
 

Voetballen op kunstgras 
De voor- en nadelen 
 

Voetbal op kunstgras staat nog in de kinderschoenen. Maar er wordt veel getest en volop 
onderzoek gedaan, zodat binnenkort wellicht op kunstgras gespeeld kan worden. 
 
Het pasje is goed, Makal, geen buitenspel, aannemen! Aannemen! Makal scoort! Jajajajaaa! 
Nederlandse topsporters gaan voor goud. Het is nou 1-0! Welk geheim wapen heeft de 
wetenschap hen meegegeven?  

Foppe, waar dienen die lampen precies voor? Moet je voorstellen, dit is een soort 
zonnebank. Ja. Dus de temperatuur van het gras wordt daardoor zo hoog, dat het blijft 
groeien en dat het groen blijft. Nou ja, en dat is voor de kwaliteit van het gras, van het 
veld, maar ook voor het oog. De mensen willen ook wat zou je kunnen zeggen, mooi groen 
gras? Het is ook cosmetisch ja.  

Maar waarom gaan we dan niet op kunstgras spelen? Ik vind deze velden nu beter dan een 
kunstgrasveld als het zo onderhouden wordt. En het kan natuurlijk in Nederland, Duitsland, 
België, Engeland, Ierland. Kijk, hier hoeft het niet hoor. Voor mij hoeft het niet en ik vind ook 
niet, dat het echte kwaliteit heeft, maar ze zijn natuurlijk zó bezig, dat ik denk, dat het 
onontkoombaar is uiteindelijk. Kunstgras wordt zó goed, dat het het gewone gras bijna 
benadert. Spelers willen niets liever dan op een echte grasmat spelen. Het ruikt ook veel 
lekkerder. Ja, er is niets mooiers dan een natte grasmat die dampt, en dat vinden de 
spelers zelf ook.  

Nou, dat is een hele hoop apparatuur! Ja, allemaal testapparatuur die door Viva en door 
KNVB bijvoorbeeld gebruikt wordt om te kijken of zulke kunstgrasvelden aan bepaalde 
normen voldoen, om te voorkomen, dat we eigenlijk voor elke keer een voetballer moeten 
vragen om daar een oordeel over te vellen, dan is er allemaal van dit soort apparatuur voor 
ontwikkeld. Maar wat is dit apparaat precies? Nou, dit is een apparaat waarmee we de 
demping meten, je moet je voorstellen, dat als je van een natuurgrasveld af komt en de 
meeste velden zijn nog altijd natuurgras, dan wil een voetballer, dat hij eigenlijk het 
natuurgras weer voelt. En met dit apparaat meten we of het nou te hard of te zacht is. Dat 
is eigenlijk het principe dat we hier doen.  

Ik kan een voorbeeld geven: dat stellen we de hoogte in, de valhoogte waarvan hij naar 
beneden valt. Dit is een gewicht? Een gewicht, dat is helemaal afgestemd op ongeveer een 
kracht die een speler ondervindt als hij met zijn voet neerkomt, we laten hem vallen. Hij 
komt met een kracht neer. En eigenlijk voel je dan wat een speler normaal zou voelen. Ja, 
je kunt het zelf ook wel eens proberen, als je op dit veld staat. Of je pakt dat veld, dat is 
een ander systeem, dan zul je een dempingsgedrag, een andere kracht voelen.  

Nou, dat is één apparaat. Het is wel lekker! Een ander apparaat is bijvoorbeeld hiervoor: 
hiermee meten we de weerstand die een speler ondervindt als hij een draaibeweging 
maakt. Ik zal je laten zien hoe het gaat. Er zitten noppen onder het gewicht. Als je dus alle 
componenten op elkaar af wilt stemmen, dan is het heel belangrijk, dat je al die testjes 
doet. En die combinatie, draai maar eens, dan kun je ongeveer zo’n weerstand ondervinden.  



 

Zo! Nou, dat zul je anders ondervinden als je naar het volgende veld gaat. Mag ik even 
draaien? Ja, natuurlijk! Dit is een ander veld. Dit gaat veel makkelijker. Maar dit is ook een 
heel ander soort gras? Een heel ander veld, heel ander gras. Dit is veel meer open en veel 
meer omhoog staand. Ja, absoluut. En dat is allemaal een beetje platter wat stugger? 
Eigenlijk zijn het allemaal verschillende vezels, het zijn allemaal verschillende soorten 
opbouw en eigenlijk heeft het allemaal zijn effect op die testen die we hier aan het doen 
zijn.  

Waar moet dat ultieme kunstgras volgens jou aan voldoen? Nou, we zijn druk aan het 
onderzoeken natuurlijk, met dit soort apparatuur, met onderzoek dat we op de universiteit 
doen, maar eigenlijk is het ultieme kunstgras dat, die combinatie van materialen waar een 
sporter eigenlijk straks liever op voetbalt dan op natuurgras. Speel je op kunstgras ook 
totaal anders? Ja. Het spel is anders. Ik heb wel een mooi voorbeeld: laatst, toen waaide het 
zo hard, toen hebben ze hier gevoetbald op kunstgras, en dan is de bal bijna niet te houden. 
Maar die bal, die krijgt zó weinig weerstand op het veld, dat de wind eronder komt, en zoef, 
daar gaat hij, en in een enorm tempo. Dus je hebt geen controle meer. Dus het is gewoon 
veel sneller. 


