
Voetballen op Kunstgras met rubbergranulaat. 
 
 
Bestuursbesluit voor seizoen 2018/2019 
 
Het bestuur heeft zich in het voorjaar van 2018 beraden op het besluit m.b.t. voetballen op 
kunstgras met rubbergranulaat in het nieuwe seizoen 2018/2019. In dit verband hebben we 
drie opties bekeken: 

1. ASV ’33 voetbalt in het seizoen 2018/2019 in zijn geheel niet op kunstgras. 
2. ASV ’33 blijft bij haar besluit van april 2017 (liever niet op kunstgras). 
3. ASV ’33 staat haar leden toe om te voetballen op kunstgras. 

 
In de vergadering van 11 juni 2018 heeft het bestuur van ASV ’33 besloten om te kiezen voor 
optie 3. In deze brief zullen wij dit besluit nader toelichten. 
 
 
Aanleiding: 
 
In het afgelopen jaar is er veel geschreven en gezegd over de risico’s van voetballen op 
kunstgras met rubbergranulaat. De discussie hierover kent meerdere aspecten, waaronder: 

• De gezondheidsrisico’s ten gevolge van zogenaamde pak’s uit rubbergranulaat via 
inname van de rubberkorrels. 

• De risico’s voor botten, spieren en gewrichten van voetballen op kunstgras. 
 
Het gebruik van kunstgras heeft voordelen als het gaat om de belastbaarheid van de velden 
(intensiever gebruik mogelijk dan natuurgras) en voordelen m.b.t. het doorgaan van 
wedstrijden ten gevolge van weersomstandigheden. 
 
In onze vereniging speelt vooral het thema van de gezondheidsrisico’s m.b.t. het spelen op 
kunstgras met rubbergranulaat bij uitwedstrijden. Alle thuiswedstrijden worden namelijk op 
natuurgras gespeeld. 
 
 
Historische terugblik 
 
In het najaar van 2016 werden we door o.a. het tv-programma Zembla geconfronteerd met 
de mogelijke gezondheidsrisico’s door inname van (giftige) stoffen die in het 
rubbergranulaat zitten. In deze periode stelde het bestuur van ASV ’33 zich op het standpunt 
om niet te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat. Op een enkele uitzondering na 
hebben we dit beleid in deze periode vast kunnen houden. 
 
In het vervolg op de uitzendingen van Zembla is door de RIVM onderzoek gedaan naar de 
risico’s van kunstgras met rubbergranulaat. Uitkomst van dit onderzoek is dat het niet 
volledig is uitgesloten dat er risico’s zijn, maar dat deze risico’s wel verwaarloosbaar zijn. 
 
In het voorjaar van 2017 heeft het bestuur overleg gehad met GGD/RIVM, gemeente 
Laarbeek en KNVB over de mate van de risico’s. Voor GGD en KNVB is de uitkomst van het 



onderzoek van het RIVM aanleiding om het voetballen op kunstgras toe te staan vanwege, 
zoals zij het formuleren, verwaarloosbare risico’s. 
 
Initiatiefgroep Kom van dat gras Af (KvdgA) bestrijdt evenwel de juistheid van de uitkomst 
van het onderzoek van de RIVM en met name ook de volledigheid en betrouwbaarheid van 
het onderzoek. 
 
 
Bestuursbesluit april 2017 
 
Het bestuur heeft in haar vergadering van april 2017 besloten dat we bij voorkeur voetballen 
op natuurgras en dus liever niet op kunstgras. Indien de vereniging waar tegen we 
(uit)spelen kunstgras heeft verzoeken we hen om onze teams niet op kunstgras te laten 
spelen. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt wordt er contact gezocht met 
ASV ’33.  
 
 
Seizoen 2017-2018 
 
Het seizoen 2017-018 zijn we met bovenstaand bestuursstandpunt gestart. Op verzoek van 
de jeugdleiders (tijdens jeugdleidersvergadering bij afsluiten van het seizoen 2016/2017) 
hebben we alle verenigingen waar we tegen voetballen met kunstgras een brief gestuurd 
m.b.t. onze wens. Zowel het bestuur als het wedstrijdsecretariaat van elke vereniging, met 
kunstgras in deze regio, ontvingen hierover een brief.  
Op het moment dat we niet op natuurgras kunnen spelen vindt er overleg met de leiders 
plaats. Uitgangspunt is dat we hierover vroegtijdig geïnformeerd worden zodat we niet op 
de speeldag geconfronteerd worden met het feit dat de vereniging waartegen we spelen van 
ons ‘ eist’ dat we op kunstgras moeten spelen. Helaas heeft deze situatie zich in de 
afgelopen periode wel een aantal keren voorgedaan. 
 
 
Ledenvergadering november 2017 
 
Tijdens de ledenvergadering van november 2017 is n.a.v. een discussie, over de gevolgen 
van het bestuursbesluit van april 2017, het verzoek gekomen om een informatieavond voor 
ouders en leden te organiseren. 
In december is er aan alle ouders gevraagd of zij interesse hadden in een informatieavond 
en wat dan de onderwerpen moesten zijn. Het aantal reacties (ongeveer 25 stuks) was niet 
overweldigend, maar voldoende om deze avond te organiseren.  
 
 
Informatieavond 23 februari 2018 
 
Op vrijdag 23 februari is een bijeenkomst georganiseerd, onder leiding van de onafhankelijk 
gespreksleider, Henrie Bouwmans. GGD (Judith Dijkers), Kvdga (Sebas Veenstra) en 
vertegenwoordigers van de KNVB waren hierbij aanwezig. Na de presentaties door deze drie 
instanties ontstond er, met de ongeveer 35 geïnteresseerden, een levendige discussie.  



Aanvullende toelichting t.a.v het bestuursbesluit van juni 2018 
 
Uiteindelijk is, aan het einde van dit seizoen, de balans opgemaakt.  
Het bestuur is van mening dat gezien de onzekerheden die er leven bij mensen m.b.t. het 
voetballen op kunstgras en de onduidelijkheden over de volledigheid van onderzoeken, het 
wenselijk is dat met name de overheid duidelijkheid schept wat betreft de risico’s.  
 
De vertegenwoordigers van de overheid (GGD, RIVM) hebben aangegeven dat het 
voetballen op kunstgras een verwaarloosbaar risico met zich meebrengt. Dit geldt zeker voor 
de situatie bij onze vereniging, aangezien we hooguit enkele keren per jaar op kunstgras 
zullen spelen. Als bestuur zijn wij dan ook van mening dat het verantwoord is om onze leden 
op kunstgras te laten voetballen. Een standpunt dat overigens door nagenoeg alle 
voetbalverenigingen in de regio en in Nederland wordt ingenomen.  
 
Het bestuur realiseert zich dat het onwaarschijnlijk is dat we een besluit nemen waar alle 
leden mee kunnen instemmen.  We zullen graag ons besluit nader toelichten aan de leden 
die daar behoefte aan hebben. 
 
 
 


