren coaches

Afgelasting van zondag thuis en uitwedstrijden….



Wie: wedstrijdsecretaris senioren
Actie: zal zowel bij thuiswedstrijden als uitwedstrijden zorgdragen voor informatievoorziening aan tegenstanders,
MHCW-teams, scheidsrechters, barbeheerder (Harriet Telkamp)

Telefoonnummers:






Communicatie: Thea Threels: 0348-480363 / 06-53809144 Tanya van Asten: 0348-500130 / 06-46181763
Wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd: Nicole Poissonnier: 0348-430121 / 06-52406224
Wedstrijdsecretaris Jeugd: Michiel de van der Schueren: 0348-431009 / 06-30880006
Wedstrijdsecretaris Senioren: Willem vd Heijden: 0348-498161 / 0644050818
Barbeheerder: Harriet Telkamp: 06-45772564



Aanspreekpunt barcaoches: Tineke Berk 06-41012569 Madeleine van Tilburg 06-50831579



TC: Frank Rooijakkers: 0348-745864 / 06-51212121

PROCEDURE VELDKEURING en AFGELASTINGEN MHC WOERDEN

In de periode november - april kan het gebeuren dat het speelveld afgekeurd dient te worden
voor zowel wedstrijden als trainingen vanwege weersomstandigheden.
De criteria voor het afkeuren van het veld zijn:


Bij sneeuw, ijzel en rijp geldt een technisch probleem voor het veld zelf. In alle gevallen
het veld afkeuren



Bij vorst moet bepaald worden hoe licht of hoe streng het vorst is en hoe lang de vorst al
aanwezig is. Lichte vorst is niet erg voor het veld afhankelijk van hoe lang er al vorst aanwezig is. Bij vorst (-3) mogen
de velden niet meer betreden worden i.v.m. beschadigingen aan het kunstgras!



Bij langdurige vorst of vorst vanaf 0 graden is de onderlaag van het veld
erg hard en is het spel gevaarlijk door opstuitende ballen. In dergelijk gevallen en zeker bij wedstrijden van elftallen
(hoe hoger hoe gevaarlijker) het veld afkeuren.



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



Bij regenval wordt alleen het veld afgekeurd indien er echt plassen op het veld liggen.



Houd rekening met het gevoelstemperatuur met name bij E en F jeugd!



Houd niet alleen rekening met de conditie van het veld of mogelijk gevaarlijk spel maar
let ook op gevaar criterium voor de tegenstander. Denk hier bijvoorbeeld vervoer bij extreme wegcondities: weeralarm
KNMI, de KNHB is dan zeer terughoudend met aflasten tot heden, dit is dus geen veldkeuring maar andere maatregel.

De semiwatervelden (2 en 4) vallen onder de regeling van de KNHB: niet spelen bij vorst.
Veld 1 en 3 vallen onder de regeling: niet spelen bij oneffenheden bij vorst en niet spelen bij sneeuw.
In het kader van eenduidigheid worden ook de semiwatervelden bij sneeuw afgekeurd. Na een strenge vorstperiode kan in de
dooifase gecombineerd met regenval ook een situatie ontstaan dat bespeling van de velden afgeraden wordt.
De KNHB schrijft hier over:
Bespeling van kunstgrasvelden bij vorst en sneeuw
Het bespelen van (semi)-zandkunstgrasvelden tijdens een vorstperiode geeft voor het veld -tenzij sprake is van extreme vorst,
> - 10C.,- geen problemen.
Voor de beoordeling van een (semi)-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 (semi)
zandkunstgrasveld worden afgekeurd, wegens (blessure)gevaar voor de spelers.
Voor waterkunstgrasvelden is het volgende van belang: door vernieuwde testen op het terrein van wrijving en G-krachten is het
verplicht om een waterkunstgrasveld in een natte conditie te bespelen. 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: ten
eerste is het veld vochtig, en 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.
Praktische tip
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.
Bespeling van met sneeuw bedekte kunstgrasvelden
Indien het speelveld is bedekt met een laag sneeuw is het raadzaam het veld niet te betreden en zeker niet te bespelen.
Door het betreden wordt de sneeuw samengedrukt en zal ter plaatse op het veldoppervlak ijsvorming ontstaan waarin de
vezels van de kunststofmat vastgevroren raken.
Wanneer onder dergelijke omstandigheden wordt gespeeld en daardoor de sneeuwlaag over een groot oppervlak van het
speelveld wordt geplet(=samengedrukt) zal deze niet meer kunnen worden verwijderd en zal het bij invallende dooi ook langer
duren voordat de samengedrukte sneeuwijsplakken zijn weggesmolten en het veld weer bespeelbaar is.
Gevoelstemperatuur
Naast de temperatuur bestaat er ook nog de zogenaamde gevoelstemperatuur. Gevoelstemperatuur is geen echte temperatuur,
maar meer een beleving die persoons en plaatsgebonden 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.
Indien het veld wordt afgekeurd dan is het verboden om het veld te betreden!! (zeker bij sneeuw en ijzel). Wijs alle
betrokkenen hierop.

Wijzen van afgelastingen van wedstrijden
Afgelastingen kunnen op vier wijzen plaatsvinden:
1. Landelijk door de KNHB: Een centrale afgelasting door de KNHB wordt kenbaar gemaakt via www.knhb.nl en/of via teletekst.
2. Door andere vereniging: De wedstrijdsecretaris van die vereniging neemt contact op met de wedstrijdsecretaris van MHCW.
Eea vindt in hoge mate geautomatiseerd via Lisa plaats. Berichten worden automatisch op de website van MHCW geplaatst.
Indien mogelijk, dan informeert de wedstrijdsecretaris van MHCW de coaches omtrent de afgelasting.
3. Door MHCW: De wedstrijdsecretaris van MHCW contacteert de andere vereniging.
Op zaterdag geldt de volgende procedure: Wedstrijdsecretaris junioren belt in aangegeven volgorde:

wedstrijdsecretaris van clubs van bezoekende teams

lijnverantwoordelijken TC 11-tallen (inlichten van de coaches/managers van de betreffende spelende teams)

Scheidsrechtercommissaris (zorgt voor het inlichten van de scheidsrechters)

Bar-coaches (coordinator)
Op zondag geldt de volgende procedure: Wedstrijdsecretaris senioren contacteert :





wedstrijdsecretarissen van bezoekende teams
de lijnverantwoordelijken ( zorgt voor het inlichten van de aanvoerders van de betreffende spelende teams alsmede de
betreffende fluitende teams).
Scheidsrechtercommissaris
Harriet, barcrew-leden die ingedeeld waren

4. Door de scheidsrechters: Tijdens onweer of zware regen/sneeuw kan de scheidsrechter besluiten wedstrijden te staken. Als
dit leidt tot definitieve afgelasting door de vereniging van alle nog geplande wedstrijden van die dag en het is nog heel vroeg
in de ochtend dan moet worden overgegaan tot de procedure in ad 3. afgelasten door MHCW.
Bij winters weer en voorspellingen kunnen de velden op op vrijdag gekeurd worden voor de wedstrijden voor het gehele
komende weekend. Er kan dan sprake zijn van:



Algehele landelijke afgelasting KNHB
Lokale afkeuring

Bondsreglement 2014
B.5 Afgelasten van wedstrijden

5.1 Wanneer en door wie kunnen wedstrijden worden afgelast?
1. Afgelasten van bondswedstrijden of een gedeelte daarvan kan alleen geschieden in verband met de weersgesteldheid en/of
de daaruit voortvloeiende terreingesteldheid.
2. De bevoegdheid tot afgelasten berust bij:
a. het bondsbestuur voor het gehele of gedeeltelijke programma (centrale afgelasting).
b. de verhuurder/beheerder of het verenigingsbestuur voor het gehele of gedeeltelijke programma, te spelen op het door
hemverhuurde/beheerde veldencomplex, één en ander met inachtneming van het gestelde in B.2.2.3.
c. de scheidsrechters voor een door hen te leiden wedstrijd of een gedeelte daarvan.
3. Het bondsbestuur dan wel een betrokken districtsbestuurscommissie is eveneens bevoegd om op verzoek van de
belanghebbende vereniging één of meer wedstrijden af te gelasten, indien zich omstandigheden voordoen, die een dergelijke
beslissing gewenst maken.

5.2 Kennisgeven van afgelasten: aan wie en op welk moment?
1. Een centrale afgelasting wordt bekend gemaakt via www.knhb.nl en/of via teletekst
2. Indien een wedstrijd anders dan centraal wordt afgelast, dient dit door de ontvangende vereniging ten spoedigste ter kennis
te worden gebracht aan de bezoekende vereniging, de voor deze wedstrijd
van bondswege aangewezen scheidsrechters en het secretariaat/afzegadres van de betrokken aanwijscommissie,één en ander
met inachtneming van het gestelde in B.6.3. Voorts dient het afgelasten
met inachtneming van het gestelde in B.10.4 te worden gemeld aan het bondsbestuur dan wel de betrokken
districtsbestuurscommissie.

5.3 Afgelasting bij wedstrijden onder leiding van bondsscheidsrechters
Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging verplicht een wedstrijd die onder leiding staat van bondsscheidsrechters
te verzetten naar een ander op de accommodatie aanwezig wél bespeelbaar kunstgrasveld, mits dit veld beschikbaar is.

5.4 Niet-nakomen van de regels/afspraken bij afgelasting
Indien door één of beide betrokken verenigingen niet aan het in B.5.1 of B.5.2 bepaalde wordt voldaan, kan door of namens het
bondsbestuur dan wel een districtsbestuurscommissie B.12.1 van toepassing worden verklaard.

Inhaalwedstrijden

6.1 Vaststellen inhaalwedstrijden
Wedstrijden afgelast op grond van B.5.1 worden als regel opnieuw vastgesteld onder de benaming ‘inhaalwedstrijden’ (IW).

6.2 Verplichting tot omzetten en uitspelen van inhaalwedstrijden
1. Voor inhaalwedstrijden geldt dat indien het speelterrein van de ontvangende vereniging op de vastgestelde speeldag niet
bespeelbaar is en het terrein van de bezoekende vereniging wél bespeelbaar en beschikbaar is, de wedstrijd moet worden
omgezet en de (omgezette) wedstrijd moet worden gespeeld op het terrein van de ‘bezoekende’ vereniging.
2. Deze verplichting tot omzetten bij onbespeelbaarheid van het terrein van de ontvangende vereniging geldt niet voor
wedstrijden vastgesteld in de Hoofd- en Overgangsklassen van de damesrespectievelijk herencompetitie, de landelijke A- en Bcompetitie, alsmede voor beslissings- en promotiedegradatiewedstrijden.
3. Het bondsbestuur dan wel de betrokken districtsbestuurscommissie is evenwel bevoegd voorafgaand aan de wedstrijddag te
bepalen, dat een vastgestelde inhaalwedstrijd wordt omgezet respectievelijk
verplicht wordt uitgespeeld.
4. Voor het ‘omzetten’ van inhaalwedstrijden vastgesteld voor de in de overige klassen (1e klasse en lager) spelende teams
geldt voorts:
a. indien de omgezette wedstrijd nog wordt gevolgd door de ‘returnwedstrijd’ wordt in het returnprogramma deze wedstrijd
ook omgezet;
b. op het wedstrijdformulier dient de wedstrijd te worden vermeld zoals hij werkelijk is gespeeld;
c. bij de rubriek opmerkingen dient te worden vermeld: ‘omgezette wedstrijd’.

6.3 Tijdstip van aankondigen omzetting door afgelasting
1. Ingeval van omzetting ingevolge B.6.2 is de ontvangende vereniging verplicht aan de bezoekende vereniging op een zodanig
tijdstip voorafgaand aan de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd(en) te berichten dat zijn speelterrein is afgekeurd, dat
een reis naar het terrein van de vereniging door het team van vereniging én de scheidsrechters (zie B.6.4) tijdig voor het spelen
van de wedstrijd kan worden ondernomen. De verenigingen dienen daartoe via hun wedstrijdsecretariaten in onderling overleg
het tijdstip van de keuring van het veld zodanig te bepalen, dat aan de omzetting kan worden voldaan.
2. Na het aldus bepaalde tijdstip kan de wedstrijd uitsluitend nog door de voor de betreffende wedstrijd uitgenodigde
scheidsrechters worden afgelast.

6.4 Waarschuwen van de scheidsrechters bij een omzetting
1. Ingeval een wedstrijd is of wordt omgezet, als bedoeld in B.6.2, dienen de voor deze wedstrijd van bondswege aangewezen
scheidsrechters en het secretariaat/afzegadres van de betrokken aanwijscommissie
hiervan tijdig te voren (conform B.6.3) door de oorspronkelijk ontvangende vereniging op de hoogte te worden
gesteld.
2. Ingeval voor de betreffende wedstrijd niet van bondswege scheidsrechters zijn aangewezen, dient de alsdan ontvangende
vereniging voor bevoegde wedstrijdleiding te zorgen.
3. Bij overtreding van het onder lid 1 bepaalde kan aan de betrokken vereniging een geldboete worden opgelegd van ten hoogste
€ 250,00 en is de ontvangende vereniging verplicht aan de KNHB de eventueel tengevolge van deze overtreding vergeefs
gemaakte reiskosten van de scheidsrechters te vergoeden.

6.5 Omzetting naar een ander bespeelbaar en beschikbaar veld
Indien het door de ontvangende vereniging aangewezen veld voorafgaande of tijdens de wedstrijd wegens weers- en/of
terreingesteldheid niet bespeelbaar is, dient te worden uitgeweken naar een op de accommodatie van die vereniging wél
bespeelbaar veld ongeacht het type, waarbij wedstrijden in de Hoofd- en Overgangsklasse, alsmede in de landelijke A- en Bcompetitie in die volgorde voorrang hebben op wedstrijden uit andere competities. Als een wedstrijd op kunstgras is vastgesteld
dan mag niet worden uitgeweken naar een natuurgrasveld.

Extra info:
Kunstgrasvelden in de winter
Bron: www.cscsport.nl
Door het intreden van de vorstperiode krijgen wij vaak de vraag of het kunstgrasveld nog bespeelbaar is onder deze
weersomstandigheden.
Vorst
Vooral ‘droge’ vorst tot circa 10 graden onder nul heeft geen negatief effect op de speeleigenschappen van het veld. Bij nog
lagere temperaturen veranderen de eigenschappen van het veld, verharden de vezels en worden deze gevoeliger voor schade.
Bij zeer strenge vorst is gebruik dan ook af te raden.
Wanneer net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is geworden (neerslag of smeltende sneeuw) of nat wordt (ijzel), dan
zal de bovenlaag veel vocht bevatten welke bevriest. Op dat moment is het oppervlak glad (ijs) en onbespeelbaar.
Sneeuw
Wanneer het veld bedekt is met sneeuw heeft dit geen negatieve gevolgen voor het veld en kan er in principe gebruik worden
gemaakt van het veld. Zodra de sneeuw tijdens de activiteiten echter tot ‘pap’ wordt getrapt, kan tijdens een latere
vorstperiode compacte ijsvorming in de mat optreden. Dit kan leiden tot een langdurig gebruiksverbod van het veld. Daarom
wordt, in het kader van éénduidigheid, aanbevolen om bij sneeuw geen gebruik te maken van het speelveld.
Met een schuifbord met een rubberflap aan de onderzijde kan de sneeuw naar de zijkanten van het veld geschoven worden.
Zeer belangrijk hierbij is dat er geen invulmateriaal mee verplaatst wordt en dat de wielen van het voertuig dat het schuifbord
draagt niet gaan spinnen. Sneeuw verwijderen is nauwkeurig werk en dient dan ook bij voorkeur aan deskundigen te worden
overgelaten.
Wedstrijden zijn als gevolg van de onzichtbaarheid van de lijnen niet mogelijk.

Opdooi
Na een strenge vorstperiode kan in de dooifase gecombineerd met regenval ook een situatie ontstaan dat bespeling afgeraden
wordt. Tijdens opdooi is het betreden van het veld uit den boze. Doordat het vocht in de bovenlaag niet weg kan zakken door
een vorstlaag, is het mogelijk dat de zand- en rubberinvulling of de onderliggende sporttechnische laag volledig verzadigd is met
(smelt)water. Deze laag is dan volledig instabiel en zeer gevoelig voor betreding. Betreding kan in deze fase leiden tot kuiltjes
in het veld en resulteren in blijvende schade aan de vlakheid van de mat
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