
PROTOCOL KUNSTGRASVELDEN SVA  
 
1. Gebruik kunstgrasvelden algemeen 
 

A. Het betreden van de velden met voetbalschoenen is toegestaan. Het gebruik 
van schoeisel met stalen en/of scherpkantige uitsteeksels als spikes, bramen 
en afgesleten aluminium voetbalschoennoppen e.d. is niet toegestaan. 

B. Roken, het gebruik van kauwgum en het gebruik van vuurwerk op de velden is 
niet toegestaan. 

C. Indien er sneeuw op de velden ligt, is het niet toegestaan deze te betreden 
vanwege ijsvorming. 

D. Het betreden van de velden tijdens opdooi (Indien er plassen op het veld staan 
is dit een aanduiding) is niet toegestaan.  

E. Indien de consul de velden heeft afgekeurd (punt 1C en 1D), is dit voor iedereen 
bindend. Dit wordt op de website  bekendgemaakt. De velden mogen dan 
absoluut niet betreden worden. SVA houdt zich het recht voor, ontstane 
schade op de veroorzaker(s) te verhalen. 

 
 
2. Gebruik kunstgrasveld bij wedstrijden 
 

A. Alle onder 1) genoemde punten. 
B. Competitie- en bekerwedstrijden gaan voor op trainingen en oefenwedstrijden. 

Er dient echter wel overleg met TC en trainers plaats te vinden. Zie hiervoor:  
“Procedure avond- en oefenwedstrijden” .  

C. Oefenwedstrijden doordeweeks worden alleen gespeeld op die tijdstippen dat 
een betreffende lichting training zou hebben. Uiteraard is het mogelijk dat 
trainers en teams onderling trainingen en/of wedstrijden op het A-veld 
uitwisselen. TC dient hiervan op de hoogte te worden gesteld of kan dit 
beslissen. Voor aanvraag oefenwedstrijden zie “Procedure avond- en 
oefenwedstrijden”. 

D. Wedstrijden voor de E-, en F-pupillen worden altijd in de breedte-richting van 
het veld gespeeld. Alleen hiervoor worden de vaste klapdoeltjes gebruikt. De 
E1 vormt hierop een uitzondering zij spelen 9 tegen 9 in de lengte van het veld 
en gebruiken andere doelen. 

E. Het hoofdbestuur bepaalt uiteindelijk het maximaal aantal wedstrijden. 
 
 
3. Gebruik lichtinstallatie A-veld 
 

De velden beschikken over een lichtinstallatie die gebruikt kan worden bij trainingen, 
het spelen van wedstrijden of andere activiteiten. De installatie beschikt over de 
mogelijkheid om 2 lichtstanden te gebruiken; wedstrijdstand (volle verlichting) en 
trainingsstand. 

 
A. De wedstrijdstand mag alleen bij wedstrijden gebruikt worden. 
B. Bij overige activiteiten (dus ook trainingen) wordt de trainingsstand gebruikt. 
C. Het ontsteken van de lichtinstallatie dient enige tijd vooraf te gebeuren i.v.m. 

het opwarmen van de lampen. Na het uitschakelen van de installatie kan 
deze pas na 20 minuten weer worden ingeschakeld. Te vroeg inschakelen 
kan tot schade aan de lampen leiden. SVA houdt zich het recht voor, ontstane 
schade op de veroorzaker(s) te verhalen. 

 



 
 
4. Gebruik velden en trainingsveld bij afgelastingen in het weekend 
 

Normaal gesproken kunnen de kunstgrasvelden altijd bespeeld worden, behalve bij 
de onder 1 genoemde punten. Tijdens de competitie kan het voorkomen dat er 
wedstrijden elders, bij SVA op de natuurgrasvelden, en/of door de KNVB worden 
afgelast. Het blijft dan mogelijk om in het weekend een oefenwedstrijd op een 
kunstgrasveld te spelen of te trainen. Ook trainen op een trainingsveld is dan 
mogelijk. 

 
A. In het weekend hebben competitiewedstrijden altijd voorrang boven 

oefenwedstrijden c.q. trainingen. Dit geldt ook voor de wedstrijden van de mini’s 
op het trainingsveld. 

B. Bij afgelasting door de KNVB of derden (SVA of tegenstander)  kan er volgens 
een door de TC vastgesteld trainingsschema getraind worden. Dit schema staat 
op de SVA website.  

 
 
5. Gebruik kunstgrasvelden door derden 
 

Buiten de tijden dat SVA gebruik maakt van de velden, is het voor derden mogelijk 
om de kunstgrasvelden te gebruiken voor voetbal en/of andere activiteiten. Hiervoor 
dient een verzoek bij de Stichting SVA te worden ingediend. Uiteraard kan dit ook 
via het hoofdbestuur, die dit doorspeelt. In overleg met de  Stichting SVA wordt 
eventueel een vergoeding vastgesteld. 
 
 


