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Reglement gebruik kunstgrasvelden 
 

 

 

Algemeen 

Stichting Beheer Sportpark Hofland (SBSH), beheerder van de kunstgrasvelden van Sportpark Hofland, 

hanteert voor alle gebruikers de onderstaande algemene voorwaarden. Bij twijfel of iets wel of niet 

kan, dient in de geest van deze algemene voorwaarden te worden gehandeld! 

 

• Kunstgrasvelden zijn velden, waar uitsluitend sportactiviteiten kunnen plaatsvinden, 

kunstgrasvelden zijn geenspeelvelden. 

• Kunstgrasvelden mogen niet gebruikt worden als kampeerterrein. 

• Er mogen op de kunstgrasvelden geen (sport)activiteiten plaatsvinden, waardoor de 

kunstgrasveldenbeschadigd kunnen worden. 

• Wanneer door (hoos)buien er luchtbellen ontstaan op de kunstgrasvelden, de kunstgrasvelden dan 

niet betreden of direct het kunstgrasveld verlaten, dit ter voorkoming van schade aan de 

kunstgrasvelden. 

• Betreden kunstgrasvelden uitsluitend via de toegangspoorten. 

• Niet over of op de hekwerken klimmen. 

• Niet betreden kunstgrasvelden met schoeisel voorzien van stalen noppen of uitsteeksels. 

• Betreed de kunstgrasvelden niet met platte zolen, maar uitsluitend met schoenen met noppen. 

• Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil. 

• Kunstgrasvelden niet betreden met glaswerk, drank en snoep. 

• Zorg dat de kunstgrasvelden vrij blijven van kauwgom, sigaretten, papier, plastic etc. 

• Niet met vuur op de kunstgrasvelden komen. 

• Vuurwerk op en rondom de velden is niet toegestaan. 

• Roken op de kunstgrasvelden en in de dug-outs is verboden. 

• Zet geenstoelen of banken op de kunstgrasvelden. 

• Niet met sportattributen-doelen over de kunstgrasvelden slepen. 

• Bij sneeuw, ijs en opdooi de kunstgrasvelden niet betreden. Zie voor verduidelijking de tabel bij 

het onderdeel “Winterweer” in dit document.  

• Loopladders (speed-snelheidsladders)uitsluitend gebruiken op de uitloopstroken. 

• Alleen spelers(sporters) en begeleiding mogen zich op de velden begeven. 

• Toeschouwers dienen trainingen en wedstrijden van achter het hekwerk te bekijken.  

• Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken of containers. 

• De kunstgrasvelden zijn verboden voor honden. 

• Niet in het kunstgrasveld prikken, maar gebruik maken van hoedjes en pionnen. 

• Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij het bestuur van de vereniging. 

• Naast bovenstaande regels mogen op het kunstgrasveld geen sportactiviteiten gebeuren, waarbij 

de activiteit steeds op dezelfde plek plaatsvindt. Bijvoorbeeld : Het maken van slidings bij slagbal. 
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Winterweer 

Om misverstanden te voorkomen wordt in onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt wanneer het 

kunstgras bij winterweer wel of niet bespeeld en betreden mag worden. 

 

 
Omstandigheid Bespelen JA Bespelen NEE 

Bij kale of droge vorst ≤ -8 graden Celsius 

Deze temperatuur geldt op moment van gebruik 

X  

Bij kale of droge vorst kouder -8 graden Celsius  X 

Rijp    X 

IJzel-onderkoelde regen-ijsregen  X 

Licht besneeuwd veld   X 

Redelijk besneeuwd veld  X 

Hagel    X 

Korrelsneeuw   X 

Opdooi met water op het veld  X 

 

• Het maken van sneeuwpoppen e.d. is niet toegestaan. 

 


