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Eindelijk: een nieuw houten infill-materiaal ter 
vervanging van de SBR rubberkorrels.

“Het is een prachtig voorbeeld van een samenwerking tussen mens en natuur.”
– Brian Jackson, PhD, NC State Department of Horticulture

Sinds 2004 onderzoekt BROCK, als pionier in 
de sportindustrie, de veiligheid van sporters 
en de milieueffecten van kunstgras.

BROCK was de eerste die het Cradle to Cradle certificaat 
ontving voor de basissystemen, de shockpad panelen. Ook 
was BROCK de eerste die 20 jaar garantie bood; de eerste die 
in Amerika educatieve lessen gaf aan ontwerpers en 
wetenschappers én de allereerste (en nog steeds de enige) die 
met een shockpad de sporters het beste beschermt tegen 
hoofdletsel.

Tijdens diverse studies vonden sporters natuurlijk gras beter 
dan kunstgras. Echter kregen kunstgrasvelden met een 
shockpad over het algemeen toch de voorkeur. Wat bleek: het 
minst geprefereerde systeem van sporters is het kunstgras dat 
direct over steen geïnstalleerd wordt. Ook werd met studies 
aangetoond dat 1 op de 5 hersenschuddingen ontstaan 
wanneer het hoofd het oppervlak raakt. Letsel aan de 
onderbenen komt vaker voor op gebruikelijk kunstgras dan op 
natuurlijk gras. Dit alles zorgt voor een paradigmaverschuiving 
in het denken over de veiligheid van kunstgras en waarom het 
zo essentieel is dat een product zo goed mogelijk natuurlijk 
gras nabootst. Sporter kiezen hier namelijk zelf voor!

BROCK nam de uitdaging aan om een systeem te creëren dat 
aanvoelt als natuurlijk gras. Dit betekende, het vervangen van 
het component die sporters het meeste haten: de rubberkorrels. 
Het is te warm, het ruikt, het is te schurend, het is onstabiel 
onder de voeten en het is milieuonvriendelijk. Naarmate de 
opwarming van de aarde doorgaat, zullen ook de oppervlakken 
letterlijk (straks) te warm worden om op te spelen.

Vanaf 2015 is het BROCK-team gaan samenwerken met: een 
gespecialiseerde groep universiteiten, sporttest laboratoria, 
PhD-wetenschappers, ingenieurs, tuinbouwers en 
verschillende sportwetenschappers om met een oplossing te 
komen voor deze problemen. En zoals men van BROCK 
gewend is, zijn op alle gebieden testen gedaan en met succes!

Nu is er als eerste op de markt: een duurzaam, 
koel en betaalbaar infill materiaal met de beste 
resultaten en prestaties, speciaal ontworpen 
voor sporters. En 100% biologisch.
In een wereld die steeds warmer wordt, is het 
tijd om (af) te koelen.



Tractie
De mens ontwikkelt zich op natuurlijke 
oppervlakken en niet op een instabiel veld die 
onderhevig is aan verandering door 
opspringende rubberkorrels. BrockFill voelt 
aan als natuurlijk gras onder de voeten en 
valt binnen het optimale tractiebereik volgens 
FIFA 2-STAR zonder de veranderlijkheid in 
energierestitutie van (terugverende) 
rubberkorrels.

Weerstand
Naast klachten over de warme temperaturen op 
een veld, klagen sporters voornamelijk over 
schaafwonden met kunstgras. Onafhankelijke 
tests van Labosport hebben de warmte gemeten 
die wordt gegenereerd met een apparaat die 
representatief staat aan de massa en snelheid van 
een sporter. BrockFill heeft de laagste hittescore. 
Dit betekent dat het schuren/ sliden over het 
oppervlak het minste effect heeft op de sporter in 
vergelijking met ander infill-materiaal. De 
resultaten zijn beter wanneer BrockFill vochtig is.

BrockFill is werkelijk op alles getest….

Verminderd opspattend 
water
Het (be)houden van infill-materiaal in 
kunstgras is van essentieel belang; dus hoe 
minder opspattend water, hoe beter. Bij 
BrockFill komt in vergelijking met ander 
infill-materiaal het minst opspattend water 
voor wanneer het droog is en is het zelfs 
beter als het vochtig is.

Verkoelend
BrockFill is aanzienlijk een koeler infill-
materiaal dan rubberkorrels en vereist geen 
bewatering. Elk BrockFill-deeltje is van nature 
hydrofiel, het absorbeert regenwater en 
condensatie tot in de kern en dus niet alleen op 
het oppervlak. Vocht wordt dan langzaam 
afgegeven voor langdurige koeling. Ook wordt 
BrockFill zwaarder in gewicht zodra het nat is, 
zodat het niet drijft of migreert zoals kurk.



Duurzaamheid
BrockFill is een extreem duurzaam 
organisch materiaal. Na 20.000 Lisport-
cycles blijven de afmetingen van de 
deeltjes vrijwel ongewijzigd. Bovendien 
verbeteren de deeltjes na verloop van tijd. 
Door het slijten van de buitenkant 
worden ze gladder!

Drainerend 
Zoals alle BROCK-producten heeft BrockFill 
een hogere doorlaatbaarheid dan het 
kunstgras zelf. Wanneer het systeem in 
kunstgras wordt getest, draineert het meer 
dan 50” per uur. Zelfs na 8 jaar (gesimuleerd) 
gebruik zonder onderhoud, voldoet het veld 
nog steeds aan de vereisten van de 
internationale drainage-standaard. (Het veld 
moet vooralsnog wel onderhouden 
worden!)

Veiligheid van de speler
Het BrockFill-systeem maakt gebruik van 
BROCK-shockpads om optimale 
energieopname en valbescherming te bieden, 
terwijl het veld stevig blijft om op te rennen: 
iets wat een zand- en rubberkorrel-veld over 
steen niet kan bereiken.

– Kritische valhoogte

– Gmax Test

– Permeabiliteit 
in het systeem

– Schokabsorptie

– Energierestitutie 

–  Rotatieweerstand

– Verticale vervorming

– Bal stuit / schuine bal 
terugkaatsing

– Bal rol

– Ontvlambaarheid

– Bal met opspattend water

–  Temperatuur

– Duurzaamheid

– Dichtheid bij verschillende 
vochtgehaltes

* Alle rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

– Permeabiliteit (alleen 
materiaal)

– Alle soorten pesticiden

– Alle soorten herbiciden

– Uitloogbare pesticiden

– Uitloogbare metalen

– Alle soorten metalen

– Zeswaardig chroom

– Schimmelgroei

– Bacteriegroei

– Freeze-Thaw-Cycles

– Insectenbestendigheid

– UV-bestendig

– Flotatie/ drijven

– Schuren/ ‘sliding-gevolgen’

… en met alles getest, bedoelen wij:

BrockFILL before Lisport test. BrockFILL after 20,000 Lisport cycles.

* BrockFILL at 120x magnification.
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Op een standaard sportveld lopen de 
temperaturen op tot wel 80 graden 
Celsius.

De Amerikaanse ‘Consumer products 
safety commission’ geeft de voorkeur 
aan het gebruik van hout en andere 
materialen in plaats van 
rubberkorrels voor het creëren van 
een schokabsorberend oppervlak.

Er zijn diverse toepassingen mogelijk 
voor hergebruikte autobanden, 
zoals: snelwegen, drempels, 
spoorwegen et cetera.

De wetenschap heeft het bewezen.
De introductie van zand- en rubberkorrels eind jaren ’90 was een 
belangrijke sprong voorwaarts voor kunstgras sportsystemen in 
vergelijking met de originele nylongras. Deze systemen zijn veelvuldig 
gebruikt, maar de tekortkomingen in het ontwerp, de prestaties, de 
milieu-impact en de veiligheid mogen niet langer worden vergeten. De 
producten, lang aangeprezen als ‘shock-pad-vrij’, bieden niet het 
veilige oppervlak die sporters verdienen. Ze creëren stinkende, 
gevaarlijke en warme omgevingen die leiden tot brandwonden, blaren 
en hitte-uitputting. Ook kan rubber een onnatuurlijk, terugverend 
gevoel creëren dat zorgt voor instabiliteit dat weer bijdraagt aan 
vermoeidheid, gewrichtsklachten en overige sportblessures. Over het 
afval en de verwijdering van rubberkorrels wordt veelvuldig gesproken. 
Daarbij lopen de temperaturen van een standaard sportveld op tot wel 
80 graden Celsius. Dit is nog warmer dan asfalt! Mede door de 
veranderingen in ons klimaat zal dit moeten stoppen.

Na jaren van onderzoek, testen en studies heeft BROCK dé oplossing 
voor een uitstekend speeloppervlak. Nu is het tijd dat de oude 
systemen hun plaats innemen in de geschiedenis en een pad vrij 
maken voor de volgende generatie van duurzame systemen voor 
sporters. Eén die koeler, steviger, veiliger is en letterlijk geen littekens 
achterlaat.




