Het volgende persbericht is heden door de KNVB uitgezonden.

Koninklijke Ten Cate officiële kunstgraspartner van de KNVB
De KNVB en Koninklijke Ten Cate hebben op 31 mei 2005 een supplierovereenkomst gesloten.
Beide partijen hebben zich voor een periode van twee jaar, tot 1 juni 2007, aan elkaar verbonden. In
deze periode zullen de KNVB en Ten Cate gaan samenwerken op het gebied van kunstgras. Zo
worden onder andere de krachten gebundeld op het gebied van advies en ontwikkeling van
kunstgrasvelden bij amateurverenigingen. Daarnaast zal Ten Cate een kunstgrasveld aanleggen op
het Sportcentrum van de KNVB en een verplaatsbaar kunstgrasveld ontwikkelen voor
voetbalevenementen die de KNVB in de toekomst organiseert.
Thiolon® Grass is de merknaam waarmee Ten Cate actief is op de markt voor kunstgrasvezels
voor uiteenlopende sporten. Ten Cate Thiolon richt zich op research & ontwikkeling, marketing,
productie en verkoop van hoogwaardige kunstgrasvezels in Europa, de Verenigde Staten en Azië.
In toenemende mate levert Ten Cate Thiolon specifieke know-how voor de aanleg van
kunstgrassystemen.
Ten Cate heeft reeds eerder een overeenkomst gesloten met de Stichting Cruyff Courts KNVB
Velden met betrekking tot 100 zogeheten Cruyff Courts (minipitches) in Nederland. De Cruyff
Foundation en de KNVB hebben in het najaar van 2004 de handen ineengeslagen om de komende
drie jaar circa 100 Cruyff Courts KNVB Velden in Nederland te realiseren. Deze veldjes komen tot
stand door een goede samenwerking tussen gemeenten, sport/voetbalverenigingen,
onderwijsinstanties en lokale bevolking. Dit project heeft als doel om met name in dichtbevolkte
wijken via de sport, en het aanbieden van voetbalactiviteiten, de integratie tussen de verschillende
lokale, etnische en overige groeperingen te bevorderen. Door middel van de realisatie van de Cruyff
Courts KNVB Velden dient ook het (straat)voetbal een nieuwe impuls te krijgen. De velden hebben
een brugfunctie tussen het ongeorganiseerde straatvoetbal en het georganiseerde
verenigingsvoetbal. Om de aanleg van 100 velden mogelijk te maken, heeft de Cruyff Foundation
een bedrag ter beschikking gesteld. Uit het Nederlandse betaalde voetbal is door de KNVB en de
clubs in het najaar van 2004 een bedrag van maar liefst € 1.000.000,= beschikbaar gesteld. Dit
bedrag is mede gefinancierd uit de opbrengsten van EURO 2004 en het beschikbaar stellen van
een deel van de premies van de Oranje-internationals. Ook is een bedrag uit het Masterplan
jeugdvoetbal van de KNVB vrijgemaakt. De stichting is tevens mogelijk gemaakt door een bijdrage
van de UEFA. In het kader van het 50-jarig bestaan heeft de UEFA per aangesloten voetbalbond
een uitkering beschikbaar gesteld voor het aanleggen van kunstgras trapveldjes. Ook de FIFA en
het ministerie van VWS dragen financieel bij.
“De KNVB is bijzonder trots Ten Cate als officiële kunstgraspartner van de KNVB te mogen
presenteren. Samen kunnen wij de ontwikkeling op dit gebied op een hoger plan brengen. Het
buitenland zal deze ontwikkeling, mede na de promotie van Heracles Almelo naar de eredivisie,
nauwlettend volgen. Het bijzondere aan de overeenkomst is dat door de samenwerking met de
Stichting Cruyff Courts KNVB Velden de maatschappelijke kant niet uit het oog wordt verloren”,
aldus KNVB-directeur Henk Kesler.
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