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Kunstgrasveld 
 

 

Na enige vertraging kunnen we eindelijk het kunstgras in gebruik nemen. Om ervoor te zorgen dat het 

kunstgrasveld lang van een goede kwaliteit blijft, zijn er wat ‘spelregels’. Hieronder lees je welke dat zijn. 

Uiteraard aan jou het verzoek om je hieraan te houden.  

 

Met het in gebruik nemen van het kunstgrasveld, sluiten we veld 2. Dat heeft namelijk aardig voor zijn 

broek gehad en dus gaan we hier onderhoud op plegen en ervoor zorgen dat het er over een paar 

maanden weer prachtig bij ligt. 

 

We wensen je veel voetbalplezier op het kunstgrasveld.  

 

          Het bestuur 

          12 maart 2021 

 

 

Gebruiksvoorschriften 
 

• Gebruik de verharde toegangspaden naar het kunstgrasveld. 

• Betreed het kunstgrasveld enkel via de toegangspoort. 

• Betreed het kunstgrasveld enkel met schone voetbalschoenen met vaste noppen of schone 

kunstgrasschoenen. 

• Schoenen met gladde zolen (zoals gymschoenen) en voetbalschoenen met 

metalen/afschroefbare noppen zijn niet toegestaan. 

• Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld. 

• Ook geen glaswerk rond het veld. 

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

• Steek in de nabijheid van het kunstgrasveld geen vuurwerk af. 

• Gebruik enkel de licht aluminium doelen. 

• Als je een doel verplaatst, til deze dan op. 

• Gebruik het hele veld om te trainen en doe dus niet alle oefeningen op dezelfde plaats. Net als 

bij natuurgras is ook bij kunstgras het 16 metergebied een kwetsbare plek. 

• Schiet niet expres ballen tegen de omheining. Daar is deze niet voor gemaakt. 

• Als het vriest kan er op het kunstgrasveld worden gevoetbald. Wel is de ondergrond dan hard. 

• Er kan niet op het kunstgrasveld worden gevoetbald als er sneeuw op ligt, als het ijzelt en als het 

kunstgrasveld ontdooit.  

 

Als je ziet dat er beschadigingen/onvolkomenheden aan het kunstgrasveld zijn, meld dit dan direct bij 

Marco Goovers (06-21686383). Wijs hem zo nodig ook op de plekken waar onvoldoende infill is. 

 


