Schrik en twijfel om terreurdreiging
reageren twee mensen verbaasd
en verontwaardigd. Ze zijn boos.
,,Dit slaat helemaal nergens op'',
zegt een man die zijn naam niet wil
noemen. ,,Brussel is maar drie
uurtjes rijden. Het kan maar zo.''

In stadion Galgenwaard vindt zondag
de openingswedstrijd Nederland Noorwegen plaats van het EK
vrouwenvoetbal.
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UTRECHT/VALLETTA
Schrik en twijfel. Dat zijn woensdag
aan het eind van de middag de
emoties rond stadion Galgenwaard
in Utrecht. Eerder op de dag kwam
het nieuws naar buiten dat
Islamitische Staat heeft
opgeroepen een terreuraanslag in
het stadion te plegen. Tijdstip: 19
juli tijdens de wedstrijd Engeland Schotland, onderdeel van het EK
vrouwenvoetbal.
BERNIE VAN UNEN, YELLE TIELEMAN,
PETER VAN DE VUSSE

Natascha Roest baalt. De
Utrechtse die in het
gezondheidscentrum in de schil
van het stadion werkt, heeft twee
kaarten voor de openingswedstrijd
van zondag weten te bemachtigen,
maar twijfelt of ze wel moet gaan
met haar dochter van negen jaar.
De dreiging is voor een paar dagen
later, maar dat maakt voor haar niet
veel verschil.
,,Mijn dochter is erg nieuwsgierig
naar het stadion, de sfeer'', vertelt
Roest op het plein voor het stadion.
,,Ik wil haar graag meenemen naar
een stadion, naar een
vrouwenwedstrijd. Dan is het
publiek wat minder agressief. Dus
dit was een mooie gelegenheid. Nu
weet ik het niet. De kans dat wij
worden getroffen is niet zo groot,
maar als er wel iets gebeurt, hoe
bescherm ik dan mijn dochter?''
Verderop op het Herculesplein
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De twee medewerkers van een
sportwinkel in het stadion reageren
verbaasd. ,,Ik had het nog niet
gehoord'', zegt Wouter Heinrich. ,,Ik
schrik er ook wel van. Ik weet niet
zo goed wat ik ervan moet denken.
Het is ernstig genoeg om het
serieus te nemen.''
Zijn collega Vito Verbeek zou de
winkel op die dag liever niet
openen. ,,Daar gaat mijn baas
over, maar als het echt serieus is,
gaan we wellicht eerder dicht of
helemaal niet open.''
Bangmakerij
Alleen de medewerkers van de
fanshop van FC Utrecht maken
zich geen zorgen. Zij vinden het
maar onzin. ,,Dit is pure
bangmakerij'', vindt één van hen.
,,IS heeft nog nooit een aanslag
vooraf aangekondigd. Dit is angst
zaaien. De veiligheidsmaatregelen
zijn heel scherp. Iedereen wordt
een paar keer uitgebreid
gefouilleerd. Er gebeurt niets.''
Op Malta reageert aanvoerder
Willem Janssen van de
spelersgroep van FC Utrecht: ,,Het
is natuurlijk even schrikken als je
zoiets leest, maar ik ga ervan uit
dat het meevalt. Als spelersgroep
proberen we ons hiervoor af te
sluiten en ons alleen maar op de
wedstrijd tegen FC Valletta te
richten."

zogeheten Driehoek (overleg
burgemeester, politie en justitie)
over de dreiging. Uitspraken wil hij
daarover niet doen. ,,Het is nu in
handen van de politie om het
verder te onderzoeken. Ik word
door de politie op de hoogte
gehouden'', zegt Van Zanen.
Hotels
Hotels en sportclubs die de
Engelse en Schotse voetbaldames
onderdak bieden, reageren
verbaasd en geschrokken op de
terreurdreiging.
De Schotse ploeg heeft gekozen
voor overnachting in Kasteel
Kerckebosch in Zeist. Directeur
Ingmar Sloothaak kan niet geloven
dat de dreiging ook betrekking
heeft op de verblijfplaats van de
teams. ,,Ons hotel zorgt voor een
goede beveiliging. Wij hebben 24
uur per dag mensen op onze
locaties. Maar we zijn een hotel,
onze beveiligers zijn niet
bewapend.'' Hij gaat ervan uit dat
de teams zelf ook eigen beveiligers
inschakelen. Sloothaak
veronderstelt dat de terreurdreiging
van toepassing is op de wedstrijd
en niet op de teams. ,,Stadion
Galgenwaard is natuurlijk ook in de
hoogste staat van paraatheid.''
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FC Utrecht-woordvoerder Perry
Hendriks zegt op Malta dat hij
trainer Erik ten Hag nog heeft
gebrieft over de ontwikkelingen die
gisteren naar buiten zijn gekomen.
,,Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat
er vragen over komen. Maar wij
richten ons volledig op het voetbal."
Burgemeester Jan van Zanen had
gistermiddag overleg in de
donderdag 13 juli 2017
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