Oefenduel in Galgenwaard belooft veel goeds voor het EK

Oranje verliest in Utrecht, maar de sfeer is nu al goed
welteverstaan. En wat de toekomst
brengt, wie weet. Vrouwenvoetbal
is de snelst groeiende sport en
Milou is net begonnen bij Sporting
'70. Met paardrijden is ze gestopt
en nu ze bij haar vriendje Raoul in
het team zit, is het helemaal goed.
Analist Pierre van Hooijdonk tussen het
jonge, enthousiaste publiek bij stadion
Galgenwaard.
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jongleren met de bal.
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De Oranje dames gaan uiteraard
winnen, zegt ze. En ze is voor Ajax,
maar dat roepen we, bij de
hoofdingang van het stadion van
FC Utrecht, maar niet te hard.
Beetje besmuikt komt erachter aan:
,,En mijn vader is voor PSV!''
Sportwethouder Jansen komt eraan
en zegt meteen dat hij voor de FC
is en dat de club het zo goed doet.
Al bekend hij ook dat zijn ega voor
de koploper in de eredivisie is. De
optimist denkt dat de dames gaan
winnen én dat tijdens de
openingswedstrijd van het EK
tegen Noorwegen de Galgenwaard
tot de nok vol zal zitten. ,,En
daarna komen Engeland, Duitsland
én Frankrijk naar Utrecht. Het gaat
druk worden.''

enthousiast voor deze wedstrijd.''
Gauw naar binnen, want anders
missen we de volksliederen nog en
die heeft groep 5B ook getraind
zegt de juf gekscherend. ,,Alle zes
de coupletten.''
Achter de doelen is het leeg, maar
voor de rest is het stadion best
aardig gevuld. Burgemeester Van
Zanen, manager vrouwenvoetbal
Minke Booij, analist Pierre van
Hooijdonk, FC Utrechtdirecteur Van
Schaik, ze zijn er.
De opgegeven 10.000
toeschouwers worden wel gehaald.
En met het enthousiasme van de
vele aanwezige meiden is niks mis.
De Oranjespeelster wordt
hartstochtelijk aangemoedigd. Oók
nadat Anouk Dekkers de bal tegen
de eigen touwen heeft gekopt.

Funplein

De Spits gaat naar de oefeninterland.

Nog honderd dagen en dan trappen
de Oranje-leeuwinnen af voor het
EK. De sfeer tijdens de oefenpot
tegen Frankrijk was veelbelovend.
Tuurlijk, dompertje als Anouk
Dekker - nota bene spelend voor
het Franse Montpellier - na een half
uur de bal in eigen doel kopt. Maar
aan de aanmoedigingen van het
thuispubliek lag het niet.
Ruim een uur daarvoor zit Milou
van Rens (9) uit Utrecht bij haar pa
achterop de fiets te zingen.
Vertederend. Het rood-wit-blauw op
de wangen, op weg naar haar
eerste interland. Als toeschouwer
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Buiten het stadion, bij de Cityside,
is funplein. Daar wordt pas duidelijk
hoeveel meiden er op deze
wedstrijd af zijn gekomen. Er
worden spandoeken gemaakt
(meisjes knutselen graag),
mascotte Kicky is er en een
(meisjes-)dj. Er is ook wat gedrang,
maar dat is bij de frietkraam.
Het patatje hebben de leerlingen
van groep 5B van RK basisschool
De Spits al op. Met zo'n naam
verdien je trouwens kaartjes te
winnen voor een interland en dat
hebben ze dus ook gedaan, vertelt
lerares Tessa Vermaire. Voor de
facebookprijsvraag van de
gemeente Utrecht hebben ze een
filmpje gemaakt waarin ze de wave
doen.
,,Mijn kanjers hebben er uren op
geoefend en zijn al de hele week
zaterdag 08 april 2017
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