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UitneembaarGENT

Heeft u
nieuws?
Neem contact
op met
Jan Claeys
Telefoon
09-269.52.75
Mail
gent@
gentenaar.be

* Uitgezonderd drive-in. Zie voowaarden in de winkel.

SLUISWEG 2 
GENT

ZATERDAG 

> 09/11 
DINSDAG 

> 12/11 OP ALLES OP ALLES
-20%*

-25%*

-15%*

VANAF 100€ AANKOPEN
OP ALLES
VANAF 250€ AANKOPEN
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De afgelopen jaren lag er tijdens de
Zesdaagse elke avond een tapijt van 
plastic bekertjes op het midden-
plein van ‘t Kuipke. Die belandden 
bij het restafval en werden ver-
brand. Na een actie van het Gents 
MilieuFront beloofde organisator 
Golazo over te schakelen op een mi-
lieuvriendelijker alternatief. 

Dat alternatief is de biologisch af-
breekbare beker. Op verschillende 
plaatsen in ’t Kuipke zullen afvalei-
landen staan met vuilnisbakken in 
drie kleuren: groen voor restafval, 
blauw voor PMD en geel voor af-
breekbare bekers. Die bekers wor-
den nadien teruggebracht tot hun 
grondstof, PLA (PolyLactic Acid), 
en bijvoorbeeld gebruikt als com-
post. 

Dieter Van Muylder van brouwerij
Haacht, de drankenleverancier van 
de Zesdaagse, legt uit waarom geen 
herbruikbare bekers worden ge-
bruikt, zoals tijdens de Gentse 
Feesten. “Na overleg met de ren-
ners en de politie bleek dat te ge-
vaarlijk”, zegt Van Muylder. “Die 
bekers zijn hard. Als die op de piste 
belanden en er rijdt een renner 
over, dan plooit de beker niet en ge-
beuren ongevallen. Ermee gooien 
kan gevaarlijk zijn.”

Rob Discart van organisator Gola-
zo zegt nog dat in ’t Kuipke voldoen-
de signalisatie zal hangen om be-
zoekers duidelijk te maken dat ze 
bekers niet op de grond maar in de 
juiste afvalbakken moeten gooien. 
De beker zelf is herkenbaar aan het 
logo van de Zesdaagse en dat van 
Super 8, het bier dat Haacht levert 
voor de Zesdaagse. In de VIP-ruim-
te zal zes dagen lang uit glas worden
gedronken. Dat mag die ruimte niet 
verlaten.

Milieufront niet helemaal tevreden

Het Gents MilieuFront reageert
maar gematigd enthousiast op de 
nieuwe bekers. “Het is al beter dan 
bekers verbranden, maar niet over-
schakelen op herbruikbare bekers 
is een gemiste kans”, zegt Steven 
Geirnaert. “Natuurlijk begrijp ik de 
veiligheidsargumenten maar de 
Vlaamse regering heeft beslist dat 
evenementen vanaf 2020 herbruik-
bare bekers moeten gebruiken. Ik 
kijk dus al uit naar de Zesdaagse 
van volgend jaar.”

INFO
De Zesdaagse is nog niet uitverkocht. Kaarten via 
z6sdaagse.be/tickets.

De 76ste editie van de Gent-
se Zesdaagse die dinsdag van 
start gaat, zal iets groener 
zijn dan de vorige. Organisa-
tor Golazo heeft 170.000 bio-
logisch afbreekbare bekers 
gekocht. Vorig jaar voerde 
het Gents MilieuFront actie 
tegen het gebruik van de ‘ge-
wone’ wegwerpbeker. 

GENT 

SANDER LUYTEN

Zesdaagse voert biologisch afbreekbare bekers in, géén herbruikbareZesdaagse voert biologisch afbreekbare bekers in, géén herbruikbare

Bye bye wegwerpbekerBye bye wegwerpbeker

DIETER VAN MUYLDER
BROUWERIJ HAACHT

“Herbruikbare bekers 
kunnen een gevaar 
betekenen voor de renners”

De Zesdaagse blijft ook de komende zes jaar in Gent. Dat maakte schepen 
van Sport Sofie Bracke (Open VLD) gisteren bekend. “De Stad en Sercu 
Global Consulting ondertekenen binnenkort een nieuw contract”, zegt 
Bracke. “Het bedrijf betaalt jaarlijks 50.000 euro voor het gebruik van 
’t Kuipke en de Floraliënhal. De Stad investeert dat bedrag volledig in 
’t Kuipke. De Zesdaagse van Gent is na die van Berlijn de oudste. Dat volks-
feest maakt deel uit van ons erfgoed en willen we niet kwijt.”
Ook organisator Rob Discart van Golazo is tevreden met het nieuwe contract. 
“De Stad Gent is een enthousiaste partner en de Gentse Zesdaagse moet een 
referentie blijven in het (inter)nationale wielerlandschap.”

ZESDAAGSE NOG ZEKER ZES JAAR IN GENT

Patrick Sercu (foto links), met 11 zeges 
de recordhouder van de Zesdaagse van 
Gent, overleed in april van dit jaar op 
74-jarige leeftijd. Op vrijdag krijgt hij 
een passend en jaarlijks terugkerend 
eerbetoon. “Dan organiseren we de 
Memorial Patrick Sercu”, zegt organi-
sator Rob Discart. “Die koers lag Pat-
rick na aan het hart. De renners rijden 
een uur en de wedstrijd krijgt een aparte winnaar. Het 
klassement telt ook mee voor het eindklassement. 
Patrick was behalve een wielerkampioen en een ge-
waardeerd en gerespecteerd wedstrijdleider, een zeer 
goede vriend.”
Christophe Sercu (foto rechts), zoon van Patrick, nam enkele jaren geleden de 
functie van zijn vader over: “Het zal vrijdag een emotioneel moment worden. Wie 
het startschot geeft en wat de prijs van de wedstrijd is, hou ik nog even geheim.”

WEERKEREND EERBETOON AAN PATRICK SERCU
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