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extra impuls geeft, is zeker.

Op een digitale klok op het
Vredenburg wordt al weken
afgeteld naar de openingswedstrijd
van Oranje en op de Neude is een
fanzone in aanbouw, maar om te
zeggen dat het Europees
Kampioenschap voetbal voor
vrouwen al leeft in Utrecht, is
overdreven.

Morgen om 18 uur trapt Oranje af
in de (uitverkochte) Galgenwaard.
Fans komen vanuit het hele land.
Een overwinning van de
Leeuwinnen kan het laatste zetje
zijn voor Utrecht om het EK
Vrouwenvoetbal in de armen te
sluiten.

Utrecht is een van de zeven
speelsteden voor Weuro 2017. De
komende anderhalve week worden
in stadion Galgenwaard vier
groepswedstrijd gespeeld. De
eerste, de openingswedstrijd van
het toernooi, is morgenavond. De
Nederlandse vrouwen spelen tegen
Noorwegen.
De middenstand (supermarkten,
horeca) en inwoners kijken
vooralsnog de kat uit de boom.
Naar Oranje prullaria of versierde
straten is het vergeefs zoeken in de
(binnen)stad. Als de vrouwen
succes hebben, verandert dat
mogelijk. Cafés overwegen dan
schermen in hun zaak te zetten om
de wedstrijden te kunnen volgen.
Een opstelling die onbestaanbaar is
als de mannen van het Nederlands
elftal op een EK of WK spelen.
Maar vrouwenvoetbal is geen
mannenvoetbal, vergelijken is
onzinnig. Beide teams moeten op
hun eigen prestaties worden
beoordeeld. Bij andere sporten,
zoals bijvoorbeeld hockey, handbal
en volleybal worden de prestaties
van de vrouwen ook niet afgemeten
aan die van de mannen. En zo
hoort het te zijn. Iedereen strijdt op
zijn of haar eigen podium.
Over de kansen van het
Nederlandse vrouwenteam op het
EK twijfelen de analisten. Een
aantal speelsters is actief in sterke
buitenlandse competities, maar de
vraag is of de vrouwen de druk van
het toernooi in eigen land
aankunnen. Dat het EK het
meisjes- en vrouwenvoetbal een
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