“Vooral ervan afblijven en de specialist
bellen”
Sneeuwvrij maken van sportvelden is een karwei voor experts
Vorig jaar kregen de Nederlandse sportvelden te maken met een pak sneeuw voor hun broek. Bijna twee maanden lang waren de velden wit
als een laken en moesten zij bewerkt worden voor trainingen of competitie. Nu de winter weer voor de deur staat, geeft kunstgrasspecialist
John van Gennip tips voor het sneeuwvrij maken van velden.
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• Vooral van de velden afblijven en bellen met
een kunstgrasspecialist om de sneeuw te laten
verwijderen zo gauw als men wil gaan spelen.
Belangrijk is om bij voorkeur het werk uit te laten
voeren door specialisten in verband met garanties
en beschadigingen, en om dit altijd te doen in
overleg met de leverancier van het kunstgras.
• Ruim sneeuw nooit met zwaar materiaal, want
door de druk op de mat beschadigt de vezel.
En zorg dat de sneeuwschuivers niet bestaan uit
metaal, dat beschadigt het veld eveneens. Wij
gebruiken een lichte sneeuwschuif met rubberen
flap ervoor. De klant betaalt man-/machine-uren,
uurtje-factuurtje. Zodoende hoeft de opdrachtgever niet te investeren in apparatuur die ze maar
één of twee keer per jaar inzetten.
• Ruim sneeuw nooit met een roterende beweging, daardoor neem je teveel infill mee. Zelf met
het schuiven van sneeuw belandt veel infill aan
de zijkant van het veld. Zorg dat je na het dooien
de infil terug het veld opbrengt.

• Het beste tijdstip om sneeuw te ruimen is bij
voorkeur voordat de sneeuw helemaal aangetrapt, aangereden, aangekoekt en/of vastgevroren is. Als de sneeuw nog onaangeroerd is, is
hij het beste te verwijderen. Dat komt door de
structuur en door de temperatuur in de sneeuw:
in een onaangeroerd sneeuwpakket daalt de
temperatuur tot het vriespunt maar niet lager.
Als sneeuw is aangeduwd, kan hij wél bevriezen
en dus ook vastvriezen aan de vezel. Dat is zeer
lastig te verwijderen.
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• Mocht je non-infill velden sneeuwvrij maken
let er dan op dat de sneeuwschuiver niet een te
grote druk op het veld maakt, want een mat zonder zand en rubber is makkelijker op te duwen
en dus te verplaatsen. Als je iemand de sneeuw
laat ruimen die ook op straat sneeuw ruimt dan
heb je grote kans dat hij de mat beschadigt
omdat die persoon geen kennis heeft van hoe hij
op een kunstgrasveld te werk moet gaan. Als je
zelf aan de slag gaat, is die kans op beschadiging
van de mat net zo groot. Onze Noorse collega’s

• Alternatieven voor sneeuwruimen naast het bellen van een specialist zijn er eigenlijk niet. Je kunt
eventueel strooien met zout, maar doe ook dit
in overleg met de leverancier van het kunstgras.
Natuurlijk kun je ook met de hand en de schop
de sneeuw naar de zijdes van het veld schuiven
om het daar te laten dooien, maar wie gaat er in
hemelsnaam 7.000 vierkante meter met de hand
schoon schuiven? Dan ben je dagen bezig! Met
de machine duurt het maximaal 6 uur om één
veld speelklaar te maken.
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