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GreenFields® TX verkozen door Australische hockeybond
Hockey Western Australia heeft in het stadion van Perth in Australië een GreenFields® TX
kunstgrassysteem laten aanleggen. Dit hockeysysteem is gelijk aan dat waarop deze
zomer in het Kyocera Stadion en het GreenFields Stadion in Den Haag de wereldkampioenschappen hockey worden gespeeld. GreenFields® TX is het state of the art
tophockeysysteem dat voor de WK Hockey 2014 door textieltechnologieconcern TenCate
is ontwikkeld met tal van tophockeyers. GreenFields is de officiële leverancier van dit
duurzame systeem.
In navolging van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en meer dan tien tophockeyclubs
in Nederland heeft de Australische hockeybond gekozen voor het hoogwaardige
GreenFields® TX systeem. In de voorbereidingen naar de WK Hockey 2014 in Den Haag
willen de Australiërs uitgebreid ervaring opdoen met dit officiële WK-kunstgras. Daartoe is
het kunstgrasveld in het Perth Hockey Stadium in Australië vervangen. Dit is de
accommodatie waar de nationale teams van Australië de belangrijkste wedstrijden
voorbereiden en spelen.
Trish Heberle, Performance Director van Hockey Australia, stelt: ‘Het GreenFields® TX
hockeysysteem is geweldig en onze atleten trainen graag op dit veld. De balrol is strak en
het balgedrag natuurlijk, twee belangrijke eigenschappen. Een ander groot voordeel is het
feit dat wij nu kunnen trainen op dezelfde ondergrond als de WK-velden’. De
werkzaamheden in Perth betroffen de verbetering van de asfalt ondergrond, het
aanbrengen van een nieuwe de elastische onderlaag (e-layer) en het installeren van het
GreenFields® TX hockeysysteem met gebruikmaking van een klemsysteem rond het veld.
Hierdoor vermijdt GreenFields het gebruik van lijm tussen het veld en de e-layer. Dit
systeem is de eerste in zijn soort in Australië. Het Australische HG Sports Turf voerde deze
werkzaamheden uit voor GreenFields.
State of the art hockeykunstgras
GreenFields® TX is het resultaat van de ambitie van GreenFields om na betaald voetbal
(het GreenFields® MX systeem voor voetbalclubs in de Eerste Divisie, CED) ook voor de
hockeysport een topveld te ontwikkelen; een veld dat zich bij uitstek leent voor het
spelen van modern en snel hockeyspel op het allerhoogste niveau. Die ontwikkeling vond
plaats met inbreng van kennis en ervaring van Nederlandse hockeyinternationals. Het

resultaat is een state of the art tophockeysysteem. Ed Donkers, global brand manager van
GreenFields, licht toe: ‘De ambities van de Australische hockeyteams zijn hoog. Ervaring
met het spelen op GreenFields® TX helpt dit land om hoge ogen te gooien op de WK 2014.
De overige landen die tijdens de WK tegen elkaar uitkomen, kunnen ook trainen en
oefenen op een WK-veld omdat dit type op meer dan tien plaatsen in de Randstad is
geïnstalleerd’.

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
door de internationale teams wordt getraind, 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 en Ring Pass in Delft.
Het GreenFields Stadion tijdens de WK 2014 is een tijdelijk stadion dat is gelegen pal
naast het Kyocera Stadion in Den Haag.
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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.

