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DI-RECT: ambassadeur van Invictus Games
Den Haag 2020
Den Haag - De Haagse rockband DI-RECT is vanaf komende week ambassadeur

van de Invictus Games Den Haag 2020. DI-RECT zal onder meer een muzikale

bijdrage leveren tijdens de openingsceremonie van het internationale

sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen en veteranen, dat van

zaterdag 16 april tot en met vrijdag 22 april in het Zuiderpark in Den Haag zal

plaatsvinden.
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Dat de Invictus Games The Hague 2020 presented by Jaguar Land Rover, juist voor DI-RECT

als muzikale ambassadeur koos, mag geen verrassing heten. De band vindt weliswaar zijn

oorsprong in Den Haag, maar heeft immers een internationaal geluid. Juist dat is ook wat de

organisatoren van de Invictus Games beogen. Tijdens het internationale sportevenement voor

fysiek en mentaal gewonde militairen en veteranen komen deelnemers uit 20 landen, van

Australië tot de Verenigde Staten, bijeen op Nederlandse bodem. 

Wild Hearts

Reeds in 2019, de Invictus Games waren een jaar ervoor al aan Den Haag toegewezen, spraken

de band en organisatie over een samenwerking. Daarbij werd de intentie uitgesproken dat DI-

RECT een passend themanummer zou maken voor de Invictus Games Den Haag. Uiteindelijk

viel de keuze op het nummer ‘Wild Hearts’, de titelsong van het album waar DI-RECT destijds

aan werkte die volgens zowel de band als de organisatie erg goed bij het evenement en haar

achterliggende gedachten past. Het lied gaat over veerkracht. Mensen willen graag een eigen

plek in de samenleving en vechten ervoor om een eigen identiteit te kunnen behouden. Het

nummer biedt hoop, aldus de band.

DI-RECT: “Deze samenwerking zat al lange tijd in de pijplijn, al voor de oorspronkelijke editie

die voor 2020 in de planning stond waren we gevraagd om de Invictus Games muzikaal kracht

bij te zetten. Het nummer ‘Wild Hearts’ zal deze editie als een anthem worden ingezet, een

grote eer. Wij zijn als band dan ook trots om onderdeel te mogen zijn van dit bijzondere

evenement wat ook nog eens in onze hometown plaatsvindt. Gedurende het hele evenement

zullen wij dagelijks de activiteiten muzikaal omlijsten.”

Betrokkenheid

De Invictus Games brengt (oud-)militairen bij elkaar die onder meer dankzij sport aan hun

herstel werken. Ook de kameraadschap van medesoldaten en Family & Friends spelen een

belangrijke rol. 

DI-RECT is al vanaf het begin betrokken bij de organisatie van de Invictus Games Den Haag. In

mei 2019 was de band erbij tijdens het ‘one-year-to-go-moment’. Bij die gelegenheid maakten

de bandleden kennis met de Nederlandse deelnemers aan de Invictus Games. Bovendien deden

ze mee aan een wedstrijdje rolstoelbasketbal.



De Invictus Games moesten na het uitbreken van de coronapandemie tot twee keer, zowel in

2020 als 2021, worden uitgesteld. Naar de start in het paasweekeinde van dit jaar wordt dan

ook al lang uitgekeken.  

Thema song

DI-RECT zal Wild Hearts ten gehore brengen tijdens zowel de openings- als sluitingsceremonie,

bovendien zal het in de diverse sportaccommodaties op het Invictus Games Park onder alle

videobeelden worden gemonteerd. De zendgemachtigden zullen het ook bij hun tv-leaders,

instarts en samenvattingen gebruiken als themasong.

Wild Hearts stond afgelopen december voor het eerst in de NPO Radio 2 Top2000, op nummer

1775. DI-RECT’s hit Soldier On, uit 2020, staat zelfs op de veertiende plaats in deze jaarlijkse

muzieklijst.

DI-RECT bestaat uit Jamie Westland (drums), ‘Spike’ van Zoest (gitaar), Bas van Wageningen

(basgitaar), Paul Jan Bakker (gitaar) en Marcel Veenendaal (zang). Veenendaal nam in 2009 de

rol als leadzanger over van Tim Akkerman, die sinds de oprichting van de band in 1999 de

vocals verzorgde. Akkerman koos in 2009 voor een solocarrière.

De band had in de eerste jaren direct een aantal hits, waaronder ‘Just the Way I do’, ‘Inside my

Head’ en ‘She’. In de afgelopen 20 jaar werden twaalf albums en diverse top-10 hits afgeleverd.

De band gaf meer dan 2000 live-shows in binnen- en buitenlands en ontving talloze awards.

Begin 2022 kreeg DI-RECT de Popprijs 2021 van Buma Cultuur toegekend.
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Over de Invictus Games Den Haag 2020

De duurzame en compacte Invictus Games The Hague 2020 vinden plaats van 16-22 april

2022 in het Zuiderpark. Het populaire park wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot

Invictus Games Park. Iedereen kan gratis het park in en er worden kaarten verkocht voor de

sportlocaties voor wie de deelnemers wil steunen en aanmoedigen. In het Invictus Games

Park wordt een tijdelijk stadion gebouwd als aanvulling op de bestaande Sportcampus en het

atletiekcomplex. Zwemmen vindt plaats in het nabijgelegen Hofbad. Meer informatie van

www.invictusgames2020.com

ONLINE NEWSROOM: https://invictusgames2020.pr.co/nl/

https://invictusgames2020.pr.co/nl/


OVER INVICTUS GAMES THE HAGUE 2020

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. De
Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder
begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

‘Invictus’ staat voor ‘onoverwonnen’. Het symboliseert de vechtlustige geest, van fysiek en/of mentaal gewonde
militairen. Het laat zien wat je, ondanks je verwondingen, kunt bereiken.

Aan de Invictus Games, die in het voorjaar van 2022 in Den Haag worden gehouden, doen 500 deelnemers
mee, uit 20 verschillende landen. Zij zullen actief zijn in tien verschillende sporten.

Alle deelnemers mogen, op uitnodiging en kosten van de organisatie, twee vrienden of familieleden die hebben
geholpen tijdens het revalidatieproces meenemen naar het evenement.

Iedere deelnemer aan de Invictus Games heeft zijn eigen verhaal, maar allen hebben ze de innerlijke kracht
gevonden om door te gaan en zichzelf op te richten. Alleen, met hulp van familie en vrienden, maar altijd mede
dankzij de kracht van sport.

The Invictus Games is an international adaptive sporting event for Wounded, Injured and Sick Servicemen and
women, both serving and veteran. The Games use the power of sport to inspire recovery, support rehabilitation
and generate a wider understanding and respect of all those who serve their country.

The word ‘Invictus’ means ‘unconquered’. It embodies the fighting spirit of wounded, injured and sick Service
personnel and personifies what these tenacious men and women can achieve post injury.

The Invictus Games is about much more than just sport – it captures hearts, challenges minds and changes
lives.

The Invictus Games 2020 will be held in The Hague in the spring of 2022 and invites 500 competitors, from 19
different countries. They will participate in 10 different sports. 
All competitors may bring two friends or family members who have helped during the rehabilitation process, at
the invitation and expense of the organization.

The participants all have their own story of physical and/or psychological injury or illness. But all of them have
found the inner strength to go on and reinvent themselves. Sometimes alone, often with the help of family and
friends, but always through the power of sport. The Invictus Games The Hague 2020 is the platform to share
their stories and add another chapter to their book of life.
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