
FC UTRECHT NIEUWS

Stadion Galgenwaard staat op 
4 juli volledig in het teken van 
de Tour de France. De locatie 
pal langs het parcours van de 
individuele tijdrit maakt de 
Utrechtse voetbaltempel tot een 
perfecte plek voor wielerfans om 
de eerste etappe te volgen en 
de sfeer te proeven. ‘Het is een 
unieke ervaring.’

Beleef de Tour de France 
in Stadion Galgenwaard

Een verbinding met de Grand Départ is voor 
FC Utrecht in meerdere opzichten logisch. 
‘De club is geworteld in stad en regio,’ 
zegt Arnaud Miltenburg, Head of Sales van 
FC Utrecht Business. ‘Als Utrecht een evene-
ment van wereldfaam als de Tour de France 
binnenhaalt, denken wij als FC Utrecht 
Business zijnde graag mee.’
 
Emotie
Helemaal toen bleek dat de renners bij de 
proloog – een individuele tijdrit van ruim 13 
kilometer – vlak langs Stadion Galgenwaard 
komen. ‘Daar komt bij dat een aantal van 
onze partners een sterke link heeft met de 
wielersport. Verder was oud-wielrenner Gert 
Jakobs een aantal keren als spreker bij ons 

te gast. Zowel in de skyboxen als tijdens een 
recent evenement in Het Spoorwegmuseum. 
Je merkt in de beleving rond voetbal en 
wielrennen veel overeenkomsten. Fans zijn 
in beide gevallen enorm betrokken. Emotie 
speelt een belangrijke rol.’

In de watten
Alle reden voor FC Utrecht om samen met 
huiscateraar Maison van den Boer op 4 juli 
een aantrekkelijk programma samen te stel-
len. ‘Van 11.00 tot 19.00 uur is het stadion 
geopend en worden gasten in de watten 
gelegd. Er is keuze uit twee arrangementen 
(zie kader).’ Gasten hoeven alleen maar even 
naar buiten te lopen om de sfeer te proeven 
en de renners aan te moedigen. ‘Omdat 
het een tijdrit betreft, is er continu wat te 
zien. Een groot scherm maakt de beleving 
compleet. In het Stadion kunnen mensen 
rustig genieten van een hapje en een drankje 
in Toursfeer, compleet met Franse muziek. 
Op aanvraag zijn voor grotere groepen afzon-
derlijke ruimtes beschikbaar en wordt er een 
programma op maat samengesteld.’

Andere orde
De verwachtingen rond de Grand Départ 
zijn bij FC Utrecht hooggespannen. ‘Jaren 

geleden hebben we in Utrecht al de Giro 
meegemaakt, maar de Tour de France is van 
een andere orde,’ weet Miltenburg. ‘Het is 
een van de belangrijkste sportevenementen 
ter wereld. Als je dat kunt beleven in een 
unieke entourage op een van de beste plekken 
langs de route, zorgt dat echt voor een unieke 
ervaring.’ Meer informatie over de moge-
lijkheden? Neem contact op met FC Utrecht 
Business via 030-8885504 of 
business@fcutrecht.nl of. n

ARRANGEMENT 
MAILLOT JAUNE
Voor 295 euro wordt een uitgebreid vier-

gangen menu geserveerd met Franse 

invloeden. Aan uw persoonlijke tafel kunt 

u op een informele en sportieve manier 

uw gasten ontvangen. Met heerlijke 

wijnen, sfeervol gedekte tafels en vele 

associaties met de Tour de France, 

beleeft u Frankrijk in Utrecht.

ARRANGEMENT 
CLUB D’AFFAIRES 
Voor 175 euro kunt u de gehele dag 

genieten van verschillende culinaire 

verrassingen. Zo wordt er middels een 

heerlijk buffet een smakelijke lunch verzorgd 

en kunt u onbeperkt gebruik maken van het 

Hollandse drankenassortiment.
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