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Regels gebruik kunstgrasveld 
 
Algemeen: 

 
Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun leider, hun trainer en voor zover van 
toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. 
Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan. 

 

 Altijd voeten vegen bij de geplaatste borstels voordat het veld betreden wordt. 

 Draag schone schoenen met kunststof noppen, stalen noppen zijn verboden. 

 Veld vrijhouden van glaswerk en kauwgom. 

 Geen vuil op het veld. 

 Geen consumpties op het veld. 

 Het veld mag niet betreden worden met rookwaren en/of vuur. 

 Trainingsgoals nooit slepen, altijd dragen! 

 Goals altijd via de toegangshekken op het veld plaatsen (NIET over de omheining tillen). 

 Trainingsgoals altijd weer terugplaatsen, na gebruik, buiten het veld. 

 Alleen aluminiumgoals zijn toegestaan, dus kleine ijzeren goaltjes NIET!  

 Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen. 

 Niet expres tegen de omheining schieten. 

 Klim niet over de omheining, maak alléén gebruik van de hiervoor bedoelde ingangen. 

 Buiten de toegekende gebruikstijden (training, wedstrijden) mag er, zonder toestemming, geen gebruik 
gemaakt worden van het kunstgrasveld. 
 

 

Alle trainers en leiders moeten erop toezien 
dat deze regels worden nageleefd. 

 
 
Rubberkorrels: 

 
Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor de 
wasmachine. 

 
Gebruik bij winterse omstandigheden: 

 

 Kale vorst: bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard. Vegen voordat het gaat vriezen 
is dan ook van groot belang. 

 

 Sneeuw: verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden en er 
mogelijk rubberkorrels wordt meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is niet toegestaan. 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, als gevolg van het beschadigen van de vezels door het ijs. 

 

 Dooi: bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen. 


