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Den Haag, vrijdag 18 april 2014

GreenFields Stadion in Den Haag klaar voor Hockey World Cup 2014
Naast het Kyocera Stadion in Den Haag is in recordtempo het GreenFields Stadion verrezen. In
dit tijdelijke veldhockeystadion wordt vanaf zaterdag 31 mei een groot aantal interlands
gespeeld om de Rabobank Hockey World Cup 2014. Afgelopen maandag is het GreenFields® TX
tophockeyveld opgeleverd. Gisteren werd het veld door een onafhankelijke keuringsinstantie
goedgekeurd voor officiële wedstrijden. Daarmee is het veld speelklaar voor ’s werelds beste
hockeyers, die binnenkort naar Den Haag komen.
Nadat de grond bouwrijp was gemaakt, kon medio maart worden gestart met de bouw en
installatie van het stadion. Na goedkeuring van de ondergrond werd gestart met de bouw van de
tribunes. Na minder dan drie weken werd op woensdag 2 april het hoogste punt bereikt. Op
maandag 14 april werd het officiële WK hockeyveld van GreenFields opgeleverd. Gisteren,
donderdag 17 april, is het veld sporttechnisch goedgekeurd door Kiwa ISA Sport, een
onafhankelijke keuringsinstelling. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het internationale
tophockey dat voor een dergelijk hockeyevenement in zo’n relatief korte tijd een zo groot tijdelijk
stadion is gebouwd. Dit is de verdienste van het uitstekende teamwork tussen GreenFields en
bouwonderneming Heijmans N.V.
Innovatief kunstgrassysteem
Het tijdelijke stadion is vernoemd naar GreenFields, de leverancier van het innovatieve
hockeyveld waarop tijdens de Hockey World Cup 2014 76 wedstrijden worden gespeeld. ‘Het
wordt een fantastisch toernooi en is een geweldige promotie voor de hockeysport’, voorspelt
Henk Bijsterbosch, directeur marketing & sales van GreenFields. ‘Daarom verbinden wij met trots
onze naam aan dit stadion. Het past bij onze ambities om de hockeysport wereldwijd naar een
hoger plan te tillen.’
In het professionele en amateurvoetbal is GreenFields wereldwijd al vele jaren een vertrouwde
naam. In veldhockey vestigt het bedrijf inmiddels ook zijn reputatie. GreenFields heeft de
afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van innovatieve
kunstgrassystemen voor veldhockey. Dat is gebeurd in nauwe samenwerking met
kennisinstellingen en Nederlandse tophockeyers. Dit heeft geresulteerd in de introductie van het
GreenFields® TX-hockeysysteem. GreenFields® TX is vorig jaar door de nationale hockeybond
KNHB verkozen tot officieel speelveld voor de Hockey World Cup 2014. Door de speciale
‘hockeygroene’ veldkleur is de zich snel voortbewegende hockeybal vanaf de tribune en op tv
beter te volgen.
Tophockeyster Eva de Goede wordt graag geassocieerd met GreenFields. ‘Een GreenFields® TX
veld geeft mij een perfecte controle over de bal bij hoge snelheden, ongeacht de richting van het
spel’, vertelt ze. ‘Bovendien is het veerkrachtig, gaan ballen niet stuiteren en is het buitengewoon
slidingvriendelijk. GreenFields® TX zorgt ervoor dat mijn hockeyspel nog sneller, preciezer en
gecontroleerder is.’

Primeur
De Rabobank Hockey World Cup 2014 vindt plaats van zaterdag 31 mei tot en met zondag 15 juni
in het Kyocera Stadion en het ernaast gelegen GreenFields Stadion. Het Kyocera Stadion biedt
plaats aan 15.000 toeschouwers. Het GreenFields Stadion heeft een capaciteit van 5.000
toeschouwers. Australië en Zuid-Korea hebben op zaterdag 31 mei in het GreenFields Stadion de
primeur. Die dag beginnen de vrouwenhockeyteams van beide landen om 14.30 uur aan de
eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap.

Noot voor de redactie:
Digitale foto's zijn op aanvraag beschikbaar via marketing@greenfields.eu
Een clipje over het GreenFields Stadion en veld is op YouTube beschikbaar via:
https://www.youtube.com/watch?v=JoU5flXu2Fk
Een clipje over Eva de Goede en GreenFields® TX is beschikbaar via:
https://www.youtube.com/watch?v=-v1DsNGCT_c
Voor media-informatie kunt u contact opnemen met:
GreenFields BV
Marketing Department
Lotte de Vries
Telefoon: +31 38 33 72 010
E-mail:
lotte.devries@greenfields.eu
Internet: www.greenfields.eu
GreenFields ontwikkelt, produceert, levert en installeert innovatieve kunstgrassystemen. Dit
geschiedt in samenwerking met en als onderdeel van materiaaltechnologieconcern TenCate.
Inmiddels heeft GreenFields verkooppartners in meer dan 100 landen en mag het zich in diverse
sporten, waaronder hockey en voetbal, tot een van de voorlopers in de markt rekenen.

