'Vooral openingsmatch en Oranjeparade succes'

Utrecht zwaait EK voetbal uit
Neude. ,,Dat is me niet
tegengevallen.''

Duitse supporters gisteravond bij de
laatste EK-wedstrijd in Galgenwaard:
Duitsland-Rusland (2-0).
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Utrecht heeft gisteravond afscheid
genomen van het EK
vrouwenvoetbal met de wedstrijd
Rusland-Duitsland. De
toernooidirecteur en organisator
van de fanzone op de Neude zijn
tevreden.

Van de drie landenteams die in
onze regio zijn neergestreken,
zullen de Engelse vrouwen vrijwel
zeker doorgaan naar de
kwartfinale. De Engelsen, die hun
kamp hebben opgeslagen bij hotel
Mitland in Utrecht en trainen bij
voetbalclub Sporting '70, staan na
twee wedstrijden bovenaan in hun
poule.
De Russinnen vlogen gisteravond
het toernooi uit. De Russische
ploeg slaapt in Van der Valk hotel
De Bilt (Biltsche Hoek) en trainde
bij Desto op Sportpark De Vrijheit in
Leidsche Rijn. De Schotse
voetballers, die overnachten in
Kasteel Kerckebosch in Zeist en
trainen op sportpark De Grift bij vv
Woudenberg, hebben nog geen
wedstrijd gewonnen.
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Toernooidirecteur Bert van
Oostveen is lovend over de aftrap
van het toernooi, anderhalve week
geleden in Utrecht. De
openingswedstrijd in Galgenwaard
en de Oranjeparade vanuit de
binnenstad zijn hem het best
bijgebleven. ,,Een feest als je de
beelden ziet. Dat heeft de trend
voor het toernooi heeft gezet.''
Hij is ook te spreken over de
reactie op de oproep van IS om
tijdens het duel EngelandSchotland in Utrecht aan aanslag te
plegen: ,,Ik denk dat de organisatie
en de gemeente prima gehandeld
hebben.'' Utrecht gaf de politie
ruimere mogelijkheden, voor onder
meer preventieve fouillering. Bij de
ingang van het stadion werden alle
tassen gecontroleerd onder
toezicht van de politie.
Ook medeorganisator Sidney
Rubens van de fanzone op de
Neude is positief. Maandagavond,
tijdens de laatste poulewedstrijd
van de Oranje Leeuwinnen,
kwamen 650 bezoekers naar de
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