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Herstel van de Speelschade 
 

Herstel van het speeloppervlak is van het allergrootste belang voor het vlak houden 
van het veld en om ervoor te zorgen dat de sporttechnische eigenschappen van het 
veld blijven gehandhaafd. Beschadigingen door slidings dienen zorgvuldig te worden 
hersteld en doelgebieden dienen voldoende vlak en waterdoorlatend gehouden te 
worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden, de kwaliteit van het veld en de 
mate van bespeling dient gemiddeld wekelijks rekening gehouden te worden met 
minimaal 1 tot 2 manuur speelschadeherstel per speelveld.  
 
Hieronder worden de verschillende acties behandeld: 
 
Onder profiel houden van met name doelgebieden 
Door de bespeling van de velden kunnen in de loop van het seizoen met name de 
doelgebieden worden uitgespeeld. Door het terughalen van de uitgespeelde grond 
naar de plaats waar deze is weggespeeld en eventueel aanvullen met schrale grond, 
blijft een doelgebied voldoende vlak en veilig bespeelbaar. Wordt dit achterwege 
gelaten, dan zullen ‘gaten’ in de doelgebieden ontstaan, waardoor bij neerslag 
toestroming van water zal optreden met versnelde plasvorming tot gevolg. In de gaten 
zullen de fijne gronddelen worden afgezet, waardoor een vermindering van de 
waterdoorlatendheid zal optreden. Tevens zullen zich grondruggen rondom het 
doelgebied vormen die extra arbeid met zich meebrengen bij de voorbereidende 
werkzaamheden voor de doorzaai in het voorjaar. 
Door na elke gebruiksdag de uitgespeelde grond terug te harken en af te vlakken in het 
zwartgelopen deel van de doelmond wordt voorkomen dat zich op den duur een 
verhoogde rand gaat vormen op de overgang van het stukgelopen deel naar het 
gedeelte van het doelgebied wat nog wel zodevorming kent. Bij het behandelen van de 
doelmonden dienen deze dus met een hark te worden uitgevlakt en eventueel 
aanvullend geprikt te worden met een riek. Deze methode geniet de voorkeur boven 
het wekelijks uitvullen van de kaalgespeelde delen omdat bij het uitvullen de kans 
aanwezig is dat zich op den duur een terp gaat vormen in de doelmond 
 
Open breken van dichtgelopen, versmeerde en/of vertrapte terreingedeelten 
In veel gevallen betreft dit de doelgebieden of andere intensief belopen veldgedeelten. 
Door de concentratie van spelers op een klein oppervlak, worden deze gebieden sterk 
verdicht, zeker in combinatie met het uitspelen van de grond en toetreding van water 
zoals hierboven is omschreven. Door regelmatig open breken van deze gedeelten met 
behulp van een riek, wordt de verdichting doorbroken, waardoor minder snel 
wateroverlast optreedt. Als er sprake is van versmering (dun laagje met fijne 
gronddelen die de waterdoorlatendheid vermindert en het oppervlak glad maakt) is 
het zinvol om het gedeelte tevens gericht te bezanden met een geringe hoeveelheid 
verschralingszand. Hierbij nooit zand in plassen gooien, maar eerst de plasvorming 
opheffen door middel van open breken. Hierna is het raadzaam eerst het betreffende 
gedeelte te laten opdrogen door de zon en/of de wind en daarna pas te bezanden. 
Soms worden houtkrullen gebruikt om plassen te dempen. Dit wordt sterk ontraden. 
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Eenmalig heeft het effect, doch door rotting van de houtkrullen wordt het probleem 
alleen maar vergroot. 
In plaats van handmatig wrikken met een riek kan ervoor worden gekozen dit 
machinaal uit te voeren. Geadviseerd wordt dit uit te voeren met een 
vertidraineermachine met dunne pennen. De werkzaamheden alleen uitvoeren tijdens 
droge terreinomstandigheden. Voorafgaand aan deze werkzaamheden ervoor zorgen 
dat de doelgebieden vlak zijn zoals hierboven omschreven. 
 
Herstellen van slidings en putjes 
Op de dag na een speelweekeinde of na een doordeweekse wedstrijd is het zinvol om 
de ontstane schade aan de grasmat te herstellen alvorens andere 
onderhoudsmaatregelen uit te voeren of bespeling toe te laten. Weggespeelde zode 
dient te worden teruggelegd en aangedrukt. Putjes die door bespeling in de toplaag 
van het veld zijn ontstaan, dienen met  gebruikmaking van een riek te worden gelicht 
en weer voldoende vlak te worden aangetrapt. Eventuele sterk uitgespeelde gedeelten 
kunnen worden uitgevuld met een weinig schrale teelaarde. 
 
Trainingsvelden 
Trainingsvelden worden vaak zeer intensief gebruikt en snel kaal gespeeld. Ook op 
deze velden is het van belang de velden voldoende bespeelbaar te houden door de 
vlakheid en water-doorlatendheid zoveel mogelijk intact te houden. Bespeling van 
trainingsvelden onder te natte omstandigheden kan funest zijn en er voor zorgen dat 
in één avond het trainingsveld voor de rest van het seizoen verpest is. Om deze reden 
dienen ook trainingsvelden m.n. in de eerste helft van het seizoen te worden gekeurd.  
Handmatig speelschadeherstel is door het frequente (dagelijkse) gebruik van deze 
velden vrijwel ondoenlijk. Er kan beter gekozen worden voor een snellere machinale 
uitvoering. Uit de volgende bewerkingen kan worden gekozen: 
1. Wiedeggen. Zie factsheet wiedeggen.  
2. Slepen. Zie factsheet slepen. 
 


