
                                                                    
Gebruiksinstructies kunstgrasveld S.V. Loosduinen 
Betreden 
Loop het veld op via de poorten en gebruik de schoonloopmatten. 
Betreed het veld met geschikt schoeisel; bij voorkeur zoveel mogelijk met normale voetbalschoenen 
(geen speciale kunstgrasschoenen), voorzien van kunststof noppen. 
Metalen noppen zijn niet toegestaan in verband met mogelijke bramen. 
Zorg dat de schoenen vrij zijn van gras, modder en andere mogelijke vervuiling. 
  
Op het veld 
Bespeel het veld gespreid; gebruik steeds wisselende locaties voor trainingen om de slijtage van het 
kunstgras gelijkmatig te houden. Vermijd het gebruik van de doelgebieden bij trainingen wanneer 
dat niet noodzakelijk is, organiseer keeperstrainingen ook bij de klapdoelen, vermijd dat 
trainingsvormen en afwerkoefeningen altijd plaatsvinden op dezelfde plek (bijvoorbeeld het 
doelgebied voor de kantine) en gebruik ook de uitlopen en extensief bespeelde delen, bijvoorbeeld 
voor loopoefeningen of warming ups. 
Vuur, sigaretten en hete voorwerpen zijn ten strengste verboden op het veld; voorkom smelt- en 
brandplekken. 
Zorg dat het veld vrij blijft van kauwgom en andere etenswaren. 
Neem geen glaswerk mee op het veld. 
Wanneer desalniettemin vervuiling optreedt: verwijder het zo spoedig en voorzichtig mogelijk. 
  
Bijzondere weersomstandigheden 
Regen, wind, lichte of matige vorst en droogte zijn op zichzelf geen belemmering voor het gebruik 
van het veld. Alleen bij zeer zware neerslag kunnen plassen ontstaan waardoor het infillmateriaal 
instabiel wordt. Bij plasvorming kan het veld korte tijd niet worden bespeeld, maar plassen 
verdwijnen in principe ook snel. Weggedreven infillmateriaal dient door de gemeente weer te 
worden teruggebracht. 
Bespeling bij sneeuw is ongewenst en daarom niet toegestaan. Enerzijds kunnen door gladheid 
gevaarlijke situaties ontstaan, anderzijds smelt vast getrapte sneeuw veel langzamer waardoor het 
langer blijft liggen. Wegschuiven van sneeuw is niet toegestaan aangezien ook infillmateriaal zal 
worden meegesleept. 
Bespeling bij strenge vorst (< -10 graden) is niet toegestaan doordat kunstgrasvezels dan kunnen 
afbreken. 
Bespeling bij rijp is wel toegestaan, maar bij ijzel en opdooi is bespeling strikt verboden. Bij ijzel 
kunnen vezels afbreken, bij opdooi kan de toplaag instabiel raken doordat gesmolten ijs of sneeuw 
niet door de nog bevroren onderlaag kan verdwijnen. 
De gemeente verstuurt jaarlijks een winterbrief aan alle verenigingen met bespelingsinstructies 
tijdens winterse omstandigheden. 
  
Sportmaterialen 
Verplaats losse sportmaterialen regelmatig over het veld, onder andere door ze na afloop van de 
trainingen steeds in de uitlopen te zetten. Door materialen die langere tijd op dezelfde plek blijven 
staan, kunnen de kunstgrasvezels sneller gaan liggen en wordt het onderhoud bemoeilijkt. 
Sleep materialen nooit over het veld heen, maar til ze met minimaal twee personen. 



  
Klapdoelen 
De klapdoelen dienen met minimaal twee personen te worden uitgeklapt op de volgende wijze: 
-       Twee personen nemen ieder één doelpaal en rijden die, zonder druk naar beneden uit te 
oefenen het kunstgras op 
-       Tijdens het uitklappen, dient het grondraam te worden vastgehouden 
-       Als het doel volledig is uitgeklapt, kan het grondraam rustig worden neergelaten 
Inklappen gebeurt op exact omgekeerde wijze, dus eerst het grondraam opklappen en dan weer 
inklappen door naar het hekwerk toe te rijden. 
Doe het inklappen en uitklappen beheerst om schade aan het doel en de netten te voorkomen. 
Netten van deze klapdoelen zijn beschikbaar gesteld en zijn de verantwoordelijkheid van de 
vereniging geworden. 
  
Hoekvlaggen 
De grondkokers van de hoekvlaggen zijn voorzien van inzethulzen om de hoekvlaggen te stabiliseren. 
Er zit een gat onderin de huls waar het infillmateriaal doorheen valt. De inzethuls moet regelmatig 
eruit worden gehaald om een overschot aan infillmateriaal uit de grondkoker te zuigen met een 
omgekeerde bladblazer of een stofzuiger. De inzethuls kan klemmen in de grondkoker en kan in dat 
geval eruit worden getrokken door 'm met een stevige haak via het gat onderin omhoog te trekken. 
Doe dit voorzichtig en als je merkt dat de grondkoker iets los lijkt te komen, stop dan direct en meld 
het bij de gemeente. 
  
Seniorendoelen 
De doelnetten mogen niet met koorden aan de ballenvangers worden bevestigd. Indien gewenst kan, 
voor rekening van de vereniging, het doel worden omgebouwd naar een kooidoel, voorzien van 
netstangen in de uitloop. Netten van deze doelen zijn beschikbaar gesteld en zijn de 
verantwoordelijkheid van de vereniging geworden. 
  
Dug-outs 
De dug-outs dienen steeds te worden opgeruimd. De dug-outs zijn beschikbaar gesteld en zijn de 
verantwoordelijkheid van de vereniging geworden. 
  
Onderhoud 
De gemeente is verantwoordelijk voor al het onderhoud aan het kunstgrasveld, met uitzondering van 
het verwijderen van afval, braaksel en andere materialen. Dat betekent dat er indien noodzakelijk 
regelmatig bewerkingen plaatsvinden zoals slepen / borstelen, bladblazen en het aanvullen van 
instrooimateriaal op intensief bespeelde plekken (penaltystippen etc.). Eens per jaar vindt er groot 
onderhoud plaats waarbij de infill wordt gedecompacteerd, gereinigd en bijgevuld en onkruid en 
algen worden bestreden. Ook zal eens per jaar een gezamenlijke inspectie plaatsvinden van de 
gemeente met de aannemer, waarbij de aannemer de gelegenheid krijgt om adviezen te geven ten 
aanzien van het gebruik en het onderhoud zodat de garanties kunnen worden gehandhaafd. Tevens 
zullen, indien noodzakelijk, oneffenheden in het veld en de omliggende verhardingen binnen de 
hekwerken door de gemeente worden hersteld. Het volledige onderhoud is tot en met de zomer 
2017 door de gemeente in opdracht gegeven aan de aannemer. 
  
Meldingen 
Meld onverhoopte beschadigingen, onvolkomenheden of andere constateringen direct via het 
bestuur bij de gemeente om verdere schade te voorkomen. In het kader van het onderhoud is Paul 
van Leeuwen de vaste contactpersoon. Ook gedurende de termijn waarin het onderhoud door de 
aannemer wordt uitgevoerd dienen deze meldingen via het bestuur en via de gemeente te verlopen.  
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