Fanzone op Neude en stoet naar stadion zonder incidenten

Oranjesupporters maken van Utrecht een feeststad
vroeg één groot Oranjefeest. Onder
aanvoering van dj's ging het plein
uit haar dak. Het publiek was in
opperbeste stemming en liet zich
gewillig meenemen in de
feestvreugde.

In de Fanzone zijn de supporters al
vroeg helemaal in de stemming. Later
helemaal, als Nederland Noorwegen
verslaat.
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Burgemeester Van Zanen zwaait met
een gebaar waaruit zijn hoop op een
goede uitslag blijkt, de oranje
dubbeldekker uit.
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De stoet supporters van de
Oranjevrouwen op weg naar het
stadion.
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Het bericht dat IS plannen zou
hebben een aanslag te willen
plegen rondom het EK zorgde
onder het publiek voor extra
oplettendheid. Een groepje
vrouwen schrok van een donkere
man met een baard die zich tussen
de Oranjefans verdacht gedroeg.
Hij zou alleen maar op zijn telefoon
hebben gekeken en niet meedoen
in het feestgedruis. Attente
politieagenten vroegen de vrouwen
de door hen gemaakte foto door te
sturen naar de agenten. Of
poltiemensen ook actie
ondernamen is onduidelijk.
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De Oranjemars verliep zonder enig
incident. Sterker nog; de stoet trok
veel bekijks en zorgde voor unieke
taferelen in de Utrechtse straten. Er
werden oranje rookpotten
afgestoken, de wave ging wel tien
keer rond en opvallend veel
mannelijke fans vermaakten zich
uitstekend.

YELLE TIELEMAN EN JAN DANKBAAR

Op de Neude, waar een heuse
fanzone is ingericht, was het al

Dat volgepakte stadion genoot van
een aanvallend Oranje. Een groot
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Bij 1-0 bleef het. De zege werd op
de Neude, waar de wedstrijd door
honderden fans op schermen werd
gevolgd, met groot gejuich
ontvangen. De andere wedstrijden
van de Oranjedames zullen ook op
deze schermen worden
uitgezonden. Woensdag is in De
Galgenwaard de wedstrijd
Engeland - Schotland, waarnaar
vanwege de vermeende IS-dreiging
veel aandacht uitgaat.

Pas echt gezellig werd het toen
duizenden fans in een enorme
stoet naar stadion Galgenwaard
liepen. Een primeur, want nog nooit
eerder in de geschiedenis van het
vrouwenvoetbal liepen zo veel
supporters in een grote mars
gezellig naar het stadion. Iedereen
keek uit naar de wedstrijd
Nederland - Noorwegen.

Het oranje lint trok door de straten
en kwam uiteindelijk twee uur voor
het begin van de wedstrijd aan bij
stadion Galgenwaard. Om
veiligheidsredenen werd iedereen
uitgebreid gefouilleerd, maar
daarna konden de fans een plekje
in het stadion uitzoeken: een
uitverkocht stadion.

UTRECHT
Het Oranjefeest in Utrecht was
eigenlijk al geslaagd. Maar dat de
Utrechtse Shanice van de Sande
óók nog eens de winnende goal
maakte was de kers op de taart.

aantal kansen werd gemist:
langzaam bekroop iedereen het
gevoel dat het niet zou lukken. Tot
de Utrechtse Shanice van de
Sande met een uitstekende kopbal
De Galgenwaard in vervoering
bracht.
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