leeuwinnen

Oranjekoorts stijgt per dag
ENSCHEDE
Voor de halve finale van Oranje
tegen Engeland is zó veel
belangstelling dat kaartjes op de
zwarte markt flink boven de prijs
worden verhandeld. De Grolsch
Veste, met plek voor 30.000 fans,
is al dagen uitverkocht.
BONNE KERSTENS

In Enschede zullen fans vanavond
in een 'oranjemars' van het
stadscentrum naar het stadion
lopen, zoals ook bij eerdere
wedstrijden gebeurde. Het leeft als
nooit tevoren. Ook elders in
Nederland gebeuren dingen die in
het vrouwenvoetbal tot voor kort
ondenkbaar waren. De wedstrijd
vanavond wordt op diverse plekken
live uitgezonden. Al zijn er ook
horeca-ondernemers die de
belangstelling vinden tegenvallen.
Breda

Utrecht

'HET WORDT STEEDS DRUKKER'
Michiel Peeters van Tivoli
Vredenburg in Utrecht
'We hebben een nieuwe biergarten
en we willen aanhaken op alles wat
er gebeurt in Utrecht. Dit wordt de
vierde wedstrijd en het wordt
steeds drukker. Vorige week
moesten we 100 mensen naar huis
sturen. We hebben een groter
scherm en gebruiken nu de
grootste zaal, inclusief dj's. Er
kunnen 2.000 mensen in, dus we
verwachten dat er genoeg plek is
voor iedereen.. De entree is gratis.
Ook buiten de zaal plaatsen we
een scherm, waar de
voorbeschouwing en de rust te zien
zijn. Voor de mensen die ook voor
een feestje komen, kan er na
afloop gedanst worden. Daarnaast
gaan we ook qua versiering flink
uitpakken.''

'HET IS LEUK OM NAAR TE
KIJKEN'
Mark Geerts van Café de Bommel
in Breda
'Breda is een speelstad, dus je zou
er wel wat meer van verwachten.
Maar het leeft toch niet echt. Dat is
ook de reden dat we geen oranje
slingers of versieringen hebben
opgehangen. Ik vind het wel zonde,
want het is leuk om naar te kijken.
En de vrouwen doen het
supergoed. Het verschil met hoe
het leeft, is enorm als je het
vergelijkt met de mannen. We
hebben best wel wat reclame
gemaakt op onze facebookpagina
om hier te komen kijken, maar
afgelopen zaterdag tijdens de
kwartfinale viel het bezoek best wel
tegen. Misschien dat dat vanavond
anders is, het zou wel echt leuk
zijn. We hebben een grote beamer,
dus het is in ieder geval goed te
zien."
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