Persbericht

HC BLOEMENDAAL KRIJGT WATERBESPAREND TRIPLE-T SYSTEM HOCKEYVELD
Genemuiden, donderdag 20 augustus 2009 – Europees en landskampioen
Hockeyclub Bloemendaal speelt haar thuiswedstrijden met ingang van het
komende seizoen op een Triple-T System hockeyveld. HC Bloemendaal is na
MHC Ede de tweede hockeyclub in Nederland met dit unieke (Triple-T System)
veld. Het systeem is volledig gericht op optimaal spelerscomfort, hoge
balsnelheid en lage wrijving onder zowel droge als natte omstandigheden. Deze
eigenschappen - die het hoogwaardige technische spel ondersteunen - waren de
belangrijkste redenen voor HC Bloemendaal om voor dit systeem te kiezen.
Het Triple-T System is de nieuwste ontwikkeling in kunstgrassystemen voor hockey.
Dankzij een uniek vezelsysteem en een dempende ondergrond combineert het volwater
hockeyveld optimale speeleigenschappen met maximale duurzaamheid. Basis hiervoor is
een stabiele en zeer dichte vezelstructuur, samengesteld uit ruim één miljoen
kunstgrasvezels per vierkante meter, een speciale dempende ondergrond en een
automatische beregeningsinstallatie. Door de constructie en de vezeldichtheid ‘verbruikt’
het veld slechts 6 tot 8 m³ water per wedstrijd, een besparing van 40% ten opzichte van
traditionele watervelden. De combinatie van de hiervoor genoemde componenten zorgt
voor een systeem met optimale speleigenschappen, waar ook de meest technische spelers
tot hun recht komen.
Gezamenlijke ontwikkeling
Het Triple-T System is een gezamenlijke ontwikkeling van Edel Grass, Oranjewoud Sport en
TenCate Grass. Met dit nieuwe systeem beogen deze partners de hockeysport - zowel de
breedtesport als de topsport - op een nog hoger niveau te brengen. De benaming Taeke
Taekema Turf (Triple-T) System verwijst naar hockeylegende Taeke Taekema. Volgens de
Nederlandse tophockeyer biedt het Triple-T System optimale balcontrole en hoge
balsnelheid: ‘Dit is veruit het beste veld waar ik ooit op heb gespeeld’.
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: 0548-633309
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: 06-288 76 999
Email
: media@tencate.com
Op verzoek is digitaal beeldmateriaal beschikbaar via media@tencate.com
Edel Grass is een toonaangevende aanbieder van kunstgrassystemen, met name voor
hockey, tennis en voetbal. De onderneming is al vanaf de beginjaren van de ontwikkeling
van kunstgras actief op deze markten. Edel Grass richt zich vooral op Nederland,
Scandinavië, Duitsland, Engeland, Oost-Europa en Afrika. Edel Grass heeft het exclusieve
recht om het Triple-T System te vermarkten. www.edelgrass.com
Oranjewoud Sport is een van de leidende partijen op het gebied van de ontwikkeling
en realisatie van sportaccommodaties. Oranjewoud streeft een conceptbenadering na,
waarbij vanuit de initiatieffase zowel het advies, de engineering, de realisatie als het
beheer kunnen worden verzorgd. www.oranjewoud.nl/sport
TenCate Grass ontwikkelt en produceert kunstgrascomponenten voor sport, recreatie en
landschappelijke toepassingen. TenCate Grass heeft productievestigingen in Europa, het
Midden-Oosten en Noord-Amerika. Samen met haar partners streeft TenCate een
systeembenadering na. Dit geeft gebruikers zekerheid over speeleigenschappen en
levensduur. www.tencategrass.com
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