
From:                                 " " @kampongvoetbal.nl>
Sent:                                  Wed, 29 Jul 2020 12:02:23 +0200
To:                                       " @utrecht.nl>
Cc:                                      "  " @utrecht.nl>;"  " 

@utrecht.nl>; @ " @ >; " 
<secretaris@kampongvoetbal.nl>
Subject:                             Re: Herkeuring hoofdveld Kampong Voetbal

Beste

Dank voor de reactie.

Even een korte terugkoppeling vanaf mijn vakantie.

Vervelend dat de keuringsinstantie is “lastig gevallen”. Hiervan is mij
niets bekend anders dan dat de accommodatie beheerder mij contactte dat
er mensen op het hoofdveld bezig waren waarvan men niet wist wat ze
kwamen doen. Dit hebben ze nagevraagd en daarmee waren wij op de hoogte
van de herkeuring. Van suggestieve opmerkingen is mij niets bekend.
Vervelend als dat is voorgevallen uiteraard. Ik kan me voorstellen dat
er zorgen zijn geuit aangezien die breed leven binnen onze vereniging en
die zijn ook de aanleiding voor de herkeuring geweest.

Met  is besproken dat er een herkeuring plaatsvindt en dat de
status van het veld zou worden besproken. Het lijkt mij zorgvuldig om
dit dan te bespreken met alle betrokken partijen aan tafel. Dan wordt
alle informatie rechtstreeks gedeeld en is er geen ruis op de lijn.

Onze voornaamste zorg is de veiligheid kunnen garanderen van onze
sporters. Die zit vooral in de hardheid en gladheid van het veld omdat
de vezels niet meer overeind te krijgen zijn. Dat is ook wat is de
fysiotherapeut aangeeft. Hier willen we een sluitend verhaal naar onze
leden kunnen geven. Zeker gezien het feit dat de hoogte van de
contributie voor een overgroot deel bepaald wordt door de huurprijs van
de velden voor trainingen en wedstrijden.

Met sportieve groet,

Tel.:
Email: @kampongvoetbal.nl

 schreef op 2020-07-27 16:40:
> Beste
>
> Zoals eerder al afgesproken beantwoord ik de mail over dit onderwerp.
> Allereerst wil ik opmerken dat de afspraken die wij met elkaar hadden
> gemaakt niet door jullie zijn nagekomen. Onderdeel van de keuring
> procedure is dat de keurmeesters niet zouden worden lastig gevallen
> tijdens het  keuren. Dit is wel gebeurd door Kampong er zijn tijdens
> de keuring suggestieve opmerkingen gemaakt over het veld richting de
> keurmeesters. De uitslag van de keuring geeft aan (telefonische
> informatie) dat er nog wat kleine onvolkomenheden zijn die moeten
> worden hersteld om daarna het veld goed te keuren. Het gaat hier dus
> niet over het verrichten van grote knip en plak werkzaamheden. Deze
> werkzaamheden zijn onderdeel van de procedure. Uiteraard zijn wij na
> deze procedure bereid om het rapport met jullie te delen en te
> bespreken. Voor de duidelijkheid wij hebben nu nog geen rapport. En
> als we het gaan toelichten dan doen we dit zonder de keuring
> instantie, mij is daar ook geen toezegging van bekend?
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>
> Met vriendelijke groet,
>
>
>
>
>
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van:  @kampongvoetbal.nl]
> Verzonden: woensdag 22 juli 2020 16:31
> Aan: ;  ; 
> CC: ; ;
> Onderwerp: Herkeuring hoofdveld Kampong Voetbal
>
> Beste
>
> Het hoofdveld van Kampong Voetbal is ca twee weken geleden gekeurd
> door een onafhankelijke keuringsinstantie hebben we begrepen.
> Superfijn dat dit zo snel kon en heeft plaatsvonden.
>
> Van onze federatiemanager begrepen we dat de keuringsinstantie
> behoorlijk kritisch was op de staat waarin het hoofdveld zich bevond,
> ook al konden ze zich hierover uiteraard niet teveel in detail
> uitlaten.
>
> Bij navraag bij  bleek dat het hoofdveld nu inderdaad nog niet
> is goedgekeurd aangezien er zaken aan mankeren. Dat komt er feitelijk
> op neer dat het veld nu nog is afgekeurd.
>
> Zoals afgesproken komen we graag bij elkaar met de keuringsinstantie,
> de gemeente en wijzelf om de status van het hoofdveld (en het rapport)
> te bespreken voordat er werkzaamheden aan het veld worden ingepland.
>
> Dit is namelijk vorig seizoen ook al gedaan (herstelwerkzaamheden) en
> dit heeft geleid tot feitelijk nog meer klachten over het veld dan die
> er al waren. Als het veld inderdaad “technisch op” is na 11 jaar zeer
> intensief gebruik (meer dan 1800 uur per jaar), zou het uiteraard onze
> voorkeur hebben om niet weer te gaan knippen en plakken, maar het
> structureel te verbeteren en de veiligheid van onze sporters weer te
> kunnen garanderen.
>
> We horen graag terug hoe de gemeente dit ziet.
>
> Met sportieve groet,
>
>
> Tel. 
> E-mail: @kampongvoetbal.nl

--
Met sportieve groet,

Tel.:
Email: @kampongvoetbal.nl
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Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to 
whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely 
those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this 
email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by 
any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of 
service available on request and accessible at https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions 
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3.0 Samenvatting 
 

Voetbalveld Kunstgras  

Type Kunstgrasveld op foam ingestrooid met zand en rubber 

                  
De beoordeling van de kwaliteit van het kunstgras voetbalveld van Kampong veld 1 is in 
deze rapportage opgenomen. De beoordeling is gebaseerd op de toetsing van het veld 
aan de sporttechnische normen. 
 
In onderstaand overzicht staan de onderdelen van het onderzoek vermeld. De 
onderdelen zijn getoetst aan de normen van NOC*NSF en de reglementen van de KNVB. 
 

Toplaag Beoordeling Opmerking 

Conditie Voldoet  

Vlakheid Voldoet    

Schokabsorptie Voldoet  

Balrol vermogen Voldoet  

Balstuit verticaal Voldoet  

Stroefheid Voldoet  

 
Opmerkingen 
 

• Doelen uit het lood. 

• Reclameborden niet in de rails. 

• Doppen op (enkele) palen van hekwerk ontbreken. 
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4.0 Keuring toplaag 
  

Materiaal Kunstgrasveld op foam ingestrooid met zand en rubber 

Datum 12/09/2019 

Testcondities Testconditie, 18 – 22 °C 

Sporttechnische norm NOCNSF-KNVB2-18 (2012-Maart) 

Reparatienorm NOCNSF-KNVB2-19 (2013-Oct) 

 
 

Eigenschappen Resultaten Normen Testmethode Beoordeling 

Conditie Volgens norm Diverse aspecten 
CN/C1.1 
CN/C1.2 
CN/C7.1 

Voldoet 

Vlakheid Volgens norm ≤ 20 mm EN 13036-7 Voldoet 

Schokabsorptie 53  - 60 % 45 – 70 % N/F1.3 Voldoet 

Uniformiteit 
schokabsorptie 

7 % +/- 10% CN/C1.2 Voldoet 

Stroefheid 41 - 43 Nm 20 – 55 Nm EN 15301 Voldoet 

Uniformiteit 
stroefheid 

2 Nm +/- 10 Nm CN/C1.2 Voldoet 

Balstuit 
verticaal 

0.88 - 0.90 m 0.60 – 1.10 m EN 12235 Voldoet 

Balrol vermogen 10.16 - 10.97 m 4 – 15 m EN 12234 Voldoet 

 
Conclusie 
  
De toplaag voldoet aan de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB 
mits herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. 
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5.0 Meetresultaten toplaag 
 
5.1  Conditie 
 

Uniformiteit 
Uniform maar veel platte en gespleten vezels alsmede enkele 
reparaties uitgevoerd. 

Kleur speelveld Groen 

Kleur belijning Wit 

Vervuiling Ja, op enkele plekken.  

Naden Geen open naden 

Hechting Goed verlijmd. Trekvaste verbinding. 

Belijning Volledig 

Doelen  Aanwezig, echter uit het lood 

Dug-outs Aanwezig 

Instructieszones Aanwezig 

Hekwerk Bestaand 

 
5.2 Schokabsorptie  
 

Locatie 1 2 3 4 5 6 7 

Resultaat (%) 58 53 54 54 60 58 53 

Gemiddelde (%) 56 

Minimaal (%) 53 

Maximaal (%) 60 

Uniformiteit (%) 7 
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5.3 Stroefheid  
 

Locatie 1 2 3 4 5 6 7 

Resultaat (Nm) 43 42 42 43 41 41 42 

Gemiddelde (Nm) 42 

Minimaal (Nm) 41 

Maximaal (Nm) 43 

Uniformiteit (Nm) 2 

 
5.4       Balstuit verticaal  
 

Locatie 1 2 3 4 5 6 7 

Resultaat (m) 0.90 0.89 0.90 0.90 0.89 0.88 0.90 

Gemiddelde (m) 0.89 

 
5.5 Balrol vermogen 
 

Locatie 1 2 3 5 7 

Resultaat (m) 10.16 10.40 10.56 10.57 10.97 

Gemiddelde (m) 10.53 
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5.8 Visuele waarnemingen 
 

Conditie 

  

 

 

 


	20200729120223_Mail d.d. 19-08-2020 met opdracht naar keuringsinstantie
	20200819143557_Mail d.d. 29-07-2020 Correspondentie status herkeuring 2020
	20200819143557_Tekening hoofdveld (bijlage bij mail d.d. 19-08-2020)
	20200828094431_71594 - Kampong veld keuring 2019



