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videoWaar supporters van het EK voetbal in Kiev rond het middaguur nog lekker lagen
uit te brakken voor hun oranje tenten, leren we dat de olympische kampeerders elke dag
bijtijds vertrekken om een sportieve invulling aan hun dag te geven. 'Ze verzamelen
mooi uitgedost tijdens het ontbijt en trekken er dan op uit. Het is heel anders vergeleken
met de voetbalsupporters,' legt Wieke de Vries van de Oranjecamping uit.
'Het is nu ook even heel rustig, maar dit weekend wordt het bomvol. Dan zijn bijvoorbeeld
alle fietsen, net als vorig weekend snel verhuurd,' vertelt De Vries. Een ander groot verschil
zit hem in het feit dat het nu zomervakantie is. 'We hebben veel gezinnen hier, dat was tijdens
het EK minder. We zijn nu meer een familiecamping.'
'Glamping'
Dat de Oranjecamping al jaren ervaring heeft met het meedraaien tijdens EK's en WK's, mag
duidelijk zijn: alles is strak georganiseerd. Supporters kunnen hun eigen tent meenemen maar
ook kiezen voor een luxe 'cabine' genaamd flexotel. Het ontbijt wordt geserveerd in een
gezellig loungetent, waar internetverbinding kan worden gemaakt en tv-schermen hangen.
'We noemen dat ook wel glamping,' aldus De Vries.
Wie zich per fiets wil verplaatsen in Londen kan op de camping een OV-fiets huren. Op 'de
boulevard' is een kledingwinkeltje, kan koffie worden gedronken of wat te eten worden
gehaald. Er is een tent die dient als 'huiskamer' waar eveneens tv kan worden gekeken. Tot
slot is er ook een grote feesttent waar optredens van DJ's en artiesten plaatsvinden.
De Vries ziet ook de tweede week van de allereerste olympische Oranjecamping vol
vertrouwen tegemoet. 'De afgelopen week hebben we de puntjes op de i kunnen zetten.' De
organisatie heeft nog plek voor Nederlanders die op het laatste moment af willen reizen naar
Londen om de olympische sfeer te proeven.

