
 

 

Procedure afgelastingen Zaalhockey 

 
Afgelasting Hoofdklasse Zaalhockey  
Afgelasten van alle wedstrijden of een gedeelte daarvan kan alleen geschieden in verband 
met de weersgesteldheid en/of calamiteiten bij accommodaties. Het besluit tot eventuele 
afgelasting wordt genomen door de competitieleiding van de KNHB (evt. na overleg met de 

wedstrijdleiding ter plaatse). Een reden tot afgelasting kan zijn dat door 
(weers)omstandigheden het onverantwoord is zich op de weg te begeven. De 
competitieleiding laat zich hierbij mede adviseren door weermedia. Daarbij houdt zij de 
volgende richtlijnen aan: 
 
• Code rood van het KNMI: afgelasting 

• Code oranje van het KNMI: tot 11.00 uur afgelasting met een update om 08.30 uur voor 
het tijdsblok erna 

• Code geel van het KNMI: in beginsel geen afgelasting maar wel mogelijk afhankelijk van 
de plaatselijke omstandigheden in het district 

 
Communicatie 
Een centrale afgelasting wordt op de homepage van de KNHB vermeld. Daar wordt ook 

verwezen naar deze afgelastingprocedure. Het volgende communicatie- en tijdpad wordt 
daarbij aangehouden: 
• uiterlijk op de donderdag voorafgaande aan het weekend melding op de site met 

vermelding tijdstip update 
• vrijdag voor 20:00 uur update met vermelding tijdstip update 
• zaterdag uiterlijk 07.00 uur update met vermelding tijdstip update 
• zondag uiterlijk 07.00 uur update 

 
Afgelastingen binnen districtscompetities 
Ook een district kan wedstrijden afgelasten in verband met de weersgesteldheid en/of 
calamiteiten bij accommodaties. Via de homepage wordt de afgelasting per district 
weergegeven. De competitieleider van het district bepaalt eventueel in overleg met de 

competitieleiding van de KNHB of er wordt afgelast. Daarbij worden de volgende richtlijnen 

aangehouden: 
 
• Code rood van het KNMI: afgelasting 
• Code oranje van het KNMI: in beginsel tot 11.00 uur afgelasting met een update om 

08.30 uur voor het tijdsblok erna tenzij de omstandigheden in of binnen het district 
zodanig zijn dat niet tot afgelasting hoeft te worden overgegaan  

• Code geel van het KNMI: afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden in het district 

 
Let op: met een wedstrijdblok wordt bedoeld een serie wedstrijden zoals bijvoorbeeld een 
drieluik. Als de eerste wedstrijd van een blok binnen of op de tijd van de afgelasting valt, zijn 
ook de andere wedstrijden van dat blok afgelast. Bij twijfel, neem contact op met de 
competitieleider of districtskantoor zaalhockey! 
 
Speeldatum afgelaste wedstrijden 

Een afgelaste wedstrijd wordt niet ingehaald met uitzondering van Topklassewedstrijden. De 
wedstrijd wordt dan verplaatst naar de eerstvolgende mogelijkheid. De competitieleider zal 

de dag en tijd vaststellen en de betreffende verenigingen daarover zo spoedig mogelijk 
informeren.  
 
Informeren zaalbeheerders accommodaties en tegenstanders 

Zaalbeheerders 
De zaalcommissarissen worden geacht de zaalbeheerders van de ‘eigen’ accommodaties te 
informeren. Met ‘eigen’ wordt bedoeld de hal waar de vereniging die dag zaaldienst heeft. 
 
 
 



 

 

Tegenstanders 
Mochten verenigingen in verband met weersomstandigheden besluiten niet af te reizen 

terwijl er geen afgelasting is aangegeven, dan dienen zij de tegenstanders tijdig te 
informeren over hun besluit. Tevens dient dit aan de betreffende competitieleider te worden 
doorgegeven. De competitieleider kan de afzegging toetsen aan de redelijkheid en billijkheid 
en eventueel overgaan tot het opleggen van competitiemaatregelen. 
 
Veiligheid in verband met slechte weersomstandigheden 

De KNHB maakt uiterst zorgvuldig een afweging om over te gaan tot een (centrale) 
afgelasting. Daarbij realiseert zij zich dat de omstandigheden in de verschillende delen van 
het land grote verschillen kunnen vertonen. Er zal dan ook zoveel mogelijk rekening worden 
gehouden met deze verschillende omstandigheden in de districten. Te allen tijde zal echter 
de veiligheid voorop staan.  
De KNHB adviseert dan ook om de weersverwachtingen in de gaten te houden en de 

adviezen van het KNMI op te volgen. 

 
Indien bij weerswaarschuwingen toch wordt besloten om de weg op te gaan dan adviseert de 
KNHB de verenigingen om hun teams en begeleiding op tijd te laten vertrekken en hun 
rijdgedrag aan te laten passen aan de omstandigheden. Het blijft echter altijd de eigen 
verantwoordelijkheid indien wordt besloten om de weg op te gaan. Veiligheid staat voorop! 
 
Voor verdere vragen kan contact worden opgenomen met de competitieleiding. 

 
 

 


