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1. Inleiding 
 

Sinds september 2014 beschikt vv Loenermark over een kunstgrasveld en een kunstgras 

miniveld. Dit levert onze vereniging extra mogelijkheden op voor wat betreft trainingen en het 

spelen van wedstrijden.  

 

Om optimaal te kunnen profiteren en langdurig gebruik te kunnen maken van de 

kunstgrasvelden heeft het bestuur regels voor het gebruik geformuleerd en vastgelegd in dit 

protocol. 

 

Het protocol wordt op de Loenermark website geplaatst zodat het voor leden toegankelijk is. 

 

 

 

Bestuur vv Loenermark 
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2. Algemeen 
De algemene regel is "Houd het kunstgrasveld zo schoon mogelijk". Om dit te bereiken 

hieronder enkele aandachtspunten:  

 Weersomstandigheden kunnen invloed hebben op het bespelen van kunstgras.  

Bij sneeuwval kan er niet op het kunstgras worden getraind.  

Ligt er ijs op het veld, dan wordt het kunstgrasveld niet betreden; 

 Let erop dat de schoenen schoon zijn voor het betreden van het kunstgras. Modder en 

ander loszittend vuil dient voor het betreden van het veld van de schoenen te worden 

geklopt; 

 Geen schoeisel met aluminiumdoppen/spikes gebruiken; 

 Betreed het veld alleen via de toegangshekken. Doe het hek achter je steeds dicht. Bij het 

verlaten van het veld ook het hekwerk sluiten; 

 Doelen mogen niet over het veld worden gesleept of geschoven, maar dienen netjes te 

worden getild door voldoende personen. Schuiven beschadigd de vezel; 

 Oefen- en jeugddoelen na gebruik terugzetten op de hiervoor aangelegde opstelplaatsen. 

Gebruik de hiervoor speciaal aangelegde grote toegangspoorten. Dus niet over het hek 

tillen. 

 Buiten de reguliere training om geen gebruik maken van het “grote” veld, maar alleen van 

het “miniveld”. 

 Roken doen wij niet binnen het hekwerk van het kunstgrasveld; 

 Buiten de voor spelers benodigde drinkbekers worden er geen dranken of versnaperingen 

genuttigd op het kunstgrasveld; 

 Glaswerk is op en rond het kunstgrasveld niet toegestaan; 

 Geen kauwgom op het veld; 

 Afval dient te worden gedeponeerd in daarvoor aanwezig afvalbakken en niet op of om het 

veld; 

 Verder volg de gebruiksvoorschriften op de borden langs het veld op; 

 Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels (infill) kunnen 

namelijk schadelijk zijn voor de wasmachine; 

 Het gebruik van zout en andere chemische middelen is onder alle omstandigheden 

verboden. 

3. Trainingen 

 Het bestuur stelt een trainingstijdenrooster en veldindeling op. Deze zijn leidend voor wat 

betreft de trainingstijden en ruimte op het veld; 

 Het staat trainers vrij onderling te ruilen of gebruik te maken van het veld wanneer niet 

ingeroosterd; 

 Trainers letten op dat spelers met schone schoenen het kunstgras betreden. Als een bal 

buiten de afrastering komt, ziet de trainer erop toe, dat de spelers hun schoenen 

afkloppen; 

 De trainer die als laatste het kunstgrasveld verlaat zorgt dat de verlichting wordt 

uitgeschakeld. 

4. Wedstrijden 
 De wedstrijden op kunstgras worden ingedeeld door de wedstrijdsecretaris; 

 Trainers letten op dat spelers met schone schoenen het kunstgras betreden. Als een bal 

buiten de afrastering komt, ziet de trainer erop toe, dat de spelers hun schoenen 

afkloppen; 
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 De speeltijd op het kunstgrasveld zal in principe voor ieder team over het gehele jaar 

zoveel mogelijk gelijk zijn; 

 Indien een team bij voorkeur niet op kunstgras wil spelen, dienen zij een verzoek in bij de 

desbetreffende wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris zal hier zoveel mogelijk rekening 

mee houden bij het indelen van de wedstrijden. 

 Competitie- en bekerwedstrijden gaan te allen tijde boven oefenwedstrijden; 

 Trainingen gaan voor oefenwedstrijden. Er worden dan ook geen oefenwedstrijden gepland 

op het kunstgrasveld voor afloop trainingen op de bewuste avond, tenzij hierover vooraf 

een afspraak is gemaakt. 

5.  Voetbaldoelen 
 De leverancier van de pupillendoeltjes voor de "E" en "F" pupillen heeft intensief gebruik 

afgeraden. Daar zijn deze doeltjes technisch niet geschikt voor. De doeltjes worden dan 

ook alleen gebruikt voor wedstrijden van de "E" en "F" pupillen. Voor het overige dienen ze 

ingeklapt en vergrendeld te zijn met een slot. 

Enige uitzondering hierop is het gebruik tijdens het 45+ toernooi dat bij Loenermark 

jaarlijks plaatsvindt. 

 Mobiele pupillendoeltjes mogen alleen gebruikt worden in combinatie met aluminium 

gewichtsbalken. Na afloop van de training moeten de materialen teruggezet worden op de 

daarvoor bestemde plek.  

 Overige mobiele doeltjes dienen na gebruik na afloop van de training ook teruggezet te 

worden op de daarvoor bestemd ruimte. 

6. Weersomstandigheden 

Regelmatig worden vragen gesteld over het gebruik van de kunstgrasvelden onder 

bijvoorbeeld zomerse en/of winterse omstandigheden. Met onderstaande overzicht willen we 

meer duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden van bespeling onder bepaalde 

weersomstandigheden. 

 

Als de omstandigheden hierom vragen wordt trainen en het spelen van wedstrijden afgelast. 

De beslissing hiertoe ligt bij de eindverantwoordelijke voor "Onderhoud terreinen" vanuit het 

bestuur.  

 

De communicatie over de afgelasting zal via de vv Loenermark website verlopen. 

 

 Hitte 

Bij zeer hoge temperaturen kan als gevolg van het zwarte rubber in de mat de temperatuur 

extra oplopen, die heeft geen effecten op de bespeelbaarheid. Enkel kan het onder zeer warme 

omstandigheden voorkomen dat meer geur van rubber vrijkomt. 

 

 Droogte 

Zeer droge omstandigheden hebben geen negatieve gevolgen op de bruikbaarheid van het 

kunstgras.  

 

 Regen 

Door de goede doorlatendheid van de toplaag en onderliggende constructie zal het veld snel 

ontwateren en het veld ook weer snel bespeelbaar zijn. Tijdens een zeer zware regenbui kan 

het voorkomen dat gedurende een korte periode het veld volledig verzadigd is en er plassen op 

het speelveld ontstaan waardoor de stabiliteit minder wordt. Dit moet worden voorkomen. Met 

name tijdens trainingen wordt dan aanbevolen de aanvang van de training 5 minuten uit te 

stellen of 5 minuten stop te leggen. Binnen enkele minuten zal de plasvorming verdwenen zijn 
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en is het veld weer volledig bespeelbaar. Normaliter zullen deze extreme omstandigheden zeer 

incidenteel voorkomen in Nederland. 

 

 Rijp 

Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de 

waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon 

omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel hardnekkig zijn. Voor een 

kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de 

aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal wel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de 

aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, gladheid van het speeloppervlak 

veroorzaakt. Plaatselijke lichte rijp kan eventueel worden verwijderd door met een licht 

sleepnet te slepen. 

 

 IJzel of onderkoelde regen 

IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een 

bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt. IJzel 

verdwijnt vaak binnen een paar uur, maar kan soms hardnekkig zijn. 

 

IJzel op het kunstgrasveld betekent afgelasting omdat het te gevaarlijk is voor de spelers. 

Meestal wordt het veld dan tijdelijk afgekeurd. 

 

 Wind 

De mat ligt los binnen de opsluitbanden. De mat is echter ingevuld met circa zand en rubber. 

De mat is ongevoelig voor wind. Het invulmateriaal tussen de vezels kan niet opgenomen 

worden door de wind, enkel wat losliggend materiaal op de vezels. 

 

 Gevoelstemperatuur 

In de wind kan het een stuk kouder aanvoelen dan uit de wind. Dit verschijnsel staat bekend 

als gevoelstemperatuur. Hoe kouder het is en hoe harder het waait des te kouder voelt het 

aan. Lichte vorst kan daardoor bij stevige wind soms onaangenaam aanvoelen. 

Het KNMI waarschuwt meestal als de luchttemperatuur in combinatie met de windsnelheid tot 

een gevoelstemperatuur van -15° Celsius of lager zal leiden. Een sporter die flink in beweging 

blijft en voldoende is gekleed, zal onder dit soort omstandigheden niet direct door kou worden 

bevangen. 

Staat men stil (toeschouwers), is men minder actief (denk aan kinderen) en/of niet goed 

gekleed dan is bevriezing van de blote huid mogelijk. 

 

De gevoelstemperatuur heeft geen enkel effect op een kunstgrasveld. Niet spelen omdat het 

voor het veld te koud is, is dus een oneigenlijk argument. Afgelasten kan echter wel gedaan 

worden in verband met de gevoelstemperatuur. 

 

 Sneeuw 

Als het kunstgrasveld besneeuwd is wordt het niet bespeeld. 

Bespelen heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat en in de rubber wordt getrapt. 

 

Sneeuwruimen met sneeuwschuivers is geen optie in verband met de risico's voor de mat. 

Sneeuwruimen met sneeuwblazers of handmatig verwijderen kan minder kwaad maar is bij 

grote hoeveelheden zeer bewerkelijk. Een bijkomend nadeel is dat met de sneeuw ook een 

hoeveelheid rubber wordt meegenomen. Nadat de sneeuw is verdwenen dient de rubber in het 

veld te worden aangevuld en de rubber die achter is gebleven op de stortplaats van de sneeuw 

te worden opgeruimd. 

 

Het bestuur van Loenermark heeft daarom besloten dat er geen sneeuw van het 

kunstgrasveld geruimd wordt.  

 

 Vorst 

Het product kunstgras is in beginsel vorstbestendig.  
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Het rubber dat is gebruikt kan ook goed tegen vorst. Er zal mogelijk wel enige verharding 

optreden omdat het materiaal door de vorst wat stugger kan worden.  

 

Kale of droge vorst is voor kunstgras geen enkel probleem en bespelen onder die 

omstandigheden dus ook niet. Kale vorst heeft een uitdrogende werking waardoor een 

bevroren kunstgrasveld iets harder kan zijn. 

 

 Opdooi 

Tijdens opdooi is het betreden van het veld uit den boze. Doordat het vocht in de bovenlaag 

niet weg kan zakken door een diepere vochtlaag, is het mogelijke dat de zandinvulling of de 

onderliggende sporttechnische laag volledig verzadigd is met (smelt)water. Deze laag is dan 

volledig instabiel en zeer gevoelig voor betreding. Betreding kan in deze fase leiden tot kuiltjes 

in het veld en tot blijvende schade aan de vlakheid. 

 

 
 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering op 5 november 2015. 

 

Bestuur vv Loenermark 

 

*************************************************************************** 

 

 


