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BESPELING VELDEN IN DE WINTER  
 
Voor natuurgrasvelden gelden de volgende regels:  
 

1. Berijpte velden (wit uitgeslagen velden)  -  Bij KCVO: Niet bespelen en betreden  
Wanneer de velden berijpt zijn (veelal in de ochtend) dan is bespeling van het veld niet 
toegestaan (bespeling leidt direct tot grassterfte).  

 
2. Besneeuwde velden - Bij KCVO: Niet bespelen en betreden  

Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling gewoon mogelijk. Bespeling heeft 
echter wel tot gevolg dat de sneeuwlaag vast getrapt wordt en er een ijslaag ontstaat. Deze 
ijslaag werkt zeer vertragend op de dooi en het weer in gebruik nemen van het veld na 
afloop van de vorstperiode. 
 

3. Bevroren velden - Bij KCVO: Niet bespelen en betreden. 
Wanneer de velden zijn bevroren dan is bespeling van het veld mogelijk, mits er geen gevaar 
is voor spelers of speelsters. Wel willen wij u er op wijzen dat door bespeling van dergelijke 
velden er grassterfte plaatsvindt met als gevolg het verdwijnen van de grasmat. Dit kan later 
in het seizoen leiden tot meer afkeuringen. Door de afwezigheid van de grasmat zal er 
namelijk eerder verzadiging van vocht optreden (de toplaag wordt eerder en blijft ook veel 
langer nat). Bij een langdurige aanhoudende vorstperiode kan als gevolg van uitdroging 
aanzienlijke schade aan de grasmat ontstaan. 
 

4. Beijzelde velden - Bij KCVO: Bespeling en betreding Niet Toegestaan 
Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel dan is bespeling van het veld niet toegestaan. 
Betreding leidt namelijk direct tot grassterfte. 
  

5. Opdooi velden - Bij KCVO: Bespeling en betreden Niet Toegestaan 
Wanneer de dooi intreedt, is betreden van het veld niet toegestaan. Doordat het vocht in de 
bovenlaag niet weg kan zakken door de vorst laag wordt de grasmat instabiel en kan er bij 
betreding grote schade worden toegebracht. Dit bespelingsverbod geldt totdat de vorst 
volledig uit de bodem verdwenen.  
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Voor kunstgrasvelden gelden de volgende regels: 
 

1. Besneeuwde velden -  Bij KCVO: Niet bespelen en betreden 
Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling mogelijk. Deze bespeling heeft echter 
wel tot gevolg dat de sneeuwlaag vast getrapt wordt en er een ijslaag ontstaat waardoor de 
vezel afbreekt. Deze ijslaag werkt zeer vertragend op de dooi en het weer in gebruik nemen 
van het veld na de vorstperiode. Het is niet toegestaan de sneeuw naar de zijkanten van het 
veld te schuiven. Hierdoor zal er namelijk infill verplaatst worden wat moeilijk terug te 
brengen is. Ook bestaat de kans dat de volledige mat gaat verschuiven met als gevolg dat er 
een slinger in de belijning ontstaat. 
  

2. Bevroren velden  - Bij KCVO: Kouder dan – 9 graden = Niet bespelen en betreden 
De kunstgrasvelden kunnen tot een temperatuur van -10 graden gebruikt worden. Bij 
betreding van de velden bij temperaturen lager dan –10 graden is de kans op schade aan de 
kunstgrasvezel groot. Het is daarom niet toegestaan de velden onder dergelijke 
omstandigheden te gebruiken.  
 

3. Beijzelde velden - Bij KCVO:  Bespeling en betreden Niet Toegestaan 
Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel is bespeling van het veld niet toegestaan. Bespeling 
van beijzelde kunstvezels leidt namelijk tot directe breuk van de kunstvezel wat leidt tot 
afkeuring van het kunstgrasveld (onherstelbare schade).  
 

4. Opdooi velden - Bij KCVO: Bespeling en betreden Niet Toegestaan 
Wanneer de dooi intreedt is betreden van het veld niet toegestaan. Doordat het vocht in de 
bovenlaag niet weg kan zakken door de vorstlaag kan de zand- rubber invulling of het 
onderliggende sporttechnisch laag volledig verzadigd raken met water. Deze laag is dan 
instabiel en zeer gevoelig voor betreding. Betreding kan leiden tot kuiltjes in het veld en 
resulteren in blijvende schade aan de vlakheid van de mat. In opdooi situatie geldt een 
bespelingverbod totdat de vorst volledig uit de bodem verdwenen is en het veld wordt 
vrijgegeven. 


