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Heracles neemt nieuw kunstgrassysteem in gebruik
‘Kilometerteller’ meet speeluren, veldbelasting en staat van veldonderhoud
Het nieuwe kunstgrassysteem van Heracles Almelo in het Polman Stadion is de
jongste (r)evolutie in kunstgrassystemen voor voetbal. Een evolutie vanwege de
bijzondere kenmerken en het samenstel van alle componenten van het
kunstgrassysteem. Een revolutie vanwege de unieke meetbaarheid met behulp van
sensoren. Heracles Almelo beschikt nu over het eerste ‘slimme kunstgrassysteem’
ter wereld. Het veld voldoet aan de hoogste normen van de FIFA en UEFA, wat
noodzakelijk is voor voetbal op topniveau.
Evolutie in kunstgrassystemen
Dankzij de systeemaanpak van hoofdsponsor TenCate en haar designpartners Edel
Grass, Sekisui Alveo en Oranjewoud, is een uitgebalanceerd systeem van
componenten bereikt. Op vele gebieden hebben in de afgelopen tijd ontwikkelingen
plaatsgevonden die in het nieuwe kunstgrassysteem zijn verwerkt. Onder andere op
het gebied van de shockpad, de vezelsamenstelling, het instrooisel en de wijze van
tuften van de toplaag. De realisatie van het kunstgrassysteem is gezamenlijk
verzorgd door Edel Grass en Oranjewoud in samenwerking met TenCate en de
normeringsinstituten.
De opbouw van het systeem en de onderlinge verwevenheid van de componenten
bepalen de unieke speeleigenschappen van het kunstgrasveld. Dat geeft de spelers
en technische staf van Heracles Almelo – én haar tegenstanders – de zekerheid die
zij zoeken om het voetbalspel op topniveau te kunnen uitoefenen. De
speeleigenschappen van het veld zijn in nauwe samenwerking met de technische
staf en spelers van Heracles Almelo tot stand gekomen.
Met de speciale combinatie van twee kunstgrasvezels – de zachte, veerkrachtige
TenCate Monoslide™Pro vezel en de TenCate Tapeslide™XT vezel die o.a. de infill
inkapselt – en een 50 procent hogere dichtheid van het kunstgras, zijn de
gewenste balrol en balstuit voor langere tijd verzekerd. Ook de andere
systeemcomponenten – zoals de speciaal voor dit veld ontwikkelde infill, de
backing en het geotextiel van TenCate, tezamen met de shockpad van Sekisui
Alveo en de stabiele onderlaagstructuur – dragen bij aan de karakteristieken en
kwaliteiten van dit nieuwe kunstgrassysteem. Zo zijn de veerkracht, veldstabiliteit
en slidingvriendelijkheid voor meerdere jaren veiliggesteld.
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Het nieuwe kunstgrasveld benadert natuurgras heel dicht, dankzij de
speeleigenschappen, de aanblik van het veld en hoe het aanvoelt. Dat is niet alleen
van belang voor de veldbeleving tijdens wedstrijden, maar ook voor de weergave
van competitiewedstrijden op televisie. Zowel bij daglicht als bij kunstlicht ziet het
veld er natuurlijk uit.
Revolutie in meetbaarheid
Door speciale sensoren beschikt Heracles Almelo nu over een ‘kilometerteller’ die
diverse activiteiten op het veld meet. Zoals het aantal speeluren, de veldbelasting
op verschillende locaties en de fysieke gesteldheid van het veld. Ook de frequentie
en de intensiteit van het onderhoud worden gemeten. Daarmee heeft hoofdsponsor
TenCate samen met de designpartners Edel Grass, Sekisui Alveo en Oranjewoud
een revolutie in meetbaarheid ontketend.
Met dit ‘Grass Sensor System’ beschikt het Polman Stadion in Almelo nu over het
eerste ‘slimme kunstgrassysteem’ voor voetbal. Op grond van de meetgegevens en
analyses zal regelmatig advies worden uitgebracht aan de sporttechnische staf van
Heracles Almelo. Tegelijkertijd zullen deze meetgegevens weer input zijn voor
nieuwe ontwikkelingen en innovaties van kunstgrassystemen.
Het nieuwe kunstgrassysteem van Heracles Almelo draagt de naam Two Dimension
Pro en zal exclusief door Edel Grass uit Genemuiden worden vermarkt.
Koninklijke Ten Cate nv
Edel Grass
Sekisui Alveo
Oranjewoud N.V.
Almelo, donderdag 17 juli 2008
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TenCate is wereldmarktleider op het gebied van kunstgrasvezels. Sinds de
beginjaren van kunstgras, backing en infill loopt de onderneming voorop in
onderzoek en ontwikkeling. TenCate beschikt over een productportfolio van
speciaal ontwikkelde vezels voor diverse sporten en landscaping. De
kunstgrasvezels van TenCate onderscheiden zich door hun specifieke performanceeigenschappen, zoals slidingvriendelijkheid, veerkracht en slijtvastheid. Samen met
industriepartners streeft TenCate een systeembenadering na. Dit geeft gebruikers
zekerheid over speeleigenschappen en levensduur.
www.tencate.com
EdelGrass is een toonaangevende aanbieder van kunstgrassystemen, met name
voor hockey, tennis en voetbal. De onderneming is al vanaf de beginjaren van de
ontwikkeling van kunstgras actief op deze markten. Edel Grass richt zich vooral op
Nederland, Scandinavië, Duitsland, Engeland, Oost-Europa en Afrika. Edel Grass
heeft het exclusieve recht om het nieuwe, hoogwaardige Edel Grass Two
Dimension Pro kunstgrassysteem te vermarkten. Het Polman Stadion van Heracles
Almelo is het eerste stadion waar dit kunstgrassysteem is geïnstalleerd.
www.edelgrass.nl
Sekisui Alveo is marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoge
kwaliteit crosslinked polyolefin foamproducten voor diverse toepassingen. Deze
foamproducten worden al meer dan 25 jaar gebruikt als hoogwaardige onderlagen
van o.a. sportvelden. De Sekisui Sports-Layer is na uitvoerig onderzoek ontwikkeld
in samenwerking met verschillende betrokkenen, van grondstofleveranciers tot
sporters. De kroon op de nieuwe aanpak was de installatie van de Sekisui SportsLayer in het FIFA Two Star kunstgrasveld bij het nieuwe FIFA-home in Zürich,
Zwitserland.
www.SekisuiAlveo.com
Oranjewoud Realisatie b.v. – onderdeel van Oranjewoud N.V. – is specialist in het
realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving waarin we kunnen sporten, wonen
en werken. Tot haar kerntaken behoort het ontwerpen, inrichten, realiseren en
beheren van hoogwaardige openbare voorzieningen. Oranjewoud is een van de
leidende partijen op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van
sportaccommodaties. De onderneming streeft een conceptbenadering na, waarbij
vanuit de initiatieffase zowel het advies, de engineering, de realisatie als het beheer
kunnen worden verzorgd.
www.oranjewoud.nl

