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Regels voor het bespelen/afkeuren van kunstgrasvelden en
afgelasten van wedstrijden
Ten allen tijde geldt dat veiligheid voorop staat. Dus als het bespelen van de velden gevaarlijke
situaties op zou kunnen leveren, mag er niet worden gespeeld cq. worden velden afgekeurd en
wedstrijden afgelast.
Bespeelbaarheid / afkeuring van velden:
Bij wateroverlast
 Zwemmend veld: Indien door hevige regenval de mat gaat ‘zwemmen’ wordt het veld
afgekeurd (nu nog soms het geval op veld 3 en 2)
 Veld met plassen: Indien er door hevige regenval plassen op het veld staan, idem (tenzij men
erin slaagt met trekkers de plassen weg te trekken). Maar de mat moet altijd vlak zijn en vast
liggen.
Nb. Het spreekt voor zich dat de beregening (veld 1) niet wordt ingeschakeld bij hevige regenval.
Bij vorst/sneeuw
 Berijpte velden: (wit uitgeslagen velden): Wanneer de velden berijpt zijn (veelal in de
ochtend), dan is bespelen van de velden verboden. Bespelen van berijpte velden leidt tot
breuk van de kunstgrasvezels.
 Besneeuwde velden: Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling niet mogelijk.
Naar de zijkant van het veld schuiven van sneeuw is niet toegestaan.
 Bevroren velden: Er kan gespeeld worden op de velden tot -7 graden. Is het kouder, dan is
de kans op schade aan de kunstgrasvezel groot: bespelen van het veld is dan ook niet
toegestaan.
 Beijzelde velden: Bespelen van velden die bedekt zijn met ijzel, is niet toegestaan. Dit kan
namelijk tot breuk van de kunstgrasvezels leiden.
 Opdooi velden: Wanneer de dooi intreedt, is betreden van het veld niet toegestaan. Het
water van de ontdooide bovenlaag kan nog niet wegzakken in de diepere vorstlaag,
waardoor blijvende schade zal optreden aan de vlakheid van het veld.
In opdooi situatie geldt een bespelingsverbod totdat de vorst volledig uit de bodem
verdwenen is en het veld wordt vrijgegeven.
Afgelasting van wedstrijden:
1. De scheidsrechters of de eventueel aanwezige vertegenwoordiger van de Accommodatiecommissie dan wel de LijnCoördinator van Dienst (op zaterdagen) keurt het veld goed of af.
Clubscheidsrechters die vaak minder ervaring hebben doen dit meestal in overleg met de
coaches van de betrokken teams. Voor afkeuringgronden zie hierboven.
2. De scheidsrechters (dan wel de LijnCoördinator van Dienst) melden de afgelasting aan:
a) de wedstrijdsecretaris: achter de bar hangt een lijst met de betrokken telefoonnummers.
De wedstrijdsecretarissen zullen dan de verdere procedure afhandelen (inseinen KNHB
district en alle andere betrokkenen);
b) het barhoofd: barhoofden zijn op de hoogte van de procedure, omdat zij ook vaak
telefoontjes krijgen van externe teams die willen weten of er gespeeld kan worden.
3. Duidelijk moet zijn of het veld voor een bepaald blok wordt afgekeurd of dat het voor de rest
van de dag wordt afgekeurd.
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4. De wedstrijdsecretarissen zijn verantwoordelijk voor het informeren van de teams (ook die
van elders) en zo nodig de (andere) scheidsrechters.
5. In theorie kan ook de gemeente als eigenaar de velden afkeuren (vandaar de bordjes aan het
toegangshek van de velden). In de regel zullen zij natuurlijk de velden voor de rest van de dag
afkeuren. Omdat het nog niet is voorgekomen zal de boodschap vermoedelijk aan de bar
worden afgegeven.
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