De gebruiksregels zijn opgesteld door de leverancier van het kunstgrasveld , de
gemeente Utrechtse Heuvelrug en DVSA met het doel om bij strikte naleving van
deze regels het veld optimaal en met minimale onderhouds- inspanning
(vrijwilligers) en kosten zolang mogelijk te kunnen gebruiken.
Om de kwaliteit van het speelveld te behouden moeten er een aantal regels in acht worden
genomen:
1. Het aantal mensen op het kunstgrasveld.
Tijdens een wedstrijd mogen alleen de spelers, begeleiders, scheidsrechter en grensrechters het veld
betreden. Toeschouwers zullen de wedstrijd moeten volgen vanachter de omheining. Het bestuur
vraagt de leiders van de elftallen van DVSA dit te melden aan de leiders van de bezoekende teams,
zodat ook de toeschouwers van de bezoekende team zich achter de omheining bevinden.
2. Voorkom vervuiling van het kunstgras door zwerfafval.
DVSA draagt zorg voor het grootste gedeelte van het onderhoud van het kunstgras, hierbij moeten
we denken aan het regelmatig vegen van het kunstgras om de toplaag vulling zo egaal mogelijk te
houden. Verder zorgt DVSA voor het zoveel mogelijk verwijderen van het blad gedurende de herfst.
De vereniging moet zorgen dat het kunstgras vrij blijft van zwerfafval zoals chipszakjes, flesjes,
blikjes, etc. Wijs de spelers en toeschouwers op de aanwezigheid van afvalbakken. Het kauwen van
kauwgum op het kunstgras is door het bestuur verboden. Het verwijderen van kauwgum uit het
kunstgras is zeer moeilijk. Het veld mag alleen via de 2 toegangspoorten betreden worden. Op deze
wijze wordt voorkomen dat er verontreiniging en onkruidsporen via het schoeisel op het veld wordt
gebracht.
3. Voorkom beschadiging van de toplaag van het veld.
Het veld mag alleen betreden worden met schoeisel conform de reglementen van de KNVB. Het
gebruik van losse doelen is toegestaan, echter de doelen dienen op het veld te worden gedragen en
niet gesleept. Het verslepen van doelen lijdt onmiddellijk tot slijtage en beschadiging van de
kunstgrasvezel. Zodra er beschadigingen worden geconstateerd, deze direct melden bij het beheer
DVSA zodat deze zo snel mogelijk hersteld kunnen worden door de onderhoudsinstantie. Het is
absoluut verboden om op het kunstgras te roken of vuur te gebruiken, ook langs de kant van het
veld(binnen de omheining) is het verboden om te roken. Wijs ook de begeleiding van het
bezoekende team op het rookverbod en de geldende regels voor gebruik van het kunstgrasveld.
4. Het veld is alleen bestemd voor het spelen van voetbal en trainingen.
De toegepaste constructie van het kunstgrasveld is gericht op voetbal en trainingen voor het
voetbalspel. Om een egale belasting te houden van het speelveld, dient er tijdens trainingen niet
voortdurend op één bepaalde plek te worden getraind. Maak volledig gebruik van de kunstgrasmat,
ook van de uitloopstroken.
5. Gebruik van het veld bij winterse omstandigheden.
Een kunstgrasveld is onder alle omstandigheden te bespelen. Echter in de winter periode zijn er een
aantal omstandigheden waarbij extra aandacht nodig is. Het betreft in de meeste gevallen de
bescherming van de gebruiker. De winterse omstandigheden zijn te specificeren in kale vorst,
sneeuw, ijzel en dooi.

 Droge vorst:
Bij droge vorst is het bespelen van het kunstgrasveld geen probleem, wel is de mat uiteraard
hard. Voor de egaliteit van het speelveld is het dan noodzakelijk dat de mat goed geveegd
wordt voor dat het gaat vriezen.
 Sneeuw:
Betreden van een besneeuwd veld is verboden. Bij betreding van het veld zal er ijsvorming
ontstaan welke zich vasthecht aan de mat en hierdoor zullen deze ijsklompen minder snel
ontdooien. Verwijderen van sneeuw is niet toegestaan omdat de grasmat beschadigd kan
worden en er mogelijk instrooimateriaal wordt meegenomen. Ook is het gebruik van zout
om de sneeuw te ontdooien verboden.
 IJzel:
Het bespelen van het kunstgrasveld bij ijzel is verboden omdat de vezels waarop het ijs zich
afzet zullen breken bij betreding.
 Dooi:
Het bespelen van het kunstgrasveld is verboden gedurende de dooiperiode. Door variatie in
zonnige en schaduwrijke stukken ontstaat er grote verschillen van de ondergrond, spelers
zullen hierdoor sneller blessures oplopen.
Met het in acht nemen van bovenstaande regels en gebruiksvoorschriften zullen de spelers van DVSA
en de bezoekende teams jaren lang plezier kunnen hebben van ons schitterende kunstgrasveld.
Buiten de reguliere wedstrijden en trainingen mag het veld niet betreden worden zonder leider /
trainer. Laten wij er dan ook samen voor waken dat de regels nageleefd worden en dat wij er
gezamenlijk op toezien dat het kunstgrasveld op een juiste manier bespeeld en gebruikt wordt.
Als laatste regel moet vermeld worden dat het hekwerk niet gebruikt mag worden als zitplaats of
boarding. Ga er dus niet op zitten en trap niet opzettelijk met een bal tegen het hekwerk. Schade die
hierdoor ontstaat zal worden verhaald op de persoon in kwestie of bezoekende vereniging.

