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Deze beleidsmaatregel moet duidelijkheid verschaffen in het afgelastingsbeleid van de trainingen 
voor alle teams van vv LEO. De weerelementen bepalen vaak menig discussie in de aanloop naar 
de training. Moet er afgelast worden, ja of nee? Daarom hier wat achtergronden over de 
afgelastingprocedure, om meer duidelijkheid te geven en begrip te kweken voor die vrijwilligers 
die de diverse beslissingen moeten nemen. De verantwoordelijkheid voor het afgelastingsbeleid 
berust bij de Jeugd- en/of Technische Commissie. 
 
Uitgangspunten voor afgelasting 
Afgelasting is gebaseerd op twee primaire uitgangspunten: 

 waarborgen van de veiligheid van de spelers. Met name is dit in het geding bij bevroren of 
spekgladde velden en bij onweer. 

 conditie van de velden. 
 

Voorspelbaarheid 
Het KNMI kan al niet altijd exact het weer voorspellen, laat staan de vrijwilligers én het weer én de 
conditie van het veld. Op de eerste plaats moet de weersverwachting beoordeeld worden. Natuurlijk, 
buitenradar en het KNMI worden geraadpleegd, maar zelfs als er regen dreigt hangt het nog af van de 
hoeveelheid. En dat kan plaatselijk nog eens sterk verschillen. Iedereen heeft wel bevindingen over weer 
en veld, maar men zal moeten vertrouwen op het inschattingsvermogen en de ervaring van de 
verantwoordelijken. 
 
Afgelastingsfactoren kunnen zijn: 
 
Mist  
Als er vanaf de middenstip, de doelen en hoeken niet meer goed kunnen worden waargenomen.  
 

Onweer 
Een hele aparte categorie vormt onweer. Dit is het meest lastige weerelement om vooruit te bepalen wat 
het gevolg zal zijn. De voorspelling van mogelijk onweer vele uren van tevoren is vrijwel nooit een reden 
om direct tot afgelasting over te gaan. Onweer is meestal plaatselijk. In de praktijk zal het hier meestal 
neerkomen op het staken van de training. Er moet gestaakt worden indien de tijd tussen flits en donder 
minder dan 10 seconden bedraagt. Een ieder heeft de verplichting trainers of leiders daarop te 
attenderen. De trainers / begeleider dient de ontwikkelingen in de gaten te houden. Bij twijfels dient 
gestaakt te worden.  
 

Harde of stormachtige wind  
Vanaf windkracht 8 à 9 is er sprake van storm waarbij de windsnelheden oplopen tot 80 km per uur. De 
uitwerking boven land en bij de mens is dat takken afbreken, dakpannen wegwaaien, kinderen omwaaien, 
etc. Ook hier neemt de JC of TC de beslissing.  
 

Extreem lage temperaturen  
In combinatie met een stevige wind voelt het bij lage temperaturen soms kouder aan dan het in 
werkelijkheid is. Men spreekt dan over een lagere gevoelstemperatuur. Voetballen onder deze 
weersomstandigheden komt in het amateurvoetbal nauwelijks voor, omdat dit type weer vaak gepaard 
gaat met bevroren velden.  
 

Zeer nat en koud weer  
Bij zeer nat en gelijktijdig koud weer kan bij het pupillenvoetbal op bepaalde gronden worden besloten een 
training af te gelasten. Dit bijvoorbeeld bij extreem koud of nat weer. In alle andere categorieën gaan de 
trainingen wel door. 
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KNMI Weeralarm 
Een KNMI weeralarm betekent niet dat er automatisch afgelast wordt. Soms blijkt het mee te vallen, soms 
is het ergste alweer lang voorbij als de training begint, soms blijkt het zwaartepunt landelijk elders te 
liggen. De kans op afgelasting is natuurlijk wel heel erg groot, maar de trainers moeten zelf informeren bij 
de Jeugd- en/of Technische commissie of er daadwerkelijk afgelast gaat worden. 
Bij code rood worden de trainingen altijd afgelast. 
 

Communicatie 
In de diverse groepsapps kan gecommuniceerd worden met betrekking tot de afgelastingen. Zo is meteen 
iedereen op de hoogte van de vraag, gevolgd door het antwoord. Dit kan onnodige discussie voorkomen. 
 


