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Tophockeyster Eva de Goede is het gezicht van WK hockeyveld
GreenFields® TX
Nederlands Elftal hockeyster Eva de Goede heeft zich aan GreenFields verbonden en is het
professionele gezicht geworden van GreenFields® TX, het WK 2014 tophockeyveld waarop
komende zomer de wereldkampioenschappen hockey worden gespeeld in het Kyocera
Stadion en GreenFields Stadion in Den Haag. GreenFields wil zo haar nieuwe hoogwaardige
kunstgrassysteem een extra boost geven. De 17 deelnemende landen kunnen tijdens de WK
in de Randstad ook trainen op GreenFields® TX hockeyvelden. Inmiddels zijn 11 hockeyclubs
in het Westen van Nederland voorzien van dit hoogwaardige tophockeysysteem.
De 24-jarige Eva de Goede is ondanks haar jonge leeftijd zowel bij haar thuisclub in Amsterdam
als bij het Nederlands elftal al jaren een van de meest gewaardeerde speelsters. De centrale
middenveldster is razendsnel, conditioneel sterk, heeft een uitstekende sleeppush, kan
aanvallen én verdedigen en kan een wedstrijd als geen ander naar haar hand zetten.
Visitekaartje van het moderne hockey
“Eva is met haar attractieve spel het ultieme visitekaartje van het moderne tophockey”, aldus
Ed Donkers, global brand manager bij GreenFields. “Zij heeft alles in zich om uit te groeien tot
de beste hockeyster van de wereld. Eva is sociaal, spontaan, heel puur en heeft van nature
veel power en passie voor haar sport. Kortom, zij heeft de eigenschappen en de drive die
maken dat ze zo goed past bij GreenFields, innovator en wereldwijd leverancier van
hoogwaardige kunstgrassystemen. We zijn verheugd met deze samenwerking voor de
positionering van het WK 2014 hockeyveld”.
Hoogwaardig hockeysysteem
GreenFields® TX is het state of the art tophockeysysteem dat ondermeer samen met diverse
tophockey(st)ers is ontwikkeld. Ed Donkers licht toe: “Dit hoogwaardige hockeysysteem
maakte dusdanig veel indruk op de Nederlandse hockeybond dat de KNHB vorig jaar bepaalde
dat alle wedstrijden tijdens de komende WK 2014 in Den Haag op GreenFields® TX worden
gespeeld. De landen die tijdens de WK tegen elkaar uitkomen worden voor hun trainingen
verwelkomd op hockeyclubs in de Randstad waar dit type WK-veld ook is aangelegd”.
Hoofdrol in hockey commercial
De samenwerking tussen Eva de Goede en GreenFields wordt aangegaan voor een jaar met
een intentie tot verlenging tot en met de Olympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië.
Namens Eva de Goede heeft sportmarketingbureau House of Sports het ambassadeurscontract met GreenFields gesloten. Eva de Goede zal onder meer een hoofdrol vervullen in
een commercial die deze zomer, tijdens de wereldkampioenschappen hockey op verschillende
manieren zal worden uitgezonden. Daarnaast zal zij tijdens diverse evenementen tal van
promotionele activiteiten verrichten voor het tophockeysysteem GreenFields® TX.

Noot voor de redactie:
Digitale foto's zijn op aanvraag beschikbaar via marketing@greenfields.eu
De hockeyclubs die reeds op GreenFields® TX spelen en waarop tijdens de WK 2014 wordt
getraind door de internationale teams zijn: Hockeyclub Naarden in Naarden; Terriers in Heiloo;
AH & BC in Amsterdam; HGC in Wassenaar; HC Klein Zwitserland, HBS Craeyenhout en HDM in
Den Haag; HV Westland in Naaldwijk; VMHC Cartouche in Leidschendam; Ring Pass in Delft; en
Upward in Arnhem.
Het GreenFields Stadion tijdens de WK 2014 is een tijdelijk stadion dat pal naast het Kyocera
Stadion in Den Haag is gelegen.
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GreenFields ontwikkelt, produceert, levert en installeert innovatieve kunstgrassystemen. Dat
geschiedt in nauwe samenwerking met en als onderdeel van textieltechnologieconcern
TenCate. GreenFields heeft verkooppartners in meer dan 100 landen en rekent zich in diverse
sporten, waaronder hockey en voetbal, tot de koplopers in de markt en voorloper in
duurzaamheid.

