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TenCate krijgt tender kunstgrassystemen voor Jupiler League toegekend
De Coöperatie Eerste Divisie heeft de tender voor de aanleg van hoogwaardige
kunstgrasvelden voor betaald voetbal in de Jupiler League toegekend aan TenCate
Grass. De aanleg van de eerste velden begint reeds deze zomer en wordt verzorgd
door GreenFields, dochteronderneming van TenCate. De Jupiler League bouwt
hiermee voort op de succesvolle introductie door TenCate van de nieuwste generatie
kunstgrassystemen in de Eredivisie in 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 het initiatief genomen tot de aanleg van
kunstgras voetbalvelden in de stadions van aangesloten clubs in de Jupiler League.
Belangstellende clubs uit de Eredivisie en de Topklasse kunnen zich bij de
collectieve afspraken aansluiten en profiteren van hetzelfde hoogwaardige aanbod.
Technologische voorsprong
Deze voetbalveldentender 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. Dit betekent het verder optimaliseren
van de kwaliteit van de speelvelden over de breedte van de eerste divisie en het
verminderen van afgelastingen tijdens de competitie, met name gedurende de
winterperiode. Een aantal velden is reeds beschikbaar voor de Jupiler League en
Eredivisie, zoals sinds vorige zomer bij Heracles Almelo en PEC Zwolle. Deze zomer
worden dergelijke velden onder meer geïnstalleerd bij FC Oss en FC Den Bosch. Die
velden zijn geproduceerd op basis van de 3D Matrix-weeftechnologie 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
Kunstgrassystemen van TenCate bieden een natuurgetrouwe spelbeleving. TenCate
biedt de profclubs de velden aan via dochteronderneming GreenFields, die samen
met geselecteerde partners de installatie van de velden verzorgt. Die hoogwaardige
velden – en met name het geweven GreenFields® MX systeem – maken het voor
een speler mogelijk eenvoudig met de voet onder de bal te komen, zoals dat
eveneens bij natuurgras kan. Ook is het vrijelijk kunnen draaien, versnellen en keren
vergelijkbaar met natuurlijke omstandigheden. Verhoogde belasting van pezen en
spieren wordt hierdoor voorkomen.
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Naast deze sporttechnische eigenschappen bieden de kunstgrassystemen van
TenCate maximale duurzaamheid en een langdurig natuurlijke uitstraling. Onderdeel
van het winnende aanbod van TenCate Grass zijn een 24/7 ontzorgingsconcept,
waarbij de club alleen het gebruik van het veld betaalt en TenCate onbezorgd
speelgenot garandeert. Voorts is TenCate officieel partner van de Coöperatie Eerste
Divisie (CED) / Jupiler League.
TenCate Grass
Almelo, woensdag 26 juni 2013
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TenCate Grass is wereldwijd toonaangevend in de ontwikkeling, productie en het
vermarkten van kunstgrascomponenten en het ontwerpen van kunstgrassystemen
voor topsport, recreatie en landschappelijke toepassingen. Samen met
zakenpartners streeft TenCate Grass een geïntegreerde systeembenadering na. Dit
geeft gebruikers zekerheid over speeleigenschappen, levensduur en duurzaamheid.
TenCate Grass heeft productievestigingen in Noord-Amerika, Europa, MiddenOosten en Azië-Pacific.
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GreenFields BV, met haar hoofdkantoor in Genemuiden, is een wereldwijd topspeler
binnen de kunstgrassector en specialist in de ontwikkeling, productie, levering,
installatie en onderhoud van kunstgrassystemen. Diversiteit door ontwikkeling is
een van de belangrijkste sterke punten van GreenFields, met verkooppartners in
meer dan 100 landen, waaronder productielocaties in Nederland, Zuid-Afrika, Korea,
Algerije en de Verenigde Arabische Emiraten en sterke allianties met fabrikanten in
Australië, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika. GreenFields is onderdeel van TenCate.
Als een van de eerste producenten in de kunstgrasindustrie is GreenFields bekroond
met de FIFA en IRB Preferred Producer status. Overheidsorganen erkennen hierdoor
de voortdurende inspanningen van GreenFields om zowel het spel als de spelers
wereldwijd de beste omstandigheden te bieden.
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).
Coöperatie Eerste Divisie u.a. (CED) Sinds 6 juli 1999 hebben alle Eerste Divisie
(Jupiler League) clubs zich verenigd in de overkoepelende organisatie Coöperatie
Eerste Divisie (CED). De CED behartigt de belangen van alle clubs uitkomend in de
Jupiler League in het algemeen en de gemeenschappelijke commerciële belangen in
het bijzonder, waaronder het sluiten van overeenkomsten met derden. De CED is
eveneens de gesprekspartner van alle stakeholders rondom de (individuele) clubs,
zoals bijvoorbeeld de KNVB, Eredivisie en de (lokale) overheid.
Jupiler League De Jupiler League is de op één na grootste sportcompetitie van
Nederland. Met ruim 1,2 miljoen bezoekers in de stadions per seizoen, wekelijks
zo'n miljoen televisiekijkers en ongeveer 750.000 maandelijkse bezoekers op de
websites, is de Jupiler League een goed gevolgde competitie met een enorme
impact op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

