Onderwerp: VV Buitenpost en KV Flamingo’s sluiten kunstgrasvelden voor jeugdspelers
Geacht college,
Het bestuur van voetbalvereniging Buitenpost en korfbalvereniging Flamingo’s hebben besloten de
kunstgrasvelden op sportpark De Swadde vanaf maandag 17 oktober 2016 te sluiten voor trainingen
en wedstrijden van jeugdspelers. Het gaat om teams tot en met 19 jaar. Met deze brief willen wij u
op de hoogte stellen van ons gezamenlijk besluit.
Senioren zijn vrij in de keuze om wel of niet te spelen op het veld met rubberkorrels. Het besluit geldt
in ieder geval tot de uitkomsten van het landelijk onderzoek naar het spelen op rubbergranulaat
bekend zijn.
Onze besturen zijn tot de keuze gekomen omdat het onduidelijk is hoe groot de gezondheidsrisico’s
zijn van het spelen op het kunstgrasveld met rubbergranulaat. Ook het landelijk overleg van
afgelopen maandag van de KNVB, het RIVM, het ministerie van VWS en de VSG heeft voor ons
onvoldoende duidelijkheid gegeven in de mate van risico’s voor met name jeugdspelers. Wij willen
ook niet wachten op de uitslag van het nieuwe onderzoek dat het RIVM gaat verrichten.
Wij nemen de jeugd in bescherming en laten de lastige vraag of het wel of niet verstandig is op het
kunstgrasveld met rubberkorrels te spelen niet over aan kinderen. Voetbal- en korfbalverenigingen
met een kunstgrasveld waar onze jeugdteams een uitwedstrijd moeten spelen, krijgen van ons een
verzoek om rekening te houden met het standpunt van onze clubs en onze jeugdteams in te delen op
grasveld.
De maatregel die wij nemen heeft wel als gevolg dat niet alle trainingen door kunnen gaan. Wij
dringen er nogmaals bij u op aan zo snel mogelijk de rubberkorrels op de velden te vervangen door
kurk.
We hebben de KNVB en de KNKV op de hoogte gesteld van het besluit tot afsluiting van het
kunstgrasveld voor jeugdleden.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Paul Olijve, voorzitter VV Buitenpost
Ette-Frits Veenstra, voorzitter KV Flamingo’s

