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Kunstgrasvezels TenCate Grass voor East Asia Games
De hockeywedstrijden tijdens de vijfde East Asia Games van 5 tot en met 13
december 2009 in Hong Kong worden gespeeld op het veld van Kings Park Hockey
Ground met als basis de TenCate Tapeslide™ LSR®-kunstgrasvezel.
Dezelfde TenCate Tapeslide™ LSR®-vezel werd toegepast in vier van de vijf
hockeyvelden tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Spelers en coaches
van de Chinese hockeyteams betoonden zich na afloop van de Spelen positief over de
speleigenschappen van het veld. Dit type kunstgras is inmiddels met succes gebruikt
voor andere internationale hockeywedstrijden.
Hong Kong werd in november 2003 uitgeroepen tot gastheer van de vijfde East Asian
Games. Circa 2.300 topsporters strijden in 262 wedstrijden in 22 takken van sport om
de hoogste eer. Daarmee is dit het grootste internationale sportevenement dat ooit in
Hong Kong is gehouden.

TenCate Grass Asia
Almelo, vrijdag 4 december 2009

Voor meer informatie:
Digtiaal beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar via: media@tencate.com.
Nadere informatie staat op: http://www.2009eastasiangames.hk/en/index.html
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TenCate Grass ontwikkelt en produceert kunstgrascomponenten en ontwerpt
systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke toepassingen. Samen met haar
partners streeft TenCate Grass een systeembenadering na. Dit geeft gebruikers
zekerheid over speeleigenschappen en levensduur. TenCate Grass heeft
productievestigingen in Europa, Midden-Oosten en Noord-Amerika.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

