
VOETBALVERENIGING FLOREANT  

 

Regels voor het gebruik van (kunstgras)velden bij vriendschappelijk voetbal en 

trainingen. 

1. Alle wedstrijden en toernooien moeten worden aangemeld bij de veldencoördinatie: 

Paul Miltenburg 

- C. de Vosstraat 2, Boskoop 

- tel.nr 0172-230231 of 06-29037990 

- e-mail: p.miltenburg@ziggo.nl   

 

2. In geval van slechte terreinomstandigheden beslist de consul (Paul Miltenburg) over 

het al of niet doorgaan van de wedstrijden. Als de consul niet aanwezig of 

beschikbaar is beslist zijn plaatsvervanger Jan Slappendel tel. 0172-213878, 06-

27857330. In uitzonderingsgevallen kan de consul c.q. het bestuur een ander 

machtigen de keuring over te nemen. 

Als de (kunst)grasvelden (bij vorst, sneeuw, opdooi) niet bespeelbaar zijn voor 

trainingen dan beslist Jan Slappendel, tel. 0172-213878/06-27857330 over al of niet 

doorgaan van de training. 

 

3. Vriendschappelijke wedstrijden worden zoveel mogelijk op kunstgras gespeeld (veld 1 

of 2) en worden zoveel mogelijk gepland op de trainingstijd van het betrokken elftal. 

Als die tijd onvoldoende is zal naar een alternatief worden gezocht door uit te wijken 

naar een ander veld (4 of 6). Wedstrijden voor elftal onder 23 c.q. 19 jaar e.d. 

worden ook zoveel mogelijk op kunstgras gespeeld, maar dat kan wat 

gecompliceerder zijn omdat deze elftallen geen vaste trainingstijd hebben.  

Als een ander elftal op hetzelfde veld en tijdstip traint zal met de betrokken 

wedstrijdsecretaris, c.q. organisator, naar een goed alternatief worden gezocht (veld 

4 of 6). Trainingen worden in principe zo weinig mogelijk afgelast. 

 

4. Rangorde bij afkeuring. De volgende voorrangsregels zullen bij veldafkeuringen 

worden toegepast: 

- Als kunstgras bespeelbaar is en een grasveld niet dan zal de training doorgang 

vinden en wordt de wedstrijd afgelast, tenzij er zwaarwegende redenen zijn daarvan 

af te wijken. 

 

 

5. Trainers/leiders dienen er rekening mee te houden dat in de wedstrijdtijd niet het 

inlopen is begrepen. Inlopen dient op andere velden te gebeuren zeker als er nog 

andere trainingsgroepen op het kunstgras bezig zijn. 

  

6. In alle aanvragen cq. wijzigingen heeft de veldencoördinatie het laatste woord. 

 

7. Wedstrijden door de KNVB vastgesteld gaan voor vriendschappelijke wedstrijden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebruiksadviezen voor onze kunstgrasvoetbalvelden  

 

1. Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers, scheidsrechters en assistent 

scheidsrechters (in wedstrijdverband of tijdens trainingen). 

 

2. Betreed het kunstgras uitsluitend via de toegangspoort.  

 

3. Toeschouwers moeten achter de afrastering plaatsnemen tijdens wedstrijden en 

trainingen. 

 

4. Geen open vuur en niet roken op en rondom het kunstgrasveld. 

 

5. Betreed het kunstgras veld nooit met schoeisel voorzien van stalen noppen of 

uitsteeksels.  

 

6. Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil.  

 

7. Verboden voor honden of andere dieren. 

 

8. Zorg dat het veld vrij blijft van kauwgom en dergelijke. 

 

9. Geen kauwgom, drinken, etenswaren op het kunstgrasveld gebruiken.  

 

10. Voorkom smeltplekken in de kunstgrasmat. Pas op met vuur, sigaretten en hete 

voorwerpen.  

 

11. Neem geen glaswerk mee op of langs het veld. 

 

12. Plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasveld.  

 

13. Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de verantwoordelijke 

personen van de veldencoördinatie. Wijs deze personen zo nodig ook op de 

plekken waar onvoldoende rubber aanwezig is zoals: penaltystippen, 

cornerplekken en doelgebieden 

 

14. Geen doelen slepen over het kunstgrasveld. Til ze netjes op aan de handvaten. 

Dan blijft het veld zo lang mogelijk goed. 

 

15.  Na afloop van trainingen zijn trainers verantwoordelijk voor het leegmaken van 

de velden. Doelen in de opstelplaatsen en kleine doeltjes achter de omheining 

plaatsen. 

 

16.  Na wedstrijden zijn leiders verantwoordelijk voor het verwijderen van 

cornervlaggen en doelen.  

 

17.  Sluit het hek van het kunstgrasveld na gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gebruik bij winterse omstandigheden.  

 

• kale vorst: Bespelen is geen bezwaar.  

• sneeuw: Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd 

kan worden en er mogelijk rubberkorrels worden meegenomen. Betreden van een 

besneeuwd veld is evenmin gewenst. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke 

zich aan de mat vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) 

langzamer ontdooit.  

• ijzel: Bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs afzet 

kunnen bij betreding breken 

• dooi: Bespeling gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst nog niet 

uit de bodem is verdwenen (totale constructie).  

 

De veldencoördinatie is in alle situaties verantwoordelijk voor keuringen en toestemming 

voor betreding van alle velden. 

 

Gebruik van verlichting 

 

De verlichting kan per helft van een veld geschakeld worden. Toe te passen tijdens 

trainingen met kleine groepen. 

Wedstrijdverlichting op veld 1 mag alleen gebruikt worden bij competitie- en beker 

wedstrijden van categorie A teams. Tevens toegestaan bij wedstrijden van elftallen onder 

19 en 23 jaar. 

Denk aan ons energieverbruik 

  

Keuringen 

 

Op zaterdag en zondag keurt de consul Paul Miltenburg. 

Bij wedstrijden gedurende de week geschiedt de keuring door Paul MIltenburg. 

Trainingen: keuring door Jan Slappendel. 

 

Gebruik van velden bij algehele afgelastingen 

Indien de KNVB op zaterdag het gehele programma afkeurt gelden de volgende regels 

voor het gebruik van de kunstgrasvelden 1 & 2 

Pupillen F   :   8.30 – 10.00 uur, veld 1 

Pupillen E   :   8.30 – 10.00 uur, veld 2   

Pupillen D   : 10.00 – 11.15 uur, veld 1 & 2 

Junioren C   : 11.15 – 12.45 uur, veld 1 & 2  

Junioren B   : 12.45 – 14.30 uur, veld 1 

Junioren A   : 14.30 – 16.15 uur, veld 2 

Zaterdag senioren  : 14.30 – 16.15 uur, veld 1 

Zaterdag restgroepen : 12.45 – 14.30 uur, veld 2 

 

Boskoop, 30-11-2010 

Jan Slappendel 

Paul Miltenburg 

 

 

 

 



Regels voor het gebruik door de weeks van (kunstgras)velden bij competitie en 

beker voetbal en trainingen. 

 

 

Algemeen: 

 

1.23 Ordemaatregelen (bewaarnummer KNVB West 2 

 

Speelveldafzetting is verplicht voor de wedstrijden van:  

- competitie senioren mannen in standaardklassen;  

- competitie senioren vrouwen in landelijke klassen;  

- competitie A-junioren in landelijke eredivisie, eerste en tweede divisie;  

- competitie B-junioren in landelijke eredivisie, eerste en tweede divisie;  

- competitie C-junioren in landelijke eerste en tweede divisie. 

1.3.7 Uitwijken naar kunstgras door eerste elftallen mannen veldvoetbal bij gedeeltelijke 

afgelasting.  

Voor eerste elftallen (mannen senioren veldvoetbal) geldt dat men voor 

competitiewedstrijden alleen mag uitwijken naar een goedgekeurd kunstgrasveld indien 

dit voorafgaand aan de start van de competitie door de vereniging is aangegeven. Betreft 

het een bekerwedstrijd, dan dient bij gedeeltelijke afgelasting altijd te worden 

uitgeweken naar het kunstgrasveld. 

 

- Competitie- en bekerwedstrijden (alleen A-categorie?) zijn van deze regel uitgesloten. 

 


