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Leuk dat je het hockeyveld gebruikt. We hebben de volgende gebruiksregels, 
zodat iedereen er lang van kan genieten! 

Schoeisel 

 Alleen met sportschoenen en platte schoenen mag je het veld op. 

 Voetbalschoenen met gewone vaste noppen mogen wel, voetbalschoenen met schroefnoppen niet, 
naaldhakken natuurlijk ook niet. 

Het hele veld gebruiken  

 Gebruik ook het deel van het veld dat verst van het clubhuis is. Dan wordt het gelijkmatig ingelopen 
en slijt het ook gelijkmatig. 

Hou het gezellig en netjes 

 Hou het veld netjes en controleer het veld voor vertrek. Ruim afval en spullen op. 

 Sigaretten en vuur op het veld zijn verboden, dat spreekt voor zich. 

 Glas en andere scherpe dingen horen ook niet op het veld. 

 Na afloop de hekken sluiten, anders krijgen we honden en konijnen op het veld. 

 Houd rekening met de andere gebruikers dan de hockeyclub. De eigenaar, Stichting Kunstgras 
Accommodatie Tolhuislaan (SKAT), verhuurt het ook aan anderen. 

Veldverlichting 

 De lichtknoppen zit in kleedkamer 1 aan de linkermuur vlakbij de WC. Instructies hangen er 
(binnenkort) erbij. 

  Doe alleen die helft van het licht aan die je nodig hebt (de stroomkosten zijn zeer hoog). 

 Als je ze per ongeluk uit doet, duurt het minstens 15 minuten voor ze weer aan kunnen. 

 De lampen werken alleen van zonsondergang tot middernacht (tijdklok). 

Wanneer mag je het veld NIET gebruiken? Afgelastingen 

 Voor hockeyers worden de afgelastingen bekend gemaakt via:  
– Twitter (@hckrommerijn), en/of 
– via de website http://www.hckrommerijn.nl 
– Wedstrijden via LISA (te zien in het wedstrijdschema op de site of in de hockey.nl app). 

 Andere huurders kunnen voor afgelastingen contact opnemen met SKAT. 

 Het veld mag niet gebruikt worden bij:  
– Sneeuw en rijp. Sneeuw en rijp blijft op kunstgras veel langer liggen dan elders. 
– Bij vorst. Vanaf +1 wordt het veld al onbespeelbaar i.v.m. “vorst aan de grond”. 
– Bij opdooi (Heijmans komt nog met nadere instructies). 

 Laat de sneeuw liggen. Sneeuwschuiven verplaatst het zand en beschadigt het veld. 

Meld oefenwedstrijden en wijzigen van trainingstijden 

 Het kunstgrasveld gebruiken buiten de competitiewedstrijden en reguliere trainingen om, 

bijvoorbeeld voor een oefenwedstrijd of het verschuiven van een training? Laat het tijdig de 

Technische Commissie weten via tc@hckrommerijn.nl. Dit voorkomt dat het veld dubbel bezet is!  

 Leden mogen buiten officiële wedstrijden en trainingen incidenteel gebruik maken van het veld, mits 

er geen andere huurders zijn. 
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