ek vrouwen wedstrijden leven nog niet erg in de stad

Fanzone op Neude dé plek voor EK-koorts

De fanzone op de Neude is bijna klaar.
FOTO ANGELIEK DE JONGE

UTRECHT
Oranjekoorts? Daar is nog niet veel
van te merken in de stad. Maar als
ergens de temperaturen gaan
oplopen tijdens het EK voetbal voor
vrouwen dan is dat in de fanzone
op de Neude.
RENÉ CAZANDER

Geen oranje etalages, geen straten
met oranje versieringen en geen
oranje tompoucen. Zondag begint
in Utrecht het EK vrouwenvoetbal
met de wedstrijd NederlandNoorwegen, maar van een EKkoorts in de stad is (vooralsnog)
weinig te merken.
De fanzone op de Neude en de
lichtbak op het Vredenburg zijn de
weinige duidelijke verwijzingen
naar het vrouwen EK. In de
fanzone, waarvan de bouw gisteren
is begonnen, zijn alle wedstrijden
van de Oranje-vrouwen live te zien.
Dit wordt volgens mede-organisator
Sidney Rubens een heus
Oranjeplein, waar alles de
komende dagen in het teken staat
van voetbal.
,,We gaan zondag om 11.00 uur
open. Er spelen dj's en er treden
bandjes op. Rond 15.00 uur is er
een mars naar stadion
Galgenwaard.''
Alle duels in Galgenwaard en die
van de Oranje-vrouwen zijn de
komende dagen te zien in de
fanzone.
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De geringe aandacht voor de
Oranje-vrouwen steekt schril af bij
die van een EK of WK voetbal,
waar onze mannen aan meedoen.
Dan is de Oranje-prullaria niet aan
te slepen, zijn hele straten oranje
gekleurd, en zijn de wedstrijden
van het Nederlands elftal in veel
oranje uitgedoste cafees te zien op
een groot scherm.

Bedrijfsleider Nick Plandsoen van
Sport Inn aan de Bakkerstraat vindt
dat het vrouwenvoetbal wordt
ondergewaardeerd. Dat er in
Utrecht weinig animo voor het EK
is, komt in zijn ogen doordat de
gemeente te weinig gedaan heeft
om het toernooi te promoten. ,,In
Breda is dit wel gebeurd. Waarom
hier niet?'', vraagt hij zich af.

Vooralsnog zijn alleen de
wedstrijden van onze Leeuwinnen
in een paar kroegen te zien,
waaronder de Winkel van Sinkel (in
de cocktaillounge) en Dikke Dries.

Plandsoen is echte voetbalfan. FC
Utrecht is zijn cluppie.
Donderdagavond zond hij in zijn
winkel het duel FC Valetta-FC
Utrecht uit. Dat zou hij met een
wedstrijd van het EK
vrouwenvoetbal ook doen, mocht
die worden uitgezonden als zijn
winkel open is.

TivoliVredenburg wacht even af
hoe het met de EK-koorts in de
stad de komende dagen gaat. ,,Als
die toeneemt, gaan we het EK
zeker uitzenden,'' zegt Lieke
Timmermans, hoofd communicatie
van het cultuurpaleis.
Bij feestwinkel Sharlo aan de
Straatweg in Maarssen is van
Oranje-koorts ook niets te merken.
,,We verkopen helemaal niks. Er is
geen vraag naar. Sinds het WK in
2014 hebben we alle Oranjespullen in de opslag liggen'', meldt
Sharona van Dam, dochter van de
eigenaren. Wie echter alsnog zijn
slag wil slaan bij Sharlo, moet snel
zijn. ,,Volgende week gaan we
dicht vanwege de vakantie.''
Mannenvoetbal
Dat het vrouwen EK niet zo leeft, is
begrijpelijk, is de reactie van
bezoekers en winkeliers in de
Utrechtse binnenstad. Het
mannenvoetbal is veel populairder
en commercieel aanzienlijk
belangrijker. Het vrouwenvoetbal is
nog steeds een ondergeschoven
kindje. Ze betreuren het allemaal
wel. ,,Het zou leuk zijn als het
anders zou zijn, gelijkwaardigheid
is altijd goed'', reageert een
medewerkster van een
vrouwenkledingzaak in Hoog
Catharijne.

zaterdag 15 juli 2017

Pagina 3 (1)

