
Inwendig reglement voor gebruik kunstgrasterrein Voetbal 

1. Algemene gebruiksvoorschriften. 

 Betreed het kunstgrasveld alleen met toegelaten schoenen: 

- kunstgrasschoenen voor voetbal ( gerimpelde zool) 

- sportschoenen met gerimpelde zool  

- multi-noppen voetbalschoenen  met minstens 13 korte kunststofnoppen,  

 joggingschoenen en sportschoenen met vlakke zool zijn niet aan te raden en worden best 

vermeden. 

 Stalen noppen zijn absoluut verboden, net zoals spikes, blades, en schoenen met 

aluminium/metaal. 

 Het kunstgrasveld mag alleen met schone, propere sportschoenen betreden worden. 

Gebruik voor je het veld op gaat de schoonloopmatten.  

 Niet vanaf een grasveld op het kunstgras komen. Vermijd gras en modder op het kunstgras ( 

mosvorming). Controleer telkens de netheid van de schoenzool.  

 Betreed het veld alleen via de toegangdeur. 

 Plaats geen zware of puntige objecten op het kunstgras die de vezels vervormen, zelfs 

kortstondig. Mobiele voetbaldoelen van 7,32m x 2,44 m worden niet toegelaten op het 

kunstgrasveld. 

 Er mogen geen voertuigen op het veld, enkel specifieke onderhoudsmachines.  

 Het gebruik van kauwgom is verboden op het veld. 

 Het gebruik van glas op en rond het veld is verboden. Gebruik enkel plastieken bekers en 

drinkflessen.  

 Het veld absoluut niet betreden met rookwaren, vuur en etenswaren. Mors geen 

suikerhoudende dranken op het kunstgras.  

 Neem alle afval mee en deponeer het in de overeenkomstige vuilbakken. Kantineafval  zoals 

glazen, blikjes, , kopjes en bekertjes, lege verpakkingen moeten onmiddellijk worden 

weggenomen. 

 Ruim het terrein na gebruik op. ( kegeltjes, didactisch materiaal, achtergelaten kledij 

 Bevuiling van het kunstgras moet onmiddellijk met proper water worden gereinigd.  

 Het veld niet betreden met fietsen, kinderwagens of met voorwerpen op kleine wielen.  

 Honden en huisdieren zijn verboden op het kunstgrasveld.  

 Alleen spelers, trainers, leerkrachten, teamleiders en scheidsrechters mogen het veld op. Het 

publiek en begeleiders blijven achter de veldafscheiding en gaan niet tegen de binnenkant 

van de veldafscheiding staan. 

 Aan de doelen en doeltjes hangen is verboden. Verplaatsbare doelen mogen niet over het 

kunstgras worden gesleept ( = optillen bij het verplaatsen). Na de laatste activiteit moeten de 

verplaatsbare doelen van het kunstgras verwijderd worden en op het betonpad tussen T4 en 

T5 geplaatst worden. 

 Het voetbalveld is specifiek bedoeld voor het beoefenen van voetbal. Golf, kogelstoten, 

speerwerpen en discuswerpen zijn absoluut verboden.   

 Spreiding van de activiteiten: wissel de zones waarop gesport wordt af zodat alle zones 

gelijkmatig gebruikt worden en gelijkmatig slijten. 

 

 

2. Gebruik bij slecht weer. 

Vorst:  spelen mag 



Sneeuw: niet spelen 

Het verwijderen van de sneeuw kan de mat beschadigen en de infill meenemen. 

Bij betreding zal ijsvorming ontstaan. Het ijs hecht zich aan de mat en zal langzamer ontdooien. 

Ijzel: niet spelen 

Het veld is te glad. De vezels waarop het ijs zich vormt zullen bij betreding breken. 

Dooi: niet spelen. 

Gedurende de dooiperiode is het verboden het kunstgras te betreden zolang de vorst niet uit de 

bodem is verdwenen. 
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