230 vrijwilligers helpen bij vrouwenvoetbaltoernooi in stadion Galgenwaard

Ervaring opdoen bij het EK

Naomi Dijkman: ,,Ik vond hier een
mogelijkheid om mijn hobby te
combineren met mijn studie.''
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Yoni van Aagten: ,,Dit EK is een van de
grootste evenementen die Nederland
kan organiseren.''
FOTO RICARDO SMIT

kaartverkoop tot het verwelkomen
van de vips. Er is veel animo voor.
Maar waarom doen al die mensen
dat? De krant sprak met drie
vrijwilligers. Niet over de
terreurdreiging, maar over hun
motivatie voor deze klus.

het een unieke kans om vrijwilliger
te kunnen zijn bij zo'n groot
evenement als het EK
vrouwenvoetbal. ,,Het is een van
de grootste evenementen die
Nederland kan organiseren. Daar
wil ik graag een bijdrage aan
leveren, zeker omdat het in Utrecht
is.''

Rob Tettero (63) uit

Naomi Dijkman (27)

Hillegom doet al heel lang
vrijwilligerswerk. Hij heeft ruim 40
jaar in het sporthandelsvak gezeten
en heeft vier jaar geleden zijn eigen
groothandel verkocht. Sinds januari
is hij consultant voor een Engels
hockeymerk waar hij zijn eigen
kledinglijn opzet. Het werk voor het
EK vrouwenvoetbal doet hij daar nu
naast. Tettero: ,,Vrijwilligerswerk zit
mij in het bloed. Sportevenementen
organiseren, is mijn hobby.''

uit het dorp Halfweg bij Amsterdam
heeft een ander motief. Zij voetbalt
namelijk niet alleen zelf - en niet
onverdienstelijk -, maar studeert
ook nog eens facilitymanagement.
,,Toen dit voorbijkwam, vond ik een
mogelijkheid om mijn hobby te
combineren met mijn studie. Ik kan
nu achter de schermen meekijken
en ervaring opdoen''

Daarnaast vindt hij damesvoetbal
gewoon erg leuk. ,,Er zou meer
bekendheid voor vrouwensport
moeten komen. Damesvoetbal is
tenminste niet zo grof en hard.
Daardoor kan je heel goed de lijnen
zien van hoe een team draait en
functioneert, veel meer dan bij
mannenvoetbal.''

,,Op dit moment ben ik het
aanspreekpunt voor vrijwilligers. Op
speeldagen ben ik in stadion
Galgenwaard van vijf uur 's
middags tot twaalf uur 's nachts.
Maar nu, voor het toernooi begint,
ben ik er van negen tot vijf. Ik doe
de administratie en deel de
kledingpakketten voor de andere
vrijwilligers uit.''

Yoni van Aagten (22)
Rob Tettero: ,,Sportevenementen
organiseren is mijn hobby.''
FOTO RICARDO SMIT

Tereurdreiging werpt een schaduw
over het EK vrouwenvoetbal,
waarvan zondag in het Utrechtse
stadion Galgenwaard de
openingswedstrijd wordt gespeeld.
Maar de voorbereidingen gaan
gewoon door. Om de vier
wedstrijden in stadion Galgenwaard
soepel te laten verlopen, heeft de
organisatie de hulp van maar liefst
230 vrijwilligers ingeroepen. Die
vervullen verschillende taken: van
transport tot catering en van
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uit Utrecht is net afgestudeerd in
sport, gezondheid en management
aan Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. ,,Ik heb mijn
afstudeerproject gedaan bij de
KNVB op de evenementenafdeling.
Daarvoor zat ik bij de organisatie
voor vrouweninterlands en van
daarit ben ik doorgestroomd naar
hier. Ik ben hier assistentvenuemanager, wat inhoudt dat ik
de organisatie probeer te ontlasten.
Hierdoor heb ik veel verschillende
taken, zoals het beheren van
materialen maar ook het
onderhouden van bepaalde
contacten.''
Volgens voetbalfanaat Yoni was
donderdag 13 juli 2017
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