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ABSTRACT 

Dit overzichtsartikel probeert een zo ruim mogelijke kennis te bundelen rond al 
het noodzakelijke dat een (voetbal)trainer zou moeten weten over kunstgras. De 
research bij dit artikel heeft twee uitgangspunten: bestaande artikels uit zowel 
praktijkgerichte (vak)bladen, als zuiver wetenschappelijke publicaties. Het 
artikel behandelt erg kort de geschiedenis van kunstgras en beschrijft de 
huidige situatie van kunstgrastoepassingen in België. Verder wordt de invloed 
besproken op het blessurerisico en de spelstijl. Volgens recente 
wetenschappelijke studies blijkt geen significant verschil te bestaan tussen 
natuurgras in optimale toestand en kunstgras van topkwaliteit. Tenslotte 
worden de reglementeringen en testmethodes (+ hun relevantie) toegelicht. 
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KKUUNNSSTTGGRRAASS  ::  DDEE  NNOOOODDZZAAKKEELLIIJJKKEE  BBAASSIISSKKEENNNNIISS  VVOOOORR    

DDEE  ((VVOOEETTBBAALL))TTRRAAIINNEERR  GGEEBBUUNNDDEELLDD  
 

De Vos B. , Verhelst R., De Clercq D. 
Universiteit Gent, februari 2009 

 

Inleiding         

Tot  voor  enkele  jaren  leek  kunstgras  een 
onaanvaardbaar  speeloppervlak  voor  de 
voetbalwereld. Deze negatieve perceptie vond 
zijn wortels  in de oude kunstgrastypes uit het 
verleden  en  leeft  nu  nog  bij  velen  in  het 
voetbalmilieu.  Onder  invloed  van  een  snelle 
technologische  evolutie  en  de  ontwikkeling 
van  nieuwe  kunstgrastypes  tijdens  de  laatste 
10  jaar  is  stilaan  een  mentaliteitswijziging 
ingezet. Dit artikel wil deze nieuwe openheid 
van  denken  aanmoedigen  door  op  een 
beknopte  manier  een  zo  ruim  mogelijke 
basiskennis  aan  te  bieden.  We  willen  in  dit 
artikel dieper  ingaan op de huidige generatie 
kunstgrastypes, de technische specificaties, de 
voor‐  en  nadelen,  de  regelgeving  en 
installatieprocedures,  de  invloed  op  de 
spelstijl  en  blessures  in  het  voetbal  en 
tenslotte de testprocedures. Uiteindelijk is het 
de bedoeling om te onderzoeken of kunstgras 
een  waardig  alternatief  kan  zijn,  op 
voorwaarde dat men  rekening houdt met de 
bestaande kennis over kunstgras om er op een 
correcte manier gebruik van te maken. 

Situering         

Er  is  reeds  veel  geschreven  over  de  vroege 
generaties  kunstgras  en  de  negatieve 
perceptie  die  deze  hebben  gecreëerd  in  de 
voetbalwereld.  Deze  kunstgrastypes  hebben 
wel  hun  nut  bewezen  voor  andere  sporten 
zoals  hockey,  maar  door  de  technologische 
ontwikkelingen van de  laatste  jaren  is er een 
spectaculaire  vooruitgang  geweest.  De  oude 
kunstgrastypes  behoren  nu  definitief  tot  het 

verleden en  zullen  verder dan ook niet meer 
besproken worden.  

Tegenwoordig zijn we volop bij de 3e generatie 
kunstgras    aanbeland. Deze  types  zijn  vooral 
ontwikkeld om  te  voldoen  aan  alle  eisen om 
hier ook op te kunnen voetballen. Later  in dit 
artikel  zullen  we  iets  dieper  ingaan  op  de 
eigenlijke  samenstelling  van  een 
kunstgrasveld, maar het komt er op neer dat 
ze  ontwikkeld  zijn met  slechts  één  doel:  de 
eigenschappen  van  een  natuurgrasveld  zo 
exact  mogelijk  benaderen  en  deze  ideale 
omstandigheden  jaar  in  jaar  uit  behouden, 
onafhankelijk  van  het  weer  en  de 
speelbelasting. 

  

KKUUNNSSTTGGRRAASSGGEENNEERRAATTIIEESS 

1e Generatie: jaren ’70, korte vezels, dicht op 
elkaar gepakt, de zogenaamde “plastic 
matten” 

2e Generatie: jaren ’80‐’90, korte sprieten, 
soms ingestrooid met zand, net als de 1e 
generatie dankt het zijn populariteit vooral 
aan het succes in de hockeywereld 

3e Generatie:  speciaal ontwikkeld voor 
voetbal, met speciale ondergrond, matten 
met lange kunststofvezels en invulling met 
fijn zand en rubber 

4e Generatie: nog erg zeldzaam, volop in 
ontwikkeling. Terug zonder invulling, maar 
een combinatie van rechte en gekrulde 
kunststofvezels1 
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Verder  bestaat  er  ook  een  gecombineerde 
grasmat  waarbij  een  natuurgrasveld 
verstevigd wordt met  kunstgrasvezels die  tot 
20  cm  in  de  grond worden  geïnjecteerd.  De 
Desso  Grassmaster  van  het  Belgische  bedrijf 
Desso Sports Systems is zo’n product dat men 
reeds kan bewonderen bij clubs als Arsenal FC, 
Feyenoord,  RSC  Anderlecht  of  de  Denver 
Broncos. 

Door de negatieve perceptie die  lang heerste 
rond  kunstgras  (KG)  zien we  in  de  Belgische 
sportinfrastructuur voorlopig vooral een grote 
afwezigheid van kunstgrasterreinen en vooral 
bij  onze  Belgische  voetbalclubs.  Hierin  lijkt 
echter  verandering  te  komen,  om  
verschillende redenen. 

In Vlaanderen  is ook de regering mee gestapt 
in  deze  mentaliteitswijziging.  Het  Ministerie 
van  Sport  heeft  een  grootschalige 
subsidiëringactie  op  poten  gezet  om 
gemeenten of  clubs die een  kunstgrasproject 
willen  opstarten  te  steunen.  Indien  we  de 
Vlaamse  omgevingsfactoren  bekijken  lijkt  dit 
initiatief ook meer dan terecht. Vlaanderen  is 
een regio die typisch vaak af te rekenen krijgt 
met  wisselvallig  weer  en  veel  neerslag,  wat 
een  zware  belasting  voor  de  terreinen  met 
zich meebrengt. Zeker de lagere reeksen en de 
jeugd  zijn  vaak  de  dupe  van  afgelastingen, 
doordat hun terreinen vaak nauwelijks tot niet 
bespeelbaar zijn. Wat echter minder geweten 
is, is dat België één van de toplanden is op het 
vlak  van  kunstgrasexpertise.  Dit  geldt  zowel 
qua productie  als op het  vlak  van onderzoek 
en  testfaciliteiten.  België  telt  immers  drie 
bedrijven  met  internationale  faam  in  de 
kunstgrassector, die tevens een officiële FIFA ‐
licentie op  zak hebben. Zij  zijn gekwalificeerd 
om  voetbalterreinen  op  basis  van  kunstgras 
aan  te  leggen  die  aan  de  FIFA‐eisen  voldoen 
om  internationale toptornooien op te kunnen 
spelen  (CL,  WK,  EK,…).  Deze  bedrijven  zijn 
Desso  Sports  Systems  uit  Dendermonde, 
Domo  Sports&Leisure Grass  uit  Zele  en  Lano 

Sports  uit Harelbeke. Daarnaast  is  er  ook  de 
firma  Bonar  Xirion  uit  Oostende.  Dit  is  een 
belangrijke  producent  van  kunstgrasgaren. 
Verder  doet  de  Universiteit  van  Gent,  in 
samenwerking  met  deze  bedrijven  ook  aan 
onderzoek  om  de  kwaliteit  van  deze 
kunstgrasterreinen constant te verbeteren. De 
UGent  huisvest  tevens  ERCAT  (European 
Research Centre for Artificial Turf), één van de 
weinige  veldtestcentra  die  door  de  FIFA  zijn 
erkend  om  officiële  kwaliteitscontroles  uit  te 
voeren op internationaal niveau. 

 

Voor‐ en nadelen       

De  nieuwe  kunstgrastypes  brengen 
verschillende  voordelen  met  zich  mee.  In 
tegenstelling tot natuurgras is de kwaliteit van 
kunstgras  (KG)  onafhankelijk  van  weer‐ 
omstandigheden. Dit zorgt ervoor dat het veld 
het  ganse  jaar  door  bespeelbaar  blijft. 
Hierdoor kunnen annuleringen  van trainingen 
en wedstrijden vermeden worden. Ook los van 
de weersomstandigheden is een kunstgrasveld 
veel duurzamer. De gebruikscapaciteit is quasi 
onbeperkt  terwijl de maximale  capaciteit van 
een  gemiddeld  natuurgrasveld  rond  de  300 
uur  per  jaar  ligt.  Deze  verbeterde 
duurzaamheid  betekent  ook  minder  slijtage. 
Men moet  dus minder  tijd,  energie  en  geld 
besteden aan onderhoud. Uit onderzoek blijkt 
dat de installatiekosten van een kunstgrasveld 
vergelijkbaar zijn met die voor een natuurgras‐
veld,  maar  de  lagere  onderhoudskosten  en 
verhoogde  speelcapaciteit  zorgen  ervoor  dat 
de  kost per  gebruiksuur  voor  een KGveld  tot 
3,6  maal  goedkoper  wordt  (McLeod,2003)2. 
Toch wordt meer  recent aangenomen dat de 
installatiekost  voor  kunstgras  hoger  kan 
oplopen dan voor natuurgras. Verder blijkt uit 
onderzoek  dat  de  schokabsorberende 
capaciteiten  door  het  invoeren  van 
schokabsorberende  onderlagen  er  enorm  op 
vooruit  zijn  gegaan  en  dicht  aansluiten  bij 



De Vos B., Verhelst R., De Clercq D., Universiteit Gent 

Kunstgras: de noodzakelijke basiskennis gebundeld 
 

3 

deze van een natuurgrasveld (Allgeuer, 2008)3. 
Doordat  een  KGveld  minder  zwaar  te  lijden 
heeft onder weersomstandigheden en slijtage, 
blijft  het  speelveld  over  de  volledige 
oppervlakte veel egaler, wat er voor zorgt dat 
ook  de  spelstijl  minder  lijdt  onder 
vervormingen van de ondergrond. Dit  laat op 
zijn beurt een meer constante spelstijl toe. 

Net  zoals  natuurgras  brengt  KG  specifieke 
nadelen met  zich mee.  Één  van  de  grootste 
nadelen  die  ook  wetenschappelijk  zijn 
aangetoond  is het gevaar van een oplopende 
temperatuur bij warm en droog weer. Bij een 
temperatuur  van  36°C  kan  de  oppervlakte 
temperatuur  boven  een  KGveld  al  snel 
oplopen  tot  78°C,  wat  op  hoofdhoogte  nog 
steeds  58°C  kan  zijn  (University  of Missouri, 
2005)4.  Ander  onderzoek  meldt  zelfs 
grondtemperaturen  tot  97°C  bij  een 
buitentemperatuur  van  37°C  (McNitt,  2008)5. 
Dit is vooral een risico bij het gebruik van een 
SBR  invulling  (gemalen  autobanden).  McNitt 
meldt  in  zijn  onderzoek  wel  dat  deze 
problematiek  sterk  kan  gereduceerd  worden 
door  het  KGveld  te  besproeien  voor  gebruik, 
wat  een  significante  daling  van  de 
oppervlaktetemperatuur oplevert.  

Een  tweede probleem dat optreedt bij warm 
weer  is de  geurhinder op het  terrein. Bij  erg 
warm  weer  kan  er  soms  een  sterke 
rubbergeur boven het terrein hangen, al is dit 
bij normale temperaturen eerder beperkt. Een 
derde  item  dat  vaak  bij  de  nadelen  wordt 
geplaatst  is  het  vrijkomen  van  schadelijke 
stoffen bij het gebruik van kunststof en rubber 
invullingen  en  het  bijhorende  risico  op 
grond(water)vervuiling.  Recent  onderzoek 
heeft echter aangetoond dat dit  risico eerder 
klein  is en onder de toegelaten waarden blijft 
(Castellano  en  Tranfo,  2008)6.  Een  vierde 
nadeel  is  het  risico  voor  opstapeling  van 
microben  in  de  invulling  van  een  KGveld.  In 
tegenstelling tot een natuurgrasveld heeft een 
kunstgrasveld  geen  eigen  ecosysteem. 

Daarom waarschuwen onderzoekers voor het 
belang  van  het  naleven  van  onderhouds‐
voorschriften  en  voorzorgsmaatregelen  bij 
een  kunstgrasveld.  Een  kunstgrasveld  moet 
wekelijks  geborsteld  worden  en  mag  niet 
betreden worden met vuile schoenen om een 
opstapeling  van  aarde,  bladeren,  gras,  etc. 
tussen de rubber invulling te vermijden. In een 
goed onderhouden KGveld werden uiteindelijk 
minder microben  teruggevonden  dan  in  een 
grasveld  (McNitt, 2008)5. Het grootste nadeel 
voor kunstgras blijft echter zijn eigen verleden 
en  de  negatieve  perceptie  die  daaraan 
gekoppeld  is.  Vooral  de  vrees  voor  een 
verhoogd  risico  op  blessures  en  voor  een  te 
grote  invloed  op  de  spelstijl,  speelt  bij  velen 
een  grote  rol.  Of  die  vrees  gegrond  is,  zal 
besproken worden in de volgende twee delen, 
waarin  we  dieper  zullen  ingaan  op  de 
problematiek rond blessures en spelstijl. 

 

Blessures         

Velen  zijn  tot  op  heden  nog  overtuigd  dat 
voetballen  op  kunstgras  meer  risico  op 
blessures  inhoudt  dan  spelen  op  natuurgras. 
Andersson  (2008)7  meldt  dat  oudere 
onderzoeken  ook  aantonen  dat  dit  voor  de 
eerste  twee  kunstgrasgeneraties  inderdaad 
een feit was. 

De  nieuwe  KGtypes  zijn  echter  speciaal 
ontwikkeld  in  functie  van  voetbal  en  er  is 
rekening  gehouden  met  de  beperkingen  uit 
het  verleden. Uit  recent  onderzoek  blijkt  dat 
deze  aanpassingen  succesvol  zijn.  Ekstrand 
(2006)8  volgde  492  Europese  eerste  klasse 
voetballers  waarvan  een  deel  bij  clubs 
speelden met kunstgrasvelden en een deel bij 
clubs  met  enkel  natuurgrasvelden.  De 
onderzoekers  verzamelden  gegevens  over 
blessures  die  werden  opgelopen  tijdens 
duizenden  training‐  en  wedstrijduren.  Er 
werden  geen  significante  verschillen 
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gevonden  in aantal blessures qua voorkomen, 
ernst of oorzaak  tussen kunst‐ en natuurgras. 
Deze  onderzoekers  vonden  wel  kleine 
significante  verschillen  in  de  aard  van  de 
blessures.  Op  kunstgras  traden  iets  meer 
blessures  op  aan  de  ligamenten,  terwijl  op 
natuurgras  dan weer meer  spierverrekkingen 
voorkwamen.  Deze  bevindingen  werden  ook 
bevestigd  door  verdere  onderzoeken  van 
Fuller  (2007)9  en  Hardy  (2007)10.  Ook  zij 
vonden  globaal  gezien  geen  significante 
verschillen  in het  voorkomen, de  ernst of de 
oorzaak  van  de  blessures  tussen  beide 
veldtypes.   Fuller merkte wel op dat er kleine 
verschillen waren in de aard van blessures. Zo 
vond hij onder meer een groter aantal schaaf‐ 
en brandwonden bij het spelen op kunstgras. 
Ook  Hardy  merkte  enkele  verschillen  in  de 
aard  van  de  blessures:  op  kunstgras  traden 
iets meer enkelblessures op, terwijl spelen op 
natuurgras meer knieblessures veroorzaakte. 

Finaal  kunnen  we  dus  stellen  dat  de  vrees 
voor  een  hoger  risico  op  blessures  door  te 
voetballen  op  kunstgras  niet  op  objectieve 
gegevens  is  gebaseerd.  Wetenschappelijk 
onderzoek  toont  immers duidelijk  aan dat  er 
geen  significante  verschillen  zijn  qua  grootte 
van de blessurerisico’s tussen beide veldtypes. 
Het is wel belangrijk om te waarschuwen voor 
het  dragen  van  aangepast  schoeisel op  ieder 
grastype,  aangezien  verkeerde  schoentypes 
het  risico  op  blessures  kunnen  beïnvloeden 
(Stiles, 2009)11. 

 

Spelstijl         

De vrees dat spelen op kunstgras de aard van 
het voetbalspel drastisch zou veranderen leeft 
bij  veel  voetbalminnenden.  In  de  jaren  70 
heeft de omschakeling naar kunstgras ook een 
grote invloed gehad op hockey. Het spel werd 
duidelijk  sneller  en  sommige  technische 
aspecten  verdwenen,  terwijl andere moesten 

ontwikkeld  worden.  Een  vraag  die men  zich 
hierbij  kan  stellen  is of hockey daardoor ook 
minder aantrekkelijker is geworden… 

Een  oudere  studie  beweert  dat  het  wennen 
aan  trainingen op een KGveld het gedrag van 
spelers  beïnvloedt  wanneer  ze  moeten 
omschakelen om een wedstrijd op natuurgras 
te spelen (Ekstrand & Nigg, 1989)12. Dit wordt 
echter ontkracht door verschillende recentere 
onderzoeken. 

Een FIFA‐studie  in de Nederlandse competitie 
analyseerde  alle  thuismatchen  van  SC 
Heracles  (KGveld)  en  FC Utrecht  (natuurgras) 
in het seizoen 2006‐200713. Uit deze analyses 
werden  enkel  de  data  van  de  bezoekers 
gebruikt,  om  de  bias  van  de 
thuisploeggegevens  zo  veel  mogelijk  uit  te 
schakelen.  In  het  onderzoek  werden  quasi 
geen  opmerkelijke  verschillen  teruggevonden 
tussen  de  spelstijlen  op  beide  velden,  noch 
qua  loopacties,  noch  qua  passen  en 
technische  aspecten.  Er  werden  enkel 
significant  meer  slidings  waargenomen  op 
gras  dan  op  kunstgras.  Dit  is 
hoogstwaarschijnlijk  het  gevolg  van  de 
verhoogde  kans  op  schaaf‐  en  brandwonden 
op  kunstgras.  De  bewijskracht  van  dit 
onderzoek  is  echter  beperkt  door  enkele 
beperkingen in het opzet van het proces. Toch 
worden  deze  bevindingen  gedeeltelijk 
bevestigd door een recent onderzoek dat wel 
voldoende  bewijskracht  heeft  (Andersson, 
2008)7.    Ook  hier  werden  geen  significante 
verschillen  gevonden  in  loopafstand, 
loopacties  (wandelen,  traag,  matig,  snel), 
technische  aspecten  (staande  tackles,  vrije 
trappen,  corners,  kopballen,…)  of  het 
percentage  van  succesvolle  passen.  Wel 
werden  er  minder  slidings  uitgevoerd  op 
kunstgras  (KG)  en  het  aantal  passen  op  een 
KGveld  lag hoger. Dit  laatste was  een  gevolg 
van  een  hoger  aantal  korte  passen  en  dan 
vooral  ter  hoogte  van  het  middenveld.  Het 
aantal lange ballen verschilde immers niet.  
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We  kunnen  tot  slot  stellen  dat  er  inderdaad 
enige kleine veranderingen zullen optreden  in 
de  spelstijl, maar  dat  deze  niet  zo  drastisch 
zullen zijn zoals men  in de jaren 70 vaststelde 
bij hockey. Aan de technische aspecten van de 
balbehandeling  verandert  er  weinig  of  niks, 
net  zoals  bij  de  looppatronen  en 
loopintensiteiten.  De  grootste  invloed  van 
kunstgras  ziet  men  terug  op  het  defensieve 
vlak, waar de slidingopties gelimiteerd worden 
door de ondergrond. Dit kan eventueel  leiden 
tot een minder agressieve stijl van verdedigen. 
Verder  zal  het  tempo  van  het  passenspel 
waarschijnlijk  iets  hoger  liggen,  door  het 
grotere  aandeel  van  korte  passen  op  een 
kunstgrasterrein. 

 

Aanlegproces en reglementering   

Het  aanlegproces  van  kunstgras  is  een  goed 
uitgekiend stappenplan dat gemiddeld 6 tot 8 
weken in beslag neemt. Deze tijdsperiode laat 
een  club  dus  perfect  toe  om  in  het 
tussenseizoen  om  te  schakelen  van  natuur‐ 
naar  kunstgras,  indien  gewenst.  Hoewel  de 
grote  lijnen  meestal  gelijkaardig  zijn,  is  het 
uiteindelijke proces steeds afhankelijk van het 
gewenste  type.  De  uitleg  van  een  volledig 
stappenplan  zou  ons  te  ver  leiden  in  dit 
artikel,  maar  de  geïnteresseerden  verwijzen 
we  graag  door  naar  de  volgende  link: 
http://www.dessosports.com/alles‐over‐
kunstgras/productie‐en‐aanleg.html#c116.14 
Daar  staat  het  volledige  proces  op  een 
duidelijke en eenvoudige manier omschreven. 

 

  

 

Figuur  1:  voorbeeld  van  een  kunststof  grasvezels: 
Domosportsgrass (links) en Tarkettsports (rechts) 

Een doorsnede van het eindproduct kan u zien 
in  figuur  2.  Hierin  zie  je  drie  zwarte  lagen 
onderaan.  Dit  zijn  twee  polypropyleenlagen 
(soort  kunststof)  die  de  mat  (midden) 
vasthouden waar de kunstgrasvezels (figuur 1) 
worden  in  vast  gestikt  en  zo  een  stevigere 
binding  toelaten.   Daarboven  ziet u de bleke 
laag  (kwarts)zand  en  de  zwarte  laag 
rubberinvulling. Welk type rubber of kunststof 
wordt gebruikt hangt af van de wensen van de 
klant.  

Onder dit systeem kan nog een shockpadlaag 
aangebracht  worden  en  daaronder  ligt  vaak 
een  speciale  asfaltlaag  of  een  laag  fijn 
steengruis.  Deze  lagen  dienen  respectievelijk 
voor  extra  schokabsorptie  en  stabiliteit. 
Beiden moeten sterk waterdoorlatend zijn om 
de drainage van het veld niet te hinderen. 

Het  gebruik  van  kunstgras  op  hoog  niveau  is 
sinds  februari  2004  opgenomen  in  de  FIFA 
“Laws of the Game”15, wat kan gezien worden 
als  de  officiële  voetbalwetten.  Vanaf  juli  liet 
FIFA  het  gebruik  van  kunstgras  ook  officieel 
toe  in  alle  nationale  competities, 
internationale  kwalificatiewedstrijden  en WK 
eindrondes,  met  uitzondering  van  de  WK 
finales.  Vanaf  november  2004  sloot  ook  de 
UEFA  aan  bij  dit  standpunt  en  liet 
kunstgrasvelden  toe  voor  alle  competities 
(nationale  competities  van  aangesloten 
landen, UEFA CUP, Champions League, EK,…).  

 

 

Figuur 2: doorsnede van de verschillende lagen van een 
kunstgrasveld ©www.tarkettsports.com 
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In 2001 startte FIFA reeds met de ontwikkeling 
van het “FIFA QUALITY CONCEPT”  (FQC) voor 
kunstgras,  dat  in  maart  2005  werd  scherp‐ 
gesteld met de nieuwe “FIFA RECOMMENDED 
2  STAR”  standaard.  Het  FQC  omvat  twee 
specifieke  kwaliteitslabels:  FIFA  1‐STAR  en 
FIFA  2‐STAR.  Een  1‐STAR  veld  moet  aan 
minder strenge eisen voldoen, is geschikt voor 
trainingsdoeleinden,  recreatievoetbal  en 
competitiedoeleinden  voor  niet‐professioneel 
voetbal (uitgezonderd voor bekerwedstrijden). 
Een  1‐STAR  veld  moet  om  de  drie  jaar 
herkeurd  worden  om  zijn  label  te  kunnen 
behouden. 

Een  2‐STAR  veld  moet  aan  strengere  eisen 
voldoen  en moet quasi perfect  aansluiten bij 
alle eigenschappen van een natuurgrasveld  in 
optimale  staat.  Deze  normen  zijn  zelfs  zo 
scherp,  dat  vele  natuurgrasvelden  de  testen 
niet  eens  zouden  doorstaan.  Bovenop  de 
testen  voor  een  1‐STAR  veld  moeten  hier 
onder  andere  nog wrijvingstesten  uitgevoerd 
worden om ervoor te zorgen dat het risico op 
schaafwonden  bij  slidings  geminimaliseerd 
wordt. Een 2‐STAR veld moet  jaarlijks hertest 
worden  om  zijn  kwaliteitslabel  te  behouden. 
Dit  label  is  vereist  om  een  kunstgrasveld  te 
kunnen gebruiken in officiële competities voor 
profvoetbal en internationale competities. 

Naast  deze  strenge  FQC  standaarden  moet 
een  kunstgrasveld  ook  voldoen  aan  strenge 
Europese  Normen  (EN)  rond  kwaliteit  en 
milieuvriendelijkheid.  Indien  u  interesse  hebt 
in  meer  technische  specificaties  rond  deze 
standaarden en normen verwijzen we u graag 
door  naar  www.fifa.com,  waar  u  kan 
doorklikken  op  “About  FIFA”  en  vervolgens 
“Developing the Game”. Daar kan u dan onder 
“Pitch  and  Equipment”  meer  gedetailleerde 
uitleg  vinden  en  volledige  .pdf‐documenten 
zoals het “FIFA Quality Concept, Handbook of 
Requirements  for  Football  Turf”  waar  alles 
stap voor stap staat beschreven.16 

Hoe wordt er getest?      

Het testproces van kunstgras  is erg uitgebreid 
en  bestaat  uit  twee  luiken,  namelijk 
labotesten en veldtesten. Zowel de producent 
van  kunstgras  als  de  klant  moeten 
verschillende  testen  ondergaan.  Een 
producent  moet  zijn  (nieuwe)  product(en) 
laten  keuren  door  een  FIFA‐  erkend  en 
gekwalificeerd  laboratorium  om  een  licentie 
te  verkrijgen  van de  FIFA om officiële  velden 
te  mogen  plaatsen.  Indien  een  club  een 
KGveld  laat  plaatsen  en  hiervoor  een  FIFA‐ 
kwalificatie  wil  verkrijgen,  moet  de  club 
verschillende  samples  opsturen  naar  een 
erkend  laboratorium  en  moet  de  club  na 
installatie  de  kwaliteit  van  zijn  veld  op  het 
terrein laten testen door een labo dat door de 
FIFA is erkend om veldtesten uit te voeren.  

In  figuur  3  worden  enkele  voorbeelden 
getoond  van  testmethodes  die  de 
eigenschappen  van  kunstgras  moeten 
bepalen.  

 

Figuur  3:  Voorbeelden  van  testmethodes  voor  het 
bepalen van de kunstgraseigenschappen (ERCAT).17 
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Zo wordt bijvoorbeeld de interactie tussen bal 
en oppervlakte gemeten door het bepalen van 
de terugbots van de bal (3), het meten van de 
snelheid  voor  en  na  de  bots  van  een  schuin 
aangeschoten  bal  (1)  en  het  meten  van  de 
afstand  van  een  balrol  (2). Ook  de  interactie 
tussen  speler  en  oppervlak  wordt  getest. 
Hiervoor  gebruikt  men  het  apparaat  onder 
foto  (4),  wat  de  schokabsorptie, 
energieteruggave en verticale vervorming van 
het  terrein  gaat  bepalen  bij  een  zekere 
belasting.  Ook  de  draaibelasting  wordt 
bepaald door de  test op  foto’s  (5) en  (6). Dit 
simuleert  de  draaibeweging  van  een 
voetballer  die  schoenen met  noppen  draagt. 
De  hierboven  genoemde  tests  zijn  slechts 
enkele van de  tests die worden  toegepast.  In 
het  kader  van  de  speler‐veld  interactie meet 
men ook nog de horizontale slipweerstand van 
een schoen met noppen op een KGveld en de 
wrijvingsweerstand  bij  slidings.  Verder wordt 
het  oppervlak  getest  op  doorlaadbaarheid 
voor  water,  duurzaamheid  (slijtage), 
veerkracht van de vezels en de grootte van de 
invulkorrels.  Dit  laatste  gebeurt  door  een 
zeeftest,  afgebeeld op  foto  (7). Voor  verdere 
uitleg over deze specifieke testprocedures kan 
u  terecht op de bovenvermelde “About FIFA” 
rubriek van de FIFA website of op de site van 
ERCAT: http://textiles.ugent.be/ercat/. 

Indien men al de  informatie doorneemt  rond 
de eisen die FIFA stelt aan de  testprocedures 
voor  kunstgras,  is  het  duidelijk  dat  het  hen 
menens  is  om  de  kwaliteit  van  een 
kunstgrasveld  tegen een zeer hoge standaard 
af  te  meten.  Toch  komen  er  vanuit  de 
voetbalpraktijk  enkele  cruciale  opmerkingen. 
Al de tests die hierboven vermeld worden, zijn 
materiaaltesten met machinaal  gesimuleerde 
bewegingen  en  een  logische  bedenking  die 
hierbij rijst,  is of deze testen de werkelijkheid 
wel  genoeg  benaderen.  Kunnen  dergelijke 
testen  het  effect  dat  een  speler  op  een  veld 

uitoefent  door  voetbalspecifieke  bewegingen 
te maken wel voldoende benaderen?  

Resultaten  uit  recent  afgewerkte  studies  en 
voorlopige  bevindingen  uit  lopende 
onderzoeken  aan  de  universiteit  van  Gent 
doen  vermoeden  dat  men  deze  statische 
testresultaten zeker niet als waardeloos moet 
beschouwen, maar  dat men  de  interpretatie 
hiervan  toch met  enige  voorzichtigheid moet 
benaderen. In een master thesis aan de UGent 
uit  2006  werd  deze  problematiek  ook 
besproken.  Hier  werd  geopperd  dat  de 
voorvernoemde  materiaaltesten  solide 
methodes  waren  voor  het  uitvoeren  van 
onderzoek  op  kunstgras  doordat  deze  sterk 
scoren  voor herhaalbaarheid. Het nadeel  van 
dergelijke tests is dat de validiteit minder sterk 
is  en  daardoor  soms  twijfels  doet  rijzen.  Als 
alternatief werd  in dit werk de optie voor het 
gebruik  van  tests  op  basis  van 
voetbalspecifieke  bewegingen  met  spelers 
voorgesteld. Het voordeel van deze tests is dat 
de  validiteit  veel  hoger  ligt,  maar  de 
herhaalbaarheid  van  deze  tests  blijft  een 
vraagteken.  Het  gedrag  van  een  speler  is 
immers  minder  consistent  dan  dat  van  een 
machine.  In  dit  werk  werden  twee 
bewegingen  voorgesteld  waarvan  de  
herhaalbaarheid  aanvaardbaar  bleek.  Ten 
eerste   was er de afsprong van een verhoog, 
gevolgd door een opsprong, vergelijkbaar met 
de  opsprong  en  landing  bij  een  kopbal‐
beweging.  Deze  test  is  geschikt  om  verticale 
impactkrachten  te  bepalen.  Een  tweede 
beweging was de staande start bij een sprint, 
die  horizontale  (wrijvings)krachten  kan 
bepalen.  

Later  onderzoek,  zoals  dat  van  Verhelst  en 
Debuyck  dat  hierna  besproken  wordt, 
vermeldt meer  sportspecifieke  tests met  een 
goede herhaalbaarheid. 
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Op  dit  ogenblik  loopt  het  net  vermelde 
onderzoek nog aan de UGent waarbij enerzijds 
de  standaard  materiaaltesten  worden 
uitgevoerd  en  anderzijds  perceptie  en 
objectieve  prestatie  van  voetballers  wordt 
gemeten  bij  het  uitvoeren  van  drie 
voetbalspecifieke  testen.  Deze  zijn  een 
shuttlerun  test  (10x5m)  en  een  dribbeltest 
(met en zonder bal). Het opzet van beide tests 
zie  je  in  Figuur  4.  Alle  testen  werden 
afgenomen  op  drie  verschillende 
ondergronden.  Finaal  werd  door  de 
proefpersonen ook een wedstrijd gespeeld op 
elke  ondergrond  om  het  spelgevoel  dat  de 
drie ondergronden  creëren wedstrijdspecifiek 
te laten doordringen. 

Dit  onderzoek  wordt  uitgevoerd  door  G. 
Debuyck en R. Verhelst, in samenwerking met 
ERCAT  en  onder  begeleiding  van  prof. D. De 
Clercq. Aangezien dit een lopend onderzoek is 
kunnen  we  geen  sluitende  conclusies 
meegeven,  maar  de  voorlopige  resultaten 
suggereren  wel  al  enkele  interessante 
uitkomsten. Alle  testen gebeurden  telkens op 
drie  verschillende  ondergronden:  2 
kunstgrastypes  van  een  Belgische  producent 
en 1 natuurgrasveld.  

 

Figuur 4: Weergave van dribbeltest (links) en shuttlerun 
test (rechts). (Opgelet: beiden niet op gelijke schaal) 

 

 

Figuur  5:  gecombineerd  natuur‐kunstgrasveld  (Desso 
Grassmaster) 

De  voorlopige  resultaten  lijken  de  verwachte  
complexiteit  bij  het  testen  van  verschillende 
ondergronden  te bevestigen. Bij aanvang van 
dit  onderzoek  bestond  onder  meer  het 
vermoeden dat de  standaard materiaaltesten 
een  objectieve  indicatie  geven  over  de 
fysische  eigenschappen,  maar  dat  het  ook 
belangrijk  kan  zijn  dat  de  mening  van  de 
spelers  in  rekening  wordt  gebracht. 
Uiteindelijk wil men  hier ook  kijken  naar het 
oordeel van de spelers over het aanvoelen van 
een  veld  op  basis  van  hun  ervaring  na  het 
uitvoeren  van  verschillende  voetbalspecifieke 
bewegingstesten.  Eigen  voorafgaand 
onderzoek  en  enkele  artikels  geven  immers 
aan  dat  de  rangschikking  van  verschillende 
ondergronden  op  basis  van  een 
voetbalspecifieke  beoordeling  kan  afwijken 
van  de  rangschikking  op  basis  van  de  scores 
behaald op de standaard materiaaltesten. 

We  kunnen  tot  slot  stellen dat de bestaande 
materiaaltesten  een  belangrijke  graadmeter 
zijn  voor  de  intrinsieke  kwaliteit  van  een 
kunstgrasveld.  Het  is  echter  belangrijk  om 
verder  onderzoek  te  voeren  naar  het  belang 
van  een  uitbreiding  van  deze  testen  met 
testen  van  sportspecifieke  bewegingen, 
uitgevoerd  door  spelers,  en  waarbij  de 
interactie  tussen  speler  en  veld  en  de 
perceptie van de spelers getest wordt. 
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Conclusie         

Kunstgrasvelden  hebben  de  laatste  10  jaar 
een  grote  evolutie  doorgemaakt,  zowel  op 
technologisch  gebied  als  in  de  ogen  van  de 
van  vele  (inter)nationale  sportfederaties. 
Voetbalspecifiek  wordt  kunstgras  nu  ook 
volledig  gesteund  door  FIFA,  mits  aan  de 
strenge  kwaliteitseisen  van  het  FQC  wordt 
voldaan.  Kunstgras  kan  dus  beschouwd 
worden  als  een  volwaardig  alternatief  in 
periodes waar natuurgras niet bespeelbaar  is 
of  zelfs  het  hele  jaar  door.  Het  biedt  een 
hogere  gebruikscapaciteit,  leunt  steeds 
dichter  aan  bij  de  eigenschappen  van  een 
natuurgrasveld  in  optimale  staat  en  recent 
onderzoek  toont  ook  aan  dat  er  geen 
significant verschil  is  in blessurerisico’s tussen 
beide veldtypes.  

Door  ander  onderzoek  is  verder  ook 
aangetoond  dat  het  spelen  op 
kunstgrasvelden  de  spelstijl  van  het  voetbal 
niet drastisch zal veranderen. Hoewel het een 
invloed  kan  hebben  op  het  slidinggedrag  en 
het  passenspel  iets  kan  versnellen,  is  het 
effect  op  de  technische  vaardigheden  en 
loopacties niet significant. We zullen dus geen 
drastische aanpassingen in de spelstijl van het 
voetbal  moeten  verwachten  onder  invloed 
van kunstgras. 

Hoewel  er  altijd  scepticisme  zal  blijven 
bestaan over het gebruik van kunstgras  in het 
voetbal,  zal  deze  weerstand  steeds  meer 
afnemen  naargelang  er meer  en meer  jonge 
spelers  opgeleid  worden  op  kunstgrasvelden 
en er bijgevolg een bredere basis  voetballers 
met  deze  ondergrond  opgroeit.  Anderzijds 
heeft het ook geen zin om  te pleiten voor de 
volledige  vervanging  van  natuurgras  door 
kunstgras,  maar  we  zijn  intussen 
technologisch  zo  ver  geëvolueerd  dat  de 
huidige  generatie  kunstgrastypes  als  een 
volwaardig  alternatief  naast  natuurgras  kan 
bestaan. 

 

Figuur 6: Een prachtige toepassing van kunstgras in het 
“Kunstgras  voor  Afrika”  project  van  de  FIFA.  In 
Afrikaanse  landen  waar  het  klimaat  en  de 
watervoorzieningen  het  onderhoud  van  een 
natuurgrasveld  quasi  onmogelijk  maken,  biedt 
kunstgras een prachtig alternatief.               
(Op de foto ziet u een kunstgrasveld in Togo.) 
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