
Spelen en trainen tijdens de winter 

Bij HC Mierlo maken we sinds deze winter gebruik van een zogenaamd Slecht Weer Protocol. Dit 
protocol is opgesteld om te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan over wanneer trainingen 
of wedstrijden wel of niet doorgaan.  

Het protocol luidt als volgt: 

 Bij sneeuw op de velden GEEN wedstrijden/trainingen op alle velden 
 Temperaturen onder 5 graden Celsius EN kans op neerslag GEEN wedstijden/trainingen op alle 

velden 
 Temperaturen tot -5 graden Celsius zonder neerslag WEL wedstrijden/trainingen op veld 1 en 2 
 Temperaturen tot 0 graden Celsius zonder neersleg WEL wedstrijden/trainingen op veld 3 
 Bron is weeronline 

 

Wanneer de voorspellingen voldoen aan bovengenoemd protocol dan worden trainingen en/of 
wedstrijden afgelast. Communicatie vindt plaats voor 12uur op Lisa. Op deze manier is iedereen snel 
op de hoogte en krijgen we geen extra kosten doorbelast van externe partijen.  

 

Bij het opstellen van het protocol is rekening gehouden met de huidige situatie rond Corona. Ons 
beleid is er op gericht om de risico’s voor kinderen, trainers en coaches te beperken.  We willen 
voorkomen dat spelers en trainers gezondheidsklachten krijgen. Het protocol geldt voor alle teams 
die op de desbetreffende dag activiteiten hebben.  

Teams mogen op eigen initiatief afwijken van de regel ‘Temperaturen onder de 5 graden Celsius EN 
meer dan 50% kans op neerslag’. De training dient door het team zelf te worden georganiseerd. Bij 
de zijdeur hangt een sleutelkastje met daarin de sleutel van de zijdeur. Hiermee kun je de verlichting 
aanzetten. De code kun je krijgen via je lijnverantwoordelijke binnen de TC. Na de training moeten 
de lampen worden uitgezet, de deur worden afgesloten en de sleutel terug in het kastje geplaatst 
worden. Advies van de club is om niet af te wijken van bovenstaande slecht weer protocol.  

Wij realiseren het ons dat het vervelend is als trainingen of wedstrijden niet door gaan. In de huidige 
Corona periode zijn we helaas genoodzaakt met een slecht weer protocol te werken.  

Met vriendelijke groet,  

HC Mierlo 


