IS roept terroristen op toe te slaan op EK vrouwenvoetbal in Utrecht

'Neem terreurdreiging serieus'
UTRECHT
Het EK vrouwenvoetbal is
opgeschrikt door met een
dreigement van terreurgroep IS om
tijdens het toernooi een aanslag te
plegen in stadion Galgenwaard. De
veiligheidsdiensten en de
gemeente staan op scherp.
HANNEKE VAN HOUWELINGEN BERNIE
VAN UNEN

Het oproep verscheen gisteren op
Telegram, een veelgebruikt
chatkanaal onder jihadisten. De
Islamitische Staat (IS) riep lone
wolves, terroristen die individueel
toeslaan, op een aanslag te plegen
tijdens het Europees
Kampioenshap voetbal voor
vrouwen in stadion Galgenwaard.
Het gaat om de wedstrijd
Engeland-Schotland op woensdag
19 juli. Voor deze match zijn tot nu
toe slechts 4.500 kaarten verkocht,
waarmee een vijfde van het aantal
plaatsen in het stadion is bezet.

gemaakt om via deze chatkanalen
aanhangers op te roepen tot
aanslagen. Denk aan de moord op
een koppel politieagenten in het
Franse Magnanville. Ook de
Franse priester in Normandië wiens
keel werd doorgesneden en de
mislukte aanslag bij de Notre-Dame
in Parijs werden daar genoemd.
Dat heeft Kassim allemaal op zijn
geweten.'' Telegram is een populair
onder jihadisten vanwege de
versleutelde boodschappen die je
er kunt versturen. Pieter Nanninga,
terrorisme-expert aan de
Rijksuniversiteit Groningen, zag
recent een bericht waarin werd
opgeroepen tot een aanslag op
tennistoernooi Wimbledon. ,,Er is
vooralsnog niks gebeurd. Het blijft
lastig om in te schatten of
aanhangers van IS daadwerkelijk
tot actie overgaan. Ik snap goed
dat autoriteiten dit dreigement
serieus nemen. Dat is verstandig."
Burgemeester Jan van Zanen
wordt door de politie op de hoogte
gehouden, zei hij.

De Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV) onderzoekt de
terreurdreiging. ,,Bij dit soort grote
evenementen wordt altijd een
dreigingsinschatting gemaakt.
Mocht er aanleiding voor zijn, dan
worden extra maatregelen
genomen. Zichtbaar of
onzichtbaar", zegt een
woordvoerder.
De organisator UEFA Women's
EURO 2017 wil niets kwijt over
eventuele gevolgen voor het
toernooi, dat zondag van start gaat.
,,We staan in nauw contact met de
NCTV. Veiligheidsexperts
onderzoeken de oproep.''
Volgens jihaddeskundige Pieter
van Ostaeyen moet het dreigement
serieus worden genomen.
Geregeld wordt gehoor gegeven
aan de oproep tot aanslagen op
Telegram, zegt hij. ,,Rachid Kassim
(een Frans kopstuk van IS, red.)
heeft er vorige zomer een sport van
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