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Kunstgras, voetbalschoenen….. Blessures? 
 
Voetbal is zeker in Nederland een populaire sport die wereldwijd beoefend wordt, maar helaas ook een hoog 
blessure risico kent. Steeds meer (amateur) voetbalverenigingen gaan over op het spelen op kunstgrasvelden. Sinds 
de introductie van kunstgras zijn er veel discussies over een mogelijke toename van bepaalde voetbalblessures. Ook 
binnen Rood-Wit ‘62 speelt deze discussie, maar……………Is dit nu ook zo?  

 

Ontwikkeling kunstgras  
Kunstgras bij voetbal is heel ander kunstgras dan bijvoorbeeld bij hockey. Kunstgras voor voetbal is rond 2000 
geïntroduceerd. We spelen inmiddels op de vierde generatie kunstgras en het onderscheid tussen kunstgras en 
gewoon gras is steeds kleiner geworden. De huidige generatie voetballers die de leeftijd van > 40 jaar gepasseerd 
zijn hebben het kunstgras nog steeds niet echt geaccepteerd, zij willen vuil worden bij een potje voetbal en lange 
slidings kunnen maken. De jongeren spelen wél graag op kunstgras, er zitten geen kuilen in en het wordt geen 
modderpoel. En wie zich afvraagt waarom de losse doeltjes van het veld moeten ’s avonds na de training: 

 

Ook een kunstgrasveld heeft onderhoud nodig! 
 
Het veld wordt o.a. regelmatig geborsteld om de rubber korrels weer egaal over de grasmat te verdelen.  
 
Voordelen van kunstgras: 
- er kan altijd gevoetbald worden;  

- niet afhankelijk van weersomstandigheden;  

- omstandigheden van ondergrond bij training en wedstrijd zijn gelijk (altijd even hard);  

- bal stuit is anders*;  

- circulatiesnelheid is groter;  

- nooit meer sproeien;  

- nooit meer maaien;  

- nooit meer bemesten of bij zaaien;  

- veel minder last van ongedierte;  

- minimaal onderhoud;  

- altijd een groen gazon;  

- ideaal voor mensen met (gras)allergie;  

- geen inloop van modder.  
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Nadelen van kunstgras: 
- bal stuit is anders*; 
- kunstgras wordt in de zomer warmer dan natuurgras en kleurt niet mee met de seizoenen;  

- kunstgras is weliswaar onderhoudsarm maar niet onderhoudsvrij zoals vaak wordt gedacht;  

- bij langdurig gebruik is kunstgras onderhevig aan normale slijtage, ook wel platliggen genoemd. Deze normale 
slijtage is afhankelijk van de intensiteit waarmee het kunstgras gebruikt wordt. Er zijn maatregelen te treffen die 
platliggen voorkomen. Ook het type kunstgras (bijvoorbeeld V-shape) is bepalend;  

- kunstgras scheurt niet af zoals bij natuurlijk gras;  

- er ontstaat meer tegendruk bij wenden of keren;  

- elf (11) extra effectieve spelminuten vergeleken bij natuurgras;  

- speler maakt minder snel een sliding;  

- rubber deeltjes kunnen meegenomen worden naar binnen, kleding goed uitschudden.  

 

kunstgras voetbalschoenen 

 
Ontwerpers en producenten van voetbalschoenen zoals Nike, Adidas of Puma blijven tegen elkaar concureren om 
steeds betere kunstgras voetbalschoenen te creëren. Sinds 2008 zijn er dan ook speciaal ontworpen 
voetbalschoenen voor kunstgras. Bij voetbalschoenen is er veel minder aan de schoen veranderd dan bij andere 
sportschoenen. Voetballers stellen veel minder eisen dan hardlopers en hockeyers. In principe zijn er aardig wat 
voetbalschoenen die je als kunstgras voetbalschoenen kunt gebruiken, maar ook als voetbalschoen op een grasveld.  
Dit wordt per model aangegeven.  
 
Meer informatie uiteraard verkrijgbaar bij:  
 
 
 
 
Lange, afschroefbare noppen van staal.  
Een noppenzool met lange, afschroefbare noppen wordt meestal voor zowel gewone voetbalschoenen als kunstgras 
voetbalschoenen afgeraden. De stalen variant van deze noppen is zelfs op kunstgras verboden. Meestal zijn de 
kunststoffen en aluminium versies van noppen toegestaan. Als je toch lange afschroefbare noppen bevestigd aan je 
kunstgras voetbalschoenen, vergroot je niet alleen de kans op blessures, je vernielt ook het kunstgrasveld! 
 
Kunstgras voetbalschoenen hebben minder grip nodig. De noppenzool van een voetbalschoen die de meeste 
mensen kennen is een vaste noppenzool met noppen die je genoeg grip geven. Je kunstgras voetbalschoenen mogen 
je voet niet vast zetten in de grond. Dat kan namelijk resulteren in blessures. De hoeveelheid grip onder je kunstgras 
voetbalschoenen is dus erg belangrijk. Hoeveel grip je nodig hebt hangt af van de hard- en stugheid van de 
ondergrond waar je op voetbalt. Kunstgras voetbalschoenen hebben minder grip nodig dan voetbalschoenen voor 
op gras, want kunstgrasvelden zijn harder dan grasvelden.  
 
Jouw kunstgras voetbalschoenen: 
Wat het beste voor het kunstgrasveld zou zijn, is de zogenaamde vaste noppenzool met korte noppen.  
Korte noppen onder je kunstgras voetbalschoenen geven minder grip dan lange noppen, waarmee je je meer 'vast' 
kan 'haken' in de ondergrond. Deze zolen onder kunstgras voetbalschoenen kun je vergelijken met de zool van 
hockeyschoenen. Hockey wordt al jaren op kunstgras gespeeld. Hier streven producenten natuurlijk ook naar de 
ideale schoen, om zo veel mogelijk controle te hebben op het kunstgrasveld. Merken als Nike, Puma en Adidas 
hebben al lange tijd geleden kunstgras voetbalschoenen geïntroduceerd.  
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Zolen voor voetbalschoenen: 
Naast allerlei noppenzolen onder kunstgras voetbalschoenen zijn er ook verschillende versies van de zolen zelf te 
verkrijgen. Allemaal afgestemd op de ondergrond waarop kunstgras voetbalschoenen zullen worden gebruikt en zo 
ontworpen dat iedere sporter het beste uit zichzelf kan halen.  
 
Kunstgraszool:  
Wie goed kijkt naar de ontwikkelingen in voetballand ziet dat de opkomst van kunstgras als ondergrond zich 
definitief heeft ingezet. Steeds meer voetballers spelen hun wedstrijden op kunstgras. Een veelvoud aan trainingen 
vindt plaats op kunstgras. Het is de verwachting dat deze opkomst zich snel nog verder zal ontwikkelen, zeker met de 
komst van nieuwe generatie kunstgrasvelden. Sterker nog, het is de verwachting dat de hoeveelheid rubber 
ingestrooide kunstgrasvelden in Nederland de komende jaren sterk toe zal nemen. Bij elke sport, maar zeker bij 
voetbal, is het uitermate belangrijk dat je je schoenen aanpast aan de ondergrond waar je op speelt. De meeste 
spelers doen dit al als ze overstappen van natte naar droge omstandigheden en omgekeerd. Maar weinig spelers 
blijken dit echter te doen als ze op kunstgras spelen. Dit terwijl de gekozen zool-type direct invloed kan hebben op je 
prestaties op het veld en ook een zeer belangrijke rol kan spelen bij het voorkomen van blessures.  
 
Kunstgrasnoppen:( zie afbeelding )  1 
Om optimale grip te hebben op kunstgras, ongeacht weersomstandigheden, zijn de voorste 
noppen van deze kunstgrasvoetbalschoenen smaller en korter.  2 
Om de duurzaamheid van deze kustgrasvoetbalschoenen te vergroten is de rand van de 
buitenzool verhoogd.  3 
Om de wendbaarheid op kunstgras te vergroten en de kans op blessures te verminderen zijn de 
noppen op het draaipunt van deze kunstgrasvoetbalschoenen in een cirkel geplaatst.  4 
Om stabiliteit op kunstgras te vergroten hebben deze kunstgrasvoetbalschoenen een bredere 
leest en bredere noppen.   
  
De medewerkers in de winkel van Sportshop Laarbeek zullen je precies kunnen vertellen  
welke kunstgras voetbalschoenen bij jouw spel passen.  
 
Vorm van de voet: 
Om een langere levensduur te garanderen is het belangrijk dat de schoen goed om de voet past. Als je voetklachten 
hebt is het belangrijk deze te melden bij aanschaf van nieuwe voetbalschoenen zodat men hier extra aandacht aan 
besteed. Klachten kunnen voortvloeien uit te smalle of brede schoenen maar ook de stand van de voet. Sportshop 
Laarbeek kan in dit geval een specifieke inlegzool adviseren. Ook is de leestbreedte van belang voor een optimale 
steun. Maar teveel steun kan uitscheuren van de schoen tot gevolg hebben.  
 
Dames schoenen: 
Momenteel zijn er in Nederland ruim 110.000 dames/meisjes die voetballen. Sinds kort maken diverse fabrikanten 
aangepaste schoenen voor die niet alleen qua kleur meer afgestemd zijn voor een dame, maar ook de leest 
aangepast wordt. Hierdoor kan men optimale steun en stabiliteit beter garanderen.  
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Materiaal: 
Vroeger was een voetbalschoen altijd van leer gemaakt, leer heeft de natuurlijke eigenschap dat het naar de voet 
gaat staan, ademt en comfortabel zit. Echter zijn er ook nadelen aan verbonden. Leer absorbeert vocht wat de 
schoen zwaarder maak en als de schoenen na het spelen niet goed worden gedroogd, zullen de voordelen snel 
veranderen in nadelen. Wil je de schoenen lang mooi houden dan vergt het enig onderhoud door ze regelmatig in te 
vetten met leervet. Ook kan de schoen zo veel uitlopen dat de steun verdwijnt. Naarmate de prijs van de schoenen 
oploopt neemt ook de leerkwaliteit toe. Vaak start men met een leren voorkant gecombineerd met kunststof. 
Kalfsleer voelt zachter aan en speelt comfortabeler. Kangaroo-leer is de beste kwaliteit die je kunt bedenken. Dit 
voelt als een “handschoen”. De moderne kunststoffen die gebruikt worden door bekende merken zijn vormvast en 
lopen nagenoeg niet uit. Ook is het makkelijker om deze in verschillende kleuren te maken en zo flitsende modellen 
op te brengen. 
  
Tips voor het kopen van voetbalschoenen voor kunstgras: 
Koop de schoenen een half maatje groter, dat is beter om bv. kneuzing aan de grote teen te voorkomen. Daarom zijn 
bij kunstgrasschoenen de voorste noppen ook lager. Sommige kunstgrasschoenen hebben zelfs een rotatiepunt 
(door de plaatsing van de noppen in een rondje) om gemakkelijker te kunnen draaien op kunstgras. Een 
kunstgrasschoen geeft meer demping dan een gewone voetbalschoen waarbij je lager bij de grond zit. 
  
Weetjes:  
- een gemiddelde voetballer loopt in zijn ‘sportloopbaan’ tijdens de wedstrijden en trainingen bijna 300.000 km! 
- per wedstrijd is dit ongeveer 9-10 km, afhankelijk van speelniveau, speelpositie en spelstijl; 
- hierbij heeft een voetballer rond de 500 grond/voet contacten per kilometer, rent hij in 50% van de  
tijd en maakt hij ongeveer 300 keer contact met de bal.  
 
Waar moet ik op letten bij het kopen van voetbalschoenen?  
- een voetbalschoen moet in de lengte en de breedte goed op de voet en hak aansluiten (niet knellen!) voor een 
optimaal balcontact. Voetballen in te ruime schoenen resulteert in minder balcontrole;  

- koop voetbalschoenen voor kinderen liever niet op de groei. Twee keer een goedkoper paar aanschaffen is veel 
beter; 

 - pas voetbalschoenen op het eind van de dag (als je voeten het grootst zijn) en altijd met de kousen waarmee je 
speelt. De ene kous is namelijk dikker dan de andere; 

 - koop schoenen met een goede demping. Bij het passen mag je geen druk voelen in je achillespees en ook wanneer 
je op de grond stampt mag dat niet pijnlijk aanvoelen;  

- neem je oude schoenen mee naar de winkel, zodat je goed kunt voelen, kijken en vergelijken;  

- let erop dat je de juiste maat draagt. Koop synthetische schoenen liever iets ruimer. Leren schoenen mogen wat 
strakker zitten, omdat het leer gaandeweg de vorm van de voet zal aannemen;  

- neem de tijd om je nieuwe schoenen in te lopen. Voorkom blaren en ga er niet direct een wedstrijd mee spelen.  
 
Hoe onderhoud ik mijn voetbalschoenen?  
- wie zuinig is op zijn voetbalschoenen, heeft er het langst plezier van. Schoenen met een goedkope synthetische 
upper vergen het minste onderhoud omdat ze geen vocht opnemen. Na de training of wedstrijd afborstelen is 
voldoende;  

- vet leren schoenen regelmatig goed in. Op die manier houd je het leer soepel en blijven je schoenen mooi;  

- zijn je schoenen nat geworden? Zet ze dan niet bij de kachel of verwarming, want dan kan het leer uitdrogen en 
barsten of scheuren. Laat je schoenen langzaam opdrogen en vet ze daarna zo nodig in.  
 
Weinig spelers laten zich door blessurepreventie leiden bij de keuze van hun schoenen. Vooral de jeugd laat zich 
vaak leiden in hun schoenkeuze door de soort of het merk schoenen die hun voetbalhelden dragen. Vaak zijn die 
modellen niet geschikt voor jonge spelers. Er zit nogal verschil tussen de grote, bonkige verdediger van bijvoorbeeld 
PSV, en de jonge, misschien wat iele, verdediger uit de jeugd. Veel spelers klagen dat kunststofnoppen op 
kunstgrasvelden snel afbreken en hebben daarom de voorkeur voor hardere noppen. Die worden echter door de 
kunstgrasindustrie sterk afgeraden omdat ze het veld sneller doen slijten.  
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Blessures?  
Dat kunstgras nauwelijks invloed heeft op het aantal blessures is in het verleden al bewezen. In 2003 hield de FIFA 
het WK onder 17 in Finland. Tien wedstrijden werden daarbij op het Thiolon-kunstgras van het Finnair stadion in 
Helsinki gespeeld, inclusief de finale. Het aantal blessures was beperkt. Sterker nog; vergeleken met de voorgaande 
editie van dat toernooi, dat in Trinidad en Tobago op natuurgras was gespeeld, waren er nauwelijks meer blessures. 
Tijdens het toernooi in Finland schonk de FIFA veel aandacht aan de vraagtekens rondom de blessures. Destijds 
stonden veel mensen sceptisch tegenover kunstgras. De spelers en medische begeleiding zijn daarom uitvoerig 
geïnformeerd en uiteindelijk bleek het aantal blessures beperkt te zijn en de aard van de blessures niet af te wijken 
van blessures op natuurgras.  
 
Er zijn verscheidene onderzoeken gedaan om te bepalen of het voetballen op kunstgras inderdaad tot meer 
blessures leidt. Oudere onderzoeken tonen aan dat dit voor de eerste generaties kunstgrasvelden inderdaad het 
geval was. De nieuwere generatie kunstgrasvelden is echter speciaal ontwikkeld in functie van voetbal. Uit recent 
onderzoek blijkt dat deze aanpassing succesvol is gebleken. Uit de recentere onderzoeken blijkt namelijk dat er niet 
meer kans is op een blessure bij het spelen op kunstgrasvelden. Bij een onderzoek ligt de het aantal blessures 
(blessures per 1000 uur sport) gedurende een training voor kunstgras op 2,42 en voor natuurgras op 2,94. 
 
Bij wedstrijden ligt deze aanmerkelijk hoger: 19,6 voor kunstgras en 21,5 voor natuurgras, maar verklaarbaar gezien 
het competitiebelang. De verschillen tussen kunstgras en natuurgras zijn dusdanig klein dat ze niet significant zijn. 
Overige recentere onderzoeken geven soortgelijke cijfers weer. Er zijn echter wel verschillen in de soort blessures. 
Spelen op kunstgras vergroot de kans op enkelblessures en er ontstaan meer wonden, brandwonden en blessures 
door frictie. Bij spelen op natuurgras is de kans op spierblessures groter.  
 

We kunnen dus stellen dat het spelen op kunstgrasvelden niet tot meer blessures zal leiden. Wetenschappelijk 

onderzoek toont immers duidelijk aan dat er geen significante verschillen zijn qua grootte van de blessurerisico’s 
tussen beide veldtypes. Het is wel belangrijk om te waarschuwen voor het dragen van aangepast schoeisel op ieder 
gras-type, aangezien verkeerde schoentypes het risico op blessures kunnen beïnvloeden. 
 
Heeft het kunstgras zelf dan helemaal 
geen negatieve invloed op 
blessurevorming? Jawel, het huidige 
kunstgras heeft wel degelijk een 
negatief effect. Het scheurt namelijk 
niet net zo als natuurgras. Bij abrupt 
wenden, keren of stoppen op een 
natuurgrasveld, geeft het veld in 
horizontale richting mee. Dat doet 
kunstgras niet, waardoor er meer 
tegendruk op de voet ontstaat. De 
kracht die daardoor op de spieren 
ontstaat bij een zijwaartse afzet is 
daardoor anders. Ongeveer 70 
procent van de Nederlanders neigt te 
veel met de voet door te zakken naar 
binnen toe. De kans op blessures is 
daarom groot. Voor veel spelers kan gebruik van speciale zooltjes het blessurerisico reduceren, omdat die meer 
steun geven. Ondanks de nadrukkelijke aandacht voor vlakke en stabiele kunstgrasvelden, leidt juist dat regelmatig 
tot klachten. Dat komt doordat de voet vaster in de grond staat, waardoor er een grotere kans op een blessure aan 
de hamstring of lies bestaat. Een kleine aanpassing van de schoen of het kiezen van de juiste schoen kan als 
oplossing al wonderen doen! De voet beter doorzakken en sommige problemen kunnen daardoor al worden 
voorkomen.  
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Ander spel vergt andere inspanning: 
Spelers klagen vaak over spierklachten na het spelen op kunstgras. Het spel op kunstgras is anders dan op gewoon 
gras. Zo is de bal stuit anders en is de balcirculatie hoger. Een getraind team zal dit compenseren door een hogere 
balcirculatie. Een niet getraind team gaat meer loopacties ondernemen, waardoor ze eerder vermoeid raken, wat 
kan leiden tot blessures. Spelers worden op kunstgras sneller moe, omdat het spel constant is, waardoor de bal 
langer in het spel blijft. Vergeleken met spelen op natuurgras heeft een wedstrijd op kunstgras elf extra effectieve 
spelminuten. Dat vergt dus veel van de spelers, die daardoor kwetsbaar raken voor andersoortige blessures. 
Blessures als gevolg van overtredingen namen juist af. Onbewust maken spelers op kunstgras minder snel een 
sliding, waardoor de kans op blessures als gevolg van een sliding afneemt. Om problemen, vooral in de spieren, te 
voorkomen moet niet regelmatig van ondergrond worden gewisseld. Het zou beter zijn steeds op kunstgras te 
blijven spelen. Ook is een goede voorlichting noodzakelijk. Spelers hebben gemiddeld ongeveer zeven weken nodig 
om te wennen aan een nieuwe ondergrond. Daarom moet men niet direct bij de eerste klachten overstappen naar 
de oude situatie.  
 
In eerste instantie dacht men dat een andere spelstijl op kunstgras mogelijk tot meer blessures leidt. Daarom heeft 
men verschillende wedstrijden geanalyseerd om te kijken of er inderdaad een verschil is qua spelstijl op kunstgras in 
vergelijking met natuurgras. Zo heeft de FIFA alle thuiswedstrijden van SC Heracles (kunstgras) en FC Utrecht 
(natuurgras) geanalyseerd. Daarbij werd o.a. gekeken naar loopafstand, loopacties, aantal passen, aantal slidings en 
technische aspecten. Zowel het onderzoek van de FIFA als een ander onderzoek geeft weer dat er geen significante 
verschillen zijn tussen de spelstijl op natuurgras/kunstgras qua loopafstand, loopacties en technische aspecten.  
Wel werden er minder slidings uitgevoerd op kunstgras en het aantal passen op een kunstgrasveld lag hoger. Dit 
laatste was een gevolg van een hoger aantal korte passen en dan vooral ter hoogte van het middenveld.  
 
Ondanks deze kleine verschillen is de tevredenheidsfactor bij spelers over kunstgrasvelden lager dan bij 
natuurgrasvelden. Uit een onderzoek van de KNVB blijkt dat ruim de helft van de spelers in de veronderstelling 
verkeert dat kunstgras blessuregevoeliger is dan natuurlijk gras. 
  
Vaak geven de spelers de schuld aan het kunstgras, maar dat is overdreven. Veel spelers treffen geen maatregelen 
als ze overgaan op kunstgras. Vaak is het dan al te laat. De keuze van goed schoeisel is essentieel. Kunstgras vergt 
ander schoeisel dan natuurgras.  
 
Samenvatting:  
Spelen op kunstgras vereist aanpassing van de speler en de gebruikte materialen. Gewenning en de aanschaf van 
juist schoeisel kunnen veel blessureleed bij het spelen op kunstgras voorkomen.  
Onderzoeken tonen aan dat er geen significante indicatie is dat spelen op kunstgras de kans op een blessure 
verhoogd t.o.v. het spelen op natuurgras.  
Voor de aanschaf van de juiste voetbalschoenen (voor natuurgras, kunstgras of zaal) kunt u natuurlijk terecht bij 
onze sponsor:  
 
 
 
 
 
 
Namens het Medisch team sv Rood-Wit ‘62 

William Feijen 

 
 
 


