Criteria keuring hockeyvelden HCN
Het keuren van de velden gebeurt door de week hoogstens één maal per dag. Als de velden
afgekeurd worden, wordt dat bekend gemaakt via de website, de Lisa App en door een mail aan de
trainers en coaches. Het kan echter gebeuren dat het weer plotseling spelbreker is; er is dan niet
gekeurd. Coaches en trainers moeten dan zelf beslissen of de training doorgaat.
Om duidelijkheid te verschaffen volgen hieronder de criteria waarop de velden worden afgekeurd.


Bij kleine regenplasjes op het veld zijn trainingen nog wel mogelijk. Ga echter niet door die
plassen lopen.



Bij grote regenplassen op het veld zijn trainingen niet mogelijk. Betreedt het veld dan ook niet.
Als er veel regen op het veld staat kan het kunstgras los van de grond komen. Dat zie je niet
altijd. Loop je daar op, dan heb je de kans dat je het kunstgras beschadigd.



Is het buiten rond de 0° C, dan kan door een relatief hoge luchtvochtigheid van de lucht en een
bevroren ondergrond rijp ontstaan. De rijp zie je dan als een wit laken op de velden liggen. Het
veld is dan te glad om op te spelen. Dat geldt natuurlijk ook voor ijs op het veld. De kans op
blessures is dan veel groter. De velden mogen dan niet gebruikt worden.



Heeft het gesneeuwd of ligt er nog sneeuw, dan mogen de velden absoluut niet betreden
worden. De sneeuw wordt bij betreding namelijk samengeperst en in het kunstgras gedrukt, dat
leidt snel tot ijsvorming, wat het veld kan beschadigen. Ook duurt het dan langer voor dat het
weg gesmolten is.



Is het veld schoon, maar is de buitentemperatuur ‐10° C of lager, dan mag het kunstgras ook niet
betreden worden. Bij die temperaturen kan het materiaal makkelijker breken als je er op loopt.

Bij twijfel contact opnemen met Edwin Kipuw: 0655 367 219

