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Wat stelt de Fifa verplicht? 

De opdrachtgever moet er tijdens de 

eindkeuring voor zorgen dat bij elk veld het 

onderhoudsmaterieel aanwezig is zoals de 

kunstgrasleverancier heeft aangegeven bij de Fifa 

bij aanmelding van de kunstgrasconstructie. De 

opdrachtgever moet een logboek bijhouden over 

het onderhoud, met daarin de uitvoeringsdatum 

van werkzaamheden, gebruik van de 

kunstgrasmat, weersomstandigheden, etc. Dit 

logboek moet hij overleggen aan de leverancier 

van de kunstgrasmat en aan de Fifa om te laten 

zien dat het onderhoud goed gebeurt. Er moet 

kunnen worden aangetoond dat de eigenaar 

van het veld en degenen die het onderhoud 

plegen een opleiding tot het onderhoud hebben 

gekregen. Er moet de nodige meetapparatuur 

aanwezig zijn bij het kunstgrasveld, zoals 

een balramp voor het bepalen van het 

balrolvermogen en meetapparaatuur voor de 

balstuit. 

Waar moet Nederland aan te voldoen? 

In principe aan geen van deze eisen. 

Waarom hoeft dat niet? 

De Fifa stelt, ten behoeve van de 

kunstgrasvelden, internationale normen en 

richtlijnen op (Fifa One Star/Fifa Two Star). 

Ook de Fifa geeft, net als de KNVB, aan dat 

onderhoud belangrijk is voor de levensduur van 

de kunstgrasconstructies. Als de Fifa ergens 

haar naam aan verbindt, door middel van het 

afgeven van het certificaat, wil zij ook dat de 

mat zo lang mogelijk meegaat. In 2009 zijn de 

Fifa-regels voor One Star en Two Star voor het 

laatst aangepast. De Fifa wil niet dat een mat een 

Fifa-certificaat krijgt en vervolgens na een korte 

periode al niet meer aan de sporttechnische eisen 
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voldoet doordat er slecht of geen onderhoud 

gepleegd wordt of verkeerd materieel wordt 

ingezet, of door verkeerde of geen voorlichting 

van onderhoud en/of onderhoudsmaterieel. Dit 

soort situaties zie je niet snel in Europese landen, 

maar elders zou dit wel kunnen voorkomen. In 

Nederland is het onderhoud echter al redelijk 

goed geregeld. Hier doen specialistische bedrijven 

en gemeenten het onderhoud. Er zijn nog geen 

Fifa One- en Two Star-velden die langer dan acht 

jaar liggen (gebruiksnorm), maar onderhoud 

gebeurt op een dermate hoog niveau, dat Isa 

Sport inschat dat een kunstgrasveld daardoor 

zo’n tien jaar meegaat, afhankelijk van de 

bespelingsintensiteit. Daardoor hoeft men 

zich in Nederland niet te houden aan de Fifa-

onderhoudsregels. Ook in andere West-Europese 

landen is men vaak bekend met normen voor 

goed onderhoud en met eindnormen. Zo 

heeft Frankrijk zijn eigen normen en gelden 

in Duitsland de Din-normen. Voor Nederland 

is het afdoende als er bij de eindkeuring een 

ondertekende verklaring wordt toegevoegd aan 

het keuringsrapport dat opgestuurd moet worden 

naar de Fifa om in aanmerking te komen voor 

een certificaat. 

 

 

Hoe regelen Nederlandse fieldmanagers/

opdrachtgevers deze verklaring en wat staat er in 

deze verklaring? 

De erkende keuringinstanties beschikken over 

een dergelijke verklaring die dan door alle 

partijen ondertekend moet worden.  

In deze verklaring staat dat de eigenaar en de 

gebruiker door de leverancier en/of aannemer 

zijn voorgelicht over het onderhoud en gebruik. 

Dat betekent hoe vaak, met welk materieel en op 

welke wijze de kunstgrasmat onderhouden moet 

worden. Ditzelfde geldt voor degene die het 

onderhoud gaat uitvoeren (in Nederland vaak een 

specialistisch onderhoudsbedrijf of de aannemer). 

Tevens wordt verklaard dat degene die het 

onderhoud uitvoert, het onderhoud uitvoert 

met het materieel zoals de leverancier dit heeft 

voorgeschreven en zoals aangedragen bij de Fifa 

(ten tijde van het indienen van de constructie). 

De verklaring moet worden ondertekend door 

de eigenaar van het veld, de leverancier van 

de kunstgrasconstructie en de partij die het 

onderhoud uitvoert.  

 

Kan de Fifa verbieden om op een veld te spelen 

als het onderhoud niet naar haar zin gebeurt?  

Nee, dat kan alleen de KNVB doen als het veld 

niet meer voldoet aan de gebruiksnorm. Fifa kan 

alleen haar certificaat intrekken. De Fifa-norm is 

een norm die voor een periode van één of vier 

jaar tijd geldt bij respectievelijk de Fifa Two Star-

norm en de Fifa One Star-norm. Een veld is voor 

de Nederlandse situatie pas onbespeelbaar als 

het niet meer voldoet aan de gebruiksnorm die 

de KNVB heeft ingesteld. Daarvoor dient een veld 

na een periode van acht jaar verplicht gemeten 

te worden (bij velden aangelegd na 1 juli 2010). 

Deze gebruiksnorm is de geldende minimumnorm 

in Nederland.  

 

Toevoegingen? 

De KNVB verlangt dan wel geen logboek, maar 

raadt wel aan om het veld periodiek te laten 

keuren (om de ca. twee jaar). Dat brengt wel 

extra kosten met zich mee, maar het levert veel 

op. Door de kwaliteit van het veld te kennen, 

door de periodieke meting, kan gestuurd worden 

op onderhoud en op de levensduur. De eigenaar/

gebruiker kan ook met simpele materialen de 

kwaliteit van het veld zelf monitoren. Door 

middel van de balramp (het meten van de balrol), 

de balstuit met meetbaak (het meten van de 

hoogte van de bal na stuit bij een val van 2 m 

hoogte) en de infill-meter (het meten van de 

infill-dikte) kan al gestuurd worden op kwaliteit. 

De eigenaar van het kunstgrasveld moet de Fifa 

of de KNVB niet zien als politieagent. Bij de 

KNVB willen we in elk geval de veldeigenaren 

bewust maken van het feit dat goed onderhoud 

een goede investering is en dat er uit goed 

onderhoud dus heel veel voordeel te halen valt 

door behoud van de gewenste sporttechnische 

eigenschappen. Als fieldmanager ken je door 

goed en gericht onderhoud je eigen veld op 

je duimpje. Hierdoor kun je weer sturen op 

levensduur en onderhoudsplanning. In Nederland 

wordt door de Fifa en de KNVB niet verplicht 

gesteld dat een logboek bijgehouden wordt 

en opgestuurd wordt en dat vinden we bij 

Isa Sport en de KNVB ook prima, want wie 

garandeert dat onderhoud écht gebeurt, of dat 

het juiste soort onderhoud gepleegd wordt, of 

dat het onderhoud góéd gebeurt, ook al is het 

logboek netjes ingevuld? We willen in Nederland 

handvatten meegeven, niet als controle, maar als 

bewustwording. Bewustmaking van voordeel is 

iets heel anders dan het opleggen van regels. Het 

kan zijn dat een leverancier of een aannemer een 

logboek verplicht stelt in het kader van garanties. 

Daarnaast moet het onderhoud gebeuren zoals 

de licentiehouder heeft voorgeschreven, want 

iedere mat heeft specifiek onderhoud nodig. 

Als er iets misgaat met het veld, zal de Fifa aan 

de opdrachtgever vragen of het onderhoud wel 

goed gebeurd is, en dan wordt de licentiehouder 

verantwoordelijk gehouden. In Nederland zitten 

onderhoudseisen vaak al in de aanbesteding.

Actueel

In Nederland is het 

onderhoud echter al erg 

goed geregeld

Henk Mink, Isa Sport (links) en Patrick Balemans, KNVB.


