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AMERSFOORT – Livera is de nieuwe naamgevende partner van de Hoofdklasse Hockey Dames. De
hoogste hockeycompetitie voor dames in Nederland heet vanaf heden de Livera Hoofdklasse
Hockey Dames. Livera, de retailketen met ruim 100 speciaalzaken op het gebied van lingerie-,
nacht- en badmode verbindt zich voor drie seizoenen aan de Hoofdklasse Hockey Dames.
Tevens wordt Livera Official Supplier van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
Partner voor het dameshockey
Voorzitter Madeleine Buise van de Hockey Hoofdklasse CV (HHcv) is zeer content met de
samenwerking: “Voor het eerst in de geschiedenis van de Hoofdklasse Hockey Dames krijgt deze
competitie een eigen, naamgevend, partner. Dit onderstreept de aantrekkingskracht en toenemende
waarde van het dames tophockey. KNHB-directeur Erik Gerritsen vult aan : “Naast het partnership
van Livera met de Hoofdklasse Hockey Dames verbindt Livera zich ook als Official Supplier aan de
KNHB. Livera gaat zich op de gehele dames hockeydoelgroep richten, met name rondom interlands
en toernooien in Nederland. Dat geeft dit partnership een extra betekenis.”
Unieke kans
“Het partnership met de Hoofdklasse Hockey Dames en de KNHB is voor Livera een unieke kans”,
aldus algemeen directeur Ruud Jacobse. “Meer dan 60% van alle hockeyers is vrouw. Deze
samenwerking geeft ons een relevante mogelijkheid om met hen in contact te komen. Daarnaast
komen onze kernwaarden in belangrijke mate overeen met die van de hockeysport.” Carolien
Wenderich, Marketing Manager van Livera, stelt: “Hockey is een echte teamsport, de sociale band
die de dames hebben gaat vaak verder dan alleen die op het veld. We kijken er naar uit om bij te
dragen aan de professionalisering van de Hoofdklasse Hockey Dames en passende activiteiten te
ontplooien, zowel rondom de Hoofdklasse Hockey Dames als op andere relevante hockeymomenten.
Totstandkoming
Het partnership van Livera met de Hoofdklasse Hockey Dames en de KNHB is tot stand gekomen door
Eyecons Hockey, een initiatief van televisieproducent Southfields en sportmarketingbureau House of
Sports. Eyecons Hockey exploiteert namens de HHcv de collectieve commerciële belangen van de
hockeyclubs verenigd in de HHcv.
Op zondag 14 oktober is de 9e speelronde van de Livera Hoofdklasse Hockey Dames waarin 12 clubs
strijden om de felbegeerde landstitel. De sterkste hockeycompetitie ter wereld voor dames is onder
meer te zien via de mediapartners Ziggo Sport, NOS en hockey.nl.
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Over Hockey Hoofdklasse CV:
De Hockey Hoofdklasse CV (HHcv) behartigt de collectieve media-, marketing- en sporttechnische
belangen van de clubs welke uitkomen in de hoogste hockeycompetities van Nederland (heren &
dames). De HHcv is opgericht in april 2009 en stelt zich ten doel om de hoogste hockeyafdelingen in
Nederland verder te professionaliseren.
Over Livera:
Livera is opgericht in 1969 door een vijftal ondernemers. De inmiddels full-franchise organisatie is
een begrip in het Nederlandse retail landschap, met ruim 100 speciaalzaken. Met haar 50 jarig
bestaan kan ze met recht zeggen over een enorme expertise te beschikken en de vrouw als geen
ander te begrijpen. Livera is er voor alle vrouwen en biedt een diversiteit aan moderne en modieuze
lingerie-, nacht- en badmode die voldoet aan ieders wensen.
Over KNHB:
De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) is opgericht op 8 oktober 1898. De KNHB
concentreert zich op het gericht werven en behouden van hockeyers en betrokkenen, vanaf de
Jongste Jeugd tot de veteranen LX en van breedtesport tot topsport. Om aan te (blijven) sluiten op
de wensen en behoeften van al haar leden en betrokkenen ontwikkelt de KNHB het hockeyaanbod
continu. Binnen de organisatie zijn 1100 mensen actief, met name vrijwilligers. Circa 150
medewerkers zijn in dienst waarvan 58 werkzaam zijn op het bondsbureau. Het sturende orgaan
binnen de organisatie is het bondsbestuur dat bestaat uit 9 leden. Gezamenlijk zetten zij zich in voor
kwalitatief goed hockeyaanbod en voor de ondersteuning van 322 clubs met een totaal aantal leden
van circa 255.000.
Over Eyecons Hockey:
Eyecons Hockey exploiteert exclusief namens de HHcv de media-, collectieve marketing- en fan
datarechten van de Hoofdklasse Hockey dames- en herencompetitie. Eyecons Hockey, gelieerd aan
moederbedrijf Eyecons, is een initiatief van televisieproducent Southfields en sportmarketingbureau
House of Sports. De missie van Eyecons Hockey is om met haar gebundelde kennis en expertise,
aangevuld met slimme techniek, de hockeysport maximaal te laten renderen.

