PERIODIEKE KEURING VAN KUNSTGRAS
VOETBALVELDEN VOLGENS GEBRUIKSNORM
NOC*NSF-KNVB-2-18
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Om kunstgras voetbalvelden
veilig te kunnen blijven gebruiken,
wordt sinds 1 juli 2010 door
de KNVB een gebruiksnorm
gehanteerd. Hierdoor blijven de
sporttechnische eigenschappen
van het veld gewaarborgd.
Een keuring van SGS INTRON
Certificatie geeft inzicht in de
gesteldheid van uw kunstgras
voetbalveld.
In 2010 heeft de KNVB uitgesproken
gebruiksnorm NOC*NSF KNVB-2-18 per
1 juli 2010 te hanteren. De norm geeft
de ondergrens aan tot wanneer een
kunstgrasveld ‘veilig’ en ‘blessurevrij’
te gebruiken is. De norm vermeldt dat
velden die goedgekeurd zijn na 1 juli
2010 en minimaal acht jaar oud zijn,
verplicht herkeurd dienen te worden
op de minimale sporttechnische
eigenschappen. Dit zijn dezelfde
kenmerken als tijdens aanleg van een
veld. Als de gemeten waarden niet
binnen de norm vallen, mogen geen
officiële KNVB-wedstrijden meer worden
gespeeld op het betreffende veld.
De herkeuring dient plaats te vinden door
een NOC*NSF-erkend keuringsinstituut.
Indien er reparaties zijn uitgevoerd aan
het veld, zal ook getoetst worden aan
reparatienorm NOC*NSF-KNVB-2-19.
Na het verkrijgen van een positief
keuringsrapport zal periodiek een keuring
plaats dienen te vinden, afhankelijk van
de gemeten resultaten.

KEURINGSKENMERKEN

OVER SGS

Tijdens de keuring worden de
sporttechnische eigenschappen van uw
veld geïnspecteerd. Dit zijn onder meer:

SGS INTRON Certificatie is onderdeel
van SGS: wereldleider op het gebied
van inspectie, controle, analyse en
certificering en staat bekend als de
global benchmark voor kwaliteit en
integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd
een netwerk van ca. 2.400 kantoren
en laboratoria met meer dan 95.000
werknemers.

•

Schokabsorptie;

•

Stroefheid;

•

Hoogteligging;

•

Vlakheid;

•

Balstuit;

•

Balrol;

•

Overige condities.

KOSTENBESPARING DOOR ONDERHOUD
EN KEURING
Door goed onderhoud gaat uw veld
langer mee. Het biedt u kostenbesparing
als op het veld nog enkele jaren
gespeeld kan worden in plaats van
het te vervangen. Het keuringsrapport
geeft u inzicht wanneer vervanging
van het veld aan de orde is, zodat u
hier rekening mee kunt houden in uw
meerjarenonderhoudsplanning.

WAAROM SGS
SGS INTRON Certificatie is door het
NOC*NSF, de FIFA en FIH erkend
als keuringsinstituut waardoor wij
in Nederland evenals internationaal
keuringen van sportvelden en -vloeren
kunnen uitvoeren. Wij zijn een
onafhankelijke organisatie en brengen
de feiten helder voor u in kaart, zodat u
weet welke stappen ondernomen dienen
te worden.

Neem voor meer informatie gerust
contact met ons op. We helpen u graag
verder.
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