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KUNSTGRASSYSTEEM HERACLES ALMELO OPNIEUW ALS UITSTEKEND BEOORDEELD
Deventer, donderdag 1 juli 2010 - Tijdens de jaarlijkse keuring van het
kunstgrassysteem van Heracles Almelo in het Polman Stadion in Almelo is namens de
FIFA vastgesteld dat dit systeem na twee jaar intensief gebruik en professioneel
onderhoud nog steeds in uitstekende staat en conditie is. Het onafhankelijke
keuringsinstituut Sports Labs Ltd uit Schotland, dat de keuring voor de FIFA verrichtte,
is ook dit jaar onder de indruk van de staat van het veld en de onderliggende
constructie. Tevens bleek dat de kunstgrasvezels zeer goed bestand zijn tegen
slijtage. Het veld kreeg wederom de FIFA 2 Star beoordeling, de hoogste waardering
in betaald voetbal.
Heracles Almelo speelt thuiswedstrijden op dit zogeheten ‘Two Dimension Pro’
kunstgrassysteem, dat in de zomer van 2008 is aangelegd in het Polman Stadion. Ook
oefent de club meerdere keren per week op dit veld in het stadion. De reacties van
de spelers zijn onverminderd positief, mede omdat zijzelf danwel vroegere
teamgenoten aan het systeemontwerp een bijdrage hebben kunnen leveren op
grond van ervaringen, wensen en verwachtingen.
De designpartners van dit kunstgrassysteem zijn TenCate (vezels, backing en infill),
Edel Grass ( FIFA Preferred Producer van de mat), Sekisui Alveo (sportlayer) en
Oranjewoud Realisatie (installatie en onderhoud). Business manager Gosewin Bos
van Oranjewoud licht toe: ‘De combinatie van kwaliteit van de totale constructie én
het onderhoudspakket zorgt ervoor dat de performance van het veld optimaal blijft.
De opbouw van dit systeem is op elkaar afgestemd voor de beste sporttechnische
eigenschappen, zoals balrol, balstuit, demping, slidingvriendelijkheid, het
loopcomfort en de grip van de noppen in het veld. Dankzij onze gezamenlijke
systeemaanpak kunnen de hoogst mogelijke kwaliteit en een lange levensduur
worden gerealiseerd’.
Duurzaam hergebruik
Het Polman Stadion is voor TenCate Grass, Edel Grass en Oranjewoud de showroom
voor nieuwe kunstgrassystemen. Hiertoe wordt elke paar jaar het allernieuwste
systeem geïnstalleerd. Dit gebeurde in 2003, 2005 en 2008. Het kunstgrassysteem van
Heracles Almelo dat in 2005 werd geïnstalleerd, wordt sinds de verwijdering in zomer
2008 hergebruikt door SV Gramsbergen. De infill en het zand van het vorige systeem
worden hergebruikt in diverse Cruyff Courts en andere trapvelden in ons land. Dit
past in de duurzame systeemaanpak van alle betrokken partners.
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Oranjewoud Realisatie 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/realisatie
Edel Grass is een toonaangevende aanbieder van kunstgrassystemen, met name
voor de sportapplicaties hockey, tennis en voetbal. De onderneming is al vanaf de
beginjaren van de ontwikkeling van kunstgras actief op deze markten. Edel Grass
richt zich als FIFA Preferred Producer en FIH licensee vooral op Nederland, de
Europese Unie en de strategisch gedefinieerde groeiregio’s het Midden Oosten en
Noord-Amerika. Edel Grass heeft het exclusieve recht om het Two Dimension Pro
System wereldwijd te vermarkten. www.edelgrass.com
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
TenCate is sinds 2003 hoofdsponsor van Heracles Almelo.

