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De sportaccommodatiebouwers Sallandse United B.V. uit Haarle en ActGlobal BV, de Nederlandse tak van het internationaal opererende kunstgrasbe-

drijf ActGlobal Sports LLC, hebben de handen ineen geslagen op het gebied van verkoop en realisatie van sportaccommodaties. Na de eerste installa-

ties op het gebied van voetbal in de periode vanaf 2008, is 2015 het jaar geweest om de samenwerking meer inhoud te gaan geven.

De hiervoor genoemde nauwere samenwerking 
heeft geresulteerd in diverse aansprekende nieuw-
bouwprojecten, waaronder: 
• ATC’65, Hengelo, een voetbalveld met een 
  geweven voetbalconstructie genaamd XtremeTurf 
  WX50; 
• CSV Apeldoorn, een voetbalveld met een 
  XtremeTurf DX systeem, gelijkwaardig aan de 
  velden die gebruikt zijn ten tijde van de wereld-
  kampioenschappen voetbal voor dames in 
  Canada;
• VV Eerbeekse Boys, natuurgras-versterkende 

  hybride mat, genaamd XtremeGrass, ten behoeve 
  van het hoofd- en trainingsveld.

Sallandse United heeft als hoofdaannemer ten tijde 
van de realisatie van het nieuwe hockey-complex 
in Zwolle, waarbij twee lokale clubs gefuseerd zijn 
tot een zeer aansprekende vereniging met een bij-
behorend state-of-the-art-hockeyaccommodatie, 
zijn positie op de hockeymarkt ingenomen. Deze 
positie is bij ActGlobal niet onopgemerkt gebleven. 
Deze speler, een van origine Amerikaans bedrijf dat 
sinds 2010 in Nederland gevestigd is met lokale 

productie, heeft op basis van internationale instal-
laties haar positie als FIH Preferred Supplier voor 
Hockey Turf verdiend en heeft reeds in vele landen 
een breed scala aan verschillende hockey systemen 
mogen installeren. De volgende stap, het verwer-
ven van een marktaandeel in Nederland, “het land 
van hockey”, is dan ook een belangrijk speerpunt 
voor ActGlobal. De nauwere en juiste samenwer-
king met Sallandse United zal hiervoor de basis 
zijn. Uiteraard is een samenwerking alleen niet vol-
doende om dit te gaan bewerkstelligen. De basis 
ligt bij een gamma aan kwalitatief hoogwaardige 
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kunstgras hockey-systemen; van zandingestrooide, 
semi-waterveld tot waterveld. 

Nieuw waterveldsysteem: XtremeTurf T13
Op het gebied van watervelden beschikt 
Sallandse United over meerdere systemen 
gemaakt van zowel hoogwaardig nylon garen, 
PE-Monofilamenten getextureerd als PE knit-de-
knit garen. Ook heeft Sallandse United deze syste-
men op verschillende constructies aangebracht, 
waaronder E-Layer, ET-decke en foam-matten. 
Daarnaast heeft ActGlobal met zijn garenpartner 
Bonar een nieuw waterveld-systeem ontwikkeld, 
genaamd XtremeTurf T13. Een van de kenmerken 
van dit nieuwe systeem is dat het voldoet aan 

de FIH-eisen gesteld aan waterveld-constructies, 
maar dan met beperkt watergebruik. Uniek voor 
de Nederlandse hockeymarkt, waarin ook vele 
verenigingen de nadruk leggen op duurzaamheid 
en besparing.
‘Aangezien wij dit systeem graag willen introdu-
ceren in Nederland zijn wij momenteel aan het 
bekijken welke locatie passend is voor dit systeem 
een passende locatie is’, laat het bedrijf weten. 
‘Bent u geïnteresseerd in ons nieuwe systeem of in 
een van onze andere hockey-systemen neem dan 
gerust contact met ons op, of bezoek onze web-
sites: www.sallandseunited.com / www.actglobal.
com.’
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