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Het veld, de spelers en hun supporters

Het Veld

de Spelers

hun Supporters

Het groene veld met de witte belijning wijst de richtingen van het

De atletische spelers rouleren de bal doelmatig. Op de kim, tussen

Hun trouwe supporters golven mee op de energie van de wedstrijd.

spel. Op de einder van elke helft hangt het net, staat het doel. De

hemel en aarde, beweegt die stip in een onvermijdelijke richting.

Hoog, laag. Geen kunst, want dit gras is altijd groener dan bij de

stip in het midden is zo rond als de bal, als de munt. De kop is eraf,

De groepsgeest bepaalt de winst, de punten. Welke speler stapt als

buren. Links, rechts. Grenzen worden met recht bewaakt. Gevlag,

de wedstrijd begonnen. Welk team scoort als eerste collectief en

eerste over zichzelf heen en verlegt zijn horizon?

gefluit. Gejoel, gezang. Applaus! Welke club overbrugt als eerste

verbreedt zijn horizon?
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generaties en verdiept de horizon?
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Inleiding
Gras dat altijd groener is
Het aantal kunstgrasvelden in Nederland en de rest van de wereld

Derde dimensie

neemt nog steeds in hoog tempo toe. Lag er in het jaar 2000 nog

Dat kunstgrasvezels in de loop van jaren steeds zachter en

slechts een handvol velden van de derde generatie, ruim een

huidvriendelijker zijn geworden, is een belangwekkende stand der

decennium later beschikken Nederlandse voetbalclubs in met

techniek. Sinds 2012 hebben componentenproducent TenCate

name de breedtesport over zo’n 1.500 van dergelijke

Grass en systeemleverancier GreenFields de regels van het spel

kunstgrasvelden. In die tien jaren volgden technologische

fundamenteel veranderd dankzij baanbrekende technologische

innovaties elkaar in hoog tempo op. Steeds gebaseerd op

ontwikkelingen. Door het weven van kunstgras is het mogelijk

wetenschappelijk of industrieel onderzoek onder amateurspelers of

geworden de zachte vezeltypen en de verschillende functies van

profvoetballers. Vezels werden steeds zachter, infill werd

een kunstgrassysteem meer en meer te integreren. Allereerst zit

duurzamer, de onderlagen werden op elkaar afgestemd en

het vernuft van dit geweven kunstgrassysteem in de

veldverwarming werd gelanceerd. Stap voor stap groeiden de

geoctrooieerde, driedimensionale kunstgraspollentechniek.

losse componenten uit tot een volwaardig duurzaam systeem, dat

Daarmee zijn de bundels met vezels onlosmakelijk met de

altijd groen van kleur is.

onderlaag verbonden. Hierdoor bestaat het kunstgrasveld niet

>Over een paar jaar is er
in het betaald voetbal geen
natuurgras meer
-Johan Derksen, sportjournalist, in 2012 tijdens
RTL televisieprogramma Voetbal International

langer uit traditionele rijen getufte kunstgrasvezels, maar uit
Generaties

afzonderlijke, geweven kunstgraspollen. Deze graspollen zorgen

Met het opgroeien van nieuwe generaties voetbaltalenten worden

voor permanent opstaande grassprieten en zo voor een natuurlijke

ook ervaringen op kunstgras meegenomen. Toptalent is sindsdien

balrol. Een voetballer kan eenvoudig de schoennoppen tussen de

voorbereid om professioneel te gaan spelen. Betaald voetbal heeft

kunstgraspollen krijgen en zijn voet onder de bal plaatsen,

in ruim tien jaar kunnen ruiken, voelen en wennen aan kunstgras.

waarmee de bewegingsvrijheid enorm is toegenomen.

Vooraanstaande trainers, coaches en voetballers hebben
regelmatig gerichte aandacht besteed aan de voortrazende
ontwikkelingen. Enkele van hen staken in pilots van UEFA en KNVB
direct hun nek uit, gesteund door hun BVO. FIFA bewaakt sindsdien
de kwaliteit en speelveiligheid met normeringen voor de toplagen.
Ook de onderlagen zijn door de voetbalbonden betrokken in de
ontwikkeling. Alles gericht op de realisatie van het meest ideale

>Veel spelers hebben een ingebouwde chip die
tegen kunstgras is. Maar ik sta er open voor.
Omdat ik als technisch directeur van Ajax de
ontwikkeling ervan heb gevolgd, weet ik wat er
nu al mogelijk is. Het gaat snel vooruit, ik was
erg onder de indruk. En áls je het doet, kun je
beter de eerste zijn die erop overstapt dan de
laatste. Eén ding is namelijk zeker: het komt er.
Vroeg of laat.

kunstgrassysteem. KNVB en grensrechters schaarden zich achter
de noodzaak om in alle seizoenen op een gelijkwaardige
ondergrond eerlijke wedstrijden te kunnen spelen. Uiteindelijk
blijven professionele omstandigheden de voorwaarde voor
optimale spelbeleving. Door spelers en hun supporters.
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-Louis van Gaal, toenmalig coach van AZ, in
2005 op Voetbalprimeur.nl

>Een voetballer kan eenvoudig
de schoennoppen tussen de
kunstgraspollen krijgen
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>Dankzij de 3D
kunstgraspollentechniek kan de
infill vrij rondom de pollen blijven
bewegen, waardoor het veld ook
na intensief bespelen de soepele,
grasechte beleving behoudt
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Grasechte beleving

Kunstgrasvaardig

Verder rekent dit kunstgrassysteem af met een nadeel van

De mogelijkheid om kunstgrasvelden intensief te gebruiken voor

traditionele kunstgrasvelden. Spelers hebben overmatige infill

zowel trainen als spelen ín het stadion, biedt tal van sportieve

geregeld als hinderlijk ervaren, want die infill zet zich in traditionele

voordelen. Zo raakt het team maximaal vertrouwd met de ondergrond

kunstgrasvelden vaak vast tussen de vezels. Daardoor kan het veld

en omgeving waarin het wil winnen. Dit wordt ook wel hun

op den duur relatief hard worden. Dankzij de 3D-kunstgraspollen-

‘kunstgrasvaardigheid’ genoemd. Maar er is meer: hoe de zon

techniek kan de infill vrij rondom de pollen blijven bewegen,

overdag op het veld schijnt of hoe de stadionverlichting in de avond

waardoor het veld ook na intensief bespelen de soepele, grasechte

uitstraalt, hoe de wind in het stadion waait of op het veld valt en hoe

beleving behoudt. Ten slotte maakt deze innovatieve techniek ruimte

geluiden doorklinken. Alles heeft invloed op de speelomstandigheden

voor tal van toekomstige ontwikkelingen, waaronder infillvrij

en gemoedstoestand van het team en de individuele spelers.

kunstgras, geïntegreerde onderlagen en de koppeling aan andere

Tegelijkertijd zijn er sociale voordelen. Want na elke wedstrijd

technieken, zoals intelligente filmcamera’s en digitale spelanalyses.

mogen de jongste supporters gewoon direct het veld op. Met z’n

>Persoonlijk vind ik het fijn voetballen
op het nieuwe kunstgrasveld. Ik merk
heel goed dat het veld is vervangen. Het
nieuwe veld voetbalt fijner
-Everton Ramos da Silva, aanvaller Heracles
Almelo

allen. Om alles nog eens even over te doen. Een volgende generatie
Competitieontwikkeling

is per definitie nóg kunstgrasvaardiger.

De eerste divisie is de eerste professionele voetbalcompetitie in
Nederland die kiest voor kunstgras als sportbodem voor deze
topsport. Die vooruitstrevende keuze is te danken aan een visie op
de toekomst van de voetbalsport en op de missie die sport te blijven
ontwikkelen. Eerste divisie en eredivisie zijn in Nederland nauw aan
elkaar gerelateerd. De eerste wil zich nog meer profileren als een
opleidingscompetitie. Daar horen professionele velden bij, die
geschikt zijn voor het ontwikkelen van getalenteerde topsporters.
Aangezien meerdere generaties jeugdspelers zijn opgegroeid met
kunstgras, ligt er niet alleen een direct en sportief belang met
betrekking tot kunstgras, maar ook ten aanzien van voortgaande
technologische en sporttechnische ontwikkelingen. In beide
competities. Kunstgras biedt die ontwikkelingskansen, tot op
spelniveau en tot op vezelniveau.
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Waardeproposities en USP’S
People planet profit
componentenproducent TenCate Grass

Triple P van de USP’s van het GreenFields® MX

Planet

TenCate Grass baseert haar materialen en producten volledig op

kunstgrassysteem voor voetbal

• Het veld oogt natuurlijk groen door de permanent opstaande

sporttechnische kennis en de ervaringen van spelers en trainers in

graspollen met kleurschakeringen. Gespoten belijning vergroot

topsport en breedtesport. Daartoe onderzoekt, ontwikkelt en

PEOPLE

produceert TenCate Grass innovatieve vezels, weefsels en

• Het GreenFields® MX geweven kunstgrassysteem is door

componenten voor kunstgras sportsystemen.

TenCate en GreenFields ontwikkeld en getest in nauw overleg

• Duurzaamheid en materiaalveiligheid zijn leidende

met tal van profvoetballers en amateurs. Op diverse testlocaties

uitgangspunten in het langetermijnstreven
• De technologische koppositie genereert grensverleggende
innovatiekracht
• De geïntegreerde systeemaanpak bundelt krachten in de
waardeketen voor maximale klantwaarde
• Marktleiderschap garandeert meest optimale oplossingen voor
eindgebruikers
systeemleverancier GreenFields
GreenFields stelt sporters en hun spelbeleving volledig centraal in
haar dienstverlening. Daartoe ontzorgt GreenFields haar klanten
met de samenstelling, levering en het onderhoud van
hoogwaardige kunstgras sportsystemen en gerelateerde producten
en diensten. De vezels en componenten worden betrokken van
TenCate Grass. De innovatieve, duurzame systeemoplossingen van
GreenFields voldoen volledig aan de economische en kwaliteiteisen

in Europa is in de loop der tijd ervaring opgedaan
• Tal van technologische en praktijkonderzoeken liggen ten
grondslag aan deze fundamentele ontwikkeling
• De bal wordt door het veld gedragen dankzij de rechtopstaande
grassprieten, die als vezelbundels (graspollen) permanent zijn
verankerd in de matrixgeweven onderlaag
• De balsnelheid over dit veld is in alle richtingen gelijk dankzij de

internationale normeringen en standaarden
• De koppositie in de sportmarkt garandeert optimale oplossingen
voor eindgebruikers
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systeem worden door TenCate Grass in Nederland geproduceerd
in een procesomgeving die gecertificeerd is volgens de
normeringen van ISO 9001 en ISO 14001
• Daarnaast is de totale organisatie van TenCate Grass in
ondernemen volgens de MVO Prestatieladder, niveau 3

• De balrol over dit veld heeft geen last van een vleug doordat de
graspollen ad random in de weefmatrix zijn geplaatst (niet getuft)
• De voetbalschoen met noppen kan gemakkelijk en vrijelijk in de
mat worden geplaatst en bewogen door de separate graspollen

• Grondstofkeuze, materiaalhergebruik, afvalscheiding,
afvalverwerking et cetera voldoen aan de hoogste eisen en
normen. Daarbij worden uitsluitend toeleveranciers en
verwerkers ingezet die voldoen aan de gestelde milieuvereisten

• De speler kan de voet eenvoudig en gericht onder de bal krijgen
door de in een open structuur recht opstaande graspollen
• De speler heeft veel minder last van opspattende of inklinkende
waarbij de onderste sprieten beletten dat infill opspat

• De hoogwaardige kwaliteit staat voorop, gebaseerd op

gerecycled
• De vezels voor de geweven constructie van het GreenFields® MX

Nederland gecertificeerd op maatschappelijk verantwoord

infill doordat de graspollen de structuur open en soepel houden

van klantgerichte systeemoplossingen

ook dit instrooimateriaal volledig worden hergebruikt danwel

de onderlaag staan

• Duurzaamheid en productveiligheid zijn dragende beginselen in
• Creativiteit en innovatief ondernemerschap staan aan de basis

is volledig recyclebaar
• Indien voor het milieubewuste polyolefine infill is gekozen, kan

rechtopstaande graspollen die door de weefmatrix ad random in

van opdrachtgevers.
de leveranties en dienstverlening

de natuurlijke uitstraling
• Het geweven kunstgrassysteem heeft een lange levensduur en

• Slidings kunnen zorgeloos worden gemaakt door de zacht
aanvoelende, flexibele polyethyleen vezels

Profit
• Doordat het veld nagenoeg niet compacteert, is minder
onderhoud van de laag infill noodzakelijk
• De total cost of ownership van het GreenFields® MX
kunstgrassysteem is lager dan van traditionele
kunstgrassystemen
• Verlaging exploitatiekosten, verhoging gebruiksintensiteit

VOORDELEN VAN HET VELD

Verbeterde tuftbinding

Minder schittering

Natuurlijke ervaring,

dankzij een drievoudige

dankzij verminderde

spelers kunnen de bal

‘W’-weeftechniek.

lichtreflectie.

heel natuurlijk trappen.

Veerkrachtig dankzij

Combinatie vezelsoorten

De weefconstructie zorgt

dichtheid en combinatie

voor natuurlijke

voor minimaal opspatten

van vezelsoorten.

uitstraling.

van infill.

Geen poolrichting en dus

Minder compactie van

Het geweven

identieke balrol in alle

infill dankzij matrix

kunstgrassysteem heeft

richtingen.

weefpatroon.

een lange levensduur en
is volledig recyclebaar
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GROUNDBREAKING FOR SPORTS
Baanbrekend innoveren voor voetbal
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Baanbrekend innoveren voor voetbal
Hoogwaardige, technologische vernieuwing

>Bij kunstgras sportsystemen draait het geheel
om de technische kwaliteiten van het veld en de
sportbeleving van de spelers. Dan is het spel ook
aantrekkelijk voor toeschouwers. Langs de lijn.
Op de tribunes. Of op de bank thuis.
-Ir Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO
Koninklijke Ten Cate nv

Een hoogwaardige sportbodem en een professioneel speelveld zijn

Systeemoplossingen

bepalend voor het succesvol, veilig en duurzaam kunnen

De ontwikkeling van buitentapijt in de vorige eeuw tot

beoefenen van topsporten. Buiten, in weer en wind, in zon en

geïntegreerde sportsystemen heden ten dage verloopt gestaag. In

regen. Wedstrijden winnen is het ultieme doel. Innovatieve

drie decennia is hockey op kunstgras wereldwijd een gegeven.

kunstgrassystemen zijn het geëigende middel. Door gelijkwaardige

Tegelijkertijd heeft voetbal op kunstgras het afgelopen decennium

spelcondities ontstaan eerlijke speelkansen. In elke competitie.

een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het omslagpunt is

Dan scoort de ware winnaar. Dat een professionele speler de

bereikt. Door technologische ontwikkeling is het optimale

regels van het spel dient te respecteren is bekend en

sportsysteem gedurende alle seizoenen beschikbaar. In

vanzelfsprekend. Fair play. Tegelijkertijd dienen de

eigenschappen, bespeelbaarheid, systeemaanpak,

speelomstandigheden voor elke sportuitoefening ook respectabel

installatiemogelijkheden, onderhoud en duurzaamheid. En daarmee

te zijn. Fair playing conditions.

in sportprestaties en de total cost of ownership.

Sportbeleving

Sporttechnische ontwikkeling

Sportsystemen van componentenproducent TenCate Grass en

Door karakteristieken zo veel mogelijk te reglementeren en

systeemleverancier GreenFields geven topsporters én amateurs

normeren, ontstaat in de praktijk duidelijkheid en tevens richting

die ultieme, fysieke sportbeleving op kunstgras. Om op niveau te

voor technologische verbeteringen en vernieuwingen. Zowel FIFA,

spelen en te trainen. Beide ondernemingen willen teams en

UEFA als KNVB heeft in de afgelopen decennia een

individuen optimaal laten excelleren in sportiviteit en spel. Op

vooraanstaande rol gespeeld. Tegelijkertijd geldt dat wat een

hoogwaardige kunstgrassystemen. Baanbrekend onderzoek en tal

speler ervaart niet altijd overeenkomt met wat wordt gemeten en

van technologische innovaties hebben in de afgelopen decennia

genormeerd. De praktische, (sport)technische en visuele beleving

vorm en inhoud gegeven aan dat streven. Zo wordt de technische

bepalen gezamenlijk de waardering van een veld. Of dat nu van

én sportieve horizon steeds verder verlegd.

natuurgras of van kunstgras is gemaakt. De kunstgrasindustrie
heeft dan ook haar voordeel kunnen doen met de opgelegde
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Nieuw wetenschappelijk of industrieel onderzoek wordt geregeld in

normeringen. Ten behoeve van de beleving en ervaringen van

gang gezet, zoals het Enhanced Skin Comfort onderzoeksproject

eindgebruikers. Dit tezamen heeft de technologische ontwikkeling

door UMC Radboud in Nijmegen.

aangewakkerd, zowel van het speelveld als van de sportbodem.

>Door gelijkwaardige
spelcondities ontstaan
eerlijke speelkansen
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systeemopbouw
GreenFields ® MX

SYNTHETIC TURF
3D INFILL
SHOCKPAD
SPORTLAYER

BASE LAYER
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>Baanbrekend innoveren voor voetbal
Speelveld

Technische eigenschappen

Meten is weten. De uitkomst zegt meestal veel over de

Een kunstgrassysteem bestaat uit meerdere lagen of componenten

gehanteerde norm en de vaak rigide uitwerking daarvan. Een

die op elkaar zijn afgestemd en idealiter zijn geïntegreerd. De mate

voorbeeld. Voetballers ervaren een schokabsorptie van 60 tot 70

van afstemming en integratie bepalen de uiteindelijke

procent als zacht, dus als een sportvriendelijke bodem om op te

karakteristieken maar ook de sportveiligheid van het totale

spelen. Uit praktijkonderzoek blijkt echter dat deze topsporters

systeem. Grondwerken, waterafvoer, wateropslag en

liever een veld hebben met een schokabsorptie van rond 55

veldverwarming zijn onderwerpen die ook bij de keuze van de

procent. Volgende generaties kunstgrassystemen beogen het

sportbodem komen kijken. Vakkundig en regelmatig onderhoud

percentage terug te dringen tussen 55 en 60 procent. Een winst van

draagt bij aan de levensduur en aan het veilig kunnen blijven

meer dan 10 procent. Een ander voorbeeld. Voetballers ervaren de

bespelen van het sportveld.

energierestitutie van het veld vaak als vermoeiend, of in ieder geval
als onnatuurlijk. Natuurgrasvelden hebben een energierestitutie

Elke component in een kunstgrassysteem heeft andere functies en

van ongeveer 30 procent. De FIFA norm verlangt 50 procent voor

eigenschappen, systeemtechnisch of sporttechnisch. De volgende

kunstgrasvelden. De nieuwste generatie kunstgrassystemen

componenten zijn verantwoordelijk voor de genoemde

beogen tussen de 30 en 45 procent energierestitutie te realiseren,

eigenschappen:

afhankelijk van de gekozen techniek.
• Verticale vervorming: vezeldichtheid, infill, zand
Sportbodem

• Schokabsorptie: vezeldichtheid, infill, zand, subbase

Gekoppeld aan een lagere schokabsorptie voelt een veld met een

• Energierestitutie: infill, zand, subbase

lagere energierestitutie per definitie aan als natuurlijk, wellicht als

• Stroefheid – verplaatsing: vezelvorm, vezeldichtheid, infill

bovennatuurlijk. Doordat kunstgrasvelden door TenCate Grass en

• Stroefheid – vertraging: vezelvorm, vezeldichtheid, infill

GreenFields als een systeem van componenten in elkaar worden

• Stroefheid – torsie: vezelvorm, vezeldichtheid, infill

gezet, kan worden toegewerkt naar het meest optimale speelveld.

• Balstuit – verticaal: vezelvorm, vezeldichtheid, vrije vezelhoogte,

Zo wordt de natuur voorbijgestreefd met technologische
ontwikkelingen. Elke systeemcomponent – zelfs elke vezel – is in
beginsel technisch beïnvloedbaar en de componenten in het
systeem zijn onderling af te stemmen. Een professionele
sportbodem is zo de basis voor een optimaal speelveld.

infill subbase
• Balstuit – onder hoek, droog: vezelvorm, vezeldichtheid,
infill, subbase
• Balstuit – onder hoek, nat: vezelvorm, vezeldichtheid,
infill, subbase
• Balrol – in praktijk: vezelvorm, vezeldichtheid,
vrije vezelhoogte, infill

EXPAND HORIZONS
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VEILIGHEID & Duurzaamheid
Lange termijn voor korte termijn
Veiligheid en duurzaamheid zijn twee uit een reeks wereldwijde
trends die richting geven aan tal van – technologische en
maatschappelijke – ontwikkelingen. Componentenproducent
TenCate Grass en systeemleverancier GreenFields richten zich met
hun technologische en technische innovaties nadrukkelijk op
veiligheid en duurzaamheid. Zo wordt op korte termijn invulling en
uitvoering gegeven aan het lange termijnstreven van de
onderneming.

Veilig

Duurzaam

Voetbal is een contactsport. De interactie tussen spelers onderling,

De levensduur van ieder veld wordt bepaald door de wijze waarop

en bovenal tussen speler en sportveld dient veilig te verlopen. De

het wordt samengesteld, aangelegd, bespeeld en onderhouden.

wrijving, schokabsorptie, energierestitutie, stroefheid en

Dat geldt niet alleen voor natuurgras, maar ook voor kunstgras, ook

torsievrijheid genereren effecten op het lichaam van elke atleet,

al biedt dat laatste type sportveld tal van voordelen op dit gebied.

zowel op kunstgras als natuurgras. Doordat deze

Doordat het kunstgrassysteem een technologische oorsprong

veiligheidsaspecten bij kunstgras meetbaar zijn gemaakt en door

heeft, kan het ook met tal van technieken en hulpmiddelen worden

FIFA en KNVB genormeerd, is grip gerealiseerd op de ontwikkeling

beïnvloed, samengesteld of onderhouden, daar waar natuurgras

en aanpassing ervan in kunstgrassystemen.

dat slechts deels of niet zou toelaten.

Voetbal is een balsport. Dus ook de interactie tussen de bal en de
ondergrond dient soepel en voorspelbaar te verlopen. Balrol,
balstuit, balrichting en balaanname bepalen de snelheid,
wendingen en speleffecten in de wedstrijd. Door aan dergelijke
aspecten meetbare eisen te stellen, hebben FIFA, UEFA en KNVB in
de loop der jaren bijgedragen aan technische ontwikkeling en
aanpassing ervan in kunstgrassystemen.
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TenCate Grass, PROTECTING PEOPLE

GreenFields, THE GREEN GENERATION

• Protecting people is de klantbelofte die textieltechnologie-

• The green generation is de klantbeleving die systeemleverancier

concern TenCate centraal stelt. Marktgroep TenCate Grass
voegt daar nog haar grensverleggende inspanningen aan toe:
Expand horizons
• Duurzaamheid is de basis van het continuïteitsstreven van
TenCate Grass. Daarin zit veiligheid besloten
• Productveiligheid en procesveiligheid staan voorop bij de
ontwikkeling en productie van kunstgrasvezels en

GreenFields in al haar dienstverlening tot uitdrukking wil
brengen
• Door de krachtenbundeling met TenCate Grass, marktleidend
componentenproducent in de kunstgrasindustrie, is koploper
GreenFields in staat duurzame sportsystemen wereldwijd te
realiseren: Powered by TenCate
• Op grond van jarenlange ervaring en duurzame relaties werkt

kunstgrasbacking. Zuivere, hoogwaardige grondstoffen zijn het

GreenFields voor de installatie en het onderhoud van

uitgangspunt voor de productie van polymeren tot

kunstgrassystemen nauw samen met tal van gerenommeerde

kunstgrasvezels en kunstgrasweefsels met tal van

installatiebedrijven over de hele wereld. Milieubewuste

eigenschappen
• TenCate Grass gebruikt slechts grondstoffen die volgens

bouwmethodes maken onderdeel uit van de dienstverlening
• GreenFields hecht met name aan maatschappelijke

nationale en internationale wet- en regelgeving zijn toegestaan

betrokkenheid. Door het partnerschap in het FIFA-project ‘Win in

respectievelijk voorkomen in het strenge Nederlandse

Africa with Africa’ kreeg in de aanloop naar de WK 2010 elk land

grondstoffenregister

in Afrika de beschikking over een kunstgras voetbalveld.

• Kwaliteitmanagement wordt door TenCate Grass toegepast om

Daarnaast zet GreenFields zich met sponsorbijdragen en

de veiligheid van processen en producten te garanderen. De

initiatieven in voor de ondersteuning van hen die zowel sociaal

productielocaties van TenCate Grass beschikken over een

als sportief in het gedrang zijn gekomen

actueel ISO 9001 certificaat dat in Nederland is afgegeven door
DEKRA, een geaccrediteerde certificeringsinstelling
• De maatschappelijke betrokkenheid van TenCate is groot. Door
(sport)sponsoring worden tal van projecten en initiatieven
ondersteund. TenCate is meer dan 10 jaar sponsor van de Cruyff
Foundation en meer dan 10 jaar hoofdsponsor van Heracles
Almelo. Daarnaast is TenCate sponsor van FC Twente. Sinds
2010 is TenCate naamgever en materiaalsponsor van de TenCate
Sportboulevard Enschede. Sinds 2012 is TenCate official partner
van de KNHB. Tal van sportevenementen zijn in de loop der jaren
ondersteund met sponsoring
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BROADEN THE PERSPECTIVE OF THE GAME
Grensverleggend in speelcondities
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>De sporter centraal, technologische
vernieuwingen als leidraad, recyclebare
systemen als doel, en klantgerichte
dienstverlening die totaaloplossingen biedt.
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Grensverleggend in speelcondities
Duurzaam innoveren van sportsystemen
>Deze sportmarkt heeft innovaties nodig.

Groen, groener, groenst. Dat is de leidraad voor de GreenFields organisatie.

GreenFields® MX

GreenFields staat voor duurzaam sporten op veilige kunstgrassystemen.

De innovatieve weeftechniek van producent TenCate Grass bestaat sinds

Kernmerken zijn: de sporter centraal, technologische vernieuwingen als

eind 2011. Het nieuwe kunstgrassysteem heet GreenFields MX en wordt

leidraad, recyclebare systemen als doel, en klantgerichte dienstverlening die

door GreenFields aan de wereldwijde markt geleverd. “De letters MX zijn

totaaloplossingen biedt. Samen met componentenproducent TenCate Grass

een verwijzing naar de weefmatrix waarin de hoogwaardige TenCate-vezels

werkt systeemleverancier GreenFields gestaag door aan tal van

worden geplaatst”, licht De Vries toe. Positie en afstand tussen de vezels

Duurzaam innoveren is onze verbinding met onze
klanten, eindgebruikers en de toekomst. Zo zal een
groene generatie sportsystemen verbeteringen
en verandering brengen. Sporters in zowel de
topsport als de breedtesport groeien mee met die

vernieuwingen voor de nabije en verre toekomst.

worden daarbij nauwkeurig bepaald. “Weven van kunstgrasvezels staat toe

ontwikkelingen. Zij zijn de Green Generation

®

dat we maar liefst veertig sprieten van zes verschillende vezels combineren.
Vernieuwingsdrift

Die combinatie van materiaaleigenschappen draagt bij aan de kwaliteit en

Vanuit zijn vernieuwingsdrift en creativiteit licht Hugo de Vries, business

kenmerken van het spel op de mat. De bundeling van groentinten realiseert

development directeur van GreenFields, de ontwikkelingen toe: “De markt

de natuurlijke uitstraling.” De Vries doelt daarbij op de combinatie van

heeft innovaties nodig. Het aantal aanbieders van kunstgrassystemen neemt

vezelvormen, diktes, sterktes en kleuren. “Tegelijkertijd voorkomt de open

nog altijd toe. Daarmee gaat de focus af van kwaliteit en vernieuwing. Dus

weefstructuur dat het instrooimateriaal compacteert. Het heeft namelijk

is het belangrijk dat GreenFields zich voor haar klanten blijft onderscheiden.

meer ruimte om vrij te bewegen. Dat laatste is ook de wens van voetballers,

Duurzaam innoveren is onze verbinding met onze klanten en de toekomst”.

die tijdens de wedstrijd of training gemakkelijk de stand van hun voeten

Sinds de derde generatie kunstgrasvelden de norm zijn geworden voor

moeten kunnen veranderen. Tegelijkertijd zorgen de onderste sprieten van

voetbal op kunstgras, is het speeloppervlak echter nauwelijks geëvolueerd.

de graspolletjes ervoor dat de infill niet te ver opspat”, verduidelijkt De

Met producent TenCate heeft GreenFields als leverancier daar verandering

Vries. Weven van kunstgrasvezels creëert nog een ander voordeel. “Dankzij

in gebracht dankzij een nieuwe manier van produceren. “Gezamenlijk zijn wij

het weven van de mat kunnen we de lengte van elke vezel afzonderlijk

van mening dat het weven van de kunstgrasmat voor voetbal meer mogelijk

bepalen. Het veld heeft daardoor nog meer weg van een natuurgrasveld.

maakt.” Bovendien draagt de nieuwe, gepatenteerde techniek bij aan de

Zowel in het gebruik als visueel.”

-Hugo de Vries, business development
directeur GreenFields

natuurlijke look & feel van het veld. Bovenal is het een duurzamere
oplossing. De Vries vervolgt: “Dankzij het weven van de kunstgraspolletjes,
is de poolverankering van de vezelbundels in de backing optimaal. Hierdoor
is het niet langer noodzakelijk om de vezels extra aan de achterzijde te
verlijmen met Latex. Dat is dus ook beter voor het milieu. Bijkomend
voordeel is dat we voor deze geweven systemen voortaan slechts
componenten gebruiken die allemaal hetzelfde DNA hebben. Dat maakt het
mogelijk om de mat uiteindelijk volledig te recyclen.”
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>Grensverleggend in speelcondities
Eredivisie voetbal

innovaties.” Dat is echter niet alleen het resultaat van het ontwikkelen van

Samen met TenCate onderzoeken we of dat totaal anders kan.” De Vries

Naast tal van amateurverenigingen, spelen in de eredivisie Heracles Almelo

tal van vernieuwingen. “Wij werken nadrukkelijk samen met bonden zoals

denkt daarbij aan het toepassen van geotextiel. “Op dit moment bepaalt de

en PEC Zwolle sinds de zomer van 2012 op een veld waarin de innovatieve

FIFA”. De Vries beschouwt dergelijke samenwerking zelfs als elementair.

onderbouw voor vijftig procent de kosten van het veld. Als geotextiel

weeftechniek is toegepast. Als nieuwkomer deed PEC Zwolle uitvoerig

“Immers, de voetbalbonden vertegenwoordigen uiteindelijk de spelers. Die

volledig in de onderlaag kan worden toegepast, kunnen we kunstgras voor

onderzoek voordat de keuze werd gemaakt. “Wij wilden een mat die bij onze

eindgebruikers zijn onze ware klanten! Een organisatie zoals FIFA stopt heel

voetbal aanzienlijk goedkoper maken.” De Vries ziet nog andere voordelen in

ambities past”, zegt Arjan Jansen, directeur van PEC Zwolle. Hij werkt met

veel tijd en geld in onderzoek om vast te stellen aan welke eisen een

de vooruitstrevende geotextieltechnologie van TenCate. “Nu al wordt

zijn team hard om van de profclub een stabiele eredivisionist te maken. “Het

kunstgrasveld moet voldoen. Wij willen die eisen in de praktijk en uitvoering

geotextiel van TenCate ingezet voor het reinigen van water en slib. Door die

is onderdeel van de professionele uitstraling die wij als club willen hebben.

kunnen waarmaken.” Behalve met FIFA is GreenFields als

eigenschappen te combineren met de kansen rondom kunstgras ontstaat

Omdat we al op kunstgras speelden waren we enigszins bekend met de

systeemleverancier ook partner van andere sportbonden, zoals de

een win-win situatie.” Omdat water en het vasthouden van water belangrijk

mogelijkheden en met de beperkingen. We willen echter met de tijd

Internationale Rugbybond en de Internationale Hockeybond.

is om bijvoorbeeld soepele slidings te maken of het rondspelen van de bal te
bevorderen, ziet De Vries daarom veel in het idee om kunstgrasvelden in te

meegaan en het modernste veld hebben dat er is, ”zo motiveert hij de keuze
voor GreenFields MX. Bovendien waren we van mening dat het oude veld

Milieubewuste ontwikkelingen

zetten als waterzuiverings- of waterbergingsinstallatie. De innovatieve

flets oogde. Een meer natuurlijke look was daarom ook belangrijk.” Net als

Sinds de samenwerking met TenCate heeft geleidt tot de succesvolle

GreenSource oplossing is slechts een eerste stap naar volledig duurzaam

bij Heracles Almelo hebben bij PEC Zwolle spelers in alle teams profijt van

introductie van de geweven kunstgrasvelden, wil GreenFields een volgende

systeembeheer.

het kunstgras, zowel bij trainingen als tijdens wedstrijden. “Kunstgras maakt

stap maken. “Ons gezamenlijke streven is om een kunstgrassysteem te

het mogelijk dat alle teams kunnen spelen ín het stadion. Dat is voor veel

ontwikkelen dat niet langer gebruik hoeft te maken van lava en

spelers inspirerend.” Die inspiratie moet volgens Jansen ook bijdragen aan

instrooizand.” Beide componenten hebben namelijk een grote CO2

de gestage aanvoer van talenten voor de selectie. “Kunstgras stelt je in de

voetafdruk. “Het zijn natuurlijke grondstoffen die van ver moeten worden

gelegenheid om beter de omstandigheden na te bootsen die veel spelers

aangevoerd. Al dat transport en de voor- en nabewerking van die

willen bereiken. Spelers zullen daardoor beter presteren dan op een

grondstoffen hebben een negatieve impact op ons milieu.” Volgens De Vries

trainingsveld ergens achteraf.”

moet het mogelijk zijn om dankzij de gebundelde innovatiekracht van

®

TenCate en GreenFields een dergelijk milieubewust systeem te ontwikkelen.
Professionele erkenning

“De backing van het geweven tapijt weegt vijfhonderd gram per vierkante

Zowel PEC Zwolle als Heracles Almelo is positief over het nieuwe

meter.Vervolgens strooien we zestien kilogram infill per vierkante meter in.

kunstgrassysteem. “Als ik kijk naar het technisch goede voetbal dat ik zie bij

Als ingenieur zeg ik: zo’n veld gaat echt niet verschuiven. Zand is daarom

met name Heracles Almelo, werkt dat zeker inspirerend op ons als

niet langer nodig om het veld op z’n plaats te houden. En ook voor lava

leverancier”, merkt Hugo de Vries op. GreenFields haalt tevens inspiratie uit

bestaan tegenwoordig milieuvriendelijke alternatieven.”

andere erkenningen. “Zo heeft de Europese voetbalbond UEFA ook een MX
veld laten aanleggen.” Systeemleverancier GreenFields is wereldwijd

Materiaalinnovaties

verantwoordelijk voor het grootste deel van de levering en installatie van

De hechte samenwerking met componentenproducent TenCate zal in de

kunstgras voetbalsystemen die voldoen aan de FIFA kwaliteitsnormen. Toch

nabije toekomst aanvullende milieu- en kostenbesparingen mogelijk maken.

is volume niet het belangrijkste voor De Vries en zijn collega’s. “Wij zijn

“Het aanleggen van een standaard kunstgrasveld vereist zo’n honderd

enorm trots dat nu elk continent in de wereld de beschikking heeft over onze

vrachtwagenladingen zand dat wordt aan- of afgevoerd voor de onderbouw.
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GreenSource. sports for water

Duurzaam watermanagement

opvangcapaciteit juist dienen als tijdelijke waterbuffer, die tevens dienst

Wereldwijd groeit de vraag naar duurzame oplossingen die met name

kan doen als bron voor onverhoopt noodzakelijk bluswater voor bebouwing

Met GreenSource, de combinatie van kunstgrassystemen en

waterbesparend en waterzuiverend zijn. Die vraag komt ook vanuit de

in de directe omgeving van het sportcomplex.

waterzuivering, is het mogelijk (drink)watermanagement toe te

sportmarkt naar voren. Het GreenSource concept voorziet hierin en

passen, zowel op sportcomplexen als bij landscaping op basis van

combineert kunstgrassystemen van TenCate en GreenFields met de

kunstgras. Dit innovatieve concept is toepasbaar zowel voor

waterfiltratietechnologie van Pentair en de kunststof afvoertechnieken van

gebieden waar watertekorten heersen of slechts vervuild water

Wavin. Het GreenSource concept wordt verdiept rond of onder het sportveld

beschikbaar is, als voor streken waar plotseling enorme

aangelegd. Het verzamelde, gezuiverde en gebufferde water kan worden

wateroverschotten kunnen ontstaan.

gebruikt voor zowel het besproeien van het kunstgrasveld voor
sportactiviteiten als voor de irrigatie van het omliggende landschap. Bovenal
kan het gezuiverde water worden gebruikt als drink- of douchewater voor
sporters of de lokale bevolking. In natte gebieden kan de enorme

Waterhergebruik voor irrigatie
Kunstgrasmat met inﬁll
Shockpad
Geotextiel, nonwoven
Geotextiel, liner
Drainage box
Geëgaliseerde ondergrond
Pomp
Membraan ﬁlter
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The green generation
Visie en missie GreenFields
GreenFields wants to be more than just the supplier of high-end and

GreenFields eerste FIFA licentiehouder

durable sports systems. It adds value to these sustainable systems and

Sinds de lancering in 2004 heeft de FIFA meer dan 200 licentiecertificaten

offers total service concepts to strengthen the ties with the customer and

verstrekt in het kader van haar kwaliteitsprogramma’s. FIFA beoogt

to increase the sport experience of their end-users. GreenFields offers a

hiermee de veiligheid van de spelers en alle betrokkenen bij het

range of artificial turf systems and related services that continuously

voetbalspel te garanderen. Eind 2003 werd GreenFields tijdens een

outperform the competition. With innovative and sustainable products,

ceremonie in het Noorse Hodd de eerste FIFA Licentiehouder in de

GreenFields serves the high segments of the market, without losing sight

kunstgrasindustrie. Deze licentie is sindsdien de erkenning dat

of the lower end.

GreenFields zich voortdurend richt op onderzoek en ontwikkeling, alsook

PREFERRED PRODUCER
Vision

hoogwaardige kunstgrassystemen.

We truly believe that sports unite and re-unite people and can be used as
a tool for positive social change. The fundamental objective of
GreenFields is to enable everyone all over the world to play sports on
high-end, sustainable, environmentally friendly and safe sport systems.
Sport systems supplier GreenFields aims to be the best in developing,
producing, installing and maintaining these sport systems and their
surfaces, while respecting the environment and committing to social
responsibility. We understand the impact of sports and as a key-player
within the industry and the world of sports, GreenFields sees it as a duty
and faces the challenge to balance social responsibility with our
development as a company and brand.
Mission
GreenFields wants to be recognized as the no. 1 brand that supplies all-inone sports turf systems for the good of the players, their game and the
sport experience of their audience and supporters. GreenFields wants to
grow through strategic, durable expansion on a worldwide level and
increase its market share by offering innovative synthetic turf systems for
sports. In order to reach this, GreenFields focuses on the quality of
components and integrated systems, innovation, support and services
while respecting the environment and committing to social responsibility.
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de organisatie van duurzame service en levering ten behoeve van

EXPAND HORIZONS

GREENFIELDS: 210

895

AANTAL FIFA RECOMMENDED VELDEN WERELDWIJD

TOPLAAG

ONDERLAAG

Eigenschappen
15.2 (standaard)

15.3 (plus)

Verticale vervorming

4-9 mm

4-8 mm

4-10 mm

4-8 mm

Schokabsorptie

55-70%

60-70%

55-70%

60-70%

20-50%

20-50%

Stroefheid-verplaatsing

120-220*

130-210*

120-220*

130-210*

Stroefheid-vertraging

3,0-6,0 g*

3,0-5,5 g*

3,0-6,0 g*

3,0-5,5 g*

Stroefheid torsie

25-50 Nm

30-45 Nm

30-50 Nm

30-45 Nm

Balstuit verticaal

0,60-1,00 m

0,60-0,85 m

0,60-1,00 m

0,60-0,85 m

Balstuit onder hoek-droog

45-70%*

45-60%*

45-80%*

45-60%*

Balstuit onder hoek-nat

45-80%*

45-80%*

45-80%*

45-80%*

Balrol-laboratorium

4-10 m

4-8 m

4-10 m

4-8 m

Balrol-praktijk

4-10 m

4-10 m

4-12 m

4-10 m

Verouderingsproef

20.200 cycli

5.200 cycli

5.200 cycli

12.200 cycli

Energierestitutie

* Enkel gemeten in laboratorium
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DEEPEN THE PERSPECTIVE OF THE GAME
Grensverleggend in materialen en systemen
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Grensverleggend in materialen en systemen
Duurzaam innoveren van componenten
>Wat ons onderscheidt, is flexibel inspelen op de

De eindgebruiker staat centraal voor TenCate Grass, producent van

Vooruitstrevend

wensen van de eindgebruiker en de veranderende
marktvraag door het snel kunnen toepassen
van nieuwe technieken of technologieën. We
zijn innovatief en kunnen dankzij onze grote en
wereldwijde capaciteit direct inspelen op het lokale

vezels en componenten voor tal van sportsystemen. Technologisch

“Het belangrijkste verschil van onze innovatieve

vernieuwen is de continue drijfveer van TenCate. Hoogwaardige

kunstgrassystemen met traditionele kunstgrasmatten is de manier

grondstoffen worden omgezet in kwalitatieve vezels en

van produceren. Niet meer de vezels slechts in de achterkant van

componenten voor innovatieve, professionele kunstgrassystemen.

een mat tuften, maar alle vezels integraal weven, in één keer.

Martin Olde Weghuis, business development manager bij TenCate,

Daarmee zijn de vezels stevig verankerd in een stabiel

afnamepatroon van onze klanten

verduidelijkt de marktontwikkelingen: “Topsporters en

draagweefsel.” Daarbij is producent TenCate Grass erin geslaagd

-Ton Raaphorst, groepsdirecteur TenCate Grass
EMEA

breedtesporters spelen hun sporten steeds technischer. Door

het systeem geheel van dezelfde materiaalsoort te maken. Dit

vezels en componenten zo slim mogelijk op elkaar af te stemmen,

betekent dat er geen aparte tapijtrug meer aan vast hoeft te zitten.

kunnen de groeiende verwachtingen steeds opnieuw worden

“Alles is nu geïntegreerd tot een systeem. Dat betekent weer dat je

waargemaakt.”

de totale mat na gebruik kunt innemen, omdat de kunststof feitelijk
grondstof is gebleven. Zo is het systeem op en top duurzaam en

De natuur voorbij

heel gemakkelijk te recyclen”, aldus Olde Weghuis.

Juist door alle relevante belanghebbenden en onderzoekers bij het
ontwerpen en ontwikkelen te blijven betrekken kan de natuur door

Zuivere pigmenten

TenCate voorbij worden gestreefd. Daarnaast worden alle

Martin Olde Weghuis loopt bij TenCate Grass langs een lange wand

aspecten van een kunstgrassysteem intensief getest. Van tevoren,

waar de geschiedenis van het kunstgras in een museumopstelling

maar ook tijdens de productie of installatie, en vanzelfsprekend

hangt. De allereerste lange groene sprieten uit de jaren zestig en

nadien. Olde Weghuis licht toe: “TenCate test op diverse manieren.

zeventig, gemaakt van nylon, niet door TenCate. “Dat was vijftig

Onder andere met machines en met sporters. In het laboratorium

jaar geleden voor de kunstgrasindustrie een ongelukkige start,

en in de praktijk. Machines testen de vezels op slijtage en de

want bij slidings ontstonden schaaf- en brandwonden.” Tot op de

effecten van wrijving. Daarnaast testen we met machines de

dag van vandaag heeft dit voor beeldvorming gezorgd dat

schokabsorptie, energierestitutie, het stuitgedrag van de bal en tal

voetballen op kunstgras meer blessures zou opleveren. Onterecht,

van andere sporttechnische aspecten. Met sporters worden in de

zo blijkt herhaaldelijk uit wetenschappelijk onderzoek. “Weet je

praktijk tal van testen op en rond het veld uitgevoerd. De

waar je blessures van krijgt?”, zegt Olde Weghuis. “Van trainen op

veldbeleving, slidingvrijheid, blessuregevoeligheid en vele andere

een vlakke kunstgrasmat, en dan een wedstrijd moeten spelen op

punten komen hierbij structureel aan bod.”

een natuurlijk knollenveld.” De ingenieur heeft heel wat stalen
historische kunstgrasmat uit de Verenigde Staten van Amerika op
de muur geprikt. “Dan kun je ook goed zien dat de mat in hete,
droge staten in Amerika meer van kleur verschoten is dan het
kunstgras uit het noorden.” Ook de verbeteringen komen duidelijk
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>Alles is nu geïntegreerd tot een
systeem. Dat betekent weer dat
je de totale mat na gebruik kunt
innemen, omdat de kunststof
feitelijk grondstof is gebleven
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>De kleurstoffen die Europees zijn
goedgekeurd voor kinderspeelgoed
hebben we hier op voorraad
-Martin Olde Weghuis, business development
manager bij TenCate >
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>Grensverleggend in materialen en systemen
tot zijn recht, want er is veel geleerd, in de afgelopen vier

laag fijn rivierzand. Ook niet ideaal, volgens Olde Weghuis. Maar

het sprietje heeft een nerf. Die zorgt voor het rechtop blijven staan.

decennia. Sinds het begin van de nieuwe eeuw zijn de zware

dan vooral om milieuredenen. “Dat speciale zand moet heel droog

We combineren ook twee types vezel, die verschillende kleuren

metalen die zorgden voor kleurechtheid volledig uit de producten

zijn, wil je het gelijkmatig over het veld kunnen instrooien. Dat

groen hebben. Daardoor krijg je ook een veel natuurlijker beeld. Na

van TenCate verdwenen. De vezels van vandaag blijven mooi

betekent dat je het eerst uit de rivier moet winnen en vervolgens

gebruik hoeft deze geweven mat niet naar de verbrandingsoven,

kleurecht door het gebruik van zuivere pigmenten, die verantwoord

heel erg goed moet drogen. Daar gaat meer energie in zitten dan in

maar kunnen we het polyethyleen als grondstof weer innemen. Wij

zijn voor zowel de veiligheid van de spelers als het milieu. Martin

het maken van de mat zelf plus het aanleggen van het veld samen,

werken met GreenFields aan statiegeldsystemen of het leasen van

Olde Weghuis is stellig: “De kleurstoffen die Europees zijn

zo is uit onze levenscyclus analyses gebleken.” In de derde

kunstgrasmatten, wat vooral voor amateurverenigingen maar ook

goedgekeurd voor kinderspeelgoed hebben we hier op voorraad.”

generatie kunstgrasmatten was de belangrijkste verbetering de

voor profclubs financieel aantrekkelijk kan zijn.”

omruil van polypropyleen voor polyethyleen, dat nog zachter en
Levenscyclus analyses

huidvriendelijker is. De vezels werden toen 50 millimeter lang en op

Beleving en onderzoek

Met de komst van de tweede generatie kunstgras werd de mat van

de invullaag van zand kwam ook nog een toplaagje rubberkorrels,

“Voor voetballers is de beleving belangrijk”, stelt Martin Olde

de zachtere polypropyleen vezels gemaakt en opgevuld met een

bestaande uit vermalen gebruikte autobanden. Martin Olde

Weghuis. “We doen voortdurend onderzoek en gaan geregeld met

Weghuis is kritisch: “Dat lijkt dus heel duurzaam vanwege het

een touringcar vol spelers langs verschillende type velden om hun

hergebruikte materiaal, maar in de zomermaanden wordt dat

reacties vast te leggen. Maar beleving is ook te beïnvloeden, zit

zwarte rubber wel erg warm en laat af op bal en kleding. En in

tussen de oren, zo bleek ons eens. Bij een toernooi van spelers die

autobanden zitten ook andere stoffen, die na regenbuien in de

nog nooit op kunstgras hadden gespeeld kreeg de helft van de

grond kunnen doorsijpelen. Zink bijvoorbeeld. Niet

teams vooraf van ons achtergrondinformatie over kunstgras. De

milieubewust dus.”

anders spelers niet. Die eerste groep oordeelde achteraf veel
positiever over het kunstgrasveld dan de tweede groep. De

Eén materiaalsoort

afgelopen tien jaar is de voetbalwereld naar een situatie gegroeid

In de innovatieve, geweven kunstgrasmatten is het opvulsel van

waarin het merendeel van de spelers al zo gewend is geraakt aan

polyolefinen, dat ook weer goed gerecycled kan worden. Deze infill

kunstgras, dat natuurgras niet langer als referentie dient”.

is van dezelfde materiaalsoort als alle vezels. Martin Olde Weghuis

Tegelijkertijd blijft meten weten. “Op biomechanisch gebied weten

pakt een staal van de geweven mat op waar geen harde onderkant

we steeds meer. Het veilig kunnen keren, wenden en draaien is

aan zit van een ander materiaaltype. “Het is een mat uit één stuk.

enorm belangrijk. Maar ook de onderrug van voetballers bleek een

De vezels zijn tot een compacte laag draagweefsel verweven met

rol te spelen, en dat heeft te maken met de hogere energierestitutie

polletjes kunstgrassprieten, zodat er helemaal geen aparte backing

van kunstgrasvelden. Dat voelt voor spelers aanvankelijk prettig

meer nodig is.” De ingenieur laat ook het verschil zien tussen de

aan, maar blijkt toch niet goed genoeg als ze er langdurig op

grassprietjes van vroeger en die van tegenwoordig. “In het begin

spelen. De eisen op dit punt zijn eerder uit de internationale

was het gewoon een lang reepje kunststof. De nieuwste generatie

normering verdwenen, maar TenCate en GreenFields houden er bij

grasvezels zijn nagemaakt van de natuur, biomimicry geheten. Kijk,

de ontwikkeling van onze systemen nadrukkelijk rekening mee.”
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>Grensverleggend in materialen en systemen
Snel, technisch en bespeelbaar

Protecting people

“Voetballers spelen als het ware ‘in de mat’. Ze moeten hun voet

Textile technology company TenCate focuses on the growing

onder de bal kunnen krijgen, willen grip op het gras en snel kunnen

demand for protection of people and their working and living

draaien zonder blessures op te lopen. En ze verwachten dat het

environments. TenCate occupies a unique technology position at

rollen en de stuit van de bal vergelijk zijn met natuurgras. Die bal

the interface of chemicals and textile technology, enabling the

moet immers omhoog. Zo wordt voetbal steeds sneller en

company to develop materials, modules and systems that are an

technischer”, aldus Olde Weghuis. Omdat een voetballer op het

optimum match for specific market demands, usually involving

geweven kunstgrasveld eenvoudig met de voetbalschoen onder de

strict functional requirements.

bal kan komen, kan het goede effect eraan worden gegeven. Het
nieuwste type kunstgras sluit zo nauw aan bij de trends en

Vision

ontwikkelingen. Olde Weghuis licht toe: “Een technische speler wil

TenCate is a company specialising in materials engineering. By

niet dat zijn schot wordt gesmoord in een drassig of uitgedroogd

combining technologies it is possible to produce new materials,

veld, of van richting verandert door hobbels en losse pollen

and these developments also generate new markets and growth for

natuurgras.” De echte winst van kunstgras zit in het aantal

the company. TenCate increasingly offers total solutions,

bespeelbare uren. “Op een kunstgrasveld kun je bij wijze van

independently or in co-operation with partners.

spreken dag en nacht trainen en wedstrijden spelen. De kwaliteit
blijft gelijk. Een voetbalclub die eenzelfde wedstrijd- en

Mission

trainingsschema op natuurgras wil aanhouden, heeft daarvoor

One of the main driving forces of TenCate is the achievement of

enkele velden nodig. En na een fikse winter moet je dan ook nog

progress through innovative material solutions.

heel voorzichtig zijn met bespelen. Kale plekken bij de doelen en

TenCate aims to maintain a leading position in the provision of

rond de middenstip zijn de praktijk. Op een natuurgrasveld kun je

sustainable solutions for personal

niet meer dan zo’n 250 uur per jaar spelen. Op een kunstgrasveld

protection and protection of working and living environments.

maar liefst meer dan 1.500 uur.” De opbouw van een kunstgrasveld
is bij de aanleg per definitie kostbaarder dan de aanleg van
natuurgras, maar na twee tot drie jaar is kunstgras al goedkoper
dan natuurgras door de vele speeluren en de lagere
onderhoudskosten.
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>Wij nemen het zeer nauw met het milieu en
de kwaliteit van onze grondstoffen. Voor het
bewustzijn van de eindgebruikers is het goed
dat we nu met enkele klanten kijken naar de
mogelijkheid om een CE-markering op onze
kunstgrasmatten te krijgen”
-Hein Heerink, salesmanager TenCate Grass
Europe

>TenCate is gespecialiseerd in
materiaaltechnologie. Door technieken
te combineren is het mogelijk nieuwe
materialen te ontwikkelen en produceren

EXPAND HORIZONS
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SHOWCASES IN SPORT
Decennia ervaring met voetbal

4
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DECENNIA ERVARING MET VOETBAL
Showcase Heracles Almelo
Peter Bosz, trainer eerste elftal

Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur

>Ook met deze nieuwe generatie kunstgras kan ik als trainer altijd

>Zowel TenCate als Heracles Almelo is een vooruitstrevende

onder dezelfde omstandigheden trainen. Of het nu sneeuwt, regent,

onderneming. Wij willen beide op het gebied van duurzaamheid

zonnig is of koud, ik kan ons speelsysteem er elk moment van het

opereren en trekken hier samen in op. TenCate is meer dan onze

jaar altijd tot in detail inslijpen. Veel trainingsvelden van natuurgras

hoofdsponsor. De onderneming is al tien jaar lang een zeer

worden vanaf november slechter. Dan bepalen de omstandigheden

betrokken en betrouwbare partner. Wij beschikken in het stadion

waarop je moet trainen. Nu bepaal ik waarop ik train. Met de

over een uitstekend en optisch fantastisch mooi veld, zowel in

installatie van een dergelijke kwaliteit kunstgras help je de trainer

beeld als live. Als je eroverheen loopt voel je dat het veld voldoet

èn de speler. We hebben aantoonbaar minder blessures en kunnen

aan alle eigenschappen die je als voetballer wilt. Het voordeel van

optimaal werken aan onze manier van spelen. Aan het begin van

dit kunstgras is dat je altijd onder dezelfde omstandigheden kunt

het seizoen kijk je welk systeem het beste bij de selectie past. Daar

trainen en spelen. Je ziet bij natuurgras vanaf november tot mei,

kun je vervolgens constant aan werken. Een dergelijk

als de competitie bijna afgelopen is, het veld slechter worden. Veel

kunstgrasveld levert een belangrijke bijdrage aan je werk als

clubs hebben daar problemen mee. De kunstgrasvelden

trainer. Je merkt dat bij clubs die op kunstgras spelen het niveau

daarentegen worden steeds beter. Wij worden als club nauw bij

omhoog gaat

elke ontwikkeling betrokken

Remko Pasveer, aanvoerder

>Het nieuwe kunstgrasveld is uitermate
geschikt voor het voetbal dat wij willen
spelen. Heracles Almelo gaat altijd uit van
het pure voetbal en dat kan prima op deze
ondergrond. Het spel wordt er ook snel van
en daar hebben tegenstanders regelmatig
moeite mee. Soms wordt het wat hard in de
winter, dus veldverwarming zou een mooie
toevoeging zijn
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DECENNIA ERVARING MET VOETBAL
Showcase PEC Zwolle
Art Langeler, coach

Edward van Wonderen, algemeen directeur

Arjan Jansen, directeur projecten

>De toegepaste innovatieve

>Wij wilden een mat die bij onze ambities past.

graspollentechniek zorgt ervoor dat het

>Met dit nieuwe kunstgras is
ons thuisvoordeel weg!

kunstgras voor de spelers enorm natuurlijk
aanvoelt. Het veld ziet er bovendien

EXPAND HORIZONS

die wij als club willen hebben. Omdat we al op
kunstgras speelden waren we enigszins bekend
met de mogelijkheden, en met de beperkingen.

fantastisch uit. Een groep spelers heeft

We willen echter met de tijd meegaan en het

eerst op verschillende velden getraind,

modernste veld hebben dat er is. Kunstgras

waarna de keuze op dit type kunstgrasveld

maakt het mogelijk dat alle teams kunnen

is gevallen
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Het is onderdeel van de professionele uitstraling

spelen ín het stadion. Dat is voor veel
spelers inspirerend

DECENNIA ERVARING MET VOETBAL
Showcases breedtesport in Nederland
Gerrit de Koe, teammanager Buitenaccommodaties

Louis Breukelman, voorzitter HHC Hardenberg

Joop van Ettinger, voorzitter SV Slikkerveer

>De afgelopen jaren zijn we als club snel gegroeid en onze

>Het was noodzakelijk en we hebben er bij

Stadsdeel Oost van Gemeente Amsterdam
>In de zomer van 2011 heeft het Stadsdeel Oost bij de ambitieuze

ambities blijven onverminderd hoog. De kwaliteit van ons

Amsterdamse voetbalvereniging Zeeburgia een van de eerste

sportcomplex is daarbij een belangrijke factor om onze ambities te

de gemeente voor moeten vechten. Doordat

GreenFields® MX velden aangelegd. De club staat bekend om de

realiseren. Voor voetballers is het veld het belangrijkste dat er is.

veranderingen binnen ons sportcomplex zouden

jeugdopleiding, waarvan veel spelers zijn doorgebroken in het

Zodoende hebben we gekozen voor GreenFields® MX, een type

betaald voetbal, waaronder Ryan Donk, Gerard van der Lem en

kunstgras waarop ook in de eredivisie wordt gevoetbald bij

gaan plaatsvinden en wij als vereniging nog

Nordin Wooter. Als Gemeente Amsterdam waren we nieuwsgierig

Heracles Almelo en PEC Zwolle. Ik vind dat het veld qua uitstraling

altijd groeien, kwam de voetbalclub qua ruimte

hoe een innovatie als een geweven veld stand zou houden bij een

net natuurgras is. Ook de spelers zijn enthousiast. Ik weet dat door

in de problemen. Maar eerlijk is eerlijk, de

club waar op het kunstgras meer dan 1.500 uur per jaar wordt

het nieuwe type vezel en de wijze waarop de mat is geweven deze

gespeeld. Het veld is nog altijd in een uitstekende staat. De club,

kunstgrasmat de kwaliteit van natuurgras benadert. Dat betekent

gemeenteraad heeft het goed opgepikt. Het

waar een aantal oud-internationals wekelijks een balletje trapt, is

dat de bal op het kunstgras nagenoeg dezelfde gedragingen

is gelukt om het innovatieve GreenFields® MX

ook zeer tevreden. GreenFields® MX is door het geweven concept

vertoont als op natuurgras. Met dit veld zien we onze toekomst met

kunstgrasveld te verwerven. De komende jaren

een heel mooie innovatie. Het aanraden waard!

veel vertrouwen tegemoet

kunnen wij dan ook zeker vooruit
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DECENNIA ERVARING MET VOETBAL
Showcases GreenFields ® MX internationaal

Alesund Fotbollklubb

Boras Arena

Botkyrka IP

Colovray Sporting Centre

Club: Alesund Fotbollklubb
Product: GreenFields® MX Evolution 42
City: Alesund
Country: Norway
Installation date: June 2012

Club: Boras Arena
Product: GreenFields® MX Trimension 42
City: Boras
Country: Sweden
Installation date: June 2012

Club: Botkyrka IP
Product: GreenFields® MX 50
City: Tumba
Country: Sweden
Installation date: November 2011

Club: Colovray Sporting Centre UEFA
Product: GreenFields® MX 50
City: Nyon
Country: Switzerland
Installation date: August 2011

FC Metz

Finny Idrettslag

Fotbollsarenan i Sdertlje

Geilo Idrettslag

Club: FC Metz
Product: GreenFields® MX 50 Vs
City: Longeville-Les-Metz
Country: France
Installation date: July 2012

Club: Finny Idrettslag
Product: GreenFields® MX Evolution 50
City: Finny
Country: Norway
Installation date: August 2012

Club: Fotbollsarenan i Sdertlje
Product: GreenFields® MX Trimension 42
City: Sdertlje
Country: Sweden
Installation date: June 2012

Club: Geilo Idrettslag
Product: GreenFields® MX Evolution 42
City: Geilo
Country: Norway
Installation date: July 2012

Gulskogen Arena, Strmsgodset IF

Happel stadion I spielfeld 9

Happel stadion II spielfeld 8

Heracles Almelo

Club: Gulskogen Arena, Strmsgodset IF
Product: GreenFields® MX 42
City: Drammen
Country: Norway
Installation date: October 2011

Club: Rapid Wien
Product: GreenFields® MX Evolution 42
City: Wien
Country: Austria
Installation date: May 2012

Club: Rapid Wien
Product: GreenFields® MX Evolution 42
City: Wien
Country: Austria
Installation date: May 2012

Club: Heracles Almelo
Product: GreenFields® MX Trimension 50
City: Almelo
Country: Netherlands
Installation date: August 2012
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Hsavik

PEC Zwolle

Poole Town FC

Skene - Marks Tennisklub

Club: Hsavik
Product: GreenFields® MX Trimension 50
City: Hsavik Iceland
Country: Iceland
Installation date: July 2012

Club: PEC Zwolle
Product: GreenFields® MX Evolution 50
City: Zwolle
Country: Netherlands
Installation date: September 2012

Club: Poole Town FC
Product: GreenFields® MX 42
City: Newburry
Country: United Kingdom
Installation date: April 2012

Club: Skene - Marks Tennisklub
Product: GreenFields® MX Evolution 50
City: Kinna
Country: Sweden
Installation date: May 2012

Sportanlage Buhl

SV Slikkerveer

Tollnes Fotboll

UEFA Centre of Excellence

Club: Stadtgartnerei Schaffhausen
Product: GreenFields® MX 42
City: Schaffhausen
Country: Switzerland
Installation date: September 2011

Club: SV Slikkerveer
Product: GreenFields® MX Excellence
City: Ridderkerk
Country: Netherlands
Installation date: October 2012

Club: Tollnes Fotboll
Product: GreenFields® MX 42 Vs
City: Skien
Country: Norway
Installation date: November 2011

Club: UEFA
Product: GreenFields® MX 50
City: Nyon
Country: Switzerland

VV HHC

VV Zeelandia

Club: VV HHC
Product: GreenFields® MX 50 Vs
City: Hardenberg
Country: Netherlands
Installation date: October 2011

Club: VV Zeelandia
Product: GreenFields® MX 50
City: Amsterdam
Country: Netherlands
Installation date: April 2013
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FUTURE GENERATIONS
Baanbrekend en duurzaam innoveren

5
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BAANBREKEND EN DUURZAAM INNOVEREN
De toekomst begint vandaag
Het meest ideale high-tech kunstgrassysteem ziet er volgens

• Langs of onder het veld ligt een GreenSource waterzuiverende

componentenproducent TenCate Grass en systeemleverancier

installatie, die tevens een groot waterbergend vermogen heeft,

GreenFields als volgt uit:

waarbij het opgeslagen (regen)water wordt gebruikt voor het
besproeien van het veld of voor watergebruik rondom het

• Een geïntegreerd, 3D geweven kunstgrassysteem dat, door de

sportcomplex, waarna het overtollige water wordt hergebruikt

keuze van soortgelijke materialen, volledig recyclebaar is en
gemaakt van verschillende, hoogwaardige kunstgrasvezels

• Onderdeel van het totaalconcept is een camerasysteem
verbonden aan software voor regelmatige onderhoudcontroles

• De polyethyleen kunstgrasvezels zijn gebundeld in meerkleurig

en dagelijkse spelanalyses voor de trainers, teams en spelers.

groene polletjes die grote rotatievrijheid bieden en stevig ad

Zo worden de spelacties gekoppeld aan videobeelden en krijgt

random verankerd zijn in de polyolefine onderlaag

het verloop van de wedstrijd systematisch een waardering

• Naast een natuurlijk uiterlijk hebben de afzonderlijke vezels

kunstgrassysteem ook glasvezelkabels mee te weven, kan het

veerkracht, slijtvastheid, waterhoudend en zonreflecterend

veld vervolgens elektronisch worden verbonden aan het

vermogen

camerasysteem en de analysesoftware

• De recyclebare infill is ofwel door middel van vezels volledig

• Dit kunstgrassysteem van de vierde generatie voldoet aan de

geïntegreerd in het 3D geweven systeem, ofwel van een

toekomstige nieuwe kwaliteitsnormen. De dan wereldwijd

natuurlijk materiaal – zoals kokos – zodat het totale veld in de

hoogst geldende normen

zon vanuit de bovenlaag ook koel en vochtig blijft
• De onderbouw bestaat volledig uit driedimensionaal
geconstrueerd geotextiel dat de eigenschappen van de
verschillende (sport)technische onderlagen bundelt voor
ondermeer egalisatie, drukverdeling, schokabsorptie, demping,
vochtregulatie en drainage
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• Door tijdens de driedimensionale productie van dit

specifieke eigenschappen op het gebied van demping,
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Enhanced skin comfort
Onderzoek
In het onderzoek ‘Enhanced skin comfort’ wordt sinds 2011 de

doordat er wrijvingswarmte ontstaat? Gaan gebruikte materialen

interactie tussen huid en materialen fundamenteel onderzocht. De

de huid irriteren of wordt misschien een allergische reactie

menselijke huid is een gelaagd en complex systeem. Bij wrijving

opgeroepen? Dit kan nu objectief worden onderzocht en

moet het snelheidsverschil tussen twee loopvlakken worden

aangetoond, want dan dient het aantal afweercellen in de huid

overbrugd. Wrijving en slijtage hangen af van hoe de huid en het

sterk toe te nemen. Zo kan antwoord op de gerezen vragen worden

materiaaloppervlak onderling bewegen en wat de gesteldheid van

verkregen. De meetmethode brengt ook de ontwikkeling van

de huid was, zoals de ouderdom, eventuele haargroei of de

aanvullende kwaliteitseisen voor kunstgrasvelden en sportvloeren

vochtigheid of juist droogte van de huid. Door het wrijvingsgedrag

dichterbij. Reden genoeg voor internationale voetbalfederaties om

proberen te voorspellen aan de hand van een model kunnen

het samenwerkingsverband te ondersteunen.

materialen en toepassingen sneller worden geïnnoveerd.
Potentiële richtingen voor vernieuwing zijn grotere

Start onderzoek: 2011. Oplevering onderzoek: 2014

warmtegeleiding door andere vezeltypen of door het coaten van
vezels.
Het onderzoeksproject New Business by Enhanced Skin Comfort is een

De afdeling Dermatologie van UMC Radboud in Nijmegen heeft de

samenwerkingsverband van TenCate, Universiteit Twente, Surface Technology and

afgelopen jaren een nieuwe methode onderzocht om met licht heel

Tribology, DelTecMetaalMaatwerk, Descol Kunststof Chemie BV, Reden BV, Instituut voor

gedetailleerd in de huid te kijken. Het onderzoeksmodel over

Sportaccommodaties BV (ISA Sport), Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Food

wrijvingscontact kan de interactie beschrijven tussen de

& Biobased Research, GreenGran BV, Philips Consumer Lifestyle BV, API Institute en de

menselijke huid en de oppervlakte van producten, zoals kunstgras.

afdeling Dermatologie van het UMC St Radboud.

Deze methode kan niet alleen vaststellen of de huid beschadigd of
gezond is. Ook kunnen de effecten van bijvoorbeeld een sliding op
kunstgras met de methodiek gedetailleerd in beeld worden
gebracht. De samenwerking van medici (vijf promovendi en twee
universitair docenten), technici en het bedrijfsleven biedt goede
perspectieven voor de ontwikkeling van nieuwe producten zoals
sportvloeren en kunstgrassystemen.
Omdat de menselijke huid snel, betrouwbaar en niet-invasief in
beeld is te brengen, kan beter worden vastgesteld wat onder meer
het effect is van een sliding op kunstgras. Wordt de huid rood
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>Het onderzoeksmodel over
wrijvingscontact kan de interactie
beschrijven tussen de menselijke
huid en de oppervlakte van
producten
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• 1997: Onderzoek met Eco Engineering naar
algemene verbetering van sportkunstgrasvelden
• 1998: Onderzoek met Saxion Hogeschool Enschede
naar slijtage van kunstgrasvezels
• 1998: Onderzoek met Universiteit Twente naar
haalbaarheid hybride kunstgrasvelden voor voetbal
• 1999: Onderzoek met TNO naar gebruikers van
sportkunstgras
• 2000: Bedrijfsgericht Technologisch
Samenwerkingsproject met Universiteit Twente
voor de ontwikkeling van sportveilig kunstgras
• 2000: Bedrijfsgericht Technologisch
Samenwerkingsproject met Eco Engineering voor
wrijvingsmetingen aan sportkunstgras
• 2000: Bedrijfsgericht Technologisch
Samenwerkingsproject met Eco Engineering voor
onderzoek naar warmteontwikkeling van
sportkunstgras
• 2001: Onderzoek met TNO naar
sportkarakteristieken en blessures door kunstgras
• 2001: Haalbaarheidsonderzoek met Vredestein naar
wrijvings- en slijtagegedrag van SBR rubber
• 2001: Evaluatieonderzoek met TNO inzake
optimalisatie van kunstgras trainingsveld FC Twente
in Hengelo
• 2001: Ontwikkeling met Eco Engineering van
kunstgrassysteem op trainingscomplex Ajax in
Amsterdam
• 2002: Ontwikkeling met Eco Engineering van
testapparaat voor meten rotatie en lineaire wrijving
• 2002: Ontwikkeling met Universiteit Twente,
Instituut voor Sport & Leisure en Berenschot van
strategische technology roadmap voor
kunstgrassystemen
• 2002: Onderzoek met Eco Engineering naar
schokabsorptie van alternatieve soorten infill
• 2002: Onderzoek met TNO, DVO en Eco Engineering
naar internationale veld-, speler- en
speeleigenschappen
• 2003: Technologisch Samenwerkingsproject met
Universiteit Twente en Instituut voor Sport &
Leisure inzake innovaties in sportkunstgras
• 2004: Evaluatieonderzoek met TNO inzake
spelerservaringen op trainingscomplex
Ajax in Amsterdam
• 2004: Onderzoek met Universiteit Twente naar
veerdemping van kunstgrassystemen
• 2004: Haalbaarheidsonderzoek met Universiteit
Twente, Instituut voor Sport & Leisure en Reden
naar (mathematisch) modelleren en simuleren van
kunstgrassystemen

Technologisch en praktijkonderzoek

TenCate en partners

Door universiteiten, hogescholen en instellingen laat TenCate

Grass geregeld technologisch onderzoek verrichten naar

fundamentele of toegepaste onderzoeksvragen. Daarnaast verricht

TenCate Grass voortdurend industrieel onderzoek teneinde de

opgedane kennis door te vertalen in klantgerichte oplossingen.

Praktijkonderzoek onder sporters, trainers en coaches vindt

geregeld plaats in binnen- en buitenland.
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• 2004: Onderzoek met Reden naar mechanische
eigenschappen van kunstgrasondergronden
• 2005: Ontwikkeling met Universiteit Twente en
Instituut Sport & Leisure van informatiegids over
aanleg en opbouw van kunstgrasvelden
• 2005: Ontwikkeling met Universiteit Twente van
apparatuur voor het testen van slidings
• 2005: Onderzoek met Multiturf naar
multifunctionaliteit van kunstgras
• 2005: Evaluatieonderzoek met Reden naar
robuustheid van kunstgrasbacking
• 2005: Onderzoek met Universiteit Twente naar
levenscyclus analyses van kunstgras voetbalvelden
• 2006: Onderzoek met TNO naar biomechanische
effecten van schoengrip op kunstgras sportvelden
• 2007: Onderzoek met Universiteit Twente, Instituut
Sport & Leisure, Reden, Bygforsk en DEX naar infill
• 2007: Ontwikkeling met Reden van verschillende
sportondergronden
• 2008: Ontwikkeling met Saxion Hogeschool
Enschede van veldverwarmingtesten buiten
• 2009: Verkennende studie (PIDON 1) met
Universiteit Twente naar kunstgrassystemen
zonder infill
• 2010: Ontwikkeling (PIDON 2) binnen TenCate van
3D geweven kunstgrassystemen
• 2011: Onderzoek (PIDON 3) met Universiteit Twente,
Saxion Hogeschool Enschede en Wageningen
University & Research Centre naar biobased
kunstgrasgaren
• 2011: Onderzoek (PIDON 4) met Universiteit Twente,
UMC Radboud en Wageningen University &
Research Centre naar verbetering
slidingvriendelijkheid
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Historische ontwikkeling
Bijlage 1
Een hoogwaardige sportbodem en een professioneel speelveld zijn

nieuwe techniek van polypropyleen tape-extrusie zorgt voor

bepalend voor het succesvol beoefenen van buitensporten.

zachtere, slijtvaste vezels in een met zand ingestrooid veld,

become key

Sportsystemen van kunstgrasproducent TenCate Grass en

waarvan de kleur vrijelijk kan worden gekozen. De geweven

Sinds het tweede decennium van deze eeuw staan de sporters en

systeemleverancier GreenFields geven topsporters én amateurs

backing maakt de speelondergrond stabieler. Hockey schrijft

hun speelcondities volledig centraal in de ontwikkeling van

die ultieme, fysieke sportbeleving op kunstgras. TenCate Grass en

geschiedenis als tweede buitensport op kunstgras.

geïntegreerde sportsystemen van TenCate Grass en GreenFields.

De jaren ‘10: Sporters and their playing conditions

Tal van innovaties maken dit mogelijk. Met de door TenCate Grass

GreenFields willen op een duurzame en veilige manier de natuur
voorbijstreven, opdat teams en individuen kunnen excelleren in

De jaren ‘90: Fibres and backing are key

ontwikkelde driedimensionale weeftechniek kunnen de

sportiviteit en spel.

In de jaren ’90 van de 20ste eeuw forceert níeuwe

eigenschappen uit de toplaag en onderlagen met elkaar worden

polymeertechniek een doorbraak. Polyethyleen voorziet sindsdien

geïntegreerd in één geweven structuur, en gemaakt in één process

De ontwikkeling van kunstgrastapijt in de vorige eeuw tot

in zachte vezels, die volgras watervelden mogelijk maken. De

batch. Het speelveld ziet er mooier uit dan natuurgras, in alle

geïntegreerde sportsystemen heden ten dage, verloopt gestaag. In

sportveiligheid staat nu voorop. Het speeloppervlak wordt steeds

seizoenen. Andere technologische ontwikkelingen zullen blijven

drie decennia is hockey op kunstgras wereldwijd een gegeven.

vriendelijker voor lichaam en huid. Dankzij meer torsievrijheid

bijdragen aan verdere systeemintegratie. Zo wordt de natuur

Tegelijkertijd heeft voetbal op kunstgras het afgelopen decennium

neemt de blessuregevoeligheid af. Kunstgras komt weer een stap

visueel en technisch voorbij gestreefd. Daarmee kunnen sporters in

een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het omslagpunt is

dichter bij natuurgras. In de hockeywereld neemt de

hun spel grenzen blijven verleggen.

daar bereikt.

acceptatiegraad sterk toe. Dit opent tegelijkertijd de deur voor
kunstgras in de voetbalwereld.

20ste eeuw
21ste eeuw
De jaren ‘60 en ‘70: The invention is key
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw wordt de natuur

De jaren ’00: System solutions become key

slechts geïmiteerd. De techniek van nylon-vezelextrusie maakt het

Vanaf het begin van de nieuwe eeuw wordt meer en meer gewerkt

mogelijk om groenkleurige buitentapijten te produceren, die

aan kunstgrassystemen voor verschillende sporten, zoals voetbal.

enigszins op natuurgras lijken. Kunstgras is een feit. De spelers

Het worden meerlaagse constructies waarbij het speelveld en de

worden zorgvuldig ingepakt en kunnen voor het eerst bij weer en

sportbodem optimaal op elkaar zijn afgestemd.

wind spelen op een vlakke, schone ondergrond. American Football

Systeemoplossingen met sporttechnische lagen zijn een feit. Aan

is de eerste buitensport op kunstgras.

de toplaag worden rubberen korrels als infill toegevoegd, voor
meer schokabsorptie en energierestitutie. Met waterbesproeiing

De jaren ‘80: Carpet production is key

worden speeleigenschappen vergroot, is het balgedrag natuurlijker

Tijdens de Olympische Spelen van 1976 in Montreal respectievelijk

en neemt de snelheid van het spel toe. Sindsdien maakt ook voetbal

die van 1980 in Moskou worden hockeywedstrijden voor het eerst

als buitensport deel uit van de geschiedenis van kunstgras.

op nylon respectievelijk op polypropyleen kunstgras gespeeld. De
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GENERATIES KUNSTGRAS
Bijlage 2
• 2009: FIFA introduceert het FIFA Preferred Producer initiatief

20ste eeuw

21ste eeuw

Generatie 1

Generatie 3

• ’60: Begin jaren zestig wordt het eerste kunstgras geproduceerd

• 2000: Het eerste getufte, polyethyleen (PE) kunstgrasveld voor

voor kwaliteitsborging van kunstgrasleveranciers

door enkele onderzoekers aan de universiteit van North Carolina,

voetbalveld wordt in Nederland aangelegd op het

Verenigde Staten van Amerika

trainingscomplex van FC Twente

• 1966: Het allereerste buitensporttapijt van nylon kunstgrasvezels
in een foam backing wordt voor honkbal geïnstalleerd in het
Astrodome Baseball Stadium in Houston (Texas), Verenigde

• 2011: TenCate ontwikkelt innovatieve 3D weeftechniek voor
productie geïntegreerde kunstgrassystemen
• 2011: HHC Hardenberg neemt als eerste Nederlandse
amateurclub het geweven GreenFields® MX systeem in gebruik,

• 2003: UEFA start pilotproject met kunstgrasvelden bij vijf
profclubs in het Europese betaald voetbal

ook om het nieuwe systeem te testen voor profvoetbal

• 2003: Eerste divisionist Heracles Almelo doet mee aan

• 2012: Eredivisionist Heracles Almelo neemt als eerste in

Staten van Amerika. Ook de Houston Oilers (AFL) speelden in dat

pilotproject UEFA en neemt als Nederlandse profclub het eerste,

Nederland het geweven GreenFields® MX systeem in gebruik in

jaar op nylon kunstgras

getufte kunstgrassysteem in gebruik in showroom van

showroom van hoofdsponsor TenCate, nadat het is aangelegd

• 1967: Nylon kunstgrastapijt wordt geïnstalleerd in het stadion
van de Indiana State University, Verenigde Staten van Amerika
• 1970: Het eerste buitensporttapijt van polypropyleen (PP)
kunstgrasvezels in een kunststof backing wordt in Europa
geïnstalleerd voor hockey

hoofdsponsor TenCate

door Oranjewoud uit Deventer

• 2005: UEFA en KNVB staan toe – onder de voorwaarde van FIFA

• 2012: Eredivisionist PEC Zwolle neemt als tweede in Nederland

Two Star normering – dat de eredivisie op kunstgras voetbalt

het geweven GreenFields® MX systeem in gebruik, nadat het is

• 2005: Eredivisionist Heracles Almelo neemt het tweede, getufte

aangelegd door C.S.C. Ceelen Sport Constructies uit Zeewolde

kunstgrassysteem in gebruik in showroom van hoofdsponsor

• 2013: componentproducent TenCate is 10 jaar hoofdsponsor van

TenCate
Generatie 2
• 1975: Het eerste getufte, nylon kunstgrasveld voor hockey wordt
in Nederland geïnstalleerd bij Kampong in Utrecht

Heracles Almelo. Dochteronderneming en systeemleverancier

• 2008: Eredivisionist Heracles Almelo neemt derde, getufte

GreenFields krijgt merknaam op de achterzijde van het Heracles-

kunstgrassysteem in gebruik in showroom van hoofdsponsor

shirt

TenCate

• 1976: Tijdens de Olympische Spelen in Montreal, Canada, wordt
hockey gespeeld op nylon kunstgras

schatting cumulatieve aantallen derde generatie voetbalkunstgrasvelden in Nederland

• 1980: Gedurende de Olympische Spelen in Moskou, Rusland
wordt hockey gespeeld op polypropyleen kunstgras
• 1981: De Queens Park Rangers in Engeland is de eerste
voetbalclub die op kunstgras speelt
• ’80 en ‘90: amateurvoetbalclubs spelen op de meer voor hockey
geschikte kunstgrasvelden
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Waardeketen
Bijlage 3
Klantwaarde wordt in een reeks schakels binnen de waardeketen tot

Componentenproducent TenCate en systeemleverancier GreenFields

stand gebracht. Wat betreft sportsystemen van kunstgras varieert

werken met tal van betrokkenen nauw samen binnen de

dat van granulaten en andere grondstoffen tot vezels en weefsels. En

waardeketen. Onderwerpen als (sport)veiligheid en duurzaamheid –

van geotextiel, foamlaag en infill tot de installatie van het veld als

zoals hergebruik, recyclen en biobased – maken onderdeel uit van

onderdeel van een geïntegreerd sportsysteem. De eindgebruikers,

het waardeketenmanagement dat ten grondslag ligt aan beide

de klant en tal van direct of indirect belanghebbenden staan steeds

ondernemingen in de markt voor sportkunstgras.

centraal bij het toevoegen van waarde aan de totaaloplossing.
Samenwerking of co-creatie zijn belangrijke randvoorwaarden voor
het succesvol en klantgericht realiseren van die oplossingen.

Veiligheidsborging refereert aan:
• Highly Protected Risk (HPR) status bepaald door
SAFETY

FM Global

Duurzaamheidsborging refereert aan:

END-USER MARKETS

CUSTOMERS

SUPPLIERS

RAW MATERIALS

• ISO 14001 milieumanagementsystemen

• Soccer
• American Football
• Hockey
• Tennis
• Golf
• Padel
• Multisport
• Landscaping

• Tufters
• Weavers
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GRASS
• System supplier, using:
• Installers
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ISO 9001

GRASS
FM HPR (T, USA)

GRASS

ISO 14001 (NL) / MVO PL (NL)

SUSTAINABILITY

GRASS

GRASS

GRASS

• R&D
• Spinning yarns
• Weaving backing
• Finishing yarns
• Finishing backing
• Quality control
• Packaging & Logistics
• Marketing & Sales

• Chemical suppliers
• Polymer suppliers

• Chemicals
• Polymers

• MVO Prestatie Ladder (MVO PL)

Kwaliteitsborging refereert aan:
• ISO 9001 algemene
QUALITY

kwaliteitsmanagementsystemen

>Componentenproducent TenCate
Grass en systeemleverancier
GreenFields werken met tal van
betrokkenen nauw samen binnen de
waardeketen
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DUURZAAMHEID
Bijlage 4
Het duurzaamheidbeleid van Koninklijke Ten Cate NV – waartoe

thema’s aan die raken aan de bescherming die TenCate biedt.

Kritische prestatie indicatoren TenCate

componentenproducent TenCate Grass en systeemleverancier

Enkele duurzaamheidthema’s zijn: gewichtsreductie, beperking van

Aan de hand van de richtlijnen en definities van het Global

GreenFields behoren – maakt integraal onderdeel uit van het

het energieverbruik, geluidsreductie, isolerende werking,

Reporting Initiative (GRI) zijn op corporate niveau de mvo-

continuïteitstreven van de ruim 300 jaar bestaande onderneming.

watermanagement, hergebruik, recycling, afvalwaterverwerking,

gerelateerde kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) bepaald. Deze

Het is verankerd in de gemeenschappelijke noemer en het

slijtvastheid en resistentie, hitte- en vlamwerendheid. Bij het

KPI’s maken duidelijk waar TenCate wereldwijd staat op sociale,

gemeenschappelijk doel van de TenCate organisatie: de

managen van de waardeketen komen tal van

ecologische en economische aspecten van maatschappelijk

bescherming van mensen en hun werk- en leefomgeving.

duurzaamheidsaspecten in meer of mindere mate naar voren.

verantwoord ondernemen. Tenminste twee keer per jaar worden

Daarnaast is het gebaseerd op de toekomstgerichte visie,

Technologische innovatie springt het meest in het oog. Slechts

de kwantitatieve gegevens van deze aspecten wereldwijd

missie en strategie.

door innovaties te blijven realiseren op technologisch en technisch

uitgevraagd en gerapporteerd. Jaarlijks wordt hiervan verslag

gebied zal het continuïteitsstreven van TenCate geborgd zijn en de

gedaan in het jaarverslag van textieltechnologieconcern

duurzame ontwikkeling gewaarborgd blijven.

Koninklijke Ten Cate nv. Voor de meest actuele gegevens wordt

Maatschappelijke omgeving

verwezen naar het laatste jaarverslag.

TenCate is zich als multinational bewust van de invloed van haar
handelen op de maatschappelijke omgeving. Door het in stand

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

houden van de onderneming met behulp van duurzame

MVO is voor TenCate het middel om duurzaamheid te integreren in

Sociale aspecten

winstgevendheid wil TenCate bijdragen aan het beschikbaar

de bedrijfsvoering. TenCate zet tal van managementsystemen in om

De kritische prestatie-indicatoren over sociale aspecten van

houden van de sociale, ecologische en economische omgeving

in het bijzonder maatschappelijk verantwoord ondernemen

maatschappelijk verantwoord ondernemen voor TenCate betreffen:

voor toekomstige generaties.

zichtbaar, meetbaar en controleerbaar te maken. Dit varieert van

werkgelegenheid, welzijn en veiligheid, onderwijs en opleiding,

Duurzaamheid wordt door TenCate met behulp van maatschappelijk

milieuzorgsystemen (ISO-certificeringen voor kwaliteit, milieu en

diversiteit en gelijke kansen. De kwantitatieve gegevens van

verantwoord ondernemen (mvo) steeds verder geïntegreerd in de

mvo) tot financiële en niet-financiële verantwoording over

TenCate Grass maken integraal onderdeel uit van de in het laatste

bedrijfsprocessen, producten, samenwerkingsverbanden en

ontvangen innovatiegelden en verstrekte sponsoring en donaties.

jaarverslag gepubliceerde gegevens. De volgende sociale
aspecten komen tot uitdrukking:

(marketing) communicatie. Hierdoor wordt een collectief
bewustzijn gecreëerd bij zowel interne als externe

De marktgroep TenCate Grass in Nederland beschikt ondermeer

belanghebbenden. Dit maakt het mogelijk ook met afnemers,

over de volgende managementsystemen:

Duurzaam personeelsbeleid

klanten, partners, instituten en belanghebbenden constructieve

• Sinds 1998: gecertificeerd volgens het

• Personeelsverdeling

initiatieven te verwezenlijken die gericht zijn op het verantwoord
inzetten van mensen in productieprocessen en dito gebruik
van grondstoffen en materialen.

kwaliteitmanagementsysteem ISO 9001
• Sinds 2004: gecertificeerd volgens het
milieumanagementsysteem ISO 14001
• Sinds 2012: gecertificeerd volgens het

Wereldwijde trends

mvo-managementsysteem MVO

Op basis van de wereldwijde trends veiligheid en duurzaamheid

Prestatieladder, niveau 3

waarop TenCate zich richt, dienen zich tal van onderliggende
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• Bedrijfsveiligheid en welzijn
• Opleidingen en trainingen

Ecologische aspecten

Economische aspecten

GreenFields heeft de afgelopen jaren vanuit haar maatschappelijke

De kritische prestatie-indicatoren over ecologische aspecten van

Voor de economische indicatoren aangaande de financiële

betrokkenheid tal van sportactiviteiten incidenteel respectievelijk

maatschappelijk verantwoord ondernemen voor TenCate betreffen:

prestaties van TenCate wordt verwezen naar de jaarrekening bij

structureel gesponsord:

energie, CO2-emissies, water en afvalwater en afvalstoffen. De

het laatste jaarverslag van TenCate. De overige kritische prestatie-

prestaties op deze gebieden zijn een resultante van het integrale

indicatoren betreffen sponsoring en donaties. Steevast wordt door

duurzaamheidbeleid van TenCate. De kwantitatieve gegevens van

TenCate 0,1 procent van de omzet besteed aan maatschappelijke

TenCate Grass maken integraal onderdeel uit van de in het laatste

projecten, waarvan sportsponsoring een aanzienlijk deel uitmaakt.

jaarverslag gepubliceerde gegevens. De volgende ecologische

De kwantitatieve gegevens van TenCate Grass maken integraal

aspecten komen tot uitdrukking:

onderdeel uit van de in het laatste jaarverslag gepubliceerde

• Sinds 2008: partnerschap met FIFA in Afrika inzake
Football For Hope
• Sinds 2009: deelname in tal van sportprojecten als StreetFootball
World, Homeless Worldcup en Football Friends

gegevens. De volgende economische aspecten komen tot
Duurzaam energiebeleid

uitdrukking:

• Energieverbruik
• CO2-Voetafdrukbeleid

Duurzaam maatschappelijk beleid

• CO2-Emissies

• Sponsoringen
• Donaties

Duurzaam afvalwaterbeleid

• Deelnames

• Waterverbruik
• Afvalwater

TenCate Grass heeft de afgelopen jaren vanuit haar

• Duurzaam afvalbeleid

maatschappelijke betrokkenheid naast incidentele donaties aan

• Afvalstromen (soorten, scheiding, recycling, verwerking)

sporters en incidentele sponsoring van sportprojecten, de volgende
sportactiviteiten in Nederland structureel ondersteund:

PEOPLE

PROFIT

PLANET

• Sinds 2003: hoofdsponsor Heracles Almelo
• Sinds 2004: sponsor Cruyff Foundation
• Sinds 2010: sponsor en naamgever TenCate Sportboulevard
Enschede
• Sinds 2011: materiaalsponsor Bounz Amsterdam
• Sinds 2012: official partner KNHB
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CONTACT
TenCate Grass

TenCate Grass, kunstgras componenten

ADRES

TenCate Grass is wereldwijd toonaangevend in de ontwikkeling,

Bezoekadres: G. van der Muelenweg 2 in Nijverdal

productie en het vermarkten van kunstgrascomponenten en het

Postadres: Postbus 9, 7440 AA Nijverdal

ontwerpen van kunstgrassystemen voor topsport, recreatie en

Telefoon: +31 (0)548 633 944

landschappelijke toepassingen. Samen met zakenpartners streeft

Telefax: +31 (0)548 633 372

TenCate Grass een geïntegreerde systeembenadering na. Dit

Email: grass.emea@tencate.com

geeft gebruikers zekerheid over speeleigenschappen, levensduur en

Internet: www.tencategrass.com

duurzaamheid. TenCate Grass heeft productievestigingen in NoordAmerika, Europa en Midden-Oosten.
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CONTACT
GreenFields

GreenFields, kunstgras sportsystemen

ADRES

GreenFields BV is een wereldwijd topspeler binnen de

Bezoekadres: Nylonstraat 7 in Genemuiden

kunstgrassector en specialist in de ontwikkeling, productie,

Postadres: Nylonstraat 7, 8281 JX Genemuiden

levering, installatie en onderhoud van kunstgrassystemen.

Telefoon: +31 (0)38 3372 010

Diversiteit door ontwikkeling is een van de belangrijkste sterke

Telefax: +31 (0)38 3372 011

punten van GreenFields, met verkooppartners in meer dan 100

Email: info@greenfields.eu

landen, waaronder productielocaties in Nederland, Zuid-Afrika,

Internet: www.greenfields.eu

Korea, Algerije en de Verenigde Arabische Emiraten en sterke
allianties met fabrikanten in Australië, Rusland, Noord- en ZuidAmerika. GreenFields is onderdeel van TenCate.
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GRASS
Baanbrekend innoveren voor voetbal

North America

Europe

Asia

South America

Middle East

Australia

Africa
www.tencate.com

