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HOME OF BUSINESS

VOORWOORD
Welkom bij Go Ahead Eagles. Welkom bij een club met een rijke historie,
een enerverend heden en een toekomst vol perspectieven.
Op de klassieke toegangspoort van het stadionterrein prijken de woorden HOME OF FOOTBALL.
De term ‘Home of’ is voor twee vertalingen vatbaar. Allereerst natuurlijk ‘het thuis van’. De ligging
en uitstraling van het stadion, het echte gras, de fans dicht op het veld… Voetbal komt thuis in De
Adelaarshorst.
De andere vertaling is ‘thuis in’. Zoals je thuis (ofwel bedreven) kunt zijn in kleding ontwerpen of
auto’s repareren. Wij zijn vanzelfsprekend graag thuis in voetbal, maar ook in business. Go Ahead
Eagles is een club die leeft, een club die altijd in the picture is. Nationaal en regionaal, met een
trouwe achterban en bruisende Business Club.
De Business Club van Go Ahead Eagles is het grootste zakelijke platform van de regio’s Salland en
Stedendriehoek. De partners van de club lopen uiteen van grote bedrijven en MKB’ers tot ZZP’ers
en kleine zelfstandigen. Er heerst een grote onderlinge gunfactor bij de leden van de Business
Club, die elkaar meerdere malen per maand bij tal van evenementen ontmoeten.
Het commerciële team van Go Ahead Eagles organiseert, faciliteert en legt verbindingen. Zodat
De Adelaarshorst ook uw Home of Business wordt. Aangezien zakendoen maatwerk is, zijn de
mogelijkheden zeer divers. Deze worden in deze Business brochure aan u gepresenteerd.
Daarnaast gaan we graag met u in gesprek om te bekijken waar uw zakelijke behoeften liggen en
hoe wij daarin kunnen voorzien. Wij zijn te allen tijde bereikbaar via commercie@ga-eagles.nl en
0570 – 62 13 57.
Jan Willem van Dop
Algemeen directeur
Vormgeving: Fokko-Ontwerp
Fotografie: Dennis Bresser, Carlo Bruil, Jeffrey Hurenkamp, Henny Meyerink,
Ton Otten, Erik Pasman, Nationaal archief
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Alle in deze businessbrochure genoemde arrangementen, diensten, services en
Business Events zijn onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.
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WANNEER DE ADELAARSHORST
OOK UW HOME OF BUSINESS IS…

DE ADELAARSHORST:
HOME OF FOOTBALL

•

bent u onderdeel van één van de grootste zakelijke	

Wist u dat de Vetkampstraat in Nederland meer naamsbekendheid geniet dan de Kalverstraat?

netwerken van de regio’s Salland en Stedendriehoek.

En dat de lezers van het voetbaltijdschrift ‘Staantribune’ De Adelaarshorst in 2017 nog

•

breidt u uw eigen zakelijke netwerk uit.

uitriepen tot het stadion met de mooiste ligging van het land?

•

vergroot u de naamsbekendheid van uw bedrijf.

•

heeft u uw eigen plek(ken) in het Home of Football De

Go Ahead Eagles speelt al sinds 1920 op de plek die we sinds jaar en dag kennen als

Adelaarshorst.

de Vetkampstraat. Voetbalhistorie komt er nog altijd tot leven. Het is de plek waar

bent u van harte welkom bij tal van exclusieve

landskampioenschappen werden behaald, waar spelers als Jan Kromkamp, Marc Overmars,

(netwerk)events.

Wietse Veenstra, Bert van Marwijk en Paul Bosvelt werden klaargestoomd voor een rijke,

kunt u zakelijke relaties uitnodigen voor een 

internationale carrière.

•

‘De stadions van nu zijn haast allemaal vrij
nieuw. Met veel beton en prefab, gelegen
op een industrieterrein langs de snelweg. De
Adelaarshorst is uniek. Zo authentiek als in
Deventer is het nergens.’

•

Avondje Adelaarshorst.
•

- Voetbalcommentator Jeroen Grueter

kunt u de Studio Coldec Lounge / Van Wijnen Lounge

Vier van die spelers zijn vereeuwigd als naamgever voor een tribune of stadionopgang. De Leo

doordeweeks afhuren voor (netwerk)events van uw

Halle tribune is vernoemd naar de gelijknamige doelman, tweevoudig landskampioen met Go

eigen onderneming.

Ahead en 15-voudig international. De trapopgangen van de Leo Halle tribune zijn vernoemd naar
Gerrit Niehaus en oud-internationals Wietse Veenstra en Dick Schneider. Zij groeiden op in de
wijk Voorstad-Oost, onder de rook van het stadion.

‘De Adelaarshorst is het leukste voetbalstadion van
Nederland. Veruit. Het is net een openluchttheater.’
- Voetbalanalist Johan Derksen

‘In de Vetkampstraat ben je eigenlijk
niet in Overijssel. Het is gewoon Port Vale
of Leeds. Stadionlampen die hun licht
werpen over alle straten in de buurt. Fijne
bakstenen muurtjes. En straks begint de
wedstrijd. Wie voor zulke details gevoelig
is – en veel oudere jongeren zijn dat –
heeft een zwak voor Go Ahead. Het is
van vroeger, het is van de kruidenier op
de hoek, van de Opel Kadett en van de
Thunderbirds.’

Dat laatste symboliseert de sterke band tussen stadion, stad en supporters. Als een van de
weinige stadions in Nederland bevindt De Adelaarshorst zich nog middenin de speelstad. Veel
Deventenaren zien ’s ochtends bij het openen van de gordijnen de karakteristieke lichtmasten

‘Ik heb het gevoel dat ik in Engeland sta. Kort erop, gras;
alles voor een boeiende wedstrijd. Ik zou me eigenlijk om
willen kleden en zo het veld in rennen.’

opdoemen aan de horizon. Ze staan op- en gaan naar bed met Go Ahead Eagles.

- Oud-voetballer John de Wolf

Promotie naar de Eredivisie: 4x (1963, 1992, 2013, 2016)

Palmares Go Ahead Eagles:
Landskampioen: 4x (1917, 1922, 1930, 1933)
Deelname Europa Cup/Europa League: 2x (1965, 2015)

- Voetbalpresentator Tom Egbers
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“Grolsch is trots om naamgever te zijn van de Top
Business Lounge van Go Ahead Eagles, een belangrijke
club in de geschiedenis van het betaald voetbal in
Oost-Nederland.”
- Jacco Potkamp, salesdirecteur Grolsch

ALS GROLSCH PARTNER BENT U
VERZEKERD VAN:

GROLSCH SEATS

•

Het lidmaatschap van de Business Club van

De Business Club van Go Ahead Eagles staat bekend om de grote onderlinge gunfactor onder

Go Ahead Eagles

alle leden, die elkaar meerdere malen per maand bij diverse evenementen ontmoeten. Go Ahead

Exclusieve toegang tot de Grolsch Lounge

Eagles faciliteert de expansie van uw directe zakelijke netwerk door onder meer tal van zakelijke

(inclusief buffet) voorafgaand aan elke thuiswedstrijd

events en netwerkbijeenkomsten te organiseren buiten wedstrijddagen om.

•
•

De beste plekken van het stadion: Business Seats
op de hoofdtribune ter hoogte van de middenlijn

De Grolsch Lounge is een sfeervol ingerichte, exclusieve ruimte waar 200 Grolsch Partners

•

Persoonlijke accountmanager

elkaar rond thuiswedstrijden van Go Ahead Eagles ontmoeten om gezamenlijk te eten, te

•

Een kosteloos account in de exclusieve Go Ahead Eagles

drinken en over diverse (zakelijke) aangelegenheden te praten. Door de intieme sfeer van de

Business App

Grolsch Lounge is het contact tussen de Grolsch Partners laagdrempelig, ongedwongen en meer

Naamsvermelding in en ontvangst van clubmagazine

doelgericht.

•

Kleuren van Juweel
•
•

Naamsvermelding op de officiële clubwebsite van

Als Grolsch Partner beschikt u over de beste tribuneplekken van De Adelaarshorst. Bij elke

Go Ahead Eagles (www.ga-eagles.nl)

thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles heeft u de mogelijkheid zakenrelaties uit te nodigen voor

Introductie als nieuwe Business Partner van

een unieke voetbalbeleving.

Go Ahead Eagles
•

Eenmalig gebruik van de Business-to-Business
database van Go Ahead Eagles

•

De mogelijkheid tot deelname aan businessactiviteiten

•

Toegang tot de oefenwedstrijden in Terwolde

•

Toegang tot de afsluitende oefenwedstrijd in het stadion

•

Toegang tot de 1e ronde van de KNVB Beker, indien dit een
thuisduel is
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ALS BUSINESS PARTNER
BENT U VERZEKERD VAN:

BUSINESS SEATS
De Business Club van Go Ahead Eagles staat bekend om de grote onderlinge gunfactor onder de

•
•

Het lidmaatschap van de Business Club van

leden, die elkaar meerdere malen per maand bij tal van evenementen ontmoeten. Als Business

Go Ahead Eagles

Partner profiteert u van de exposure van Go Ahead Eagles als roemruchte voetbalclub. Buiten de

Toegang tot de Studio Coldec Lounge en

negentien wedstrijddagen per jaar is de Business club van Go Ahead Eagles dé ontmoetingsplek

Van Wijnen Lounge

voor bedrijven in de regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Salland.

•

Rode of gele leren stoelen op de hoofdtribune

•

De mogelijkheid om extra Business kaarten voor de

Als Business Partner verenigt u het nuttige met het aangename. Eenmaal aangekomen in De

hoofdtribune af te nemen (tegen betaling)

Adelaarshorst komt u al snel in contact met andere ondernemers.

•

Persoonlijke accountmanager

U beleeft voetbal en doet zaken. U bent onderdeel van het grootste zakelijke netwerk in de

•

De mogelijkheid om voorafgaand aan thuiswedstrijden

Stedendriehoek, dat bovendien landelijke bekendheid genereert.

tegen betaling te dineren in The Vreedeveld Isolatie Pub
•

Een kosteloos account in de exclusieve Go Ahead Eagles
Business App

•

Naamsvermelding in en ontvangst van clubmagazine
Kleuren van Juweel

•

Naamsvermelding op de officiële clubwebsite van
Go Ahead Eagles (www.ga-eagles.nl)

•

Introductie als nieuwe Business Partner van
Go Ahead Eagles

•

Eenmalig gebruik van de Business-to-Business
database van Go Ahead Eagles

‘‘De Studio Coldec Lounge is de ideale plek om elkaar voor, tijdens of na
afloop van de wedstrijd te ontmoeten. Een gezellige lounge met een fijne
vibe en met voldoende reuring om elke keer weer nieuwe mensen te
ontmoeten. Hierdoor zijn kansen en uitdagingen optimaal aanwezig.’’

•

De mogelijkheid tot deelname aan businessactiviteiten

•

Toegang tot de oefenwedstrijden in Terwolde

•

Toegang tot de afsluitende oefenwedstrijd in het stadion

•

Toegang tot de 1e ronde van de KNVB Beker, indien dit een
thuisduel is

- Ron Bleize, directeur & eigenaar Studio Coldec
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AVONDJE BUSINESS IN DE VAN WIJNEN LOUNGE,
STUDIO COLDEC LOUNGE EN GROLSCH LOUNGE

HET WEDSTRIJDSPONSORSCHAP
OMVAT VERDER:

WEDSTRIJDSPONSORSCHAP
Wilt u met uw onderneming extra exposure genereren rondom een thuiswedstrijd van Go

•

Vier Businesskaarten voor de Studio Coldec Lounge

Ahead Eagles? Dan biedt het wedstrijdsponsorschap volop mogelijkheden om uw bedrijf

Een ‘Avondje Business’ in De Adelaarshorst is een avondvullend programma in een sfeervolle omgeving.

•

Logovermelding in programmabulletin Matchday!

nog meer onder de aandacht te brengen bij de toeschouwers in De Adelaarshorst en andere

Twee uur voor aanvang van de wedstrijd kunnen Business Partners al terecht in de Business Lounges

•

Dineren in The Vreedeveld Isolatie Pub voor vier personen

Business Partners in het stadion. De Van Wijnen Lounge, die zich aan de uiterste linkerzijde

van het stadion. Business Partners die de Business Club binnenlopen, kunnen letterlijk drie kanten op:

•

De mogelijkheid om uw onderneming te presenteren

van de Business Club bevindt, leent zich uitstekend voor het geven van bedrijfspresentaties

tijdens het diner

voorafgaand aan de wedstrijd. Tijdens thuiswedstrijden is de Van Wijnen Lounge voor iedereen

Eén parkeerplaats op het parkeerterrein naast

toegankelijk.

rechtdoor om gezellig en ongedwongen in de Studio Coldec Lounge te borrelen, linksaf voor een drie gangen
keuzemenu in The Vreedeveld Isolatie Pub en rechtsaf voor een meer formele ontmoeting met andere

•

De Adelaarshorst

Business Partners in de Grolsch Lounge. De Van Wijnen Lounge, die zich aan de uiterste linkerzijde van de
Business Club bevindt, leent zich uitstekend voor het geven van bedrijfspresentaties.

•

De mogelijkheid om te flyeren in de Studio Coldec Lounge

Uw bedrijfslogo is voor en na de wedstrijd en in de rust zichtbaar op de lichtkrant van het

•

Eén minuut LED-boarding

scorebord. Verder is uw bedrijfsuiting één minuut te zien op de LED-boarding en wordt uw

Op wedstrijddagen wordt de avond geopend in de Grolsch Lounge, waar de Match Legend zijn licht laat

bedrijfsnaam bij aanvang van de wedstrijd omgeroepen door de stadionspeaker. Vijf minuten

schijnen over het aankomende duel en waar Business Partners met hun gasten kunnen genieten van een

voor het einde van het duel wordt u naar het veld begeleid voor een fotomoment.

lopend buffet. De Grolsch Lounge, Studio Coldec Lounge, Van Wijnen Lounge en The Vreedeveld Isolatie Pub
zijn allemaal even sfeervol ingericht en er is voor Business Partners volop gelegenheid om bij elkaar aan te
schuiven of juist plaats te nemen aan de voor hen gereserveerde tafel in The Vreedeveld Isolatie Pub.

“Voor ons is een Avondje Business een leuke manier om
in contact te komen met ondernemers uit de regio én
biedt het ons de mogelijkheid voor een gezellige avond
met relaties. En dat allemaal in het meest levendige
stadion van Nederland.”
- Fabian Dolman, directeur Thermen Bussloo

10

11

VOETBALOPLEIDING
Sinds jaar en dag staat Go Ahead Eagles bekend om het kweken van talent. Bert van

STEUNT U DE SPELERS VAN
DE TOEKOMST?

BUSINESSTEAM GO AHEAD EAGLES
Als Business Partner kunt u ook op sportief vlak uw beste (voetbal)

DE ADELAARSHORST:
HOME OF COMMUNICATIE

beentje voorzetten door lid te worden van het businessteam van

Marwijk, Wietse Veenstra, René Eijkelkamp, Marc Overmars, Demy de Zeeuw, Jan
Kromkamp en Uğur Yildirim. Het is zomaar een greep uit de vele jeugdexponenten van Go

De Go Ahead Eagles Voetbalopleiding heeft het certificaat Regionale

Ahead Eagles die het schopten tot international.

Voetbalopleiding en dient voor talentvolle voetballers als voorportaal voor
de hoofdmacht van Go Ahead Eagles. Voor de verdere doorontwikkeling van

Go Ahead Eagles. Meerdere wedstrijden per seizoen neemt het
businessteam het op tegen businessteams van andere clubs uit het
betaalde voetbal. Het streven is om elke maand één wedstrijd te
spelen, afhankelijk van het speelschema van de eerste selectie van

Binnen de Go Ahead Eagles Voetbalopleiding staat alles in het teken van de bal. Go

de Go Ahead Eagles Voetbalopleiding is sponsoring essentieel. Ondersteunt

Ahead Eagles is er namelijk van overtuigd dat pure voetbalbeleving het voor jeugdspelers

u de Voetbalopleiding en profileert u zich als sponsor van de spelers van de

aantrekkelijk maakt om deel uit te maken van de opleiding van de club. Alle activiteiten

toekomst? De mogelijkheden zijn zeer divers!

tegenstanders.

zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij het najagen van hun droom: slagen bij Go Ahead

Voorbeelden van sponsoring van de Voetbalopleiding:

De ‘contributie’ voor leden van het businessteam van Go Ahead

Eagles en doorbreken als profvoetballer.

Doelpuntenactie: Doneer tussen de €0,25 en €1,- per gescoord doelpunt

binnen de Go Ahead Eagles Voetbalopleiding zijn er dan ook op gericht om jeugdspelers

van de jeugdteams. De Voetbalopleiding scoort letterlijk dankzij uw bijdrage!
Go Ahead Eagles streeft naar een kwalitatief hoogwaardige voetbalopleiding voor de

Ballenactie: Voor €250,- per seizoen maakt u de ballenactie mede mogelijk.

regio Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen) waarbij de individuele begeleiding

Van dit bedrag worden na gewonnen thuiswedstrijden van het eerste 30

van voetbaltalent centraal staat. De Go Ahead Eagles Voetbalopleiding staat een Eagles-

Eagles-ballen het publiek in geschoten en gegooid door de spelers. Het

signatuur voor waarbij jeugdspelers technisch vaardig, tactisch geschoold en fysiek sterk

overgebleven bedrag gaat naar de Voetbalopleiding. Win-win dus!

moeten zijn en over een goede instelling / mentaliteit beschikken. Om dat te realiseren is

Boarding: Neem boarding af op het speel- en traincomplex aan de

het ook belangrijk om een goede samenwerking te hebben met alle amateurverenigingen

Zuiderlaan in Twello en ben het hele jaar zichtbaar bij de jeugdwedstrijden.

in de regio Stedendriehoek. Om elkaar te helpen, te versterken en om van elkaar te leren.

Trainingspaksponsoring: Uw bedrijfsnaam op de trainingskleding van de
sterren van morgen? Dat kan met trainingspaksponsoring.

Uiteraard wil Go Ahead Eagles met de jeugdteams van de Voetbalopleiding op een zo
hoog mogelijk niveau presteren. Wedstrijden winnen, prijzen pakken. Daarbij verliest Go

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken:

Ahead Eagles echter nooit uit het oog waar het daadwerkelijk om draait: doorstroming

0570 – 62 13 57 en commercie@ga-eagles.nl

Go Ahead Eagles en de beschikbaarheid van businessteams bij de

Eagles bedraagt € 150,- per seizoen. Bij het lidmaatschap van het
businessteam zijn inbegrepen:
•

Een diner voorafgaand aan de wedstrijden die worden bezocht

•

Toegangskaarten voor de uitwedstrijden die worden bezocht

•

Eventuele huur van een bus bij uitwedstrijden

•

Een wedstrijdtenue (in bruikleen)

De communicatieafdeling van Go Ahead Eagles werd in de seizoenen 2015/2016, 2017/2018,
2018/2019 en 2019/2020 uitgeroepen tot beste van de Eerste Divisie. Via ruim 20 eigen kanalen
houdt de club sponsoren, supporters en andere betrokkenen op de hoogte van het reilen en zeilen
van Go Ahead Eagles.
Go Ahead Eagles heeft de kennis, expertise en het bereik in huis om u te ondersteunen bij het
bereiken van maximale exposure. Wilt u in één klap uw naamsbekendheid vergroten onder een
omvangrijk publiek? Wilt u in contact komen met potentiële klanten? Of wilt u uw betrokkenheid
bij Go Ahead Eagles extra voor het voetlicht brengen? Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsvideo met
rood-gele tint van onze huisvideografen van Rocketboys!
Wij zijn benieuwd naar uw wensen en behoeften.

ONLINE CLUBKANALEN
GO AHEAD EAGLES IN CIJFERS

van jeugdspelers naar de eerste selectie. Kampioen worden is niet het primaire doel,

Twitter.com/GAEagles: 28.500 volgers

kampioenen maken is dat wél!

Facebook.com/GAEagles: 27.139 likes
Instagram.com/GAEagles: 27.200 volgers
YouTube.com/goaheadeagles1902: 3.550 abonnees
LinkedIn: Go Ahead Eagles: 5.555 volgers
Go Ahead Eagles App: 15.000 downloads
www.ga-eagles.nl: 758.000 bezoeken /
495.000 unieke bezoekers / 1.900.000 paginabezoeken
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Cijfers per 1 november 2020

13

BUSINESS EVENTS: NETWERKEN EN
(SPORTIEVE) ONTSPANNING
Op de agenda van de Business Club van Go Ahead Eagles staan lang niet alleen de thuiswedstrijden
in De Adelaarshorst. Gedurende het seizoen ontmoeten de Partners van de club elkaar eveneens
tijdens tal van Business Events.
Gezocht wordt altijd naar de perfecte balans tussen netwerken en (sportieve) ontspanning. Zo staat
het jaarlijkse wisseldiner in het teken van verbinding, terwijl de ‘Happen en Stappen’-avond – een van
de absolute kalenderklassiekers – een informeler karakter kent.
Andere terugkerende events zijn onder meer de Golfdag, het sponsorontbijt, de bedrijvenbezoeken en
de gezamenlijke trip rondom een uitduel van Go Ahead Eagles.

Fotograaf Ton Otten is regelmatig van de partij tijdens de
Business Events van Go Ahead Eagles! Op deze pagina’s de
visuele terugblik op de jaarlijkse ontbijtsessie bij Thermen
Bussloo.
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HOME OF BUSINESS

Postadres
Postbus 184, 7400 AD Deventer
Stadion De Adelaarshorst
Vetkampstraat 1, 7416 WK Deventer
Routebeschrijving De Adelaarshorst (komend vanaf de A1):
0570 - 621357

•

Neem afslag 23 (Deventer)

commercie@ga-eagles.nl

•

Ga aan het einde van de afrit rechtsaf (Deventerweg / N348)

•

Na 850 m (komend over de A1 vanuit het oosten) óf na 1,3 km (komend over
de A1 vanuit het westen): buig rechts af bij Hanzeweg

facebook.com/GAEagles
twitter.com/GAEagles
www.ga-eagles.nl

•

Na 1,4 km: linksaf richting Snipperlingsdijk / N344

•

Na 650 m: rechtsaf richting Veenweg

•

Na 580 m: rechtsaf richting Vetkampstraat

