PERSBERICHT
GreenFields levert ’s werelds eerste IRB- en FIFA-goedgekeurde dual use-veld
Maidenhead Rugby Union Football Club beschikt als eerste club over het One Turf-veld. Dit is de
nieuwe, mondiale specificatie voor dual use-velden die is goedgekeurd door zowel de
International Rugby Board als FIFA en die het het best mogelijke speelvlak biedt voor rugby en
voetbal.
In november 2009 sloten de International Rugby Board (IRB) IRB en de FIFA een
samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek naar en de ontwikkeling van een gemeenschappelijk
One Turf-kunstgrasproduct voor beide sporten, waarbij de IRB de vereiste minimale poolhoogte van
65mm zou verlagen tot de 60 mm die de FIFA voorschrijft. Na verder gedetailleerd onderzoek en een
aanzienlijk testprogramma verleende de IRB in mei 2012 goedkeuring aan een wijziging van
Verordening 22 inzake prestatie-eisen, zodat in lijn met de FIFA een poolhoogte van 60 mm is
toegestaan. Als IRB-preferred kunstgrasproducent en FIFA-preferred producent is GreenFields er
trots op systemen te hebben ontwikkeld in lijn met deze verandering en nu het eerste One Turf dual
use-veld te kunnen leveren aan Maidenhead Rugby Union Football Club.
Steve Griffiths, hoofd technische dienst van de IRB, verklaart: ‘De IRB is blij met dit initiatief in
Maidenhead aangezien dit een versterking is van het One Turf-concept waarbij op hoogwaardige
oppervlakken van IRB-preferred kunstgrasproducenten meerdere sporten kunnen worden
beoefend’.
Praktisch voor amateurs, perfect voor de professionele top
Met 19 verschillende teams, waaronder jeugd, junioren, pupillen, dames, senioren en veteranen, is
bij Maidenhead Rugby Union Football Club veel vraag naar sportfaciliteiten. Kunstgras kan zorgen
voor een uitstekend, duurzaam oppervlak waarop ook in de natte wintermaanden kan worden
getraind. Dankzij deze One Turf dual use-veelzijdigheid kan het hele jaar door maximaal gebruik
worden gemaakt van het veld.
Partnerschap levert resultaten
GreenFields levert dit eerste veld ter wereld als geselecteerd partner van de kaderovereenkomst
tussen de Rugby Football Union, FA en FF onder management van Robinson Lage Francis. Het
kaderconcept is ingevoerd om precies dit soort projecten te initiëren en financieren. GreenFields
wordt gedreven door levering van sportvoorzieningen van hoge kwaliteit, zowel voor topsporters als
toekomstige generaties kunstgrasgebruikers. In nauwe samenwerking met strategische
constructiepartner S&C Slatter Ltd is een reeks hoge kwaliteit kunstgras sportvelden geleverd. Het
nieuwe veld van Maidenhead Rugby Union Football Club kan uitgroeien tot het volgende succesvolle
project in het partnerschap van GreenFields en S&C Slatter.
Simon Dudley, lid van het kabinet van de Royal Borough voor volwassenen- en
gemeenschapsvoorzieningen, zegt: ‘Dit is een geweldig project en een grote erfenis voor het
olympische jaar. Met het veld kunnen nog veel meer teams op Braywick oefenen, waardoor een
grotere betrokkenheid mogelijk is in de sport bij mensen van alle leeftijden en vaardigheden’.
Raadslid Dudley bedankte de Rugby Football Union voor haar gulle bijdrage in de kosten. Hij voegt

eraan toe: ‘Dit is een samenwerkingsverband dat het rugby in de Royal Borough veel voordeel zal
bieden’.
De benodigde £ 575.000 wordt gefinancierd met het investeringsprogramma van de Rugby Football
Union en de Royal Borough door middel van ontwikkelingsbijdragen. Het investeringsprogramma is
het financieringselement van het Whole Sport Plan van de Rugby Football Union, waarvoor de
overheid borg staat. De verantwoordelijkheid voor de levering is in handen van elke nationale
overheidsinstantie, met doelstellingen die zijn overeengekomen op een sport-voor-sportbasis.
Dave Stubley, manager South West Financiering en Faciliteiten van de Rugby Football Union, voegt
hieraan toe: ‘Dit is een stimulerend partnerschap tussen de Rugby Football Union, de raad en
Maidenhead RFC. Het biedt rugby, de club en de gemeenschap meer kansen voor ontwikkeling’.
Maidenhead, Engeland, woensdag 20 juni 2012
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GreenFields BV, met haar hoofdkantoor in Genemuiden, is een wereldwijd topspeler binnen de
kunstgrassector en specialist in de ontwikkeling, productie, levering, installatie en onderhoud van
kunstgrassystemen. Diversiteit door ontwikkeling is een van de belangrijkste sterke punten van
GreenFields, met verkooppartners in meer dan 100 landen, waaronder productielocaties in
Nederland, Zuid-Afrika, Korea, Algerije en de Verenigde Arabische Emiraten en sterke allianties met
fabrikanten in Australië, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika. GreenFields is onderdeel van TenCate.
Als een van de eerste producenten in de kunstgrasindustrie is GreenFields bekroond met de FIFA en
IRB Preferred Producer status. Overheidsorganen erkennen hierdoor de voortdurende inspanningen
van GreenFields om zowel het spel als de spelers wereldwijd de beste omstandigheden te bieden.
In partnerschap met TenCate Grass, de vermaarde kunstgrasproducent, is GreenFields
gepositioneerd voor blijvend succes. TenCate Grass ontwikkelt en produceert
kunstgrascomponenten en ontwerpt systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke
toepassingen. Samen met haar partners streeft TenCate Grass een systeembenadering na. Dit geeft
gebruikers zekerheid over speeleigenschappen en levensduur. TenCate Grass heeft
productievestigingen in Europa, Midden-Oosten en Noord-Amerika.

