
 

 

 

Aandachtspunten kunstgrasproblematiek 

 

Aan alle jeugdtrainers, -leiders en ouders, 

 

Vanavond heeft de inloopavond plaatsgevonden over de kunstgrasproblematiek. Bij deze de 

belangrijkste aandachtspunten op een rijtje zodat we de gevolgen zo goed mogelijk in goede banen 

te kunnen leiden: 

 Het besluit om jeugd niet op kunstgras te laten spelen geldt voor alle jeugdteams, dus ook voor 

juniorenteams met spelers van net 18 jaar. 

 Het geldt voor alle kunstgrasvelden met zgn. granulaatkorrels (de zwarte rubberen korrels) 

ongeacht de leeftijd van het veld en ongeacht of de korrels wel of niet gecertificeerd zijn. 

 Het besluit geldt voor alle trainingen, thuiswedstrijden  en uitwedstrijden. 

 Het besluit geldt vooralsnog tot de winterstop. 

 Er is uitvoerig overleg met de gemeente om te kijken hoe z.s.m. extra faciliteiten gecreëerd 

kunnen worden. Gedacht wordt o.a. aan het plaatsen van noodverlichting, inhuren van 

zaalruimte, etc.  Zodra hier meer over bekend is zullen diegenen waarvoor het van toepassing is 

worden geïnformeerd. Hou de website goed in de gaten! 

 Tot die tijd zullen we heel erg moeten improviseren;  zowel met de trainingen als met de 

competitiewedstrijden. We verwachten dat iedereen daar begrip voor heeft en er aan mee 

werkt. 

 T.a.v. de trainingen: 

o Op dit moment wordt nog per dag een trainingsschema opgesteld; zodra een compleet 

tijdelijk schema rond is wordt het op de website geplaatst. Van iedereen wordt verwacht 

om dat zelf in de gaten te houden. Waarschijnlijk zullen er geen trainingen meer hoeven te 

vervallen, maar als dat wel zo is zal de pijn zo eerlijk mogelijk worden verdeeld over zowel 

recreatieve als ook selectieteams.  

o Hopelijk kunnen we zodra er extra maatregelen zijn getroffen overgaan op een meer 

permanent schema. 

o Mocht je zelf een keer beslissen om een training niet door te laten gaan dan dat graag 

direct doorgeven aan beheer, dan kan jullie plek ter beschikking worden gesteld aan een 

ander team. Beheer is te bereiken per mail op beheer@rksvneo.nl  of telefonisch via  06-

36153576 (Frans) of 06-36070333 (Conny),  

 T.a.v. de competitiewedstrijden: 

o Op dit moment is het wedstrijdsecretariaat druk bezig de wedstrijden van dit weekend te 

verzetten. Zodra een wedstrijd verzet is komt hij in voetbal.nl en de NEO-website te staan. 

Houd die goed in de gaten en informeer je eigen team z.s.m.  

o Vanaf volgende week willen ze proberen wedstrijden een week van te voren al te verzetten. 

Ook daarvoor de website in de gaten houden. 

o Als een wedstrijd de laatste 2 dagen nog verzet wordt of als nog niet door kan gaan, krijgt 

de leider daarvan bericht via app of telefoon. 

o Op het moment dat een wedstrijd niet door gaat wordt die door de KNVB aangemerkt als 

een wedstrijd die nog ingehaald moet worden en dus NIET als een verloren wedstrijd. 



o Voor het verzetten van uitwedstrijden van kunstgras naar gewoon gras zijn we afhankelijk 

van de medewerking van de uit-verenigingen. Die zijn meestal heel begripvol maar soms 

ook niet. 

o Mocht het gebeuren dat je als team bij de uitwedstrijd toch geconfronteerd wordt met een 

kunstgrasveld met granulaatkorrels en men kan het niet verplaatsen dan mag er NIET 

gespeeld worden. Hoe vervelend ook: het is dan inpakken en omkeren naar huis. Trainers / 

leiders hebben niet de bevoegdheid om de wedstrijd toch door te laten gaan! 

o Bij twijfel of vragen over het verzetten van wedstrijden altijd bellen naar het 

wedstrijdsecretariaat via mail wedstrijdsecretaris-jeugd@rksvneo.nl of telefonisch via  

06-30233152 (Wietske) of 06-42653588 (Suzanne). 

 Er is de komende tijd geen mogelijkheid om vriendschappelijke wedstrijden te regelen, zowel 

thuis als uit. 

 Het is op dit moment niet mogelijk om wedstrijden te verzetten omdat er te weinig spelers zijn. 

 

De beslissing van de gemeente om de kunstgrasvelden voor de jeugd te sluiten heeft grote gevolgen. 

Daar is een grote groep vrijwilligers binnen NEO sinds 2 weken heel erg druk mee.  We rekenen en 

vertrouwen op het begrip en de medewerking van iedereen om deze logistieke operatie niet nog 

ingewikkelder te maken! 

 

Jeugdbestuur en wedstrijdsecretariaat Jeugd 

 RKSV NEO 
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