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Oefeninterland op TenCate-kunstgras
Op woensdag 7 februari speelt het Nederlands elftal onder 21 jaar een
oefeninterland op het kunstgras van het Polman Stadion in Almelo. Tegenstander in
het stadion van Heracles Almelo is het Deense team van spelers onder de 21 jaar.
Heracles en TenCate zijn zeer content dat deze wedstrijd in het Polman Stadion
wordt gespeeld.
Stimuleren kunstgras
De animo voor kunstgras neemt nationaal en internationaal toe. De KNVB en FIFA
zien kunstgras als een goed alternatief voor natuurlijk gras. Het kunstgrasveld in
het Polman Stadion heeft het FIFA**-certificaat, hetgeen betekent dat wedstrijden
van het hoogste niveau op dit veld gespeeld mogen worden. De wedstrijd van het
Nederlands elftal onder 21 jaar is te beschouwen als een volgende stap in het
vergroten van de acceptatie van kunstgras in het professionele voetbal.
Kunstgras voor topvoetbal is aan een opmars bezig. In 2005 werd het WK voor
nationale teams onder 17 jaar in Peru al op kunstgras afgewerkt. De eerste
Champions League-wedstrijd op kunstgras werd in september 2006 in het stadion
van Spartak Moskou gespeeld. Veel profclubs in Nederland hebben al kunstgras
trainingsvelden waarop de jeugd haar wedstrijden speelt. Ook stappen steeds meer
amateurverenigingen over. De betere benuttingsmogelijkheden en lagere
onderhoudskosten spelen hierbij een grote rol. De huidige gewenning van jonge
spelers aan kunstgras zal in de toekomst mede het succes van kunstgras bepalen.
TenCate
TenCate ontwikkelt en produceert onder het merk TenCate Thiolon® kunstgras,
backing en infill voor onder andere voetbalvelden. Verschillende velden die zijn
uitgerust met TenCate Thiolon-grasvezels hebben het FIFA 2**-certificaat
gekregen, de hoogste standaard voor professioneel voetbal.
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