
 

Gebruikersregels kunstgras      

  

                                                                                     

Het bestuur heeft een aantal regels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. 

Laten we er met z’n allen heel zuinig op zijn! 

 

De Zestien regels voor het behoud van ons kunstgrasveld. 

1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het 

kunstgras op. Check dit als je het veld op gaat. Gebruik de aanwezige matten om 

je schoenen te vegen. 

Gebruik van sportschoenen met platte zolen is NIET toegestaan. 

2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken; doe het hek achter je steeds 

dicht. 

3. Loop naar het kunstgrasveld over het tegelpad (niet over of langs veld 2). 

4. Borstel steeds je schoenen, zodat zand buiten blijft. 

5. Spring bij het halen van de bal niet over de omheining, maar ga via de poortjes 

en borstel steeds. 

6. Geen kauwgom op het veld. 

7. Geen glaswerk op of rond het veld; dit geldt overigens ook voor de andere 

velden.  

8. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur; gooi 

ook a.u.b. geen peuken op de mat. 

9. Je hebt geen speciale schoenen nodig, maar aluminiumdoppen / spikes zijn 

verboden. 

10. Niet expres tegen de boarding schieten. 

11. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor spelers, begeleiders, 

grens- en  scheidsrechters. Het staan van ouders/publiek tegen de binnenkant 

van de veldafscheiding is dus niet toegestaan. Dit geldt ook tijdens trainingen. 

12. Betreed het veld alleen als je speelt of traint; buiten deze uren heb je 

toestemming nodig. 

13. Het slepen/schuiven met doelen is niet toegestaan, want dit beschadigt de vezel 

heel snel. Dus optillen bij het verplaatsen. 

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

opstelplaatsen. Gebruik de hiervoor speciaal aangelegde grote toegangspoort. 

Dus niet over het hek tillen. 

15. Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn 

namelijk schadelijk voor de wasmachine. 

16. SV Someren is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachine 
door de rubber korrels. 

Houdt u zich aan de regels? Het is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de 

levensduur. 

 

Trainers, leiders en functionarissen worden verzocht er op toe te zien dat de regels 

worden nageleefd. 

 

 

Bestuur SV Someren 


