Jupiler League kent tender kunstgras toe aan
TenCate
Zeist, woensdag 26 juni 2013
De Coöperatie Eerste Divisie (CED) heeft de tender van het aanleggen van
hoogwaardige kunstgrasvelden in de Jupiler League toegekend aan
kunstgrasproducent TenCate Grass. De aanleg van de eerste velden begint reeds
deze zomer. De Jupiler League bouwt hiermee voort op de succesvolle introductie
door TenCate van de nieuwste generatie kunstgrassystemen in de Eredivisie sinds
de zomer van 2012. Aangetoond is dat op de TenCate-velden op topniveau
technisch verzorgd en attractief voetbal kan worden gespeeld.
De Coöperatie Eerste Divisie (CED) heeft in nauwe samenwerking met de KNVB, en
onder aanvoering van adviesbureau Hypercube en ingenieursbureau KYBYS het initiatief
genomen tot de aanleg van kunstgrasvoetbalvelden in de stadions van aangesloten clubs
in de Jupiler League.
Technologische voorsprong
Deze kunstgrastender en de keuze voor TenCate als vooruitstrevende partij, markeren de
omslag van kunstgras voor topvoetbal. Voor dit belangrijke Nederlandse
topvoetbalproject met internationale uitstraling zal TenCate haar meest hoogwaardige
kunstgrassystemen inzetten. Deze velden zijn geproduceerd op basis van de 3D Matrixweeftechnologie van TenCate, een gepatenteerde technologische innovatie voor de
productie van geweven kunstgrasvoetbalvelden. Daarmee worden de
speelkarakteristieken van een natuurgrasveld zo dicht mogelijk benaderd.
Unieke eigenschappen
Bij de ontwikkeling van kunstgras laat TenCate zich inspireren door de natuur. TenCate is
teruggegaan naar de basis. Terug naar dat ultieme gevoel dat een speler ervaart als hij
het gras betreedt en bespeelt. Gecombineerd met de mogelijkheden die de moderne
techniek biedt om dat gevoel het hele jaar in het stadion van de club te ervaren.
Ton Raaphorst, groepsdirecteur TenCate Grass EMEA: “De beslissing van de Coöperatie
Eerste Divisie om clubs in de Jupiler League op kunstgras te laten spelen, getuigt van
visie op sporttechnische ontwikkelingen en duurzaamheid. We zijn verheugd over de
keuze voor TenCate. Wat ons onderscheidt, is dat we voortdurend technologisch
innoveren. Door te blijven inspelen op de wensen en verwachtingen van de
eindgebruikers, realiseren we met nieuwe technieken steeds het meest hoogwaardig
voetbalkunstgras dat beschikbaar is”.
Jelle Beuker, operationeel directeur Coöperatie Eerste Divisie (CED): “Wij zijn er enorm
trots op dat met TenCate zich wederom een multinational als partner aan de Jupiler
League heeft verbonden”.

Noot voor de redactie:
De belangen van de clubs in de Jupiler League worden behartigd door de Coöperatie
Eerste Divisie. De CED ondersteunt de clubs bij de verdere professionalisering van de
Jupiler League en bij het ontwikkelen van centrale programma’s - van mediapartnerships
tot maatschappelijk verantwoorde initiatieven als ‘Playing for Success’ (voor kinderen met
leerachterstand) en ‘Sportivitieit en Respect’.
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