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Reactie TenCate naar aanleiding van berichtgeving Telegraaf over rubber
infill voor kunstgras

TenCate weerspreekt de berichten in De Telegraaf op dit moment niet. De huidige
ontwikkelingen zijn voor TenCate als zodanig niet koersgevoelig. Alle informatie
hierover was reeds bekend en de gemeente Arnhem heeft op correcte wijze een
persbericht verstuurd. TenCate heeft naar aanleiding hiervan geen nieuwe
maatregelen genomen en kijkt geenszins anders aan tegen de structurele
marktvooruitzichten. Onderstaand volgen de belangrijkste punten:
•

TenCate staat positief tegen ieder onderzoek dat gericht is op persoonlijke
veiligheid. Ook TenCate doet voor wat betreft de door haar ontwikkelde
componenten onderzoek op dit terrein.

•

Het huidige nieuws is ook een kans, omdat TenCate onlangs een alternatief
infill-product op de markt heeft gebracht. De prijs van dit product zal
geleidelijk beter bereikbaar worden voor de amateurmarkt. Momenteel
maken alleen professionele clubs hiervan gebruik. SBR-rubber is betrekkelijk
goedkoop en wordt door amateurverenigingen vooral om deze reden
gekozen.

•

Het huidige onderzoek van de gemeente Arnhem is nog onvolledig.
Conclusies zijn derhalve voorbarig. Vervolgonderzoek van (o.a.) RIVM zal
naar verluidt in november gereed zijn. Ook de industrie doet
vervolgonderzoek. Ook bij dit onderzoek is haast geboden.

•

TenCate produceert geen infill op basis van rubber (autobanden), maar
streeft wel naar het vermijden van het gebruik ervan in installaties. Niet
vanwege eventuele gezondheidsrisico’s, maar vanwege functionele
aspecten. Uiteindelijk beslist de klant ten aanzien van de keuze voor de
specificaties. De samenstelling van door ons ontwikkelde
systeemcomponenten, indien gezamenlijk ingezet bij de aanleg van een
veld, levert echter optimale informatie over de eigenschappen van een
speelveld op langere termijn. Dit biedt meer zekerheid. TenCate streeft dus
meer cross-selling na, hetgeen wij verwoorden in een “systeemaanpak”. Dit
is echter een geleidelijk proces. Hierbij zijn strategische partners nodig, die
dit kwaliteitsconcept onderbouwen en uitdragen in de markt.
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•

Het huidige nieuws heeft voor TenCate als onderneming tot op heden geen
significante impact. Om die reden hebben wij hierover geen persbericht van
deze strekking gepubliceerd. SBR-rubber heeft slechts impact op een deel
van de markt. Mochten installaties op grote schaal worden stilgelegd of
uitgesteld, dan zullen wij ons beraden over de gevolgen. Vooralsnog hebben
wij hierover geen signalen ontvangen, anders dan over het veld in Arnhem,
waarover het op dit moment gaat. Duidelijk is wel dat kunstgras als zodanig
niet ter discussie staat. De industrie zal echter snel helderheid dienen te
verschaffen. De verwachting is dat de productiecapaciteit van alternatieve
infillmaterialen zal worden opgeschaald en/of dat versnelling zal optreden
van nieuwe ontwikkelingen.

•

Het gevaar van blijvende “schade” van het imago van SBR-rubber is
aanwezig, ook bij een eventuele positieve uitkomst van vervolgonderzoek.
TenCate vindt hiervan als zodanig weinig hinder, mits tijdig betaalbare
alternatieven aanwezig zijn.

•

Op termijn is het positief voor het systeemconcept, zodat deze discussies
voorgoed uit de wereld geholpen kunnen worden.

•

In lijn met eerdere berichten ontwikkelt TenCate momenteel nieuwe
systemen, die de totaalprijs van een sportveld significant verlagen (zoals
gemeld bij de publicatie van de Q3-cijfers). Tegelijkertijd zal TenCate daarbij
op termijn een groter omzetaandeel voor haar rekening kunnen nemen. Om
strategische reden wordt in dit stadium geen nadere technische informatie
vrijgegeven.
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