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Het Voetbalfestival beleefde vorig jaar zijn primeur in de Utrechtse Jaarbeurs. © Foto Ruud
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Eredivisie Voetbalfestival in
Jaarbeurs mikt op tienduizend
jonge fans
Als het aan de Jaarbeurs ligt, komen op 6 juli tienduizend voetbalfans naar
Utrecht om het FOX Sports & Eredivisie Voetbalfestival te beleven. Dat is meer
dan een verdubbeling van vorig jaar, toen het voetbalevenement zijn primeur
beleefde en de teller bleef steken op vierduizend bezoekers.
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,,Grote winst is dat dit jaar vrijwel de gehele eredivisie meedoet’’, zegt Judith Röling,
brandmanager van het evenement dat voor jonge voetballiefhebbers een waar
walhalla is. ,,Bij de eerste editie, vorige zomer, moesten we veel clubs nog

overtuigen. Zij dachten: het is in Utrecht, dat is alleen interessant voor de mensen uit
die regio en fans van FC Utrecht. Maar het tegendeel is waar, dat zagen we vorig
jaar ook al. De kaarten worden door heel Nederland goed verkocht. Nu is de wil om
mee te doen groot bij alle clubs. Bovendien maakt het voor veel kinderen niet eens
uit of ze een clinic krijgen van een Vitessespeler of eentje van Heerenveen, het zijn
allemaal helden voor hen.’’

Vijf velden vol
Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er, zaterdag 6 juli. ,,Vijf voetbalvelden vol
voetbalvertier hebben we. Plus twee e-sportszones waar kinderen kunnen leren van
de FIFA-sterren van de e-divisie en zich met hen kunnen meten. En het leuke is: de
vaardigheden die je online leert, kun je meteen in de praktijk oefenen. Zo mix je de
echte en virtuele wereld, al is voor heel veel kinderen de laatste ook hun echte
wereld natuurlijk.’’
Röling is content dat de eredivisie aanhaakt. ,,Onze bezoekers zijn natuurlijk de
stadionbezoekers van de toekomst. Het is soms lastig combineren met het drukke
programma van de voorbereiding van eredivisionisten, maar ze doen van alles. Er
zijn drie of vier spelersbussen, FC Utrecht zet Gyrano Kerk en Urby Emanuelson in,
Feyenoord neemt een omhaalsimulator mee, FC Twente de voetbalsters Sisca
Folkertsma en Ashleigh Weerden, PSV verzorgt clinics, bij Ajax kun je op de foto met
de KNVB-beker en AZ zet zijn vlogger in. Te veel om op te noemen eigenlijk.’’
Dat het bezoekersaantal verdubbelt is aan de eerste editie te danken, zegt Röling.
,,Daar hebben we vierduizend ambassadeurs aan overgehouden die allemaal hun
vriendjes en vriendinnetjes enthousiast maken voor deze tweede editie. Die
tienduizend tickets is voor ons wel de max, want het moet een interactieve dag zijn
waar iedereen ruim aan bod komt.’’

Soufiane Touzani
Het populaire panna- en freestylevoetbal ontbreekt niet. Wereldkampioenen Jeand
Doest en Nasser El Jackson geven acte de présence. Publiekstrekker is balvirtuoos
Soufiane Touzani en zijn team van freestylevoetballers. ,,Vorig jaar kwam hij
onaangekondigd de finale van het NK Straatvoetbal begeleiden. De hele hal schoof
gelijk zijn kant op. Dan zie je dat hij voor kinderen echt een grote ster is.’’
Ook de veelbesproken VAR/videoscheidsrechter is van de partij. Kinderen krijgen
situaties te zien die ze samen met twee scheidsrechters beoordelen. ,,Eigenlijk willen
we kinderen op alle vlakken een onvergetelijke voetbaldag geven. Er is al veel
voetbal overal, maar bij ons komt echt alles samen. Ik organiseer vaker
evenementen, maar dat bezoekers, zoals vorig jaar, na afloop zeggen dat het de
leukste dag van hun leven was, maak je niet vaak mee.’’

