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HCEL heeft het protocol voor afgelastingen door weersomstandigheden gekoppeld aan de  
waarschuwingen van het KNMI. 
Let op: alleen de waarschuwingen voor Noord-Brabant gelden. 
Let op: de waarschuwingen zijn tijdsgebonden. Afgelastingen gelden alleen voor het tijdstip 
waarop de waarschuwing van kracht is. De actuele waarschuwing kun je vinden met de link:
https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen/noord-brabant
 

HCEL Protocol

Code geel:
• Vanuit HCEL is er geen afgelasting. Trainingen gaan door. 
•  Voor het reizen naar en van de club is alertheid geboden. Een 

teamleider (trainer, coach, teammanager) kan, vanwege gevaar 
voor reizen, een training afgelasten. Indien geen bericht van de 

teamleider gaat de training door.

Code oranje:
•  Alle trainingen van de hockeyschool, jongste jeugd en jeugd  

D t/m A zijn afgelast.
•  HCEL adviseert de trainingen van seniorenteams af te gelasten.
•  Alleen als de trainer de risico’s goed controleert en er met 

grote zekerheid geen gevaar is kan de training doorgaan, mits 
alle betrokken partijen GEEN bezwaar hebben.

•  Indien er besloten wordt een training toch door te laten gaan, 
dient de trainer een bericht te sturen via Whatsapp naar het 
bestuur - TC senioren. Het bestuurslid kan eventueel toch af-
gelasting eisen.

Code groen: 
• Trainingen gaan door.
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Code rood: 
•  De trainingen zijn afgelast.
• Het is niet toegestaan de velden te betreden.

Overige protocollen m.b.t. weersomstandigheden:
 
Onweer:
• Bij onweer zijn de trainingen afgelast.
• Bij onweer mogen de velden niet betreden worden.
•  Mocht het tijdens de training gaan onweren neem dan het volgende in acht: alleen als er met ze-

kerheid meer dan 10 seconden tussen de flits en de donder is kan er verder gespeeld worden. Bij 
minder dan 10 seconden wordt de training alsnog gepauzeerd / afgelast.

Hevige regenbui/waterplassen op het veld:
• Op velden waar waterplassen staan kan niet getraind worden.

Uitleg kleurcodes KNMI:
  Code groen:   Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van 

een waarschuwing.
  Code geel:  WEES ALERT! Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weer- 

situaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is  
op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voor-
dat het weerfenomeen optreedt worden uitgegeven. De zekerheid is 
minstens 60 procent.

  Code oranje:  WEES VOORBEREID! Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer 
waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel over-
last. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden  
afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

  Code rood:   ONDERNEEM ACTIE! Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een 
grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel 
schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend 
kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 24 uur 
voordat het weerfenomeen zich voordoet uitgegeven. Code rood kan 
ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weer-
situatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.


