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RICHTLIJNEN GEBRUIK KUNSTGRASVELD IZEGEM 
 

Verboden binnen de omheining van het kunstgrasveld 
 

 a) Roken, sigaretten, peuken b) Kauwgom 

   
 

 c) Glazen, flessen d) Drank en etenswaren 

   
 

 e) Vuurwerk f) Dieren 
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 Dranken en etenswaren zijn niet toegestaan op het kunstgrasveld met uitzondering 
van water. 

 Enkel voetbaldoelen mogen op het kunstgrasveld worden geplaatst. Deze worden 
gedragen of verplaatst via karretjes met brede luchtbanden. Slepen van doelen is niet 
toegestaan om schade aan het kunstgras te vermijden. Andere toestellen of 
materialen (bv. banken, stoelen, tafels,…) worden niet toegelaten op het 
kunstgrasveld. 

 Afval wordt gesorteerd in de daartoe voorziene vuilnisbakken. 

 

 
 

 
AANDACHTSPUNTEN 
 

1 ONEIGENLIJK GEBRUIK 
Het kunstgrasveld mag enkel gebruikt worden voor voetbal. 
 
2 SCHOEISEL 
De spelers zelf zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de vervuiling van het 
kunstgras. Om dit te vermijden, is het aangeraden dat de spelers hun schoenen grondig 
vegen voordat zij het veld betreden. Hiervoor zijn volgende voorzieningen ter plaatse: 

 schoonlooprooster; 

 borstels. 
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Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met propere sportschoenen het kunstgras 
betreden!  
 
TYPE VOETBALSCHOENEN TOEGESTAAN OP KUNSTGRAS 

Volgens voorkeur: 
a) Standaard 12-14 studs voetbalschoen b) Standaard 45-60 mini-studs voetbalschoen 

  (plastic studs) (plastic studs) 
 
 

  
 
 
 

b) Standaard “blade” voetbalschoen d) Standaard 6 studs voetbalschoen 
  (plastic studs)  ENKEL MET PLASTIC STUDS 
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TYPE VOETBALSCHOENEN VERBODEN OP KUNSTGRASVOETBALVELDEN 

a) Spikes (atletiek loopschoenen) b) Standaard 6 studs voetbalschoenen met 
  metalen studs 
 
 

   
 
 
 
 

Schoenen met vlakke schoenzolen zijn NIET toegelaten. Deze zorgen voor meer slijtage 
waardoor de bespelingsuren met 200% toenemen voor elk gespeeld uur en dus vaker 
onderhoud dient voorzien te worden. 
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3 GEBRUIK BIJ WINTERSE WEERSOMSTANDIGHEDEN 
In principe is kunstgras bestand tegen vorst. Bij vorst kan het oppervlak harder worden 
omdat de vezels stijver worden. 
 
GRONDVORST EN RIJP 
Een hoge vochtigheidsgraad of neerslag kunnen de bespeelbaarheid van een kunstgrasveld 
beïnvloeden. 
Grondvorst en rijp zorgen bij kunstgras niet voor problemen. Het veld kan in deze 
omstandigheden gerust gebruikt worden. Vorst kan echter een uitdrogend effect hebben, 
waardoor een bevroren kunstgrasveld wat harder en vlakker kan worden dan een 
natuurgrasveld. 
 
RIJP 
Rijp is een wit bevroren laagje dat ontstaat door het bevriezen van waterdamp in de lucht. 
Rijp is tijdelijk en verdwijnt wanneer de temperatuur stijgt. Voor het gebruik van een 
kunstgrasveld is rijp geen probleem. De kunstgrasvezels breken niet wanneer ze met een 
dun laagje ijs bedekt zijn. Controleer bij de aanwezigheid van rijp, vooral wanneer deze blijft 
aanhouden, of het speelveld niet te glad is. 
 
SNEEUW 
Bij sneeuw mag het kunstgrasveld NIET gebruikt worden. Door te spelen in dergelijke 
omstandigheden dringt de sneeuw immers in het tapijt en de infill en vormt een ijslaag. 
Wanneer het dan bij hogere temperatuur dooit en opnieuw gaat vriezen, kan er een laag ijs 
in het tapijt ontstaan. Het veld mag dan zeker niet gebruikt worden, er moet gewacht 
worden totdat het veld helemaal ontdooid is.  
Het wordt niet aangeraden om de sneeuw met een sneeuwruimer te verwijderen, dit kan 
het gras beschadigen. 
Bij sneeuw en ijsvorming mag er niet getraind of gespeeld worden op het kunstgrasveld! 
 
DOOI 
Blijft er bij dooi water op het veld staan, dan kan dit betekenen dat er nog een laag ijs in het 
veld aanwezig is. Het veld kan pas gebruikt worden wanneer het water is weggetrokken. Bij 
de juiste temperatuur duurt dit één tot twee dagen. Zodra het veld sneeuwvrij én droog is 
kan het veld weer in gebruik genomen worden. Er mag geen onderhoud uitgevoerd worden 
op een (deels) bevroren veld. 


