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Korrels. 
Heel vaak neem ik zaken met een korreltje zout op. Ze zeggen maar wat! 
Maar……! De discussie over kunstgrasvelden neem ik wel serieus. Het is jaren 
geleden dat ik een opmerking kreeg van onze wasdame. Zij klaagde over de 
oerzwarte rubber korrels in de sportkleding. En het maakte niet uit of het 
korrels gemaakt waren van Vredestein banden of van Continental banden. Met 
het wassen van de vervuilde kleding liep ze gewoon de kans om haar 
wasmachine te verliezen. En ook hier maakte het niet uit of het een Miele of 
een Bosch wasmachine was. Ze nam het risico om haar wasmachine kwijt te 
raken.  
Maar nu de discussie over gezondheid gaat, wordt het natuurlijk wel een 
graadje erger. Wat voor gezondheidsproblemen kan men wel niet oplopen. 
Zwarte kinkhoest of zwarte ontlasting. Noem maar op! Er wordt geadviseerd om 
na de wedstrijd te gaan douchen. Maar hoe kan men douchen bij een club als sc 
Muiden. Er zijn geen douches beschikbaar. Gelukkig kan er maar op een veld 
met natuurgras gespeeld worden. De gemeente Gooise Meren dient zich toch 
wel een paar keer achter hun slechthorende oren te krabben voordat er op de 
Bredius Driehoek een kunstgrasmat wordt gelegd. Een alternatief is natuurlijk 
om nog twee echte grasvelden aan te leggen. Maar dit advies zullen ze wel met 
een korreltje zout in de Gemeenteraad behandelen.  
Een kunstgrasveld heeft ook een negatieve invloed op de resultaten van een 
voetbalteam. Neem nu de Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+. Op 
kunstgrasvelden wordt zelden een positief resultaat behaald. De keeper durft 
niet tussen de korrels door te duiken en de spelers maken alleen maar een 
sliding als ze een zwarte slidingbroek aan hebben. De angst voor hun 
gezondheid is duidelijk aanwezig. 
Hierbij verzoek ik de KNVB om een goed advies te geven en de zwarte korrel 
met de grootste prioriteit te behandelen. 
FvW. 
   Politiek serieus nemen? Dat gaat mij twee korrels te ver! 
 

 
 

  


