EK Vrouwenvoetbal in TivoliVredenburg

'Iedereen is trots op de vrouwen'
UTRECHT
PETER VAN DE VUSSE

Vrouwenvoetbal komt ook in
TivoliVredenburg dichter naar het
grote publiek. In popzaal Ronda
worden vanavond zo'n 1.000
bezoekers verwacht om te kijken
naar de halve finale EK
Vrouwenvoetbal tussen Nederland
en Engeland.
Het is de eerste keer dat
TivoliVredenburg het grotere
Ronda inruimt voor het
vrouwenvoetbal. De animo voor het
Nederlands damesteam is enorm
toegenomen, heeft
feestprogrammeur van
muziekcentrum TivoliVredenburg
Michiel Peeters gemerkt.
Bezoekers kunnen vanavond op
grote schermen live kijken naar de
wedstrijd. De entree is gratis.
De wedstrijd tegen Engeland begint
om 20.45 uur. Voor en na de
wedstrijd draait een dj muziek. Ook
de voorbeschouwing wordt
uitgezonden, zij het op een kleiner
scherm.
Na afloop kunnen bezoekers hun
verdriet wegspoelen óf doorfeesten
op de muziek van Pop-O-Matic.
,,Sinds de tweede poulewedstrijd
zenden we de wedstrijd uit op een
scherm in de foyer van Pandora op
de zesde verdieping. Tijdens
Nederland-Denemarken waren
daar 150 mensen. Dat aantal
verdubbelde bij de volgende
wedstrijd.''

verwacht Peeters niet, alhoewel hij
moeilijk kan inschatten hoeveel
belangstelling er is.
,,Ik heb het idee dat het druk wordt.
We hopen op zeker 1.000
bezoekers. Er komen meer meisjes
en vrouwen af op de wedstrijden
van de Oranje Leeuwinnen dan
mannen. Het scherm komt achter
op het podium en is van alle kanten
goed te zien. Als het heel erg druk
wordt, zetten we twee extra
projectieschermen op de balkons'',
vertelt de programmeur.
Gekkenhuis
De ervaring leert dat samen kijken
naar een voetbalwedstrijd garant
staat voor een groot feest. ,,Als
Nederland scoort, wordt het een
gekkenhuis. De sfeer bij
vrouwenvoetbal is iets luchtiger dan
bij mannenvoetbal. De sfeer is
supervet, iedereen is trots op de
vrouwen. Als Nederland verliest,
komen er andere emoties naar
boven dan bij mannenvoetbal. Het
is minder geladen.''
Mocht Nederland de finale halen
dan kunnen de bezoekers een
nieuw feest verwachten. ,,Die
wedstrijd gaan we dan sowieso
uitzenden. Ook in Ronda.
Misschien dat we dan een paar
euro entree vragen om te
voorkomen dat we bezoekers teleur
moeten stellen omdat het vol is.''

,,Voor de kwartfinale was de animo
zo groot, dat we 100 bezoekers
moesten teleurstellen. Daarom
wijken we nu uit naar Ronda, de
plek waar we eerder wedstrijden
van het Nederlands mannenelftal
hebben laten zien.''
In Ronda is ruimte genoeg. Er is
plek voor 2.000 bezoekers. Die
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