12 aanvoerders vóór een kunstgrasvrije Eredivisie
12 aanvoerders van clubs uitkomend in de Eredivisie zijn van mening dat er een verbod moet
komen op kunstgras in de Eredivisie. Met dit statement spreken deze aanvoerders hun zorg
uit over met name de speltechnische en tactische gevolgen van spelen op kunstgras. Daarnaast
ervaren zij de fysieke gevolgen van onregelmatig spelen op kunstgras als schadelijk.
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“Het gedrag van de bal
is compleet anders en
daardoor ontstaat er een
heel ander spel. Daarnaast
wijt ik mijn huidige blessure
aan kunstgras.”

“Ik weet zeker dat met
kunstgras het NL voetbal
verder achterop zal raken.
Het is niet voor niets dat in
EU competities geen enkel
team op kunstgras speelt.”

“Van zulke velden ga je er
serieus over nadenken om
weg te gaan uit Nederland.
Voetbal is niet eens leuk
meer op zulke velden.”

“Voor een voetballer
die niet gewend is om
te spelen op kunstgras
levert het op fysiek gebied
klachten op. Herstel na het
spelen duurt ook langer!”

“De bal gedraagt zich
anders op kunstgras, dit is
nadelig als je hier niet vaak
op traint. Ik speel ook (onbewust) voorzichtiger door
mijn blessureverleden.“
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“Alle technische vaardigheden zoals passen,
trappen, aannemen zijn
anders op kunstgrasvelden.
Daarnaast vind ik kunstgras
competitievervalsing, omdat
clubs er dagelijks op trainen
en de uitspelende ploeg
eens in de zoveel tijd
met kunstgras wordt
geconfronteerd.”

“Er zijn veel verschillen
tussen gras en kunstgras
waardoor het niet met
elkaar te vergelijken is.
De hardheid, demping en
wenden en keren is anders
op kunstgras. Het herstel
na het spelen van een
wedstrijd duurt voor mij
langer waarbij ik spierklachten ervaar. “

”Het wenden, keren en
duiken heeft een grotere
impact op je gewrichten,
althans zo voelt het. Zodra
kunstgrasvelden er een
paar jaar liggen neemt
dit nog meer toe.”

“Op kunstgras trap je
op een andere wijze en
gedraagt de bal zich ook
anders dan op gras.
In Europa lachen ze ons uit.
Iedere eredivisieclub moet
verplicht op gras spelen.”

”Mijn voorkeur gaat uit
naar gewoon gras omdat
ik hier beter op presteer.
Op kunstgras beweeg ik
iets moeilijker en daardoor
kan uiteindelijk de aanvaller
in het voordeel zijn.”

Danny Hesp

“Ik begrijp deze spelers. Voetballen op
kunstgras verandert het spel en beïnvloedt
de ontwikkeling van het Nederlands voetbal
op een negatieve manier. We moeten met
zijn allen deze ontwikkeling stoppen en
beginnen om de Eredivisie kunstgrasvrij
te maken.”
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Stefan Thesker

“Het type voetbal
verandert door kunstgras.
Het is moeilijker in duel te
komen, dus de tackle gaat
uiteindelijk uitsterven.
Op kunstgras wordt er
‘in de bal gespeeld’ wat
tegen de internationale
trend in gaat waarin
‘diepgang’ zonder bal heel
belangrijk is geworden.”

”Nederland slaat met
kunstgras een andere
weg in dan internationaal.
Mocht kunstgras ooit
internationaal worden
opgepakt dan hebben we
een voordeel. Zo niet dan
zal de afstand alleen nog
maar groter worden.”

De VVCS roept, mede namens deze aanvoerders,
de KNVB en de clubs op om in Eredivisie uitsluitend op
natuurlijk grasveld te spelen. Dit zou onderdeel moeten
worden van de licentievoorwaarden. Om dit in het belang
van het totale betaald voetbal te realiseren zal een fonds
gecreëerd moeten worden welke het clubs mogelijk maakt
om over te stappen naar een natuurlijk grasveld.
De aanvoerders van de 6 op kunstgras spelende clubs hebben om hen moverende redenen
aangegeven liever geen actieve bijdrage te leveren aan dit statement.

