terreurdreiging rondom EK-wedstrijd in Galgenwaard maakt geen indruk

'Zou er wat kunnen gebeuren?'

Vanaf links Trudi (33), Zuma (31),
Rachel (29), en Haley (26) hebben
elkaar in Utrecht gevonden.
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UTRECHT
Had de terreurdreiging gisteravond
effect op voetbalfans in Utrecht?
,,Nee wij zijn niet bang!''
IVAR PENRIS

Op de Neude was het gistermiddag
al vroeg gezellig. Zelfs fans uit
Manchester, de stad die in mei nog
werd getroffen door een
terroristische aanslag met 22
dodelijke slachtoffers, drinken
rustig een biertje in de zon. Op hun
shirt de 'Manchester Bee', het
symbool van de stad dat extra
betekenis kreeg door de aanslag.
Zuma (31), Rachel (29) en Hayley
(26) uit Manchester hebben in
Utrecht gezelschap gekregen van
Trudi (33) en Abbi (22) uit Sheffield.
De vrouwen bezoeken allemaal in
eigen land met enige regelmaat
een vrouwenvoetbalwedstrijd en
zijn nu in hun vakantie
overgestoken naar Nederland om
ook hier de EK-wedstrijd tussen
Schotland en Engeland mee te
maken. ,,Lekker dichtbij, dus dat is
goed te doen.''
Donkere schaduw
Trudi en Abbi hadden nog helemaal
niks gehoord van de mogelijke
terreurdreiging die even als een
schaduw over de wedstrijd hing.
,,Onze vriendinnen uit Manchester
moesten ons er op wijzen'', zeggen
ze lachend, terwijl ze nog een
rondje bier bestellen.
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,,Natuurlijk trekken we ons daar
niks van aan'', zegt Rachel uit
Manchester. ,,We zien dat er de
nodige veiligheidsmaatregelen
getroffen zijn. We waren al niet
heel erg ongerust, maar dit stelt
ons helemaal op ons gemak. We
laten ons o0k niet bang maken.
Hoe groot is de kans nu helemaal
dat er echt iets gebeurt en dat je
dan ook nog getroffen wordt?''
Steven Hoey (42) uit het Schotse
Gartcairn is met zestien Gartcairn
Girls en nog wat begeleiders ook
zonder vrees naar Nederland
gekomen. De voetbalmeisjes
tussen 9 en 13 jaar en hun
begeleiders hebben geld
ingezameld om de reis te kunnen
betalen en ze blijven een week in
Nederland. Na Engeland Schotland bezoeken ze later deze
week nog Schotland - Portugal in
Rotterdam. Ook Hoey heeft van de
dreiging gehoord, maar haalt zijn
schouders op. ,,We horen al
maanden waar er mogelijk
aanslagen gepleegd zouden
worden. Daar kwam vorige week
het nieuws uit Utrecht bij. Dat bleek
ook niet erg concreet, net als die
andere berichten. Er kan altijd iets
gebeuren, maar dat heb je toch niet
in de hand.''
Ontspannen
Bij stadion Galgenwaard is de sfeer
al net zo ontspannen. Bijna niets
wijst erop dat de politie in opperste
paraarheid is om mogelijke ellende
in de kiem te smoren. Er zijn wel
extra agenten (zichtbaar en
onzichtbaar) op de been en
beveiligers lijken extra alert. Als
een persfotograaf een beeld maakt
van de strengere toegangsconrole
door de veiligheidsmensen bij de
toegangshekken, wordt hem om
zijn identiteitsbewijs gevraagd.
Het publiek dat er op let, merkt
wellicht aan de tassencontrole en
de fouillering bij de entree, dat de
beveiliging op scherp staat. Aan de
donderdag 20 juli 2017

sfeer doet het echter niets af.
Dronken en nuchtere fans proberen
bij een stand van een automerk
een voetbal zo hard mogelijk langs
een snelheidsmeter te schieten,
Schotten in kilt (inderdaad, ze
hebben geen ondergoed aan...)
gaan gewillig op de foto met
vlaggen en andere fans. Een
veiligheidsman wijst vijf jonge,
vrouwelijke Engelse supporters er
heel rustig en discreet op dat
alcohol drinken op straat niet is
toegestaan. Zonder mokken gooien
de dames de halflege bierblikken in
de afvalbak.
Wachtrijen
De toegangscontroles leveren vlak
voor het begin van de wedstrijd wel
opeens extra lange wachtrijen op,
maar niemand wordt boos of
ongeduldig als de rij pas langzaam
slinkt terwijl de volksliederen van
beide landen al gespeeld worden.
Linsey Frame (34) uit Edinburgh is
met een stel doorgewinterde
voetbalfans op de wedstrijd
afgekomen. Voor haar is het de
eerste interlandwedstrijd van
Schotland. Ze had nog niet
gehoord van de mogelijke
terreurdreiging, maar is net als
praktisch alle bezoekers niet van
plan zich daardoor af te laten
schrikken. ,,Daar denken we maar
gewoon niet aan. Ik laat mijn leven
niet beïnvloeden door dat soort
zaken.''
Doedelzak
Als het fluitsignaal voor de aftrap
klinkt en iedereen een plekje in het
nogal lege stadion gevonden heeft,
keert de rust rondom het stadion
terug.
Agenten praten in groepjes en
leunend op hun fiets nog even over
de ontspannen avond.
Ondanks de strenge controles is
een Schotse supporter erin
Pagina 3 (1)

geslaagd een doedelzak het
stadion binnen te krijgen. Als dat de
enige smet op de avond is, zal 'het
veiligheidsapparaat'rond deze
wedstrijd meer dan tevreden zijn.

© AD

donderdag 20 juli 2017

Pagina 3 (2)

