Weerprotocol bij vorst
Beoordeling bespeelbaarheid door ontvangende vereniging & keuringsmomenten
Indien een wedstrijd vanwege één van de onderstaande bijzondere/extreme
weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, dan kan de wedstrijd afgelast worden
door de thuisspelende vereniging. Het volledige afgelastingsreglement staat in het
Bondsreglement 2018 art. 5.6. In artikel 5.6.3. staat omschreven hoe om te gaan met
wedstrijden die onder leiding staan van bondsarbitrage en wedstrijden gespeeld in de
landelijke competities en het hoogste niveau binnen het district (ABC jeugd).
In geval van (extreme) weersomstandigheden is het aan de thuisspelende vereniging om de
velden te keuren, tijdig te besluiten of er op het complex kan worden gespeeld en de
communicatie richting de tegenstander(s) te verzorgen. Voor het keuren van de velden is het
onderstaande tijdspad opgesteld. Insteek hiervan is om niet ‘s ochtends vroeg het hele
programma van de dag direct te cancelen, maar meerdere keuringsmomenten te hanteren.
Gezien de veelal aanzienlijke inhaalprogramma’s en vaak lastige inhaaldata rondom
vakanties en feestdagen is het belangrijk om, waar dat veilig kan, zoveel mogelijk
wedstrijden te laten spelen (let op: als er 40 cm sneeuw op het veld ligt, kan dat een reden
zijn om het volledige programma wel ‘s ochtends al af te gelasten als duidelijk is dat het veld
de hele dag onbespeelbaar zal zijn). De competitieleiding behoudt zich in dat geval het recht
voor om achteraf te beoordelen of de vereniging terecht heeft afgelast.
Keuringsmomenten (minimaal 3 verplichte momenten per speeldag)
•
Wedstrijd(en) met een aanvangstijd tot 10.30 uur: keuring uiterlijk om 07.00 uur.
•
Wedstrijd(en) met een aanvangstijd tussen 10.30 en 13.00 uur: keuring uiterlijk om
08.30 uur.
•
Wedstrijd(en) met een aanvangstijd na 13.00 uur: keuring uiterlijk om 11.00 uur.
Vorst/bevroren veld
Het bespelen van (semi-)zandkunstgrasvelden tijdens een vorstperiode geeft voor het veld tenzij sprake is van extreme vorst > - 10ºC- geen problemen. De tegenwoordig meestal
gebruikte polyethyleen vezel (PE) kan goed tegen vorst. Deze producten worden in het
laboratorium getest van -20°C tot +40°C. De oudere vezeltypen als polypropyleen (PP) zijn
bij vorst wat gevoeliger. Problemen met de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden ontstaan
op het moment dat er sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. Kale of
droge vorst is voor kunstgas geen enkel probleem en bespeling onder die omstandigheden
dus ook niet. Het is zelfs zo dat kale vorst een uitdrogende werking heeft.
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: 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: 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.

