
  

 
 

   
 

EN, GAAT ‘T DOOR?  
De meest gestelde vraag in deze maanden is wel: ‘En, gaat de voetbal door?’ 
Regen, sneeuw, vorst: wat bepaalt dat de trainingen - en soms ook de wedstrijden 
- worden afgelast? We vragen het Jan en Myra, die regelmatig voor een moeilijke 
keuze staan. Iedereen wil altijd voetballen, maar uiteraard ook wedstrijden 
spelen. Voor dat laatste is het zaak dat tijdens de trainingen de grasmatten niet 
kapot worden gespeeld. Precies dat is leidend tijdens de besluitvorming rondom 
afgelastingen. 

 
Hoe beoordeel jij de velden, Jan? 

Jan: ‘Ik ga, zeker in dit seizoen, meerdere keren per dag naar het gras kijken. Dit 
doe ik al 25 jaar voor de KNVB en voor de Gemeente Waalre. Zeker in deze 
periode, waarin het gras niet groeit, loop je het gras snel kapot. Hierdoor moeten 
we kritischer kijken of trainen mogelijk is. Dat beoordeel ik op basis van het water 
dat er op de velden staat - en voor de goals ligt - en de weersvoorspelling. We 
kijken altijd naar de veiligheid voor de spelers én de conditie van de velden. Dus 
als de conditie van het veld goed is, maar het gaat onweren, dan wordt er ook 
afgelast. Evenals bij de codes oranje en rood die door het KNMI worden 
afgegeven. 
 
Myra: ‘Bij onze club hebben we twee wedstrijdvelden en één trainingsveld. Op de 
wedstrijdvelden wordt ook getraind. Dat moet ook wel, gezien het groot aantal 
teams dat we hebben. Het voornaamste is dat we bij slecht weer de 
wedstrijdvelden niet kapot lopen, zodat er geen wedstrijden kunnen worden 
gespeeld. Doorgang van de wedstrijden, zeker die van het eerste elftal, heeft 
prioriteit.’ 
 
Jan: ‘Daarnaast hebben we dit seizoen nog een extra uitdaging. Het hoofdveld 
wordt dit seizoen vernieuwd. Dat betekent dat naast het gras ook de leidingen 
etc. vernieuwd gaan worden (en nee, we krijgen geen verlichting op dat veld), een 
flinke klus dus. We weten niet wanneer de gemeente gaat beginnen, maar het kan 
zijn dat we tijdelijk nog maar twee velden tot onze beschikking hebben. Dan gaan 
we het trainingsveld ook inzetten als wedstrijdveld. Extra reden om een beetje 
zuinig te zijn op dat veld. 
 

Wat gebeurt er als we bij veel water op de velden wel zouden 
voetballen? 
Jan: ‘Als het veld verzadigd is en het water al tussen de wortels staat (hoeft nog 
geen plas te zijn) dan kan een veld al in één dag kapot gespeeld worden. Vooral de 



  

 
 

   
 

doelgebieden zijn kwetsbaar. Je krijgt daar zandplaten waar het gras weg is en 
zonder de wortelstructuur van het veld is de waterafvoer nog vele malen slechter. 
Het veld is dan nog gevoeliger voor afgelasting en kan zelfs uiteindelijk worden 
afgekeurd als wedstrijdveld. Met als resultaat dat er geen wedstijden kunnen 
worden gespeeld. En dat wil je niet.  
 
Hevige regen heeft ook gevolgen voor de witte lijnen op het veld. Die worden er 
door de terrein-vrijwilligers van RKVV wekelijks opgezet. Die zijn belangrijk voor 
de wedstrijden. Staat er veel water op de velden en sliden we er overheen of 
worden er goals op de lijnen gezet dan vervagen de lijnen en mogen er geen 
wedstrijden worden gespeeld. Vandaar ook dat we, als het regent en de training 
gaat wél door, vragen om geen goals te gebruiken of ze binnen de lijnen te 
plaatsen. 

Aan de andere kant willen we ook gewoon de kwaliteit van de grasmat in 
topconditie houden. En dat zijn ze. Het is niet voor niets dat Arsenal onze club 
koos voor de training! Dat is iets waarop we trots mogen zijn.’  
 

Kunnen we het trainingsveld dan niet opofferen?  

We hebben dat veld, zeker als er bijvoorbeeld wedstrijden worden afgelast, zoals 
afgelopen weekend met sneeuw, soms nodig als wedstrijdveld bij 
inhaalwedstrijden. Deze vinden soms ook op doordeweekse trainingsavonden 
plaats. Daarbij hebben we dit veld straks nodig als er groot onderhoud van het 
hoofdveld plaatsvindt. Bovendien kun je niet alle teams op een trainingsavond op 
het trainingsveld laten spelen. Dat past gewoonweg niet. We hebben een goede 
veldcapaciteit, maar met het aantal teams dat er nu bij RKVV speelt, kunnen we het 
ons niet veroorloven om een veld daarin kapot te spelen. 

 

Hoe is dit bij andere clubs? Trainen die wel bij regen? 

Myra: ‘Dat ligt eraan. Hebben zij kunstgras dan kan er, ook bij regen, worden 
getraind. Maar de meeste clubs lassen een winterstop in die veel langer is dan die 
van ons. Juist omdat het gras in deze periode weinig kan hebben en er veel 
afgelastingen zijn. Wij hebben er dit jaar voor gekozen om de winterstop van de 
trainingen te beperken tot de kerstvakantie. Maar dat houdt dan ook in dat de 
kans dat het doorgaan van trainingen niet vanzelfsprekend is. Daarvan is niet 
iedereen zich bewust.’  
 

 



  

 
 

   
 

Soms regent het en gaan de trainingen wel door. Waar ligt de 
scheidingslijn? 
Jan: ‘Het gaat vooral om de hoeveelheid water die de middag voor de trainingen is 
gevallen. Als het in de ochtend of begin van de middag veel regent, kan het water 
de tijd krijgen om de grond in te trekken. Regent het non stop twee uur voor de 
trainingen dan staat er te veel water op het veld. Dan gelasten we de trainingen 
meestal af. Richting het voorjaar gaat het gras weer groeien en kunnen we meer 
risico nemen. Dan is het veld gewoon sterker en kan het meer aan. We willen ook 
niet tot het laatste moment wachten om af te gelasten. Dus rond 16.00/17.00 uur 
maken we de op een trainingsdag de balans op: ‘Wat doen we?’ Spelers, trainers 
en ouders willen ook weten waar ze aan toe zijn en niet iedereen woont dichtbij. 
Dan gebeurt het ook soms dat we afgelasten terwijl het uiteindelijk misschien niet 
nodig was. Gelukkig komt dat niet heel erg vaak voor, maar het gebeurt wel eens.’ 

En bij sneeuw? 
Myra: ‘Bij sneeuw gaan trainingen en wedstrijden vrijwel zeker niet door. Vorst is 
een ander verhaal, dan ligt het eraan of het gaat om nachtvorst en of dat een 
combinatie is met een nat veld en of dat de vorst in de loop van de dag wegtrekt. 
Vorst door winterweer zit vaak dieper in de grond dan nachtvorst. Voor 
wedstrijden betekent dit vaak een afgelasting.  
 
Voor trainingen ligt dat wat genuanceerder. Op een hard veld kan in principe best 
getraind worden, tenzij dat het echt glad is of het veld te hobbelig. Onze velden 
zijn wel zo vlak dat ze meestal goed genoeg zijn om dan te trainen. Ook dat heeft 
weer te maken met de goede conditie van de velden.’  
 
Jan: ‘Je moet er dan als trainer wel rekening mee houden dat spelertjes niet te 
lang stil staan (kou). Zodra de temperatuur weer boven 0 komt betekent dat dan 
helaas niet dat het veld meteen weer bespeelbaar is. Je krijgt dan te maken met 
opdooi waarbij de bovenste laag van het veld wel ontdooit, maar het smeltwater 
niet weg kan doordat de laag daaronder nog steeds bevroren is. 

Deze winter hebben we bij vorst de meeste trainingen laten doorgaan. Dat 
sommige trainingen vervolgens alsnog niet doorgingen, was dan de keuze van de 
trainers of teams onderling. Bijvoorbeeld vanwege de lage temperaturen.‘ 
 

‘Welke opties zijn er wel?’ Met deze vraag wenden we ons tot Paul 
Lavrijssen, de voorzitter van onze club. 
Paul: ‘De trainers mogen altijd bij Hoeveland informeren, maar daaraan zijn 
kosten, voor eigen rekening, verbonden. We hebben nog het trapveldje (waar het 
jeugdkamp was). Als er vrijwilligers zijn die hiermee in aan de slag willen, dan 
staan wij ervoor open om hiervan een extra trainingsveld te maken. Dus bij deze 



  

 
 

   
 

een oproep aan personen die dit een leuk project vinden en hiervoor een plan, 
inclusief begroting, willen maken. Denk aan het egaliseren en volstorten met geel 
zand. Wij staan als bestuur open voor deze mogelijkheden, mits er vrijwilligers zijn 
die deze kar trekken.’  

 
Is een kunstgrasveld geen optie? 
Paul: ‘Een kunstgrasveld is extreem duur en moeten wij als club zelf financieren. 
Denk aan zo’n 3 tot 4 ton. Natuurlijk bekijken we de mogelijkheden weleens, maar 
met het aantal leden van onze kleinere vereniging moeten we de contributie dan 
misschien wel verdubbelen. Dat is ook niet wat we willen als toegankelijke 
vereniging.’ 

 
 
 

Dit bericht is geschreven in samenwerking met Jan, Myra en Paul. Namens de 
jeugdcommissie en het hoofdbestuur hopen we dat hiermee de vele vragen 
rondom de afgelastingen zijn beantwoord. We snappen dat leden (en hun 

ouders) teleurgesteld zijn als trainingen niet doorgaan. Dat enthousiasme siert 
onze club. Toch willen we jullie vragen om jullie begrip bij afgelastingen. Dit 
besluit wordt, zoals jullie hierboven kunnen lezen, weloverwogen genomen. 
Heb je toch vragen? Stuur een mailtje aan: jeugdcommissie@rkvvwaalre.nl . 

 

 

 


