PERSBERICHT
Op maandag zal de eerste winnaar van het kampioenschap voor
greenkeepers bekend worden.
TORO wordt officiële partner van de Pro League.

Brussel, vrijdag 11 mai 2018 – De Pro League heeft in het begin van dit seizoen een ranking van
de velden van de Jupiler Pro League opgesteld. Dit om de belangrijke investeringen die de
professionele clubs maken te benadrukken en het dagelijkse werk van de greenkeepers en hun
medewerkers te belonen.
De beoordeling van de match delegates, de kapiteins en de T1 van de bezoekende clubs werd na
elke match van de reguliere competitie en na de eerste zeven speeldagen van POI en POII verzameld.
De voorlopige ranking werd week na week van dichtbij gevolgd op de website van de Pro League. De
winnaar van het eerste seizoen zal tijdens het Gala van de Pro League, dat deze maandag 14 mei
doorgaat, bekend gemaakt worden.
« Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van het voetbal en van de televisieproducten die aangeboden
worden door de clubs van de Pro League eveneens afhangen van de kwaliteit van de velden. Vandaar
dat deze ranking noodzakelijk was. Het kampioenschap van de greenkeepers zal volgend seizoen
uitgebreid worden naar de clubs van de Proximus League en de televisieproductie zal na afloop van
elke wedstrijd een 4de beoordeling geven. Naast een trofee die op het Gala uitgereikt wordt, zal de
winnaar een exceptionele prijs ontvangen van TORO dat voortaan zijn merk zal associëren aan dit
klassement. TORO wordt eveneens een nieuwe officiële partner van de Pro League », legt Pierre
François uit, CEO van de Pro League.
« De kwaliteit van de grasmat is een essentieel element voor het goede verloop van een
voetbalwedstrijd en bij TORO streven wij ernaar om innoverend materiaal aan te bieden en om zo de
greenkeepers te helpen bij het bereiken van hun wekelijkse doelstelling. Wij zijn dus zeer verheugd
om de inspanningen van de beste greenkeeper van de Pro League te mogen belonen », zegt Anthony
Nadalin Sr Marketing Manager Toro Europe.
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Voor meer informatie over TORO kunt u terecht op www.toro.com en voor de exclusieve leverancier
in België op www.packogreen.be
Contact Toro EMEA: anthony.nadalin@toro.com
Contact Packo België: kristof.jansseune@packo.be
Contact Pro League: pierre.francois@proleague.be
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