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1. Projectomschrijving  

Hierbij treft u een projectomschrijving aan voor de aanleg van een Cruyff Court. Elk Cruyff Court 

wordt aangelegd en ingericht volgens deze vastgestelde standaard specificatie. Voor de 

herkenbaarheid en de uitstraling van het Cruyff Court kan niet van deze standaard worden 

afgeweken. De opdrachtgever zal op basis van deze specificatie een werkomschrijving (laten) 

opmaken. Op basis van dit bestek zal, na goedkeuring door de Cruyff Foundation, een aanbesteding 

plaatsvinden volgens de gemeentelijke aanbestedingsprocedures. De aanbesteding van het project 

vindt te allen tijde volgens de in de EU geldende wet- en regelgeving plaats. De voor de aanbesteding 

samengestelde werkomschrijving dient van te voren ter controle aan één van de accountmanagers 

van de Cruyff Foundation te worden voorgelegd.1 

Elk Cruyff Court wordt ingericht volgens de door Cruyff Foundation vastgestelde standaard 

specificatie. 

1.1. Locaties 

Cruyff Courts worden gerealiseerd centraal in de wijk. Op locaties waar veel kinderen en jongeren 

wonen voor wie sport niet vanzelfsprekend is. Een Cruyff Court is een veilige ontmoetingsplek waar 

kinderen kennis maken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen sluiten, hun eigen 

talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en verliezen. Waardevolle ervaringen die zij 

meenemen in hun ontwikkeling op fysiek en mentaal vlak, maar ook in de maatschappij. 

1.2. Afmetingen 

De afmetingen van een Cruyff Court variëren van 20 meter x 30 meter tot 28 meter x 42 meter. Altijd 

in een verhouding van 2:3. 

1.3. Ondergrond 

Voor het Cruyff Court zijn verschillende ondergronden mogelijk zoals kunstgras, asfalt, beton of een 

Snapportvloer). De keuze van de ondergrond wordt gemaakt op basis van behoefte van de doelgroep 

in overleg met de Cruyff Foundation. De kleur van de ondergrond is groen. 

1.3.1. Kunstgras 

Non-infill kunstgras 

Het kunstgras type Greenfields Slide Max 30 Pro NF, wordt geleverd door TenCate/Greenfields, 

partner van de Cruyff Foundation. Dit type kunstgras met haar kunstgrasconstructie is speciaal voor 

de Cruyff Courts ontwikkeld en is een non-infill kunstgras. Dit kunstgras is laag in onderhoud en 

levert voor het doel van het Cruyff Court optimale en duurzame gebruikseigenschappen. 

 
1
 Afwijkingen op de standaardspecificatie dienen vooraf met de Cruyff Foundation te worden afgestemd en kunnen alleen in 

overleg met en na schriftelijke toestemming van de Cruyff Foundation worden aangebracht. Hieruit voortvloeiende meerkosten 

zijn voor rekening van de opdrachtgever. De Cruyff Foundation hecht veel waarde aan de kwaliteit van het Cruyff Court. Om die 

kwaliteit te garanderen heeft houdt de Cruyff Foundation houdt zich, mocht het daar aanleiding voor zijn, het recht voor om het 

veld te laten keuren door een onafhankelijke partij. 
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1.3.2. Asfalt/Beton 

Deze ondergrond heeft goede eigenschappen voor diverse sporten en is zeer onderhoudsvriendelijk. 

Er dient ten aller tijde voorkomen te worden dat er water op deze ondergrond blijft staan. Dit kan 

door de vloer waterdoorlatend te maken of door het water naar de zijkanten van de sportvloer te 

laten stromen middels een dakprofiel.  

De voorkeur gaat uit naar een ondergrond van drainbeton. Deze kan vlak worden gelegd en zorgt dat 

de afstand tussen hekwerk en vloer over de hele breedte gelijk blijft.  

De ondergrond dient groen gecoat te worden en te worden voorzien van het Cruyff Foundation logo. 

Bij het coaten van het asfalt of het beton, dient ook rekening gehouden te worden met de gladheid 

van de coating. De Cruyff Foundation houdt zich het recht voor om dit te allen tijde te laten 

controleren door een van haar partners. 

1.3.3. Snapsports® 

SnapSports® sportvloeren zijn onderhoudsarm en zijn bestand tegen klimaatinvloeden en uv licht. 

Door de open structuur is de vloer zelfs in de regen te bespelen en snel droog. De Snapsports®  

buitensportvloer doen qua dynamiek en krachtafbouw niet onder voor de beste indoor sportvloeren. 

 

1.4. Middenstip, logo’s  en belijning 

 

Op elk Cruyff Court komt een gele middenstip met logo van de Cruyff Foundation. Zodra er voor 

kunstgras is gekozen zal naast het logo van de Cruyff Foundation ook  een logo van TenCate Grass in  

het veld komen. 

 

1.4.1. Middenstip  

Gele middenstip met logo Cruyff Foundation  

 

• Afmeting Cruyff Court 20x30 meter – gele middenstip 4 meter (diameter) 

• Overige afmetingen Cruyff Court – gele middenstip 6 meter (diameter)  

 

1.4.2. Belijning 

 

Belijning in wit, bestaande uit een middenlijn en 2 stuks doellijnen. Verder wordt er standaard geen 

belijning aangebracht. De middencirkel wordt standaard voorzien van het logo van de Cruyff 

Foundation. 

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om extra belijning in een Cruyff Court op te laten nemen. 

Wanneer dit van toegevoegde waarde is voor de specifieke doelgroep.  Dit dient ter goedkeuring 

voorgelegd te worden aan de Cruyff Foundation.  

 

1.5. Hekwerk / omheining 
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Een Cruyff Court heeft in de basis laag hekwerk aan de lange zijdes en hoog hekwerk aan de korte 

zijdes. Het hekwerk dient geluidsarm en veilig te zijn. Het hekwerk inclusief de ballenvangers, doelen 

en toegangspoort dienen in de RAL-kleuren oranje (RAL 2011) en blauw (RAL 5011) van de Cruyff 

Foundation te zijn.  

Het leunhekwerk aan de lange zijde van het Cruyff Court heeft een minimale hoogte van 1,00 meter 

en een maximale hoogte van 1,30 meter.  De ballenvangers aan beide korte zijdes van het veld 

hebben een maximale hoogte van 4 meter.  

Afmetingen hekwerk: 

• Leunhekwerk lange zijde in de kleur blauw (RAL 5011), minimale hoogte 1,00 meter, 

maximale hoogte 1,20 meter, lang minimaal 30,00 meter, maximaal 42,00 meter aan beide 

lange zijden; 

• 2 Stuks ballenvangers over de gehele breedte in de kleur blauw (RAL 5011), hoog maximaal 4 

meter, breed minimaal 20,00 meter, maximaal 28,00 meter aan beide korte zijden; 

• Ballenvangers moeten geluiddempend en schokbestendig zijn. De Cruyff Foundation kan 

hierin (bindend) adviseren; 

• Hekwerk moet ontdaan zijn van scherpe hoeken, punten, etc., waaraan kinderen zich tijdens 

het spelen eventueel kunnen bezeren; 

• 1 Stuks dubbele poort voor onderhoud, minimale breedte 3,00 meter (Hierbij mag er geen 

klink aan de binnenkant van het hekwerk zitten en enkel aan de buitenkant van de poort!); 

• 4 Stuks oranje vakken (‘aanduiding doeltjes’), in het leunhek aan de lange zijden. 2 aan beide 

zijden, recht tegenover elkaar. Hierdoor ontstaan 2 ‘veldjes’ in de breedterichting van het 

Cruyff Court; 

De materiaalkeuze voor het hekwerk is van groot belang. Een veel voorkomende misvatting is dat 

reguliere hekwerken, in een stad of park, ook geschikt zijn voor gebruik als hekwerk van een Cruyff 

Court. Dit is echter niet het geval. De belasting van een hekwerk is vele malen minder dan dat van 

een hekwerk van een voetbalveld. De geluidsoverlast die ontstaat wanneer er een object tegen het 

‘hek’ aankomt kan een groot irritatiepunt vormen voor zowel de omwonenden, als de gebruiker zelf. 

De Cruyff Foundation heeft een samenwerking met Stedon. Stedon heeft   een sportpaneel 

ontwikkeld dat wij ook aanraden om voor de Cruyff Courts te gebruiken: ST-REBOUND-SSM.  

De SSM panelen zorgen voor een goede sport-/ spelbeleving. En door het ontwerp en de wijze 

waarop de panelen worden geproduceerd heeft het voor de omgeving, de gebruiker en de 

opdrachtgever veel voordelen: 

• Transparant.  De open constructie zorgt voor een open geheel van het Cruyff Court. Dit past 

goed in de openbare ruimte 

• Geluidsarm: De ballen raken de staanders niet door dat deze achter de  panelen zijn 

geplaatst. Ook voorkomt de resonantie remmende constructie de gespannen snaargeluiden.  

• Lange levensduur. De robuuste uitvoering door het gebruiken van hoge kwaliteit materiaal 

zorgt voor een lange levensduur. 

• Vandalismebestendig. De keuze van het materiaal en de wijze van produceren zorgt voor een 

zeer vandalismebestendig hekwerk 

• Zeer moeilijk beklimbaar. De juiste afstand tussen de spijlen en het verticaal plaatsen van de 

kokers zorgt ervoor dat de sportkooi en de doelen niet beklimbaar zijn.  
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• Veiligheid. Door de dikte van de spijlen en het gelijke spijlpatroon (aan de binnen(spel)kant) 

is er zeer geringe kans op letsel  Ook zorgt het ontwerp ervoor dat de panelen geen personen 

door laat. 

• Onderhoudsarm. Geen tot zeer lage onderhoudsbehoefte. 

 

Muurtjes in plaats van hekwerk 

Het is mogelijk om voor de lange zijden te kiezen voor muurtjes. De minimale en maximale maten 

hiervoor zijn idem als het hekwerk. Wel zal er aan de korte zijden (de ballenvangers) altijd hekwerk 

worden geplaatst. 

 

 
 

1.6. Doelen  

De doelen worden geïntegreerd in het hekwerk. Deze zijn oranje (RAL 2011) en zijn 1 meter diep, 

maximaal 5 meter breed en 2 meter hoog.  

Mocht het Cruyff Court kleiner dan 42 bij 28 meter worden, dan kan er van deze maat worden 

afgeweken. De hoogte van de doelen is altijd gelijk, de minimale breedte van de doelen is 4 meter.  

Het vloeroppervlak in de doelen wordt uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de gehele sportvloer en 

voorzien van een witte doellijn. 

De doelen dienen te bestaan uit metalen (gebogen) spijlen of extra sterke rebound dubbelstaaf 

matten. Door de hoge mate van belasting dient het doel stevig en van goede kwaliteit te zijn. 

Hiervoor kan contact gezocht worden met één van de accountmanagers van de Cruyff Foundation. 
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1.7. Instap / sluis 

Aan minimaal één van de lange zijdes van het veld dient de instap voor de gebruikers te worden 

gecreëerd. De voorkeur gaat hierbij uit naar één of twee instapplekken van 45 cm hoog. Een sluis is 

ook mogelijk, maar vanwege het kenmerk van het Cruyff Court waarbij de bal niet uit het spel kan 

door het doorlopende hekwerk heeft dit geen voorkeur.  

Andere mogelijkheden dienen van te voren met één van de accountmanagers van de Cruyff 

Foundation te worden overlegd. 

1.8. Verhardingen buiten het hekwerk 

Rondom het Cruyff Court wordt verharding aangebracht met een breedte van minimaal 1,50 meter, 

omsloten door een opsluitband. Bij gebruik door rolstoelers is een minimale afmeting van 2 meter 

gewenst.  

1.9. Bebording 

De borden worden geplaatst in het hekwerk rond het Cruyff Court. Het ontwerp wordt aangeleverd 

door de Cruyff Foundation. Het is niet toegestaan dit ontwerp te veranderen.. De borden dienen 

gemaakt te zijn van Dibond (dikte minimaal 6mm). 

1.9.1. Naambord 

Bevat de naam van het Cruyff Court met het logo van de Cruyff Foundation en de lokale partner(s) 

die hebben meegefinancierd (de gemeente of andere lokale organisatie) 

  

Standaard maat: 150 x 85 cm 
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1.9.2. 14 Regels van Johan Cruijff   

Dit bord bevat 14 regels van Johan Cruijff 

 

 Standaard maat: 240 x 125 cm  

1.9.3. Huisregels 

Op ieder Cruyff Court worden de huisregels bepaald door de gemeente in overleg met lokale 

organisaties, de gebruikers en de buurt. 

 

Standaard maat: 150 x 125 cm 
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1.9.4. Partnerbord 

Het Partnerbord is een bord waarop de maatschappelijke en financiële partners bij het project 

worden benoemd met naam en/of logo. Dit hangt af van hun bijdrage aan het Cruyff Court. 

 

Standaard maat:  150 cm x 85 cm  

1.9.5. Johan Cruijff Legacy bordje 

Het bord Johan Cruijff Legacy bordje geeft inzicht over de persoon Johan Cruijff en het geeft een 

korte uitleg over de achtergrond van de Cruyff Foundation. 
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1.10. Veldverlichting (optioneel) 

Rondom het Cruyff Court kan een standaard LED sportveldverlichting worden aangebracht bestaande 

uit 4 stuks lichtmasten. Dit is niet verplicht. De gemiddelde verlichtingssterkte bedraagt ≥ 75 lux 

gebruikswaarde met een gelijkmatigheid (Emin/Egem. ≥0,5 gelijk aan de NSvV aanbevelingen 

verlichting voor sportaccommodaties voetbal nov. 2000, klasse III (Trainingsverlichting). 

De lichtmasten worden standaard in de tegelverharding van het Cruyff Court aangebracht. Bij het 

ontwerp van een verlichtingsinstallatie dienen de toe te passen lichtpunthoogte, mastposities en 

type armaturen te worden bepaald aan de hand van een goede bundeling van de lichtstroom en een 

weloverwogen instelling van de armaturen om de kans op verblinding te beperken. Het wordt 

geadviseerd een lichtpunthoogte te kiezen tussen de 8 en 10 meter met horizontaal gemonteerde 

asymmetrische schijnwerpers (afhankelijk van de afmetingen van het veld).  

Om verblindingshinder voor de directe omgeving te limiteren, dient de installatie te worden getoetst 

aan de “Algemene richting betreffende lichthinder deel 1 Algemeen en Grenswaarden voor 

sportveldverlichting” uitgebracht door de Commissie Lichthinder van de NSvV.  

Het aanbrengen van een sportveldverlichting is optioneel en naar inschatting van de gemeente. De 

gemeente dient zorg te dragen voor de aansluitkosten en alle benodigde voorzieningen en 

werkzaamheden vanaf het Cruyff Court tot aan de voeding. 

1.11. Attributen 

 

• 2 stuks banken (bij voorkeur in de ral - kleuren oranje 2011 en blauw 5011 van de Cruyff 

Foundation) 

• 4 stuks afvalbakken 

• 2 walk-on / walk-off matten ter hoogte van de instap van het Cruyff Court 

Bij ieder Cruyff Court wordt minimaal 1 afvalbak geplaatst. 
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2. Aanleg en inrichting 

 
2.1. Voorbereidende werkzaamheden 

De volgende voorbereidende werkzaamheden dienen door de gemeente, indien van toepassing, zelf 

uitgevoerd te worden. 

• Het zorg dragen voor een geldende lichte bouwvergunning voor het te plaatsen hekwerk. 

• Het ter beschikking stellen van de benodigde papieren en vergunningen voor het vervoeren 

van de vrijkomende grond. 

• Het zorg dragen voor alle overige voor het werk benodigde vergunningen. 

• Het treffen van de benodigde verkeers- en veiligheidsvoorzieningen. 

• Het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid. 

• De aanleg van een tijdelijke rijplatenbaan ter bescherming van de ondergrond. 

• Het eventueel rooien van beplantingen en bomen. 

• Het opschonen van het werkterrein. 

• Het maken van een (tijdelijke) werktoegang. 

• Het opzoeken en verklikken van kabels en leidingen. 

• Het zorg dragen voor een tijdelijke afzetting van het werkterrein met bouwhekken 

gedurende de werkzaamheden. 

• Het uitzetten van het Cruyff Court en zorg dragen voor de benodigde werkzaamheden 

betreffende het controleren van kabels en leidingen onder de grond. 

 

2.2. Grondwerk/Onderbouw 

Er moet een stabiele waterdoorlatende onderbouw komen geschikt voor de aan te brengen 

sportvloer. De onderbouw is afhankelijk van de gekozen sportvloer.  

2.3. Drainage 

Door de opdrachtnemer worden de volgende voorzieningen aangebracht: 

• Op de cunetbodem van het Cruyff Court met kunstgras wordt een enkelvoudig 

drainagesysteem aangebracht, bestaande uit zuigdrains van PVC-ribbelbuis Ø 65 mm omhuld 

met polypropyleen vezel, op een onderlinge afstand van 4 meter h.o.h. 

• De zuigdrains worden aangesloten op een PVC hoofdafvoer Ø 125 mm tot maximaal 5 meter 

buiten het Cruyff Court. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er voldoende verval is vanaf de 

reeksen naar een lozingspunt. 

• In de hoofdafvoer worden PVC drainageputten Ø 315 mm aangebracht op de plek waar de 

zuigdrains worden aangesloten op de hoofdafvoer. 

De gemeente dient zelf zorg te dragen voor het verlengen van de hoofdafvoer en de aansluiting op 

een lozingspunt.  

Mocht er bij de gemeente andere vormen van drainage gewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer de 

onderbouw op een asfalt ondergrond wordt gerealiseerd, dan moet dit vooraf besproken worden met 

één van de accountmanagers van de Cruyff Foundation. Als er voor gekozen wordt af te wijken van de 
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standaard zoals hierboven omschreven, dan dient de constructie goedgekeurd te worden door KIWA-

ISA Sport. 

2.4. Toplaag 

 

2.4.1. Kunstgrassysteem 

De Cruyff Foundation gaat standaard uit van een onderbouw met cunet, zandfundering en lavalaag. 

De volgende grondwerkzaamheden worden door de opdrachtnemer uitgevoerd: 

• Het frezen van de bestaande zode ter plaatse van het Cruyff Court en de verhardingen. 

• Het graven van een cunet tot circa 0,40 meter onder de gemiddelde nieuwe maaiveldligging 

van het grasoppervlak van het Cruyff Court. Het cunet dient ter insluiting van de 

draagconstructie, bestaande uit een zandbed ter dikte van 0,28 meter en een 

sporttechnische laag ter dikte van 0,08 meter. 

• Het graven van een cunet ten behoeve van de tegelverhardingen. De cunetdiepte bedraagt 

0,25 meter. 

• Het op het terrein verwerken van de vrijkomende grond of afvoeren van de vrijkomende 

grond naar een nabijgelegen depot van de opdrachtgever (maximale vervoersafstand 2 km). 

De gemeente draagt  

zelf zorg voor de nodige vergunningen ten behoeve van het grondtransport in het kader van 

het bouwstoffenbesluit. 

• Het op hoogte afwerken en profileren van de cunetbodem. 

• Het leveren en aanbrengen van de zandfundering voor het Cruyff Court met kunstgras en de 

verhardingen. 

•  Het toe te passen zand voldoet aan de geldende normen van voor cunetzand voor open 

constructies (M3d-zand voor kunstgras).  

• Het aangebrachte zandbed wordt onder profiel gebracht en verdicht. 

 

Op het geëgaliseerde en verdichte zandbed wordt door de opdrachtnemer een speciaal voor de 

Cruyff Courts ontwikkelde kunstgrasconstructie aangebracht, bestaande uit: 

• een sporttechnische laag, bestaand uit minimaal 8 cm lava (0 - 16mm) of een gelijkwaardige 

constructie die is erkend en geregistreerd door ISA Sport. 

• een druk verdelende doek (geovlies). 

• het kunstgras gemaakt van de de Greenfields SlideMax 30 NF Pro wanneer er voor een non-

infill variant wordt gekozen. Het logo van de Cruyff Foundation, gemaakt van kunstgras, 

wordt standaard meegeleverd. Ook het logo van TenCate worden standaard meegeleverd. In 

de technische tekening staan de plekken waar de logo’s dienen te worden geplaatst).  

• tijdens de installatie van het kunstgras worden de banen kunstgras goed sluitend tegen 

elkaar gelegd en onderling verbonden door een plakstrook, voorzien van een 

weersbestendige lijm. 

• een kunstgrasmat voorzien van een belijning volgens de richtlijnen van de Cruyff Foundation, 

kleur wit, breed 100 mm (zie technische tekening voor de details).  
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Het kunstgras dient door de opdrachtnemer bij onze Official Supplier KSP Kunstgras in Lelystad, te 

worden opgehaald.  

Voor het ophalen van het kunstgras kunt u contact opnemen met KSP Kunstgras 

Het afhaaladres is:  

KSP Kunstgras B.V. 

Vijzelweg 16 

8243 PM Lelystad  

0320 214 145 

 

Het instrooizand dient bij de offerte te worden inbegrepen. 

 

2.4.2. Drainbeton  

Het drainbeton wordt als volgt uitgevoerd: 

 

- een zandbed van gemiddeld 0,35m, met een verdichtingsgraad gebaseerd op Art. 22.02.06 

lid 05 van de standaard RAW bepaling, bepaald t.o.v. de maximum proctor dichtheid met de 

normale proctorproef 

- de fundering met een laagdikte van 0,05m van natuurlijk gesteente grind (sortering 6/36) 

aangebracht op het zandbed 

- een drainbetonvloer met een laagdikte van 0,08 meter ongewapende betonverharding 

- de laagbreedte is 2 meter 

- de specificatie van het beton is betonspecie voor grindbeton in milieuklasse XO, met een 

maximale korrelafmeting van 4-12, sterkteklasse C 

 

Het drainbeton wordt gecoat met een primer en een sportcoating. Belijning en logo’s worden 

uitgevoerd als gespecificeerd op de tekening.  

 

2.4.3. Alternatieve ondergronden 

De ondergrond van het Cruyff Court kan ook bestaan uit alternatieve verharde ondergrond, zoals 

bijvoorbeeld asfalt of Snapsports. Een alternatief product dient te allen tijde ter goedkeuring aan de 

accountmanager van de Cruyff Foundation te worden voorgelegd. 

  

javascript:void(0)
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2.5. Hekwerk 

 

2.5.1. Veiligheid hekwerk  

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een hekwerk dat bestaat uit dubbelstaafmatten, dan dienen 

de uitstekende punten die normaal gesproken onder aan de matten zitten niet aanwezig te zijn of te 

worden verwijderd. Dit in verband met de veiligheid.  

Het hekwerk maakt op een Cruyff Court een wezenlijk onderdeel uit van het spel. In het verleden is 

gebleken bespelers van het veld tijdens het voetballen met hun voeten en/of benen onder de hekken 

door kunnen glijden. Op het moment dat daar nog punten aanwezig zijn, ontstaan er verwondingen 

bij de bespelers van het veld. 

Een voorbeeld van een hekwerk zonder uitstekende punten: 

 

De gemeente is vrij om additionele kwaliteitseisen aan het hekwerk te stellen.  

Het hekwerk dient sluitend aan de kunstgrasmat geïnstalleerd te worden. Dit houdt in dat er geen 

tegel aan de binnenzijde van het veld mag worden geplaatst. Wel mag de opsluitband aan de 

binnenzijde zitten. 
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Een voorbeeld van een goed geplaatst hekwerk met enkel de opsluitband aan de binnenzijde van het 

hekwerk 

 

 

2.6. Geluidsdemping 

Het hekwerk dient geluidsarm te zijn. Op dit moment zijn er (nog) geen wettelijk geldende normen 

voor de maximale geluidsproductie van hekwerk. Houd bij de keuze van het hekwerk rekening met: 

• Afstand tot woningen; vermijd contact van metaal op metaal, door middel van het plaatsen 

van rubbers, i.v.m. met mogelijke geluidsoverlast;  

• Gebruik van borgmoeren tegen vandalisme en losdraaien. 

• Bevestig de borden niet metaal op metaal, maar plaats rubbers tussen de aansluiting 

De juiste montage van de hekwerkmatten is cruciaal voor een optimale geluidsdemping en 

robuustheid van het hekwerk. Dit moet, wanneer er met een andere partij gewerkt wordt, dan door 

de Cruyff Foundation aangedragen, te allen tijde aan de accountmanager ter goedkeuring worden 

voorgelegd. 

Er zijn meerdere leveranciers die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Cruyff Foundation, neem 

hiervoor contact op met uw accountmanager. De keuze voor het hekwerk dient van te voren ter 

goedkeuring aan één van de accountmanagers van de Cruyff Foundation worden voorgelegd. 
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Bijlage 1: Onderhoudsvoorschriften kunstgras 

De opdrachtnemer verstrekt een garantie van 8 jaar (uitgaande van een 1700 speeluren per jaar) op 

het kunstgras. Een belangrijke voorwaarde is dat het totale onderhoud als onderstaand wordt 

uitgevoerd. Er worden 3 vormen van onderhoud onderscheiden. De garantievoorwaarden van 

TenCate/Greenfields zijn op te vragen bij de Cruyff Foundation. 

I. KLEIN OF DAGELIJKS ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER 

a) Het regelmatig verwijderen van blad, glas, takjes en andere verontreinigingen. 

• Blad e.d. kan het beste verwijderd worden met een blower; gebruik nimmer een 

veegzuigmachine. Ook kan gebruik gemaakt worden van een grashark met kunststof of 

rubberen tanden. 

• Ingetrapte kauwgom kan het beste verwijderd worden met Selfon 78. Gebruik voor het 

verwijderen van andere verontreinigingen nooit oplosmiddelen zoals tri, aceton, of alcohol 

bevattende middelen. Aangezien vele stoffen niet of nauwelijks hechten aan de 

kunstgrasvezel zal een behandeling met schoon water meestal voldoende blijken te zijn. 

• Speciale aandacht vraagt het vrijhouden van het veld van grond uit de omgeving, 

meegenomen aan het schoeisel of anderszins. Besteed steeds aandacht aan de walk-off mat. 

• Pas op voor smeltplekken in de mat ten gevolge van vuur of hete voorwerpen. 

 

b) Het egaal houden van de rubbervulling. 

• Het is gewenst de rubbervulling regelmatig te egaliseren en los te houden. 

• Hiervoor kan een sleepbezem worden gebruikt. Dit egaliseren bij voorkeur uitvoeren als de 

rubbervulling droog is. Met name de intensief bespeelde plaatsen (toegang veld, 

doelgebieden en corners) verdienen de nodige aandacht en dienen zo nodig te worden 

bijgevuld. 

• Gebruik voor het inborstelen een harde bezem. 
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II. PERIODIEK ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER 

1 Wekelijks onderhoud  

• Elke week, gedurende het gehele jaar bestaande uit;  

• Verwijderen kauwgom  

• Verwijderen zwerfvuil  

• Visuele controle op kunstgrasmat + voetbalkooi  

2 Borstelen (Frequent onderhoud)  

Eens per 5 weken, gedurende het gehele jaar, ter voorkoming van vervuiling. Ook belangrijk voor 

ingaan van de vorstperiode in verband met vlakheid. Daarnaast worden de randen mechanisch 

schoongemaakt, controle naden/belijning.  

3 Specialistisch onderhoud  

Eenmaal per jaar uit te voeren door specialistisch bedrijf. (diepte reiniging). Bijvullen invulling bij 

intensief bespeeld delen van het veld (penaltystippen, cornergebied en doelgebied) met gedroogd 

kwartszand (max 2,5 kg per m²). 

4 Inspectie  

Uitgebreide inspectie van het kunstgras en het hekwerk. De inspectie wordt naderhand digitaal 

verstuurd naar de verantwoordelijke persoon. De inspectie wordt uitgevoerd tijdens het 

specialistisch onderhoud  

5 Verwijderen blad  

Ter voorkoming van verstikking en vervuiling van het kunstgras en infill.  

Beschadigingen aan de mat. 

Beschadigingen aan de mat en belijning dienen direct te worden hersteld om erger te 

voorkomen. Als er beschadigingen zijn, dan kunt u contact opnemen met: 

 

KSP Kunstgras B.V. 

Vijzelweg 16 

8243 PM Lelystad  

0320 214 145 

 

Mocht de beschadiging binnen de garantie vallen dan zal het herstel voor rekening van de 

opdrachtnemer komen. Mocht de beschadiging buiten de garantie vallen dan zal het herstel voor 

rekening van de gemeente zijn. 

a. Drainage 

De drainage dient te worden gecontroleerd en zo nodig te worden doorgespoten om een 

goede werking te behouden. 

javascript:void(0)
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b. Hekwerk 

Schade aan het hekwerk dient zo snel mogelijk te worden hersteld om te voorkomen dat de 

situatie erger wordt en tot gevaar zou kunnen leiden voor de gebruiker. Ook wanneer de 

verflaag beschadigd is, is het zaak deze zo snel mogelijk te herstellen om oxidatie van het 

hekwerk te voorkomen.  

 

III. SPECIALISTISCH ONDERHOUD 

Het specialistisch onderhoud dient ter aanvulling van het klein en periodiek onderhoud, eenmaal per 

jaar te worden uitgevoerd. 

Dit onderhoud is erop gericht om: 

• verkitting van de vezels zo lang mogelijk tegen te gaan; 

• vezelresten en ander droog vuil uit de toplaag te verwijderen; 

• de vezels krachtig te borstelen. 

IV. KOSTEN 

De kosten voor het onderhoud (inclusief wekelijks onderhoud) van een Cruyff Court bedragen 

gemiddeld € 5.000,- - € 10.000,- per jaar afhankelijk van de gekozen manier van uitvoeren: doet de 

gemeente dit zelf of besteedt zij dit uit aan externen.  

Via onze official supplier KSP Kunstgras kunnen wij de gemeente het volgende aanbieden: 

     Borstelen Specialistisch 

onderhoud** 

Inspectie, rapportage 

& advies*** 

Verwijderen blad en 

afvoer 

   m2 prijs voor 6 x per jaar prijs voor 1x per jaar prijs voor 1 x per jaar prijs voor  1 x per jaar 

Klein 600 € 1.722,00 € 770,00 € 260,00 € 313,25 

Middel  800 € 1.995,00 € 889,00 € 260,00 € 358,75 

Groot 1176 € 2.268,00 € 1.008,00 € 260,00 € 404,25 
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Bijlage 2: Aanmeldformulier ISA Sport  

AANMELDFORMULIER 

t.b.v. ISA Sport keuring voor 

Cruyff Courts 

OPDRACHTGEVER Projectnummer: ………….. 

naam  

straat  

postcode / woonplaats  

contactpersoon  

telefoon  

datum aanmelding  

AANNEMER 

naam  

straat  

postcode / woonplaats  

projectleider  

contactpersoon op het werk  

telefoon kantoor  

telefoon mobiel  

PROJECT 

stadswijk  

straat  

postcode / woonplaats  

type werk nieuwaanleg          aantal (velden)  

gebruik universeel 

opmerkingen  

OPBOUW CONSTRUCTIE 

toplaag kunstgras   ……………………… 

fundatie  lava / lava-rubber  /  zand-stabilisatie  /  * ……………………… 

onderbouw zand  /  * ……………………… 

opmerkingen  

 

* = doorkruisen wat niet van toepassing is 

Sturen aan: ISA Sport, Postbus 721, 6800 AS te Arnhem,  of per fax: + 31 (0)26 483 46 30 



   
 

23 
 

 

 

Bijlage 3: Keuringsformulier meetresultaten toplaag 

Meetresultaten toplaag 

Conditie 

Uniformiteit uniform / niet uniform (zie tekening pagina 26) 

Kleur speelveld 
groen 

Kleur belijning / logo 
belijning wit logo: kleuren volgens JCF 

Belijning 
doellijnen en middenlijn aanwezig 

Logo 
logo aanwezig, kleuren en conditie akkoord / niet akkoord 

Vervuiling 

geen vervuiling / vervuiling van lijmresten / afbinddraad 

hekwerk / organisch materiaal 

Naden 
geen / open naden 

Hechting 
goed verlijmd / losse naden 

Doelen 

oranje doelen geïntegreerd in hekwerk, scherpe afbindingen / 

scherpe, uitstekende delen aan het gaas geconstateerd 

Hekwerk 

blauw hekwerk, scherpe afbindingen / scherpe, uitstekende 

delen aan het gaas, hoogte minimaal 0.90 m 

Borden 

bord 14 regels Johan Cruyff aanwezig / niet aanwezig 

bord Huisregels aanwezig / niet aanwezig 

Naambord aanwezig / niet aanwezig .............................(naam) 

Activiteitenbord aanwezig / niet aanwezig 

Omgeving 

twee zitbanken aanwezig / niet aanwezig  

twee afvalbakken aanwezig / niet aanwezig 
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Vlakheid 

Algemeen 

visueel vlak / overgang kunstgrasmat - band / band - tegel 

drempelvormig 

Meting 
geen oneffenheden / oneffenheden (zie tekening pagina 26) 

Laagdikte vulling [mm] 

Meetpunt 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 
       

Gemiddeld 
0 

 

Meetresultaten toplaag 

 

 A1 B1 C1 

 

 

 A2 B2 C2 

 

           A3                                     B3              C3 

 

  

 A4 B4 C4 

 

 

 A5 B5 C5 
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Meetpunt A B C 

Meting 1 
   

Meting 2 
   

Meting 3 
   

Meting 4 
   

Meting 5 
   

Gemiddeld 
0 0 0 

Grootste afwijking 
0 0 0 

Afschot 
0 0 

 

Referentiepunt 
 

Hoogte 
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Meetresultaten toplaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen:  

 

Legenda 

+/- 

X 

// 

P 

: oneffenheid 

: losse naad 

: open naad 

: plooi 
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Meetresultaten toplaag 

 

Afmetingen [m] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 speelveld: 42 x 28 (inclusief betonbanden)  

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen:  


