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Reglement gebruik kunstgrasveld (veld 1) v.v. KCVO 
 
In dit reglement wordt uitgelegd in welke situatie(s) en door welk(e) elftal(len) het kunstgrasveld 
(Veld 1) van v.v. KCVO wordt gebruikt. Het uitgangspunt hierbij is dat alle spelende leden van v.v. 
KCVO gelijke rechten hebben om het kunstgrasveld (veld 1) te gebruiken. Dit reglement is vastgesteld 
tijdens de bestuursvergadering 3 november 2015 en is van toepassing op alle 
elftallen/teams/selecties (zowel jeugd als senioren) van v.v. KCVO. 
 

1. Trainingen 
De trainingen van alle teams/elftallen vinden zoveel mogelijk plaats op het kunstgrasveld (veld 1). 
Het trainingsschema, dat jaarlijks voorafgaand aan het seizoen door de technische commissie in 
overleg met het bestuur wordt vastgesteld, is hierbij bindend. 
 

2. Oefenwedstrijden 
Midweeks ingelaste oefenwedstrijden worden gespeeld op veld 2 of veld 3. Indien veld 2 en veld 3  
niet bespeelbaar is, wordt een oefenwedstrijd niet verplaatst naar het kunstgrasveld (veld 1) maar 
afgelast. Dit betekent dat trainingen volgens het vastgestelde trainingsschema voorrang hebben op 
oefenwedstrijden. Indien het kunstgrasveld (veld 1) niet gebruikt wordt voor trainingen volgens het 
vastgestelde trainingsschema dan kunnen oefenwedstrijden worden gespeeld op veld 1. Hierbij moet 
rekening gehouden met voldoende tijd (minimaal 15 minuten) voor warming-up activiteiten.  
In het geval op vrijdagavond geen andere competitie verplichtingen gepland zijn (b.v. 35 plus)en het 
kunstgrasveld (veld 1) is niet verhuurd, kunnen oefenwedstrijden worden gespeeld op veld  1.  
 

3. Beker- en competitiewedstrijden 
Door de KNVB en Stichting Beltona direct midweeks vastgestelde beker- of competitiewedstrijden 
worden ten allen tijden op het kunstgrasveld (veld 1) gespeeld. In geval van dat op het zelfde tijdstip 
meerdere wedstrijden zijn vastgesteld zal indien mogelijk ook gebruik gemaakt worden van veld 2 en 
veld 3. Door de KNVB en Stichting Beltona vastgestelde wedstrijden hebben voorrang op de 
trainingen uit het bovengenoemde trainingsschema. In overleg met de consul en/of  
wedstrijdsecretaris kan worden uitgeweken naar veld 2 of veld 3. Deze regel geldt voor alle teams en 
elftallen. Voor wedstrijden die op verzoek van KCVO team, elftal  of tegenstander worden verplaatst 
naar midweekse  avonden geldt de regelgeving genoemd onder oefenwedstrijden. 
 

4. Afgelastingen 
In het geval er meerdere wedstrijden worden afgelast, dient onderstaande regeling te worden 
toegepast: 
Bij een gedeeltelijke afgelasting van terreinen, hebben de elftallen die zijn ingedeeld in een poule en 
die na afloop van de reguliere competitie nog een extra reeks wedstrijden moeten afwerken, 
voorrang op de overige elftallen. 
Wedstrijden uit categorie A moeten voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B, waarbij het 
standaardteam (mannen en vrouwen) altijd dient te spelen. Voor wedstrijden uit categorie A moet 
deze volgorde worden aangehouden: 
1. Schema 16 
2. Schema 14 
3. Schema 12 
4. Overige schema`s (10, enzovoort) 
5. Bekerwedstrijden 
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Voor wat de volgorde bij de overige elftallen betreft, kan in overleg tussen de bij de keuring 
aanwezige verenigingsvertegenwoordigers en de consul een beslissing worden genomen. Het aantal 
achterstallige wedstrijden van de betrokken elftallen, alsmede het te verwachten aantal bezoekers, 
zijn factoren die in dit overleg worden betrokken. Het is niet toegestaan op de wedstrijddag een 
wijziging in een vastgesteld aanvangsuur door te voeren. 
 

5. Schoeisel 
Het is verboden om het kunstgrasveld (veld 1)te betreden met “vuil” schoeisel en/of 
voetbalschoenen voorzien van “metalen” noppen. 
 

6. Weersomstandigheden 
In geval van sneeuw, ijzel of dooi mag het kunstgrasveld (veld 1)niet worden gebruikt. In geval van 
droge vorst kan het kunstgrasveld (veld 1) wel worden gebruikt. De consul bepaalt in het geval van 
(extreme)weersomstandigheden of het kunstgrasveld (veld 1) bespeelbaar is. Trainers, leiders, 
bestuursleden en overige betrokkenen dienen zich in alle gevallen aan de beslissing van de consul of 
wedstrijdsecretaris of bestuurslid beheer sportpark De Egelbeek”  te conformeren.  
 

7. Consul 
De taak van de consul is als volgt: het keuren van de speelvelden en de kleedkamers, waarvoor hij 
door de KNVB manager competitie is aangesteld. De hoofdtaken van een consul bestaan uit het 
beoordelen van de bespeelbaarheid van de speelvelden en het informeren van de thuisspelende- en 
bezoekende vereniging(en), scheidsrechter(s) en eventuele assistent-scheidsrechters bij afkeuringen. 
Ook het controleren van de velden op de kwaliteitsnormen voetbalaccommodatie (zoals het jaarlijks 
controleren van de hoogte van de doelen) behoort tot het takenpakket van de consul. De consul 
voert zijn taken uit conform KNVB handleiding voor consuls. 
Bij afwezigheid wordt de consul waargenomen door de wedstrijdsecretaris en / of bestuurslid beheer 
sportpark De Egelbeek”. Afwezigheid van genoemde functionarissen zal tijdig kenbaar worden 
gemaakt. 
 

8. Overige regelgeving gebruik kunstgrasveld (veld 1) 

 Wanneer wedstrijden op het kunstgras (veld 1) worden gespeeld moet de warming-up ook op 
kunstgras (veld 1) worden gedaan, hiermee dient in de tijdsplanning rekening mee gehouden te 
worden. 

 Het kunstgrasveld (veld 1) dient gelijkmatig belast te worden. Dus niet steeds dezelfde kant, 
doelen niet op steeds dezelfde plek, de vaste doelen zo min mogelijk gebruiken, bij voorkeur niet 
gebruiken. 

 De draagbare doelen met voldoende spelers/trainers uit de opstelplaats halen en op de 
bestemde plek op het kunstgrasveld (veld 1) plaatsen. Na de trainingen/wedstrijden moeten de 
draagbare doelen met voldoende spelers/trainers teruggezette worden op de vaste plek op de 
opstelplaats naast de tribune.  

 Gebruikte materialen zoals doelen e.d. mogen niet over het kunstgrasveld worden gesleept. 

 Er mag alleen trainingsmateriaal gebruikt worden wat geschikt is voor het kunstgrasvelden. 

 Binnen de  afrastering mag geen kauwgom en etenswaren worden meegenomen. Alleen water is 
binnen de omheining toegestaan. 

 Binnen de  afrastering tot minimaal 1 meter achter de afrastering mag er niet gerookt worden en 
is vuurwerk verboden. 

 Bij afgelasting van trainingsvelden vindt herindeling van het kunstgrasveld (veld 1) plaats zodat 
dan toch alle teams en/of elftallen de mogelijkheid krijgen om te trainen. Het initiatief hiervoor 
ligt bij de desbetreffende trainers. 
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9. Rol van het bestuur 
Van de uitgangspunten in dit reglement wordt niet afgeweken. In alle gevallen waarin dit reglement 
niet voorziet en wanneer er door de verantwoordelijke consul of wedstrijdsecretaris of bestuurslid 
beheer sportpark De Egelbeek”  geen beslissing kan worden genomen, is het besluit van het 
dagelijkse bestuur bindend. 


