stichting Niet te Kraken
Adres: Cröddendijk 24, 7434 PN Lettele
E-mail: info@niettekraken.nl
Website: www.niettekraken.nl

PERSBERICHT
‘50 JAAR GO-AHEAD-CELTIC’ IN DE WAAG
Van 30 september t/m 22 november is in De Waag een bijzondere ‘roodgele’ expositie
te zien. De tentoonstelling is een initiatief van Deventer Verhaal, de stichting Niet te
Kraken, DVV Go-Ahead en Go Ahead Eagles. Aanleiding is het feit dat Go-Ahead
precies 50 jaar geleden voor het eerst een Europa Cup-wedstrijd speelde, tegen het
Schotse Celtic. Ook de ontwikkeling van het stadion aan de Vetkampstraat komt op de
tentoonstelling aan de orde. Dit vanwege de grootscheepse vernieuwbouw van twee
tribunes in de Adelaarshorst van afgelopen zomer.
Bijzondere voorwerpen
Op de tentoonstelling zijn enkele bijzondere voorwerpen te zien. Zo zijn er originele programmaboekjes en kaartjes van de wedstrijden tegen Celtic, als ook originele plakboeken, kranten en andere
memorabilia. Sommige voorwerpen zijn afkomstig uit de collectie van spelers die tegen Celtic in het
veld stonden en zijn nog nooit te zien geweest.
Topstuk
Topstuk van de expositie is de ‘lucifermaquette’ van het Go-Ahead-stadion. Deze maquette is in de
jaren ’60 van de vorige eeuw gebouwd door wijlen Deventenaar Willem Roozeboom en bestaat uit
meer dan 200.000 lucifers!
Clublied
Voorafgaand aan de officiële opening van de expositie op 29 september zingt het Bathmense
mannenkoor de Bêkezangers o.l.v. Gerrit Overmeen vóór de Waag vanaf 17.30 uur enkele liederen,
waaronder het officiële clublied van Go-Ahead, dat bij slechts weinigen bekend zal zijn. De stichting
Niet te Kraken heeft onderzoek gedaan naar het clublied, dat nu – wellicht voor het eerst – in een
openbare uitvoering ten gehore wordt gebracht. Publiek is welkom!
Boek Niet te Kraken
Vanaf 30 september ligt ook het nieuwe Niet te Kraken-boek in de schappen, met veel aandacht voor
Go-Ahead-Celtic van 50 jaar geleden en andere onderwerpen uit de geschiedenis van Go-Ahead
(Eagles).
Het boek kan nu al via de website www.niettekraken.nl/boek besteld en gereserveerd worden. De prijs
van het boek bedraagt € 15. Donateurs van de stichting Niet te Kraken betalen slechts € 10. Wie nu
voor € 10 donateur van de stichting Niet te Kraken wordt (tot 1 augustus 2016) profiteert meteen van
de korting op het boek.
Voor volledig programma en tijden: zie pg. 2 >>
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PROGRAMMA ‘Celtic-week’

Dinsdag 29 september
15:30-17:30 uur: voetbalclinic en voetbalwedstrijdjes op de Brink voor de Deventer jeugd onder
begeleiding van enkele selectiespelers van GA Eagles.
17.30 uur: uitvoering voor De Waag van enkele Go-Ahead-liederen (inclusief het “echte” clublied;
dat is niet Go-Ahead is niet te kraken) door mannenkoor de Bêkezangers.

Alleen voor genodigden (inclusief pers):
18.00 uur: officiële opening van de expositie in De Waag en presentatie van het boek van de stichting
Niet te Kraken.
18.30 uur: mogelijkheid tot bekijken van de expositie.

Donderdag 1 oktober
Vanaf 17:00 uur voorrondes Go-Ahead-Celtic-jeugdtoernooi voor de pupillenteams van DVV GoAhead.
Locatie: Sportpark Rielerenk.
De finale wordt gespeeld op vrijdag 2 oktober tijdens de rust van de wedstrijd Go Ahead EaglesSparta Rotterdam.
Meer informatie via www.go-ahead.nl.

Vrijdag 2 oktober
20.00 uur: Go Ahead Eagles-Sparta Rotterdam, inclusief officiële opening van de vernieuwde
Adelaarshorst.
Meer informatie op www.ga-eagles.nl.
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