Kunstgras hoofdveld
Met de start van het seizoen 2018-2019 beschikt ons sportpark De Schiethoek
over gloednieuw kunstgras hoofdveld. Hoewel een kunstgrasveld vergeleken
met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een
onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie.
Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest.
Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, spuug,
algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag dicht gaat zitten. Zo
vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde
waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur
van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden.
Als trainer, leider, speler, lid, ouder en supporter hebben wij allemaal de
verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van onderstaande
kunstgrasregels. Laten we allemaal zuinig zijn op dit veld (en de andere velden
natuurlijk), zodat we er lang plezier van kunnen hebben!
Belangrijk daarbij is voor aanvang van een wedstrijd ook de tegenstander goed
te ontvangen en de regels duidelijk te maken, met het vriendelijke doch
dringende verzoek zich hieraan te houden.
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Regels voor gebruik van het kunstgras
1. Het veld is uitsluitend toegankelijk voor spelers, teambegeleiding
(trainer, leider en verzorger) en wedstrijdofficials
2. Gebruik alleen schone voetbalschoenen die geschikt zijn voor kunstgras.
Dit zijn kunstgrasschoenen of schoenen met vaste kunststof noppen.
Stalen en/of afschroefbare noppen zijn niet toegestaan. Ook schoenen
met een plat profiel mogen niet.
Maak je schoenen schoon op de mat en/of de borstels bij het veld.
3. Ga het veld op of verlaat het veld altijd door een toegangshek en doe
het hek achter je dicht. Klim niet over de omheining
4. Geen kauwgom op het veld
5. Als een bal buiten de omheining komt, vraag dan aan een omstander de
bal te pakken. Dit voorkomt dat je met vieze schoenen op het veld
terugkomt
6. Niet met opzet of bewust tegen de reclameborden of omheining
schieten
7. Verplaatsbare doelen niet slepen of duwen maar altijd optillen. Het veld
kan bij duwen, slepen of trekken van de doelen grote schade oplopen
8. Geen eten en drinken op het veld, alleen bidons met water zijn
toegestaan
9. Publiek, huisdieren, buggy’s, stoelen, paraplu’s, fietsen en andere
voorwerpen blijven buiten de omheining. Publiek mag dus niet tegen de
binnenzijde van de omheining staan
10. Geen glaswerk op en rond het veld
11. Roken, vuur(werk) en hete voorwerpen op en rond het veld zijn absoluut
verboden. Doof je rookwaar in de asbak op het terras.
12. Het is verboden aan de doelen en in de netten en ballenvangers te
hangen en te klimmen
13. Na de wedstrijd of training worden de doelen opgetild en teruggezet op
de opstelplaatsen. Tijdens wedstrijden op een heel veld mogen er geen
verplaatsbare doelen in de uitloopstrook staan.
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14. Schud je kleding goed uit na een training of wedstrijd, want de korrels
kunnen schadelijk zijn voor een wasmachine. Be-Ready is hier niet
aansprakelijk voor
15. Ook kunstgrasvelden worden in de winter gekeurd. Soms mag je er
gewoon niet op omdat het veld is afgekeurd
16. Laat het veld en de verharding er omheen vrij van afval en netjes achter
17. Buiten de door Be-Ready aangewezen wedstrijd- en trainingstijden is het
voor NIEMAND toegestaan het kunstgrasveld te betreden. Dan geldt
voor het veld “ Verboden Toegang”
18. Schades aan het kunstgras en omheining ontstaan door het niet naleven
van deze regels kan worden verhaald op de overtreder(s)
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