Drankjes moeilijk te krijgen op huldigingsfeest

De vele duizenden fans stonden soms
al uren te wachten voordat de huldiging
begon. Een drankje bemachtigen was
moeilijk.
FOTO ANP

UTRECHT
INDRA JAGER

De huldiging van de
Oranjeleeuwinnen op het Utrechtse
Lepelenburg was maandagavond
een fantastisch feest, maar ook een
kwestie van dringen, druk en
flauwvallen. Een handvol
oranjegekleurde fans bezweek aan
warmte en watergebrek.
Bezoekers klaagden dat ze meer
dan een uur moesten wachten op
een consumptie. Sommigen
stapten in arren moede met lege
handen uit de rij.

KNVB die verantwoordelijk was
voor de organisatie erkent het
probleem. ,,Een punt waar
toeschouwers minder tevreden
over waren, was de
drankvoorziening. De huldiging van
de Nederlandse dames was een
uniek evenement dat in een relatief
kort tijdsbestek gepland moest
worden, maar dat neemt niet weg
dat wij dit, net als de toeschouwers,
graag anders hadden gezien."
Ook de gemeente kijkt met
gemengde gevoelens terug. ,,Park
Lepelenburg stond met 12.000 man
vol en er waren piekmomenten,
waardoor mensen af en toe even
moesten wachten voordat ze
drinken konden bestellen. Om half
negen liep het terrein leeg en de
terrassen vol. We hebben geen
incidenten gehad, het evenement
was vooral gezellig. Uiteindelijk
hebben zeventien mensen de
EHBO bezocht, maar dat kan voor
van alles zijn geweest, van
pleisters tot flauwvallen", vertelt
persvoorlichter Jennifer Felix.
,,Volgens de EHBO is dit niet
bijzonder veel", vult Groot aan.
,,Ook is er geen ziekenwagen aan
te pas gekomen. ''

Bezoeker Bas Overbeeke vond het
helemaal geen 'fantastisch' feest.
,,Ik vond er geen bal aan. Ik heb
acht mensen flauw zien vallen, plus
een paar die over hun nek gingen.
Ik heb geen enkele EHBO'er te
hulp zien schieten, maar gelukkig
waren de bezoekers zelf zo aardig
om te helpen door water te halen
en het in de rij door te geven."
Volgens hem lag het pijnpunt bij de
indeling en de organisatie van het
evenement.
,,Er stonden drie bars in één hoek.
Alle drie waren ze onderbezet; de
grootste had maar zes man
personeel. Ook had die bar maar
twee pinautomaten. Er werden
continu mensen in het park
toegelaten, ook ver na die 12.000
man die op het terrein mochten.''
Woordvoerder Bram Groot van de
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