
Reglement vorst en opdooi 
 
Natuurgrasvelden 
 

  Bespeling 
Toegestaan Niet toegestaan 

1. Bevroren toplaag X  
2. Sneeuwlaag 1  X 
3. Opdooi  X 

 
Kunstgrasvelden 
 

  Bespeling 
Toegestaan Niet toegestaan 

4. Bevroren toplaag X  
5. Sneeuwlaag tot 1 cm X  
6. Sneeuwlaag meer dan 1 cm  X 
7. Opdooi  X 

 
Toelichting 
 
Ad 1. 
Als het veld vlak is (speltechnisch verantwoord), is bespeling mogelijk. De schade aan de grasmat zal groter zijn dan 
onder normale omstandigheden. Het veld mag gebruikt worden maar enige aanpassing van de spelers is in deze 
gewenst (denk aan zaalvoetbal spel), omdat het oppervlak van het veld hard is. 
 
Ad 2.  
Bespeling op een besneeuwde ondergrond is niet toegestaan. De schade aan de grasmat én de vlakheid is niet te 
overzien en kan zeer fors zijn. Indien een forse beschadiging optreedt en er volgt een flinke vorstperiode, dan wordt het 
veld onvlak en dus zeer blessuregevoelig. Het is verboden sneeuw te ruimen, zout te strooien of andere maatregen te 
nemen om de velden sneeuwvrij te maken. 
 
Ad 3.  
Bespeling tijdens opdooi is verboden. Opdooi is die situatie waarbij de bodem nog bevroren is maar de toplaag al is 
ontdooid. Hierdoor kan het smeltwater niet wegkomen en raakt de toplaag verzadigd met water. Als de grasmat betreden 
wordt, wordt deze vertrapt en onherstelbaar vernield. 
 
Ad 4.  
Op een bevroren kunstgrasveld kan gesport worden. Wel dient men hier rekening te houden met een hard veld en de 
kans op blessures is veel hoger dan onder normale omstandigheden 
 
Ad 5.  
Tot maximaal 1 cm sneeuwlaag is bespeling geen probleem, echter de lijnen dienen wel zichtbaar te zijn. Het is 
verboden sneeuw te ruimen, zout te strooien of andere maatregelen te nemen om de velden sneeuwvrij te maken. Dit is 
niet toegestaan om risico's wat betreft de garantie en mogelijke schade te voorkomen. Bij vegen wordt het rubber uit 
de mat geveegd en afgevoerd. Daarnaast kan zout, zowel preventief als op het moment dat de sneeuw er ligt, 
blijvende schade aanbrengen aan de onderbouw van de kunstgrasmat. Ook bevordert zout de algengroei in de mat.   
 
Ad 6.  
Bij een sneeuwlaag van meer dan 1 cm is bespeling niet toegestaan. Het is verboden maatregelen te nemen om 
kunstgrasvelden sneeuwvrij te maken.  Zie ad. 5. 
 
Ad 7.  
Bespeling tijdens opdooi is verboden. Opdooi is die situatie waarbij de bodem nog bevroren is maar de toplaag al is 
ontdooid. Hierdoor kan het smeltwater niet wegkomen en raakt de toplaag verzadigd met water. Als de grasmat betreden 
wordt, wordt deze vertrapt en onherstelbaar vernield.  

                     
 

 


