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CSC onderhoud is expert in het 
onderhoud van uw buitensport-
accommodatie. De nadruk ligt op kun-
stgras en kunststof buitensportvloeren. 
Het onderhoudsregime en de frequen-
tie worden afgestemd op uw specifieke 
sportvloer, waarmee u verzekerd bent van 
het behoud van de juiste sporttechnische 
eigenschappen gedurende de 
levensduur van uw sportvloer.

Wij zijn tevens uw partner voor deskundig 
advies, instructies, opleidingen en de  
leverantie van onderhoudsequipment.

ONDERHOUD &
FIELDMANAGEMENT
WINTERSE DAGEN
Sneeuw 
Wanneer het veld bedekt is met sneeuw, dan heeft dit geen negatieve gevolgen 
voor het veld en kan er in principe gebruik van worden gemaakt. Zodra de 
sneeuw tijdens de activiteiten echter tot ‘pap’ wordt getrapt, kan tijdens een 
latere vorstperiode compacte ijsvorming in de mat optreden. Dit kan leiden 
tot een langdurig gebruiksverbod van het veld. Daarom wordt - in het kader 
van eenduidigheid - aanbevolen om bij sneeuw geen gebruik te maken van het 
speelveld. Wedstrijden zijn als gevolg van de onzichtbaarheid van de lijnen niet 
mogelijk. 
 
Vorst 
Vooral ‘droge’ vorst tot circa 10 graden onder nul heeft geen effect op de 
speeleigenschappen van het veld. Bij nog lagere temperaturen veranderen de 
eigenschappen van het veld, verharden de vezels en worden deze gevoeliger voor 
schade. Bij zeer strenge vorst is gebruik dan ook af te raden.  
Wanneer net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is geworden (neerslag 
of smeltende sneeuw) of nat wordt (ijzel), dan bevat de bovenlaag veel vocht dat 
bevriest. Op dat moment is het oppervlak glad (ijs) en onbespeelbaar. 
 
Opdooi  
Na een strenge vorstperiode kan in de dooifase gecombineerd met regenval ook een 
situatie ontstaan dat bespeling afgeraden wordt. Tijdens opdooi is het betreden van 
het veld uit den boze. Doordat het vocht in de bovenlaag niet weg kan zakken door 
de ontstane vorst laag, is het mogelijk dat de rubberinvulling of de onderliggende 
sporttechnische laag volledig verzadigd is met (smelt)water. Deze laag is dan volledig 
instabiel en zeer gevoelig voor betreding. Betreding kan in deze fase leiden tot 
kuiltjes in het veld en tot blijvende schade aan de vlakheid van de mat. 
 
Sneeuw ruimen  
Het is niet verstandig om zelfstandig uw veld sneeuwvrij te maken, ervaring leert dat 
hierdoor schade aan de kunstgrasmat kan ontstaan. 
Wilt u toch uw veld sneeuwvrij laten maken of heeft u hier vragen over, neem 
dan contact op met CSC Onderhoud, Jos Geres, 06 -10 17 56 67 of per mail naar  
j.geres@csconderhoud.nl

KOSTENBESPAREND
SAMENWERKEN VAN 
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BIJ HET ONTWERP VAN 
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VAN UW SPORTVLOER DOOR 
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