
Procedure gebruik accommodatie (velden en clubhuis) van RMHC De Pelikaan 

 

Er zijn enkele regels met betrekking tot het gebruik van de kunstgrasvelden. Het is alleen toegestaan 

met kunstgrasschoenen op de kunstgrasvelden te hockeyen.  

Het is niet toegestaan om:  

 met voetbalachtige noppen onder de schoenen het KG veld te betreden; 

 met zwart zand of gras onder de schoenen het veld te betreden;  

 om op het KG veld te roken; 

 om kauwgom te gebruiken op het KG veld; 

 om glazen, flessen of kopjes mee het KG veld op te nemen. 

En natuurlijk is het niet toegestaan de velden te betreden als deze zijn afgekeurd door de 

keurmeester. Veiligheid van spelers en speelsters staat daarbij voorop !  

 

Het afkeuren van de kunstgrasvelden gebeurt als: 

 de velden blank staan door regenwater; 

 er regenplassen op de velden staan waardoor de bal niet kan rollen ( dit kan plaatselijk zijn);  

 er een zware wind staat (zeker bij de jongste jeugd uit veiligheidsoverwegingen); 

 er zodanig veel wind staat dat de goals gaan verschuiven;  

 er mist is, zodanig dat je vanaf een goal het overliggende goal van het zelfde speelveld niet 

kunt zien;  

 de lijnen door het opwaaien van het zand niet zichtbaar zijn; 

 er rijp op de velden ligt (witte uitslag; dit veroorzaakt gladheid);  

 de temperatuur onder nul ligt waardoor de velden bevroren zijn (dit is te controleren door 

een bal op schouderhoogte te laten vallen. Stuitert deze, dan niet spelen. Ook de 

kunststofpolen voelen dan hard aan); 

 de temperatuur boven nul is maar er toch nog bevroren plassen of plekken op de velden zijn; 

• de velden geheel of gedeeltelijk besneeuwd zijn; 

 de velden door hagel worden bedekt (kan tijdelijk zijn); 

 de weersverwachting van dien aard is dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Dan 

zijn ook de eventuele algehele of districts afgelastingen op teletekst of op de website van de 

KNHB te raadplegen; 

 een goal om wat voor redenen dan ook beschadigd is ( bijv. een gat in de doelplank).  

 

De keuring van de velden wordt door de keurmeester van de vereniging verzorgd. Zijn de velden 

door hem afgekeurd, is het ook echt niemand toegestaan de velden nog te betreden. Bij twijfel of de 

KG velden bespeelbaar zijn, kun je kijken op de website van Pelikaan. Staat hier niets vermeld en is er 

twijfel of er gespeeld kan worden, stuur dan een email naar veld@hcdepelikaan.nl. 
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Gebruik Velden 

Als coaches, trainers, teams en/of ouders gebruik willen maken van een van de velden buiten de 

normale wedstrijddagen en trainingstijden kan dat, maar neem dan even contact op met 

trainingscoordinator@hcdepelikaan.nl  

De beschikbaarheid zal dan in overleg met de wedstrijdsecretariaten bekeken worden. Zonder 

toestemming is het niet toegestaan de velden te gebruiken.  

 

Gebruik Clubhuis 

Als teams, commissies en/of andere leden gebruik willen maken van het clubhuis buiten de normale 

wedstrijddagen kan dat, maar neem dan ook even contact op met de barbeheerder (bar-

commissie@hcdepelikaan.nl). De beschikbaarheid zal dan in overleg met de barcommissie bekeken 

worden. 
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