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Koningin Beatrix en Johan Cruyff openen kunstgrasveld op Aruba

Op de eerste dag van haar rondreis langs Aruba en de Nederlandse Antillen heeft
koningin Beatrix samen met voetballegende Johan Cruyff het eerste Antilliaanse
Cruyff Court geopend. Dit is de eerste van in totaal zes Cruyff Courts. Tot en met
14 november reist Cruyff met de koningin mee om gezamenlijk nog twee Courts te
openen: op 9 november op Bonaire en op 14 november op Curaçao. De veldjes op
Saba en St. Maarten zullen worden aangelegd in 2007. De Courts op Aruba en
Bonaire zijn gerealiseerd met Thiolon® kunstgras van TenCate. TenCate is Founding
Partner van de Johan Cruyff Foundation.

Uit ervaring is bekend dat
een trapveldje zeer intensief
gebruikt wordt en minimaal
onderhouden. Op basis van
duurzaamheid en veiligheid
voor de sporters is hiervoor
gekozen voor Thiolon Xtreme®.
Als infill materiaal wordt
Thiolon® Infill Pro toegepast.
Dit infill materiaal is van hoge
sporttechnische kwaliteit,
milieuvriendelijk en bovendien
veilig bij direct contact met de
huid. Thiolon® Infill Pro van TenCate is een hoogwaardig alternatief voor het
veelgebruikte SBR (gerecyclede autobanden).

De Cruyff Foundation voert dit project uit in opdracht van VWS in samenwerking
met haar partners, waaronder TenCate. De realisatie van de velden wordt
gefinancierd uit een donatie van VWS.
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Doelstelling Cruyff Courts
De aanleg van een Cruyff Courts is meer dan het creëren van een nieuwe sportplek.
Het functioneert ook als sociaal centrum voor de hele buurt. De Cruyff Foundation
en lokale overheid stimuleert dan ook dat alle groepen uit de samenleving erbij
betrokken worden. Dus naast overheidsinstellingen juist ook de bewoners,
sportwerkers en bovenal de kinderen van scholen en sportverenigingen uit de buurt.

TenCate Founding Partner Cruyff Courts
TenCate adviseert de Cruyff Foundation
bij de realisatie van de Cruyff Courts.
Gezien de expertise en kennis van
‘sportbeleving’ is TenCate vanaf het
eerste moment betrokken geweest bij de
ontwikkeling van de Courts. TenCate
ondersteunt de Cruyff Foundation ook
met de levering van een specifiek voor
dit doel ontworpen kunstgrassysteem.
Het betreft de complete toplaag voorzien
van gekleurde logo’s en het
sporttechnisch infill.
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