
Beleid slechte weersomstandigheden  
TOP had al afspraken over wat te doen in het geval van (dreigende) slechte weersomstandigheden 
waardoor vervoer van en naar competitiewedstrijden gevaarlijk kan zijn. Deze afspraken zijn nu 
bijgewerkt en uitgebreid. Alle weersomstandigheden zoals zware storm, gladheid door ijzel, sneeuw 
en/of hoge temperaturen komen aan bod. Ook zijn er afspraken gemaakt voor het gebruik van de 
kunstgrasvelden in combinatie met onweer. Bij het maken van onze afspraken gaan we uit van beleid 
van het KNKV.  

In het kort: 

1 Bij sneeuw, ijzel en tijdens de dooiperiode: kunstgrasvelden niet gebruiken. 
2 Bij onweer binnen drie kilometer: niet buiten trainen of korfballen. 
3 Bij zware storm: stop trainingen of wedstrijden als zware storm risico’s geeft (omvallen palen). 
4 Ga bij twijfel niet de weg op voor trainingen en andere activiteiten bij weersomstandigheden die 

de weg op gaan gevaarlijk maken. Informeer mensen zodat ze weten dat jij of je kind niet komt. 
5 Bij hoge temperaturen: hou rekening met hoge temperaturen tijdens trainingen, wedstrijden en 

andere activiteiten. 
6 TOP beslist met hulp van de verderop geschreven afspraken ‘Protocol Wedstrijddoorgang’ of 

trainingen, wedstrijden en andere activiteiten bij slechte weersomstandigheden doorgaan of niet 
 

1. Bij sneeuw, ijzel en tijdens de dooiperiode: kunstgrasvelden niet gebruiken. 
• Bij kale vorst kunnen de kunstgrasvelden gebruikt worden. Kale vorst betekent dat er geen 

sneeuw of ijs op de velden ligt. Wel is het kunstgras uiteraard hard.  
• Verwijderen van sneeuw is niet toegestaan. Omdat de kunstgrasmat beschadigd kan worden.  
• Bij een besneeuwd kunstgrasveld is de toegang verboden. Doordat er over het veld heengelopen 

wordt ontstaat ijsvorming. Dat ijs hecht zich aan het kunstgras vast. Daardoor ontdooit het 
kunstgrasveld langzamer.  

• Bij ijzel is de toegang tot het kunstgrasveld verboden. De kunstgrasvezels waarop zich ijs afzet 
kunnen dan breken. Dit is niet meer te repareren. Daarnaast is het door de gladheid voor 
iedereen ook gevaarlijk om op het kunstgras te spelen of sporten. 

• Tijdens de dooiperiode is toegang tot de kunstgrasvelden verboden. Dus zolang de vorst niet uit 
de bodem is verdwenen. Dit omdat dat van invloed kan zijn op de hele constructie van de 
kunstgrasvelden. 
 

2. Bij onweer binnen drie kilometer: niet buiten trainen of korfballen. 
• Wedstrijden en trainingen worden gestopt in het geval dat onweer zich op een afstand van 3 km 

of minder bevindt. 
• De 3 km kan ongeveer gemeten worden. Namelijk door de tijd te meten tussen het zien van de 

bliksemflits en het horen van de donder. Als die tijd minder dan 10 seconden is, dan is het 
onweer binnen 3 km afstand.  

• Als er nog genoeg tijd over is, kan de training of wedstrijd doorgaan als de onweersbui is 
afgedreven en het veld droog genoeg is om op te spelen. 

Bron: https://www.knkv.nl/rvw-3-08-bb-onderbreken-van-wedstrijden-bij-onweer/ 

  



 

3. Bij zware storm: stop trainingen of wedstrijden als zware storm risico’s geeft 
• Wedstrijden en trainingen worden gestopt als zware storm risico’s geeft. Bijvoorbeeld als losse 

palen met voetstukken kunnen omwaaien.  
• Schuil tijdelijk binnen in bijvoorbeeld de kleedkamers of kantine.  

 
4. Ga bij twijfel niet de weg op voor trainingen en andere activiteiten bij weersomstandigheden 

die de weg op gaan gevaarlijk maken. Informeer mensen zodat ze weten dat jij of jouw kind 
niet komt. 

• TOP vindt het belangrijk dat bij slecht weer iedereen denkt aan zijn of haar eigen veiligheid. En 
aan dat van zijn of haar kinderen en andere weggebruikers. Denk goed na of je de weg op wilt bij 
(dreigende) slechte weersomstandigheden die het de weg op gaan voor trainingen of andere 
activiteiten mogelijk gevaarlijk maken.  

• Ga bij twijfel niet de weg, het fietspad of de stoep op. Meld aan de train(st)er dat jij of jouw kind 
niet komt trainen.  

• Ook vrijwilligers die training geven of voor andere activiteiten naar de kantine of sporthal gaan, 
denk aan je eigen veiligheid. Informeer op tijd de direct betrokkenen als je thuisblijft. 

• Het bestuur overlegt met de betrokken commissies trainingen of activiteiten doorgaan. Dit met 
hulp van de hieronder geschreven afspraken ‘Protocol wedstrijddoorgang’. 
 

5. Bij hoge temperaturen: hou rekening met hoge temperaturen tijdens trainingen, wedstrijden 
en andere activiteiten. 

Mooi weer zal niet snel een reden zijn om trainingen, wedstrijden of andere activiteiten niet door te 
laten gaan. Omdat er buiten op ons complex niet veel schaduw is, vragen we iedereen wel goed 
rekening te houden met hoge temperaturen als die er zijn:  

• Drink genoeg: Neem een bidon mee, die je met water kunt vullen. 
• Las extra drinkpauzes in tijdens de trainingen of wedstrijden.  
• Bescherm je huid: smeer je in met zonnebrand. Zet eventueel ook een petje op.  
• Hou jezelf koel: zoek af en toe even de schaduw op in de kantine of onder de bomen achter de 

velden. Of koel met water, een nat shirt, natte handdoek in je nek of natte pet.  
• Luister vooral naar je lichaam. Voel je je niet lekker? Neem dan geen risico en doe rustig aan of 

stop. 

Bron: Tien tips voor sporten bij heel warm weer of extreme hitte - NOCNSF 

6. Protocol wedstrijddoorgang 
Bij mogelijk gevaarlijk vervoer door slechte weersomstandigheden 

Het bestuur heeft in de afspraken hieronder beschreven hoe te handelen in het geval van 
(dreigende) slechte weersomstandigheden die het vervoer van en naar competitiewedstrijden 
mogelijk gevaarlijk maken. Bij het maken van onze afspraken gaan we uit van beleid van het KNKV. 

1) Zodra zich bovengenoemde weersomstandigheden dreigen voor te doen, nemen voorzitter en 
andere bestuursleden contact met elkaar op om de situatie te bespreken.  

2) Zo nodig hebben zij op vrijdagavond en zaterdag om de paar uur structureel overleg om de 
noodzakelijke beslissingen te nemen.  



a) Zij kijken welke waarschuwingen of verwachtingen er zijn vanuit het KNMI, met betrekking 
tot gladheid en sneeuw.  

b) Hierbij houden zij rekening met de geplande tijdstippen en locaties van de uitwedstrijden.  

c) Wanneer TOP een bus heeft besteld, neemt TOP ook contact op met de busmaatschappij 
over het al dan niet doorgaan van de busreis.  

3) De bestuursleden zorgen ervoor dat er personen (bijvoorbeeld van de technische commissies, 
wedstrijdzaken en/of zijzelf) op zaterdag in de kantine aanwezig zijn op het moment dat de ploegen 
vertrekken, om:  

a) ouders voor te lichten over de afspraken; 

b) zo nodig te zorgen voor correcte afmeldingen bij clubs en/of scheidsrechters;  

c) afmeldingen van andere ploegen die niet naar De Korf/ Wasbeek komen aan te nemen. 

4) Als het KNKV de wedstrijden niet laat doorgaan, wordt dit ook z.s.m. op onze website of via onze 
sociale media en de teamapps bekend gemaakt.  

5) Als geboekte busreizen niet doorgaan wordt dit z.s.m. op onze website of via onze sociale media 
gepubliceerd. De reizigers wordt deze informatie per e-mail en/of whatsapp gegeven.  

6) Als een ploeg laat weten dat ze niet naar in De Korf/ Wasbeek komen, moet dit z.s.m. aan de 
aanwezigen in de kantine worden doorgegeven. Dit wordt ook z.s.m. op onze website of via onze 
sociale media en via de teamapps bekend gemaakt. Ook worden aan de coach en scheidsrechter van 
TOP opgebeld dat de wedstrijd niet doorgaat. Het niet doorgaan van de wedstrijd wordt ook 
genoteerd in het digitaal wedstrijdformulier. En ook de zaalwacht moet weten dat de wedstrijd niet 
doorgaat.  

7) Als het KNKV de wedstrijden wel laat doorgaan, maar de weersomstandigheden zijn zo slecht, dan: 

a) gaan alle thuiswedstrijden in De Korf/ Wasbeek altijd door. De tegenstander moet de 
afweging te maken of ze wel of niet komen. 

b) geldt voor de jeugd in de A- tot en met F-teams het volgende: wanneer de ouders/coaches 
het onverantwoord vinden om te rijden, dan gaat de wedstrijd niet door. Het team moet 
afgemeld worden bij de desbetreffende tegenstander.  

c) geldt voor de senioren het volgende: als zij het onverantwoord vinden om te rijden, dan 
gaat de wedstrijd niet door. Het team moet afgemeld worden bij de desbetreffende 
tegenstander.  

d) geldt dat als de wedstrijd toch niet doorgaat het volgende: meldt dit bij de desbetreffende 
tegenstander en de aangewezen scheidsrechter. Hierbij wordt rekening gehouden met 
eventuele gevolgen: bijvoorbeeld tuchtrechtelijke sancties door het KNKV.  

 

Bron: KNMI - KNMI waarschuwingen 

  



Beleid KNKV bij bijzondere weersomstandigheden 
Het KNKV kent een beleid met betrekking tot afgelastingen vanwege bijzondere 
weersomstandigheden, zoals zware storm, gladheid veroorzaakt door ijzel, sneeuw en/of hoge 
temperaturen. Dit beleid geldt voor alle competities die door het KNKV worden georganiseerd. 

In alle gevallen staat de veiligheid van de sporters en eventuele begeleiding voorop. Het is daarmee 
ook de verantwoordelijkheid van de verenigingen, sporters, scheidsrechters zelf om al dan niet af te 
reizen of te spelen. Bij twijfelachtige weersomstandigheden is het belangrijk om goed voor te 
bereiden. Hoe laat vertrekt de tegenstander? Hoe laat vertrekt de scheidsrechter? Op die manier 
kunnen er goede afwegingen worden gemaakt en voorkomen we dat mensen onnodig of 
onverantwoord afreizen. 

Beleid KNKV voor algehele afgelasting 
Weersomstandigheden kunnen qua plaats, regio maar ook tijd gedurende de dag erg verschillen. 
Denk hierbij aan omstandigheden die in het Zuiden compleet anders kunnen zijn dan in het Noorden 
of tussen ’s ochtends vroeg en ’s middags al vrij fors uiteenlopen. Dit betekent dat in het ene 
gedeelte van het land prima gespeeld kan worden, terwijl in een ander gedeelte dit totaal 
onverantwoord is. Daar komt bij dat een algehele afgelasting ook veel wedstrijden kan treffen die 
wel gespeeld kunnen worden. Gevolg hiervan is dat er onnodig kosten voor de verenigingen worden 
gemaakt als gevolg van extra zaal- of veldhuur of onnodige belasting van vrij geplande weekenden. 
Om deze redenen zal het KNKV niet snel overgaan tot een algehele afgelasting maar geeft het KNKV 
wel adviezen en beleid af hoe met bijzondere weersomstandigheden om te gaan. Via de link in de 
bron hieronder is ook te lezen wat de praktische gevolgen zijn bij het niet afreizen naar of doorgaan 
van een wedstrijd.  

Bron:  https://www.knkv.nl/competition/beleid-bij-bijzondere-weersomstandigheden/  


