
 

Spel- en Gebruiksregels gebruik Kunstgrasveld  
 

Met de nodige inspanningen en medewerking is het FC Lienden gelukt om voor de aanvang van het seizoen 

2017/’18 weer over een prachtig nieuw kunstgrasveld te beschikken. Als club zijn we hier reuze blij mee.  
Voor het gebruik van het kunstgrasveld voor wedstrijden en trainingen heeft het bestuur uitgangspunten 

opgesteld die gedeeld zijn met de verschillende secties.  
Een kunstgrasveld heeft vergeleken met gewoon gras minder onderhoud nodig. Maar een onderhoudsvrij 

kunstgrasveld is een illusie. Door juist onderhoud en zorgvuldig gebruik houden we met zijn allen het 
kunstgrasveld wel langer in goede staat. Zo zijn zwerfvuil, bladeren, mos, takjes, zandkorreltjes funest voor 

de kunstgrasmat. Dan gaat de bovenlaag dicht zitten en ontstaat er een harde laag die weer leidt tot 

gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en eerder kans op blessures. Bovendien wordt de levensduur 
van het kunstgrasveld er minder door. 

Om zo lang mogelijk spelplezier van een goed kunstgrasveld te hebben zijn spel- en gebruiksregels 
opgesteld. Trainers, leiders, spelers, ouders, met ons allen, hebben we de verantwoordelijkheid toe te zien 

op naleving van deze regels.  

 
Spel- en Gebruiksregels 

 Het veld is alleen toegankelijk tijdens wedstrijden en trainingen en uitsluitend voor personen die een 
functie vervullen zoals spelers, trainers/coaches, andere direct bij het team of de wedstrijd betrokkenen.  

Ieder ander persoon en publiek volgen de wedstrijd of training van achter het leunhekwerk. Tegen de 

binnenkant van de veldafscheiding staan is evenmin de bedoeling.  
Het kunstgrasveld is er echt alleen voor de voetballers en hun trainers/leiders. Het veld betreden of 

voetballen op het veld in de rust van een wedstrijd of na afloop van de wedstrijd is dus ook verboden.  
Buiten de onder verantwoordelijkheid van FC Lienden georganiseerde c.q. verzorgde trainingen en/of 

wedstrijden is het voor iedereen verboden op het kunstgrasveld te voetballen! 
 Zorg dat er geen glaswerk, kauwgom, etenswaren, papier, plastic, rookwaren en andere rotzooi op het 

veld komt. Neem alle afval mee van het veld af en gebruik de afvalbakken. 

 Het kunstgrasveld mag uitsluitend betreden worden via de daarvoor bestemde toegangshekken en met 
schone voetbalschoenen. Het gebruik van voetbalschoenen met ijzeren pinnen of stalen noppen is niet 

toegestaan. 
 Voorkomen moet worden dat onnodig of moedwillig de bal tegen hekwerken en reclameborden 

geschoten wordt. Het hangen aan de doelen of doeltjes is niet toegestaan. 

 Doelen bij het verplaatsen niet slepen of schuiven over het veld. Voor de grote doelen de speciaal 
daartoe bestemde wagentjes gebruiken. Anders optillen en rustig neerzetten waar ze horen. Indien 

nodig, verplaatsbare doelen over de afrastering tillen en niet over de afrastering schuiven. 
 Na een wedstrijd of training de kleding (en sokken) goed uitschudden. De rubberkorrels zijn schadelijk 

voor de wasmachine. FC Lienden is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines.  
 Wijs anderen erop als deze spel- en gebruiksregels overtreden worden of als met spullen van onze club 

wordt omgegaan zoals het absoluut niet hoort. Sociale controle is van groot belang en mag!  

 
Winterse omstandigheden 

 Kale vorst. Gebruik veld kan mits temperatuur niet lager is dan -10 0C. De mat is wel hard en vegen 
voor de vorstperiode wordt aangeraden. 

 Sneeuw. Geen gebruik van het veld. Het verwijderen van de sneeuw kan de mat beschadigen en 

rubberkorrels kunnen meegenomen worden. Bij bespeling zal ijsvorming ontstaan. Het ijs hecht zich vast 
met beschadiging tot gevolg en het ontdooien zal langzamer gaan. 

 IJzel. Geen gebruik van het veld. Het veld is te glad. Vezels waarop het ijs zich afzet zullen bij betreding 
veld breken. 

 Dooi. Geen gebruik van het veld. Bespelen tijdens de dooiperiode wordt ontraden zolang de vorst niet 

uit de bodem is verdwenen. 
 De uiteindelijke beslissing over gebruik veld bij buitengewone weersomstandigheden ligt bij de 

betreffende consul en/of de eindverantwoordelijke(n) voor de accommodatie. 


