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Beste speler, ouder, supporter, 

 

Op ons vernieuwde sportpark De Vrede hebben wij een splinternieuw kunstgrasveld ter beschikking.  

Als KVC De Toekomst Borsbeke zijn wij hier heel blij mee. De nood naar dit type terrein was al jaren 

zeer hoog. Wij hopen dat we het kunstgrasveld nog vele jaren kunnen gebruiken en daarom hierbij 

een oproep voor alle gebruikers en toeschouwers om zich aan het intern reglement te houden. Als 

speler, ouder, supporter, trainer of afgevaardigde hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te 

zien op de naleving van dit reglement. 

Aarzel daarom niet om iemand die de regels niet naleeft aan te spreken en hem of haar aan te sporen 

om de regels na te leven! 

 

Bij twijfel neem je best contact op met de coördinatoren of de terreinafgevaardigde van onze club. 

 

Tot slot, als ieder van ons deze regels respecteert zullen we allemaal lang kunnen genieten van het 

kunstgrasveld! 

 

Sportieve groeten, 

KVC De Toekomst Borsbeke 

 

  



 

INTERN REGLEMENT - KUNSTGRASVELD 

Algemeen gebruik 

– Er is enkel toegang tot het kunstgrasterrein voor spelers, trainers, afgevaardigden, 

bestuursleden en scheidsrechters, en dit op trainings- en wedstrijddagen. Supporters kunnen 

genieten van de trainingen en wedstrijden achter de omheining waar alles goed zichtbaar is. 

– Gebruikers van het kunstgrasveld mogen enkel met proper materiaal het kunstgrasveld 

betreden. Zorg dus voor propere voetbalschoenen en -bal vóór je het veld betreedt. 

– Als tijdens de wedstrijd een bal buiten de afrastering komt, vraag dan aan toeschouwers die 

buiten het kunstgrasveld staat om de bal terug te gooien. 

– Draag kunstgrasschoenen of schoenen met vaste noppen. Schoenen met stalen noppen en/of 

afschroefbare noppen, of schoenen met een plat profiel worden NIET toegelaten! 

– Verboden voor huisdieren. 

– Geen glaswerk op of rond de velden gebruiken. 

– Geen kauwgom op het veld gooien of uitspuwen. 

– Houdt de terrein/verharding rondom het veld vrij van afval en gebruik de vuilnisbakken rond 

het veld om al het afval in te doen. 

– Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasmat. 

– Geen doelen slepen over het kunstgras. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de 

opstelplaatsen. 

– Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen. 

– Niet met opzet tegen de hekwerken of reclameborden trappen met de bal. 

– Sluit het toegangspoortje van het veld tijdens en na gebruik. 

– Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden, want de korrels kunnen schadelijk 

zijn voor de wasmachine. 

Gebruik onder winterse omstandigheden 

– Kale vorst: Bespelen met lichte vorst is geen bezwaar. 

– Sneeuw: Betreden als de velden zijn besneeuwd is verboden. Verwijderen van de sneeuw is 

niet gewenst. 

– IJzel: Bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels kunnen bij betreding afbreken. 

– Dooi: Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is 

verdwenen. 


