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Dallas Cowboys kiezen voor kunstgras van Ten Cate Thiolon
De Dallas Cowboys, een vooraanstaande footballclub in de USA, gaan hun officiële
competitiewedstrijden in het Texas Stadium spelen op kunstgras van Koninklijke
Ten Cate. Dit betekent een doorbraak voor de door Ten Cate ontwikkelde
sporttoepassing binnen American football.
De trainingsvelden van de Dallas Cowboys zijn recent aangelegd op basis van de
kunstgrasvezels van Ten Cate, die bij de Amerikaanse dochter Ten Cate Polyloom
worden geproduceerd. Het bedrijf heeft de kunstgrasvezels aangepast aan de eisen die
voor American football gelden. Omdat er in deze sport veel lichaamscontact is met het
veld, is er een grotere kans op blessures. De ervaringen van de spelers met dit kunstgras
zijn zo gunstig dat besloten is om reeds in het nieuwe seizoen, dat momenteel begint,
kunstgras eveneens in het hoofdstadion aan te leggen.
American football is een van de eerste sporten in Amerika die tevens op kunstgras
worden beoefend. De ervaringen met kunstgras waren door het gebruik van nylon echter
niet altijd postief. Acceptatie van het door Ten Cate Thiolon ontwikkelde kunstgras, dat
een zeer lage wrijvingsweerstand heeft, betekent een nieuwe kans voor kunstgras voor
officiële wedstrijden in de hoogste American Footballcompetitie.
De activiteiten van Koninklijke Ten Cate in kunstgras en aanverwante producten
worden een steeds belangrijker onderdeel van de totale onderneming. Het door
Koninklijke Ten Cate in 2001 overgenomen bedrijf Polyloom zal zich speciaal richten
op kunstgrastoepassingen in de topsport en multi-sporttoepassingen voor high-schools
voor de Amerikaanse markt.
Het beleid van Ten Cate is erop gericht, wereldwijd haar positie op de kunstgrasmarkt te
versterken. Dat gebeurt door intensieve productontwikkeling, gericht op stimulering van
het gebruik van kunstgras in de topsportmarkt, en het aanbieden van een compleet
concept waarin de technologische eigenschappen volledig worden benut. De omzet van
de kunstgrasactiviteiten, die momenteel circa 13 % (2001:11%) van de concernomzet
bedraagt, zal de komende jaren verder stijgen. In 2002 zal de productiecapaciteit met in
totaal circa 30% worden vergroot.
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