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Warmteprotocol 

Doel: Duidelijkheid bieden zodat we op een veilige manier omgaan met trainen / wedstrijden/ 
toernooien spelen bij (zeer) warm weer.  

De volgende afspraken zijn miv 1 juli 2020 van kracht voor alle trainingen, wedstrijden en 
evenementen die georganiseerd worden op het complex van voetbalvereniging Hooglanderveen. 

Bij 27 graden Celsius of hoger (schaduwtemperatuur) wordt er NIET gevoetbald of getraind door 
jongeren tot en met Onder 17. Dit geldt in principe ook voor evenementen als toernooien en 
jeugdkamp. Voor de teams Onder 18 en ouder worden de trainingen aangepast aan de 
weeromstandigheden. De veiligheid van alle spelers heeft onze prioriteit! 

Voor het meten van de actuele temperatuur nemen we de thermometer die op de club hangt als 
uitgangspunt. Daarnaast wordt voor weersvoorspellingen de site van Weerplaza als uitgangspunt 
gebruikt. Voor de meest actuele voorspellingen van Weerplaza  

De EHBO groep bewaakt en adviseert, het bestuurslid voetbal operationele zaken beslist uiteindelijk. 

 

Trainingen 

• 2 uur van te voren is het meetmoment: EHBO belt bestuurslid voetbal operationele zaken. 

Bestuurslid voetbal operationele zaken neemt het besluit. 

• Als het KNMI Code Rood heeft afgekondigd voor onze regio wordt er NIET getraind. 

 

Wedstrijden 

De voorzitter Wedstrijdzaken gaat bij 27 graden Celsius of hoger (schaduw temperatuur) contact 
opnemen met de competitieleider van het betreffende KNVB-steunpunt, dan wel met de 
competitieplanner landelijke competities van de KNVB voor overleg.  

Mocht er besloten worden wel te spelen dan wordt er rekening gehouden met de 
weersomstandigheden. 

• Voor wedstrijden geldt dat er bij teams vanaf Onder 12 en ouder KNVB afspraken zijn: 
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Toernooien / Jeugdkamp en andere evenementen 

• Maatwerk: 2 dagen van te voren meetmoment.  

• EHBO belt bestuurslid voetbal operationele zaken. 

• Bestuurslid voetbal operationele zaken neemt het besluit. 

 

Het kan voorkomen dat wedstrijden tot een bepaalde tijd wel doorgaan en vanaf bijvoorbeeld eind 
van de ochtend / begin van de middag worden afgelast. Dit zal via de site, facebook en / of per team-
app bekend gemaakt worden. 

Bij 25-27 graden gelden de volgende instructies voor spelers die door leiders en trainers aan de spelers 
bekend gemaakt worden: 

 

• Houd de warming-up kort  

• Drink alleen water (geen frisdrank, suikerhoudende dranken) 

• Koel ook je gezicht en nek. Bijvoorbeeld met een natte handdoek 

• Kleed je luchtig (bij voorkeur lichte kleuren) 

• Bescherm je tegen de zon met zonnebrand 

• Train niet intensief 

• Advies:   

- extra  drinkpauzes en  kortere  speeltijden  i.o.m. leiders / scheidsrechters / spelbegeleiders. 

 

VEILIGHEID VOOR JOUW SPORTWELZIJN! 
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