
 
 
 
Schriftelijke vragen art. 33 EK Vrouwen voetbal 2017 in Nederland 

 

's-Hertogenbosch, 12 januari 2017  
 
 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

  
2017 is een historisch jaar. Voor het eerst gaat Nederland een EK 
vrouwenvoetbal organiseren. Voetbal is een belangrijke sport in ons land, 
zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. Naar een EK of WK wordt 
door miljoenen mensen gekeken. Etalages staan vol met oranje spullen, complete 
woonwijken worden versierd en zelfs het draaiorgel op straat speelt een 
aangepast repertoire met stadionliedjes.   

Ook voor het vrouwenvoetbal is steeds meer belangstelling. Het aantal 
toeschouwers en het aantal meisjes en vrouwen dat voetbalt neemt nog ieder 
jaar toe. De Bossche Minke Booij - voormalig hockey-international- is 
inmiddels zelfs manager van het vrouwenvoetbal bij de KNVB. De Bossche PvdA 
juicht de toenemende belangstelling voor het vrouwenvoetbal uit oogpunt van 
emancipatie en sportiviteit van harte toe.  

Het is erg jammer dat er geen wedstrijd van het Europees Kampioenschap wordt 
gespeeld in Den Bosch. Wel is het goed om te horen dat er activiteiten worden 
georganiseerd rondom het Europees Kampioenschap. Het zou goed zijn om ook in 
Den Bosch het vrouwenvoetbal en het kampioenschap nog meer onder de aandacht 
te brengen en om hiervoor publiek te trekken.  

Daarom heeft de fractie van PvdA de volgende vragen aan het college: 

 Bent u het met ons eens dat het uit oogpunt van onder meer emancipatie 
en sportiviteit goed is dat het  vrouwenvoetbal meer aandacht krijgt? 

 Er worden een aantal voetbal activiteiten georganiseerd in Den Bosch tot 
aan het EK. Komen er nog speciale activiteiten m.b.t. het EK? 

 De speeldagen zijn bekend van ons oranje vrouwenteam. Is het college 
bereid om belangstelling te stimuleren, bijvoorbeeld door met 
voetbalclubs in gesprek te gaan over bus vervoer richting de 
speelsteden? 

 Supportersvereniging FC Den Bosch gaat regelmatig naar wedstrijden van 
het Nederlands elftal. Voor gezinnen met een minimum inkomen kan een 
voetbalwedstrijd een leuk uitje zijn. Is het college bereid een rol te 
spelen in bv. het faciliteren van gratis (of goedkoop) busvervoer? 

 Na een leeftijd van 8 jaar stoppen de meeste meisjes met voetbal omdat 
de faciliteiten er niet zijn. Ze voetballen met de jongens, de 
kleedkamer van de scheidsrechter wordt gebruikt voor het omkleden, de 
hoeveelheid schoenen/kleding is minimaal en de nodige personen om 
optimaal  te ontwikkelen is er niet. Is dat fenomeen bekend? Is het 



college bereid om maatregelen te nemen om blijvende deelname aan 
meisjesvoetbal te stimuleren? 

Namens de fractie van de Bossche PvdA, 

Osman Cifci 

 


