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Go Ahead Eagles allereerste circulaire voetbalclub met plastic bekers 
 

400.000. Dat is het aantal plastic bekers dat Go Ahead Eagles in een ‘normaal’ 

Eredivisieseizoen verbruikt rondom thuiswedstrijden. Voorheen gingen deze na gebruik 

allemaal de verbrandingsoven in. Tot vandaag. Met het oog op een duurzame toekomst zet 

Go Ahead Eagles nu een grote stap, door als allereerst voetbalclub in Nederland 100% 

circulair te worden op het gebied van plastic bekers. 

 

Samen met partners Bordex, Promotiebeker, Conpax en de Supportersvereniging zorgt Go 

Ahead Eagles ervoor dat van alle plastic bekers die in de daarvoor bestemde afvalbak 

worden gegooid nieuwe plastic bekers worden gemaakt. En ook uit het overige afval 

worden herbruikbare bestandsdelen teruggewonnen. In de video op onderstaande link 

wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat: 

https://youtu.be/C_op333qL2Y 

“Als voetbalclub met een belangrijke maatschappelijke functie staat duurzaamheid hoog bij 

ons op de agenda”, vertelt Ronnie Janssen, hoofd facilitaire zaken van Go Ahead Eagles. 

“Bij de beoogde verbouwing van ons stadion willen we hierin belangrijke stappen zetten, 

maar daarnaast hebben we gekeken wat er nu al mogelijk is. We zijn gepast trots dat we 

dit als allereerste voetbalclub in Nederland samen met de genoemde partijen kunnen 

doorvoeren.” 

 

De milieuonvriendelijkheid van de 400.000 bekers die jaarlijks in de verbrandingsoven 

belandden was de club al langer een doorn in het oog. Toen dit feit begin 2020 werd 

gedeeld met toenmalig speler Maël Corboz, wierp de Franse Amerikaan zichzelf op als 

kartrekker om een duurzamere oplossing te vinden voor deze plastic berg. Hierbij 

ondersteund door betrokkenen van de club, Supportersvereniging en bekerpartners. 

Hoewel inmiddels niet meer als speler actief bij Go Ahead Eagles, is Corboz tot op de dag 

van vandaag betrokken bij het project. 

 

Om deze ontwikkeling optimaal te laten slagen, roept Go Ahead Eagles de hulp in van zijn 

supporters. Alleen de plastic bekers die in de juiste afvalbak worden gegooid, kunnen 

namelijk 100% worden gerecycled. “Om dit extra te stimuleren roepen we de ‘Bekerheld van 

de Wedstrijd’ in het leven”, aldus Janssen. “Elke wedstrijd ontvangt een van de supporters 

die zijn beker in de afvalbak deponeert ter plekke een exclusief wedstrijdshirt.” 

https://youtu.be/C_op333qL2Y

