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1. Instructie voor het sproeien van de velden 
 

- AthenA heeft vijf watervelden die gesproeid kunnen worden: Veld 1, 2, 3, 5 (keepers) en 6 
(stadion). Veld 4 en 7 (inspeelveldje) zijn zandvelden. 

- Voor alle watervelden geldt dat er per dag maximaal één keer per wedstrijd gesproeid mag 
worden. 

- Wanneer wordt er niet gesproeid? 
o Er hoeft niet gesproeid te worden voor wedstrijden van de jongste jeugd. 
o Ook bij regen, vochtig weer of dauw is sproeien niet noodzakelijk. 
o Het is niet toegestaan te sproeien als het vriest, voorkom een ijsbaan. 
o In de winter worden de velden afgesloten van het water om bevriezingsgevaar van de 

leidingen te voorkomen. 
- Voor het sproeien haal je de sproeiblok op en stop je de sleutel in het sleutelcontact bij het 

desbetreffende veld, breng het sproeiblok na het sproeien gelijk terug, hiermee voorkom je dat 
teams op andere velden onnodig op zoek zijn naar het blok. 

- Waar vind je het sproeiblok: 
o “in het seizoen” (de KantinA is geopend): het sproeiblok ligt achter de bar 
o “buiten het seizoen” (de KantinA is gesloten): het sproeiblok ligt bij de toiletten, 

kleedkamers en de EHBO-kist boven bij de trap aan de glijbaankant. 
- Op zaterdagen sproeien in principe de zaterdagcoordinatoren. 
- Op zondagen wordt het sproeien verzorgt door het seniorenteam dat AthenA-dienst heeft (de 

bardienst), zij zijn immers de zondagcoördinatoren, die tijdens hun bardienst ook voor de velden 
zorgen (zoals blad blazen, hoekvlaggen plaatsen/verwijderen en het sproeien).  

 
- Let op: Het sproeien van velden 1&5 kent (tijdelijk) een extra handeling. Voor velden 1, 3 en 5 

moet (door netbeheerder Liander) nog een extra stroomgroep worden aangelegd die gelijktijdig 
sproeien en belichten van deze drie velden mogelijk maakt. Hierdoor moet voor het sproeien van 
Veld 1 (of 5) de verlichting op Veld 3 tijdelijk worden uitgezet. Dit doe je met de sproeisleutel op de 
groene kast bij Veld 5: draai de sleutel naar “Sproeien”.  

- Let op: Staan de lichten op veld 3 niet aan omdat het overdag of (bijna) ’s nachts is, draai de 
sleutel dan altijd naar “Sproeien”. Hiermee zorg je dat het sproeisysteem overdag en ’s nachts zijn 
werk kan doen en alle tanks van veld 1 kan vullen. Gebeurt dit niet, dan bestaat er de mogelijkheid 
dat veld 1 de volgende dag NIET gesproeid kan worden.  

 
Wist je dat? 

- Dat we onze velden huren bij de Gemeente Amsterdam die eigenaar is van ‘onze’ velden.  
- De gemeente Amsterdam heeft contracten en afspraken met servicepartijen voor licht en water.  
- HC AthenA (in principe) GEEN rechtstreeks contract met deze servicepartijen en hierdoor dus 

afhankelijk is van de gemeente Amsterdam. 
- Het helpt Athena als we met z’n alle zorgen voor onze velden, zoals het opruimen van materialen 

en schoonhouden van velden, dug-outs en prullenbakken. Dit vereenvoudigt het werk van de 
beheerders en servicepartijen voor licht- en water. “Je krijgt wat (de service) je verdient”. Kijk 
nog eens om als, je na je training of wedstrijd, het veld verlaat. 
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2. Instructie voor het verlichten van de velden 

 
- Voor de verlichting geldt dat deze centraal door de veldencommissie van HC AthenA wordt 

geregeld.  
- Het trainingsschema (opgesteld door de trainingscoördinator) of de wedstrijdschema’s (opgesteld 

door de wedstrijdsecretarissen) en de gegevens rondom zonsondergang zijn leidend.  
- Staat jouw training of wedstrijd niet in het schema, dan is er dus geen licht.  
- Heb je een zelf georganiseerde training of wedstrijd, neem dan contact op met de 

trainingscoördinator of wedstrijdsecretarissen, dit geldt altijd (ook als je geen licht nodig hebt). 
o Mail training@hcathena.nl voor maandag- tot en met vrijdag 
o Mail wsjeugd@hcathena.nl voor zaterdagen 
o Mail wssenioren@hcathena.nl voor zondagen 

- Werkt het licht niet? Kijk dan goed of je wel op het juiste veld staat.  
- We hebben nog geen ledverlichting, het opwarmen en afkoelen van lampen kost tijd. Hopelijk 

worden onze lampen snel door ledlampen vervangen, maar we zijn hiervoor afhankelijk van een 
groter project binnen de Gemeente Amsterdam. 

 
- Let op: Het belichten van velden 3 kent (tijdelijk) een extra handeling. Voor velden 1, 3 en 5 moet 

(door netbeheerder Liander) nog een extra stroomgroep worden aangelegd die gelijktijdig sproeien 
en belichten van deze drie velden mogelijk maakt. Hierdoor moet voor het belichten van veld 3, het 
sproeisysteem van Veld 1 (en 5) tijdelijk van het stroom worden gehaald. Dit doe je met de 
sproeisleutel op de groene kast bij Veld 5: draai de sleutel naar “Verlichting”. Heb geduld (zie 
eerder opwarmen en afkoelen). Het meerdere malen aan/uitzetten verstoort het systeem en zorgt 
dat lampen die avond niet meer werken. 

- Let op: Staan de lichten op veld 3 niet aan omdat het overdag of (bijna) ’s nachts is, draai de 
sleutel dan altijd naar “Sproeien”. Hiermee zorg je dat het sproeisysteem overdag en ’s nachts zijn 
werk kan doen en alle tanks van veld 1 kan vullen. Gebeurt dit niet, dan bestaat er de mogelijkheid 
dat veld 1 de volgende dag NIET gesproeid kan worden.  

 
Werkt het niet? 

- Er loopt op AthenA (bijna) altijd wel iemand rond die je kan helpen: ervaren sproeiers/belichters, 
technische staf, trainers, beheerders of barmannen. Laten we elkaar een beetje helpen. 

- Als je denkt dat er iets mis is met systeem, mail dan de veldencommissie: velden@hcathena.nl 
- De veldencommissie kan (meestal) niet direct iets doen, maar checkt de velden wel regelmatig en 

maakt meldingen bij de Gemeente Amsterdam, bewaakt de opvolging en communiceert hierover.  
- De veldencommissie seizoen 21/22 bestaat uit:  

o Lisette Arends (voorzitter) 
o Johan Andeloe (coördinatie veldheren & onderhoud goals, etc.) 
o Boris Vergeer en Stef Kraaij (veldheren)  
o Mik Rijnhart (techniek)  
o Bestuursafgevaardigde is Bart van Asten (bestuurslid exploitatie, accommodatie en 

sponsoring)  


