Gebruik van de voetbalvelden op Sportcomplex Jaspers

Inleiding:
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 voor elke kunstgrasconstructie. De
levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden en de kans op
blessures neemt toe. Foutief en/of onoordeelkundig gebruik van (oefen)materialen kan
onherstelbare schade veroorzaken. We doen er echter alles aan om het veld in
topconditie te houden en dit soort zaken tot een minimum te beperken. De velden
worden regelmatig geharkt en geborsteld (herverdeling korrels) en waar nodig worden
zelfs de rubberkorrels bijgevuld.
Mede om die redenen zijn de gebruikersregels opgesteld, zodat ook van de gebruikersen bezoekerskant met zorg wordt omgesprongen met onze (kunst)grasvelden waardoor
we allemaal nog heel lang en met veel plezier goede speelvelden ter beschikking hebben.
Alle regels gelden voor wedstrijden en trainingen, van zowel senioren, junioren
als pupillen en voor alle overige gebruikers van de sportvelden.

Regels:
Algemeen:














Geen drank en/of etenswaren op en rondom het veld. Bidons zijn wel toegestaan.
Geen kauwgom op het veld. (Dit geeft veel schade!)
Geen glaswerk op of rond het veld.
Verboden te roken binnen de afrastering; dit geldt dus ook voor de dug-outs.
Rokers dienen hun 'peuken' in de daarvoor bestemde bakken te deponeren en niet
op het terrein achter te laten.
De velden mogen mag absoluut niet betreden worden met hete voorwerpen,
rookwaren en/of vuur.
Het is verboden om in de nabijheid van een (kunst)grasveld vuurwerk af te
steken.
Er mogen geen voertuigen op de speelvelden, tenzij de specifieke (breedbandige)
onderhoudsmachines. (Dus ook geen ambulances)
Reclame-uitingen op de accommodatie zijn voorbehouden aan FC Winterswijk.
Het is verboden in de hekken en/of ballenvangers klimmen.
Spugen is zeer onhygiënische en derhalve niet toegestaan
Instrueer tegenstanders bij ontvangst over de gebruiksregels.
Spreek elkaar aan op het niet volgen van de regels.

Het niet opvolgen van de regels kan het intrekken van de spelerspas tot gevolg
hebben.
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Betreding:










Betreedt het voetbalveld via de looppoort(en) die voorzien zijn van een
schoonloop mat. (Dus NIET over de hekken klimmen.) Maak gebruik van de
verharde toegangspaden. Naast of op de looppoorten bevinden zich bordjes met
de gebruiksregels.
Gebruikers mogen alleen met schone voetbalschoenen het (kunst)grasveld
betreden. Gebruik de walk-off mat, borstels of roosters.
Speel alleen met voetbalschoenen met een vaste kunststofnop. Stalen of
aluminiumnoppen zijn verboden.
Aanwijzingen van de toezichthouders dienen opgevolgd te worden
De technische commissies zien erop toe dat (bege)leiders en trainers ook
voetbalschoenen dragen. Vooral gelet op het voorbeeld gedrag.
Na een training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubber-of
kurkkorrels zijn schadelijk voor de wasmachine. De vereniging is hiervoor niet
aansprakelijk.
Het voetbalveld is uitsluitend toegankelijk voor spelers, leiders, verzorger(s),
assistent- en scheidsrechters.
Het is voor “vrije” voetballers niet toegestaan de velden te betreden als er
verenigingsactiviteiten zijn. Toezichthouders zien hier op toe.

Toeschouwers:








Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van
het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
Toeschouwers dienen op het tegelpad te blijven. Speciaal geldt dit voor ouders die
gewend zijn om op de middellijn hun kind aan te moedigen. Extra aandacht wordt
gevraagd voor toernooien waarbij kleine kinderen zich binnen de afrastering
bevinden. (Dit is levensgevaarlijk voor hen).
Het is voor toeschouwers verboden om etenswaar mee te nemen.
Het is ten strengste verboden om met scherpe/puntige voorwerpen, zoals bijv.
een paraplu of camera statief, in het kunstgras te prikken.
Het is verboden om het (kunst)grasveld met dagelijks schoeisel te betreden.
Ook het betreden van het (kunst)grasveld met kinderwagens e.d. is verboden.
Het is verboden om huisdieren binnen de afrastering van het voetbalveld mee te
nemen of te laten verblijven.

Festiviteiten:




Het is niet toegestaan prijsuitreikingen op de (kunst)grasvelden te houden cq te
organiseren. Hiervoor zijn terras en/of kantine beschikbaar. (grote massa mensen
zonder geschikt schoeisel op het veld).
Het is bij het behalen van een kampioenschap of andere festiviteit niet toegestaan
confetti, slingers, ballonen en dergelijke op de velden te gebruiken dan wel af te
schieten of te strooien.
Het gebruik van springkussens is op de kunstgrasvelden niet toegestaan.
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Trainingen:
Het spreekt voor zich dat de trainers, leiders en kaderleden een voorbeeld zijn voor onze
(jeugd)leden, daarom worden zij worden dringend verzocht er op toe te zien dat de
regels worden nageleefd. Ook als de regels vóór, tijdens of na de trainingen of
wedstrijden al dan niet door eigen spelers of spelers van andere elftallen niet worden
nageleefd, spreek deze personen erop aan.


















Trainingen vinden alleen plaats op de kunstgrasvelden.
Maak bij trainingen zoveel mogelijk gebruik van de verplaatsbare doelen. Probeer
de doelgebieden zo veel mogelijk te ontlasten.
Niet slepen, duwen en trekken met de verplaatsbare doelen: de kunstgrasvelden
lopen hierdoor veel schade op. Wanneer de punten van de doelen in de kunstmat
worden doorgedrukt, kan de ondermat scheuren en zit de vereniging met een
forse kostenpost. We verzoeken de trainers en spelers nadrukkelijk de doelen
niet te slepen, maar til ze met een aantal spelers op.
Oefen- en jeugddoelen niet over hekwerk slepen i.v.m. lakbeschadiging. (gebruik
de toegangshekken)
Niet aan de doelen en/of doelnetten hangen of te klimmen (zowel de grote als de
F-doeltjes.)
Niet expres tegen de omheining schieten.
Schade door bovenstaande drie regels kan op de persoon verhaald worden.
Meldt beschadigingen en/of onvolkomenheden direct. Ook als
op plekken onvoldoende rubber/kurk aanwezig is zoals:
a. penaltystippen;
b. cornerplekken;
c. doelgebieden.
Bij trainingen met als inzet het afwerken op een doel, dient
alleen gebruik gemaakt te worden van verplaatsbare doelen die voor de vaste
goals op de 16 meterlijn geplaatst worden. (overlast buren van ballen die over de
ballenvangers vliegen of schade aan auto’s op de parkeerplaats) en behoud van
de 16 meter gebieden.
Het is niet toegestaan voor senioren- en junioren om pupillendoeltjes (zeer
kwetsbaar) te gebruiken tijdens trainingen;
Uitgangspunt is dat iedere trainer start op een leeg veld en zelf zijn
oefenmaterialen (oa. doelen, pionnen end.) plaatst (of laat plaatsen). Dus na
gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
Bij opvolgende trainingen kan het materiaal overgedragen worden aan de
volgende trainer die dan verantwoordelijk is geworden voor het opruimen.
Ook de kleine trainingsmaterialen pionnen etc.…. dagelijks na de training
opbergen in doorvoor bestemde opbergbox.
Na de trainingen de hekken/poorten sluiten.

Wedstrijden:




Uitgangspunt is dat iedere leider start op een leeg veld en zelf zijn wedstrijdmaterialen plaatst of laat plaatsen (oa. doelen, hoekvlaggen end.) of laat
plaatsen.
Na gebruik jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen. Dus er wordt een
leeg speelveld achter gelaten.
Bij opvolgende wedstrijden worden de materialen overgedragen aan de volgende
leider, die dan verantwoordelijk is geworden voor het opruimen.
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Bij wedstrijden van 7 tallen, dienen alle verplaatsbare doelen na de te spelen
laatste wedstrijden van die dag (voor 7 tallen), door de leiders/spelers van dat
team, weer op de daarvoor ingerichte plekken te worden geplaatst.
Bij wedstrijden mogen geen verplaatsbare doelen in de uitloopstrook aanwezig
zijn. De verplaatsbare doelen dienen op de daarvoor ingerichte plekken te staan.
Na de wedstrijd de hekken/poorten sluiten.
Volgens de KNVB-regels behoren ook bij pupillenwedstrijden (bege)leiders zich
niet in het veld te begeven. Echter er zijn geen speciale zones aangebracht waar
zij kunnen verblijven. Voor Sportpark Jaspers geldt daarom dat wisselspelers en
de team(bege)leiding zich achter de doellijn (van het hele veld) begeven aan de
zijde van hun speelhelft.

Verlichting:








Er is trainingsverlichting en wedstrijd verlichting.(dubbele sterkte)
Verlichting dient direct na beëindiging van training of wedstrijd uitgeschakeld te
worden. (Veldverlichting is een hoge vaste lastenpost voor de vereniging.)
Tijdens trainingen (ook prestatieve teams) wordt alleen de trainingsverlichting
gebruikt.
Alle trainers hebben/krijgen instructie over het bedienen van de verlichting.
Bij het ontsteken van de verlichting rekening houden met het inschakelen van de
trainingsverlichting. (ongeveer 25 minuten als alle velden gebruikt worden.)
Ook bij gebruik van een half veld, juist dan de die verlichting voor dat halve veld
gebruiken.
Bij wedstrijden bepaalt de aanwezige wedstrijdcoördinator het aanschakelen van
de wedstrijdverlichting.

Parkeren:
Auto’s:
Alle leden van FC Winterswijk en alle bezoekers dienen aan te rijden via de ingang bij het
zwembad aan de Jaspersweg en aldaar hun voertuig te parkeren op de grote
parkeerplaats(en). (De parkeerplaats aan de zijde van de Frerikshof is bestemd voor
leden van de tennisclub.)
Fietsen:
Alle leden van FC Winterswijk en alle bezoekers van het sportpark dienen met de fiets
over te steken bij het zwembad Jaspers en hun fiets te stallen op de daarvoor bestemde
plaatsen en ingeruimde plekken op de grote parkeerplaats of bij ingang van veld 2. Ten
alle tijden dient er een route vrij te blijven voor hulpverleningsvoertuigen. Aanwijzingen
van parkeerwachters en verkeersregelaars dienen alle tijden te worden opgevolgd.

Planning:
Bij het plannen van activiteiten op Sportpark Jaspers worden de volgend uitgangspunten
gehanteerd:
 Competitiewedstrijden:
 Competitie of bekerwedstrijden gaan voor een oefenwedstrijd. Dat wil zeggen dat
bij gelijktijdigheid van een door de KNVB vastgestelde wedstrijd en een geplande
oefenwedstrijd, de veldcoördinator bepaalt of een oefenwedstrijd wordt verplaatst
dan wel wordt afgelast.
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Competitie- of bekerwedstrijd gaan voor training: Door KNVB vastgestelde
wedstrijden hebben voorrang op een training. Desbetreffende wedstrijdsecretaris
en veldcoördinator overleggen over de planning.
Zwaarwegende motieven kunnen leiden tot verplaatsing van officiële wedstrijden
door de desbetreffende wedstrijdsecretaris na overleg met de veldcoördinator.
Claim bij afgelasting: Een afgelaste officiële wedstrijd betekent niet automatisch
dat een team dan aanspraak heeft op de vrijvallende tijd en capaciteit van veld
en/of kleedkamer.
Afgelasting op Jaspers: In alle gevallen lopen de afgelastingen voor sportpark
Jaspers via de consul en is deze dus diegene die de eindbeslissing heeft en neemt.
Oefenwedstrijden
Aanvragen: Voor het aanvragen van een oefenwedstrijd dient gehandeld te
worden conform de procedure.
Claim bij afgelasting: Een afgelaste oefenwedstrijd betekent niet automatisch dat
een team dan aanspraak heeft op de vrijvallende tijd en capaciteit van veld en/of
kleedkamer. Uitval betekent dus opnieuw aanvragen
Wijzigen: Het is zonder overleg met de planners niet mogelijk om als team
zelfstandig geplande wedstrijden te wijzigen, (de wedstrijd wordt dan als afgelast
beschouwd).
Schaduwwedstrijden: Het plannen van schaduwwedstrijden is vanuit het
gelijkheidsbeginsel niet meer mogelijk.
Door de week: Het is niet mogelijk oefenwedstrijden aan te vragen op
trainingsavonden als er geen vrije tijd, en/of veld en/of kleedkamercapaciteit is.
Dus ook niet in het eigen trainingsblok.
Afgelasting: In alle gevallen lopen de afgelastingen voor sportpark Jaspers via
veldcoördinator en de consul (deze is dus diegene die de eindbeslissing heeft en
neemt).

 Overige activiteiten
Alhoewel er soms al lange tradities bestaan in het organiseren van activiteiten en
toernooien is het met ingang van 1 juli 2013 ook noodzakelijk geworden om hierin
afstemming aan te brengen. Dat betekent dat het op voorhand het claimen van
capaciteit en/of data niet meer mogelijk is.
Organiseren van een activiteit:
 Organisator: De organisator van een activiteit dient schriftelijk (mail) verzoek in
bij de veldcoördinator en wijst een contactpersoon aan.
 Afstemming: De veldcoördinator verzamelt alle aanvragen. Vervolgens vindt
overleg/afstemming plaats met oa: inkoop/kantine, schoonmaak, beheer,
toezicht, veldcoördinator, EHBO, activiteitencommissie en andere betrokkenen. Na
afstemming kan de activiteit worden toegewezen.
 Termijn: Activiteiten worden minimaal 4 weken van tevoren aangevraagd.
 Toewijzing: Pas na de toewijzing en niet eerder kan de organisator starten met
het organiseren en uitnodigingen versturen. Toegewezen activiteiten worden
gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen.
 Wijzigen: Het is niet mogelijk zelfstandig wijzigingen in de planning te maken.
 Claim: Bij het niet door gaan van de activiteit vervalt de toewijzing en kan niet
automatisch de gevraagde capaciteit geclaimd worden.
 De afgelastingsregels zoals hierna beschreven zijn van kracht.
Activiteiten die onder deze regeling vallen zijn onder meer:
Sport en spel middagen/avonden zoals kaarten end.
Scholing of lessen voor (grote) groepen
Vergaderingen voor (grote) groepen
Toernooien
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Sponsoractiviteiten/acties
KNVB-activiteiten
Avondvierdaagse
Rommelmarkt
Verhuur van velden en/of kantine
Festiviteiten zoals recepties, feestavonden/middagen, playbackshows end.
Overigen
In het kader van de fusie zullen een aantal wijze mannen en/of vrouwen aangewezen worden
die de planning van Sportpark Jaspers gaan beheren en voor de nodige afstemming en
communicatie zorg dragen.

Afgelastingen:
Bij afgelastingen mogen de velden niet betreden worden. Dit geldt dus ook voor
trainingen, partijtjes, vriendschappelijke duels etc. Er geldt dan een absoluut
betredingsverbod.
Algehele afgelasting
 Bij gebruik van het (kunst)grasveld gelden keuringscriteria, zoals deze door de
KNVB worden gehanteerd.
 Bij zeer slechte weersomstandigheden kan de KNVB besluiten tot een algehele
afgelasting, zowel landelijk als per district. Van een algehele afgelasting door de
KNVB wordt melding gemaakt op teletekst bij de publieke omroep (NOS) op
pagina 603, waarbij er onderscheid is tussen categorie A en B.
Incidentele afgelasting
 De eigenaar van de velden kan om zwaarwegende redenen bepalen dat het (de)
veld(en) niet bespeeld mogen worden. In overleg met planning en organisator
wordt dan bepaald of de activiteit afgelast dan wel verplaatst wordt op het
complex.
 De (aangewezen) consul kan eveneens bepalen of velden onbespeelbaar zijn. In
principe worden de speelvelden wanneer omstandigheden dit noodzakelijk maken
rond 07:30 van de speeldag door de consul gekeurd. Ook heeft hij de
mogelijkheid om voor de middagwedstrijden de velden te herkeuren en zn. het
wedstrijdprogramma af te gelasten. In overleg met planning en organisator wordt
dan bepaald of de activiteit afgelast dan wel verplaatst wordt op het complex.
Afkeuring
 De scheidsrechter heeft ook de bevoegdheid om een speelveld af te keuren.
Bij een afgelaste wedstrijd:
 Wordt(en) door de consul en/of wedstrijdsecretaris/wedstrijdcoördinator de
betrokken leider(s) op de hoogte gesteld.
 De wedstrijdcoördinator van dienst draagt zorg voor vermelding op de website en
informatiekanalen.
 De leider informeert op zijn beurt alle teamleden maar ook de tegenstander
 Bij twijfel of onduidelijkheid omtrent afgelasting dienen teamleden contact op te
nemen met hun respectievelijke leider(niet met de consul, kantine of planning).
In alle gevallen lopen afgelastingen van trainingen en/of wedstrijden (KNVB/Gemeente)
via de consuls (E. te Selle/J. Jansen) en is dat degene die eindbeslissing heeft en neemt.
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Tot slot:
Houdt u allemaal (trainers, leiders, spelers en toeschouwers) aan de regels. Dit is erg
belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur van onze (kunst)grasvelden.
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Instructiekaart (kunst)grasvelden
Locatie:

Sportpark Jaspers Winterswijk

1: Betreding alleen via looppoorten en schoonloopmatten. Niet over de hekken
klimmen
2: Toegang tot speelveld is alleen voor spelers, (bege)leiders, coaches,
trainers en wedstrijdofficials
3: Toegang alleen met schone voetbalschoenen met kunststofnoppen. Metalen
noppen zijn niet toegestaan
4: Geen etenswaren of dranken op de speelvelden. Bidons zijn toegestaan
5: Geen kauwgom op de speelvelden
6: Geen glaswerk op de speelvelden
7: Roken, vuur of hete voorwerpen op de speelvelden zijn absoluut verboden.
Dit geldt ook voor de dug-outs
8: Ouders, supporters en overig publiek, huisdieren behoren achter de
speelveldomheining
9: Verplaatsbare doelen mogen niet gesleept of geduwd worden (optillen)
10: Verplaatsbare doelen niet over het hekwerk slepen maar door de
toegangspoorten het veld op dragen
10: Aan het eind van de training- of wedstrijd verplaatsbare doelen opruimen
op hun daarvoor bestemde plek
11: Tijdens wedstrijden mogen geen verplaatsbare doelen in de uitloopstroken
staan
12: Het is niet toegestaan om met opzet cq. bewust tegen de omheining te
schieten of te trappen
13: Het is verboden in de netten of ballenvangers te hangen of te klimmen
14: Voertuigen, huisdieren, kinderwagens en/of buggy’s op de speelvelden zijn
verboden
15: Het is ten strengste verboden om scherpe voorwerpen (bijv. paraplu) in het
kunstgras prikken/steken
16: Spugen op de (kunst)grasvelden is een zeer onhygiënische bezigheid en
nadrukkelijk wordt een ieder verzocht dit na te laten
17: Meldt beschadigingen of onvolkomenheden altijd direct via leider of trainer
aan het parkbeheer
FC Winterswijk behoudt zich het recht voor om schade te verhalen bij het niet
naleven van de gebruiksinstructies
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Wetenswaardigheden:

Opbouw kunstgras veld

Weersomstandigheden
Onder de normale Nederlandse omstandigheden zal het kunstgrasveld de meeste tijd
bespeelbaar zijn.
Droogte

Zeer droge omstandigheden hebben geen negatieve gevolgen op de bruikbaarheid van
het kunstgras. Bij zeer hoge temperaturen kan als gevolg van de zwarte rubber in de
mat de temperatuur extra oplopen, dit heeft echter geen effecten op de bespeelbaarheid
van het veld. Onder zeer warme omstandigheden kan het voorkomen dat er meer geur
van de rubber vrijkomt. Er hoeft dus niet gesproeid te worden.
Wind

De mat ligt los binnen de opsluitbanden. De mat is echter ingevuld met ca. 30 kg. zand
en 14 kg. rubber per m2. Totaal bevindt zich op een volledig veld ca. 225 ton zand en 93
ton rubber. De mat is daarom ongevoelig voor wind. Het invulmateriaal tussen de vezels
kan niet opgenomen worden door de wind, enkel wat losliggend materiaal op de vezels.
Neerslag

Door de goede doorlatendheid van de toplaag en onderliggende constructie zal het veld
snel ontwateren en het veld ook weer snel bespeelbaar zijn. Tijdens een zeer zware
regenbui kan het voorkomen dat gedurende een korte periode het veld geheel verzadigd
is en er plassen op het speelveld staan. Op dit moment is de stabiliteit van het veld
gering en kan door sterk af- of schrapzetten verplaatsing van het invulmateriaal
voorkomen. Dit moet worden voorkomen. Met name tijdens trainingen wordt dan
aanbevolen de training 5 minuten uit te stellen of 5 minuten stop te leggen. Binnen
enkele minuten zal de plasvorming verdwenen zijn en is het veld weer volledig
bespeelbaar. Normaliter zullen deze extreme omstandigheden zeer incidenteel
voorkomen in Nederland.
Winterse weeromstandigheden

Het product kunstgras is in beginsel vorstbestendig. De polyethyleenvezel (PE) kan goed
tegen vorst. Er zal mogelijk wel enige verhardingoptreden omdat het materiaal door de
vorst wat stugger wordt. De moderne kunststofkorrels (TPE) veranderen onder zeer
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koude omstandigheden nauwelijks.
Kale of droge vorst

Problemen met de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden ontstaan eigenlijk op het
moment dat er sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. Kale of
droge vorst is voor kunstgras geen enkel probleem en bespelen onder die
omstandigheden dus ook niet. Een bevroren kunstgrasveld kan iets harder aanvoelen
maar bij voldoende vlakheid is bespeling geen probleem.
Bij nog lagere temperaturen meer dan -15oC. veranderen de eigenschappen van het veld,
verharden de vezels, en worden deze gevoeliger voor schade. Bij zeer strenge vorst is
gebruik dan ook af te raden. Wanneer net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is
geworden (neerslag of smeltende sneeuw) of nat wordt (ijzel) zal de bovenlaag veel
vocht bevatten welke bevriest. Op dit moment is het oppervlak glad (ijs) en
onbespeelbaar!
Rijp

Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de
waterdamp in de lucht. Voor een kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel
zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal wel goed beoordeeld
moeten worden in hoeverre de aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp,
gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt. Plaatselijke lichte rijp kan eventueel
worden verwijderd door met een licht sleepnet te slepen.
IJzel

IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een
bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt.
IJzel verdwijnt vaak binnen een paar uur, maar kan soms hardnekkig zijn. Bespeling van
een beijzeld kunstgrasveld zal in de meeste gevallen tot een (tijdelijke) afgelasting leiden
omdat het als gevolg van gladheid te gevaarlijk is voor de spelers.
Sneeuw

Sneeuw is voor het product kunstgras in principe geen probleem. Bespelen van een licht
besneeuwd veld vormt voor een kunstgrasveld dus geen risico, maar mogelijk wel voor
de sporter omdat het glad kan worden. Op een volledig besneeuwd kunstgrasveld wordt
afgeraden dit te bespelen. Bespeling heeft in dit geval tot gevolg dat de sneeuw in de
mat en in infill wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens
weer te dalen en er vormt zich een ijslaagje. Indien er zich een ijslaag heeft gevormd,
kan er zeker niet worden gespeeld.
Een aandachtspunt bij het ruimen van sneeuw is dat vrijwel altijd sneeuw- of ijsresten
achterblijven. Deze kunnen gladheid veroorzaken Sneeuwruimen met sneeuwschuivers
wordt niet aanbevolen in verband met de risico`sop beschadigingen aan de
kunstgrasmat. Sneeuwruimen met sneeuwblazers of in handkracht verwijderen is bij
grote hoeveelheden zeer bewerkelijk en bovendien wordt met deze methode veel
PUREFILL verplaatst, wat tot niet toelaatbare onvlakheden kan leiden. FieldTurf Benelux
kan op verzoek van de opdrachtgever het kunstgrasveld met specialistisch materieel
sneeuw-vrij maken. De kosten voor het sneeuwvrij maken zijn afhankelijk van de situatie
ter plaatse. Nadat de sneeuw is verdwenen dient de PUREFILL in het veld te worden
aangevuld en de PUREFILL die achter is gebleven op de stortplaats van de sneeuw te
worden opgeruimd.
In hoeverre de sneeuw of andere neerslag invloed op de veiligheid van de spelers zal
door de scheidsrechter moeten worden beoordeeld. Voor het veld heeft dit soort
beginnende sneeuwval geen directe consequenties. Echter in alle situaties zal moeten
worden beoordeeld of bespeling tot gevaar voor de sporters leidt.
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Opdooi

Opdooi is het verschijnsel wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan
door een bevroren en water-ondoorlatende ondergrond. Indien bij het dooiproces water
op het veld blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag in de constructie. Met
bespeling zal dan gewacht moeten worden tot het water is verdwenen. Normaliter zal dit
één tot hooguit twee dagen duren. Blijft er geen water op het veld staan en is het
speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan kan er in beginsel weer worden
gespeeld. Het verdient wel aanbeveling om betreding van het veld met onderhoudsapparatuur nog enige tijd uit te stellen tot de vorst volledig is verdwenen.
Door onze ervaring in de afgelopen jaren zijn we er achter gekomen dat een traditionele
sneeuwschuif met een rubberflap “catastrofaal” is voor de infill van het kunstgrasveld.
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