Hollandse enclave op de camping
Over iets meer dan een week gaan in Londen de Olympische Spelen van start. Het grootste
meerdaagse sportevenement ter wereld, praktisch om de hoek. Dichterbij dan dit wordt het voorlopig
niet. Heel misschien in 2028, maar zover is het nog lang niet. Een goede reden voor sportliefhebbers
om nu af te reizen.
Oversteken
De verwachting is dat er tienduizenden Nederlanders de Noordzee zullen oversteken om het mondiale
sportfeest van nabij mee te maken. Een groot deel van hen verzamelt zich straks iets ten noorden van
het Olympisch Park, op de Low Hall Sports Ground. Daar wordt de komende dagen de Oranjecamping
uit de grond gestampt. Het strakke groene grasveld wordt doorspekt met oranje tenten en heel
langzaam ontstaat er onder de grauwe Britse hemel een Hollandse enclave.
Ligging
Een unieke locatie, gezien de geografische ligging ten opzichte van de belangrijkste sportlocaties en
olympische evenementen in Londen. „Om er maar een te noemen: zeven haltes met de metro en je
bent in het Holland Heineken House’’, lacht Joris Gieske van de Oranjecamping. „En op nog geen tien
minuten fietsen van het Olympisch Dorp. Bijkomend voordeel is dan wel, dat het dichtstbijzijnde
metrostation op loopafstand is (anderhalve kilometer) en we vijfhonderd fietsen in de verhuur
hebben, haha. En er rijdt de hele dag door ook een gratis shuttlebus naar het Olympisch Dorp.’’
Veelzijdig
Maar de Oranjecamping is duidelijk meer dan alleen een plek om de nacht door te brengen. Het
programma is, zo stelt Gieske, veelzijdig. „Er is letterlijk veel leven in de brouwerij’’, verwoordt hij de
komst van onder andere dweilorkest Kleintje Pils en cabaretier Leon van der Zanden. „In
samenwerking met Right To Play worden er overdag sporttoernooien gehouden. En natuurlijk richten
we ons ook op de Olympische Spelen, want daarvoor is de camping opgezet. Mocht je geen kaartjes
hebben voor de wedstrijden, dan kun je bij ons alles volgen. We hebben een afgesloten ruimte met
twaalf televisieschermen. Vier daarvan staan op de grote sportzenders afgestemd, de overige acht
kunnen naar willekeur van de gasten worden ingeschakeld.’’
Eindtraject
In de week voorafgaand aan de start van de Spelen vormt de Oranjecamping ook het eindtraject van
een tweetal opvallende projecten. Woensdag 25 juli zal een grote stoet oranje fietsers, een dag
eerder vertrekken ze uit Utrecht, op de camping aankomen om in Londen de wegwielrenners in het
algemeen en Marianne Vos in het bijzonder aan te komen moedigen. Een dag later hopen de 28
voertuigen van de Oranje Trophy de Oranjecamping te bereiken. Deze oranje karavaan is op 14 juni
vertrokken uit Amsterdam om vervolgens via het EK voetbal, Moskou, de Noordkaap en Zweden koers
te zetten richting de Spelen; een traject van 12.500 kilometer.
Nachtrust
Voor de nachtrust biedt de Oranjecamping verschillende mogelijkheden; van plekken voor een eigen
tent tot luxe ingerichte kant en klare VIP-tenten. „Of je nu met z’n tweeën komt, met een groep
vrienden of een complete familie, eigenlijk kunnen we iedereen wel naar zijn wensen huisvesten. We
hebben zelfs mobiele hotelkamers (Flexotel), maar je kunt ook de camper bij ons stallen’’, legt Gieske
uit.
Tevreden
Over de locatie die is uitgekozen kan Gieske naar eigen zeggen niet meer dan tevreden zijn. De
Oranjecamping heeft een eigen afgebakend stuk grond, inclusief businesslounge, is volledig omhekt

en door de vlakke, kaarsrechte grasmat bij uitstek geschikt voor tenten. Gieske: „Kortom, we hebben
echt een unieke locatie gevonden, dicht bij de grote olympische hot spots in Londen en makkelijk te
bereiken. Een prima plek dus voor een Hollandse enclave.’’

