
Reglement gebruik kunstgrasveld 

 
In dit reglement wordt uitgelegd in welke situatie(s) en door welk(e) elftal(len) 
het kunstgrasveld van BAS Voetbal wordt gebruikt. Het uitgangspunt hierbij is 
dat alle leden van BAS Voetbal in principe gelijke rechten hebben om het 
kunstgrasveld te gebruiken. Dit reglement is vastgesteld tijdens 
de bestuursvergadering van 20 december 2018 en is van toepassing op alle 
elftallen/teams/selecties (zowel jeugd als senioren) van BAS-voetbal 
 

Trainingen 
 De trainingen van alle teams/elftallen vinden zoveel mogelijk plaats op 

het kunstgrasveld.  

 Op het kunstgrasveld mogen alleen aluminiumdoelen worden gebruikt.  

 Het schema van het gebruik van de trainingsvelden, dat jaarlijks 
voorafgaand aan het seizoen door de Technische Commissie in overleg 
met het bestuur wordt vastgesteld, is bindend voor de indeling van de 
teams. 

 Als er niet getraind kan worden op de natuurgrastrainingsvelden (kleine 
trainingsveld en veld 4) als gevolg van afgelasting is een alternatief 
schema van kracht. Het alternatieve schema van het gebruik van de 
trainingsvelden wordt jaarlijks door de Technische Commissie, in overleg 
met het bestuur, vastgesteld 

 

Beker- en competitiewedstrijden 
 Door de KNVB vastgestelde beker- of competitiewedstrijden worden te 

allen tijde op het kunstgrasveld gespeeld bij afkeuring van de 
natuurgrasvelden. Door de KNVB vastgestelde wedstrijden hebben 
voorrang op de trainingen uit het hiervoor genoemde trainingsschema. 

 Selectieteams (standaardteams) gaan voor op andere teams.  

 BAS 1 speelt zijn thuiswedstrijden op veld 1, bij afkeuring van veld 1 
speelt BAS 1 op het kunstgras. 

 Teams die spelen in de 1e Klasse gaan voor op teams uit een lagere klasse 
(regel vanuit de KNVB). 

 Bij gelijktijdig spelen van twee teams gaat, naast de hiervoor genoemde 
klasse, het team uit de hoogste leeftijdscategorie voor. 

 Bij onduidelijkheid bepaalt de wedstrijdsecretaris welke wedstrijd op 
kunstgras wordt gespeeld. 

 
 
 



 

Oefenwedstrijden 

 Midweeks ingelaste oefenwedstrijden worden gespeeld op veld 1. Indien 
veld 1 niet bespeelbaar is, wordt een oefenwedstrijd niet verplaatst naar 
het kunstgrasveld, maar afgelast.  

 Dit betekent dat trainingen volgens het vastgestelde trainingsschema 
voorrang hebben op oefenwedstrijden. 

 BAS 1 kan op eigen trainingsavonden (dinsdag- en donderdagvond) ook 
een wedstrijd op het kunstgras spelen. 

 

Schoeisel 
Het is verboden om het kunstgrasveld te betreden met “vuil” schoeisel en/of 
voetbalschoenen voorzien van “metalen” noppen of spikes  
 

Doelen 
Het slepen van doelen is niet toegestaan. Alle doelen dienen te worden 
opgetild bij verplaatsing Na de trainingen worden de doelen teruggeplaatst in 
de opstelplaatsen, of in overleg met de opvolgende trainer laten staan. 
 

Weersomstandigheden 

 In geval van sneeuw, ijzel of dooi mag het kunstgrasveld niet worden 
gebruikt. In geval van droge vorst kan het kunstgrasveld wel worden 
gebruikt.  

 De consul bepaalt in het geval van (extreme) weersomstandigheden of 
het kunstgrasveld bespeelbaar is. Trainers, leiders, dienen zich in alle 
gevallen aan de beslissing van de consul te conformeren.  

 Van maandag tot en met zaterdag is Appie Drenthe de verantwoordelijke 
consul.  

 

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 geen beslissing kan worden genomen, is het besluit van het dagelijkse 
bestuur bindend. 
 
 
 


