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Persbericht

Titelwedstrijd NCAA (American Football) op kunstgras TenCate
De kampioenswedstrijd van 15 december waarin het team van de Appalachian
State University haar titel verdedigt tegen de University of Massachusetts
wordt gespeeld op een gloednieuw veld op basis van kunstgrasvezels en
backing van TenCate Grass North America.
Daarmee is dit het tiende opeenvolgende jaar dat de titelwedstrijd in de divisie
I-AA wordt gespeeld op het Davenport Field in het Finley Stadium in
Chattanooga (Tennessee) en het tweede jaar dat de ploegen spelen op
kunstgras van Thiolon® XP Pro-grasvezels.
Tot aanleg van
de kunstgrasmat
werd besloten
na problemen
tijdens de
titelwedstrijd in
2004. Doordat
de bovenlaag
van de
natuurgrasmat
losraakte, werd
het spelen
bemoeilijkt. De
National
Collegiate
Athletic Association (NCAA) overwoog de wedstrijd naar een andere stad te
verplaatsen. Plaatselijke sportofficials namen daarop TenCate Grass North
America in de arm. TenCate coördineerde de werkzaamheden waarbij het veld
werd vervangen door een kunstgrasveld op basis van de TenCate Thiolon XP
Pro-vezel. Hetzelfde type vezel is toegepast bij de velden van tientallen prof-,
universiteits- en schoolteams.
Door samenwerking met onder meer het Greater Chattanooga Sports & Events
Committee en de universiteit van Chattanooga heeft TenCate belangrijke
componenten van het kunstgrassysteem kunnen leveren. Ook bracht de
onderneming het team samen dat het nieuwe oppervlak zou produceren en
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installeren. Het veld heeft inmiddels twee succesvolle seizoenen achter de rug niet alleen als grasmat voor de titelwedstrijd, maar ook door te dienen als
thuisbasis voor de UT Chattanooga Mocs of the Southern Conference. Het
stadion heeft ook talrijke andere evenementen kunnen onderbrengen,
waaronder voetbaltoernooien van plaatselijke schoolelftallen.
Merrill Eckstein, voorzitter van het Greater Chattanooga Sports & Events
Committee, waardeert het werk van TenCate bij dit project. ‘Zonder hun
betrokkenheid zou het nieuwe veld niet mogelijk zijn geweest en was de
kampioenswedstrijd aan Chattanooga voorbijgegaan.’
‘Het was een eer bij dit project betrokken te zijn geweest’, aldus Heard Smith
(directeur TenCate Grass North America). ‘De titelwedstrijd plaatst het Finley
Stadium nationaal in de schijnwerpers. Omdat het dicht bij ons bedrijf ligt,
kunnen onze medewerkers zien welke betekenis en waarde ons product biedt.
Wij zijn als bedrijf erg trots op de eigenschappen van dit veld. Het verheugt ons
dat wij Chattanooga behulpzaam konden zijn om van het kampioenschap in de
divisie I-AA een nog belangrijker jaarlijks evenement te maken.’

Chattanooga, USA, 14 december 2006
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