PERSBERICHT
McDonald’s Player Escorts openen UEFA Women’s EURO 2017
Utrecht, 17 juli 2017 – McDonald’s heeft elf jonge Oranjefans geselecteerd voor het
McDonald’s Player Escort Team. Zij kregen daarmee de unieke kans om aan de hand
van één van de elf Oranje Leeuwinnen voor een vol stadion het veld op te lopen. Dit
gebeurde tijdens de openingswedstrijd van de UEFA Women’s Euro 2017. De aftrap
vond gisteravond plaats in Utrecht. Nederland speelde tegen Noorwegen en opende het
toernooi met een 1-0 winst. Vrouwenvoetbal is op dit moment de snelst groeiende sport
ter wereld, en dat maakt het extra bijzonder dat het Europese toernooi dit jaar voor het
eerst in Nederland plaatsvindt. Go, girls!

De Player Escorts met Ronald McDonald
Vrouwenvoetbal in Nederland
Kinderen tussen de 7 en 10 jaar maakten de afgelopen weken kans een plek te bemachtigen
in het McDonald’s Player Escort Team. Tijdens de openingswedstrijd in Utrecht mochten de
elf jonge voetbalfanaten aan de hand van hun vrouwelijke idolen de arena betreden. UEFA
Women’s EURO 2017 wordt met zestien deelnemende landen het grootste Europees
Kampioenschap voetbal voor vrouwen tot nu toe, en voor het eerst in Nederland gehouden.
Vrouwenvoetbal wordt de laatste jaren steeds populairder. Steeds meer meisjes melden zich
aan bij voetbalverenigingen en het is momenteel zelfs de snelst groeiende sport in de wereld!
Ook binnen het Player Escort Team leeft vrouwenvoetbal. Broer en zus, Wessel (7 jaar) en
Jara de Jong (9 jaar) waren allebei geselecteerd als Player Escort voor de openingswedstrijd
Nederland – Noorwegen. Wessel vertelt super enthousiast: “Ik vind het cool dat de Europese
Kampioenschappen nu in Nederland worden gehouden. Het maakt mij niet uit of het voor
jongens of voor meisjes is.” Jara: “Inderdaad, voetbal is een toffe sport, ook voor meisjes.

Thuis voetballen wij ook vaak met jongens en meisjes samen. Tof om samen met mijn broertje
hierbij aanwezig te mogen zijn. En ze hebben nog gewonnen ook!”

Player Escorts Wessel en Jara de Jong
Hand in hand met je Oranje heldin het veld op
Natuurlijk word je niet zomaar Player Escort! Voordat je een uitverkocht stadion mag betreden,
word je eerst klaargestoomd tijdens een uitgebreide training van UEFA en worden alle tips &
tricks met de Player Escorts gedeeld. Daarna volgt het moment suprême. Om 18.00 uur stond
het McDonald’s Player Escort Team in hun officiële tenue klaar om de Oranje Leeuwinnen het
uitverkochte stadion Galgenwaard in te begeleiden. Feline van de Water (9 jaar): “Zoveel
mensen in het stadion keken naar ons terwijl ik het veld op liep met Sari van Veenendaal,
super gaaf! Ik vond het best wel spannend, maar ze was echt heel erg aardig!”
Daarna konden de welpjes zelf genieten van de wedstrijd. Van dichtbij zagen zij hoe Van de
Sanden in de 66ste minuut de bal in het doel kopte. Dit is de eerste zege voor de Oranje
Leeuwinnen van het UEFA Women’s Euro 2017 in eigen land. De Oranje Leeuwinnen spelen
aanstaande donderdag in Rotterdam tegen Denemarken en op 24 juli in Tilburg tegen België.
McDonald’s en Player Escorts
Als sponsor van het UEFA Women’s Euro 2017 heeft McDonald’s het exclusieve recht om
Player Escorts te selecteren. Sinds 2002 heeft McDonald’s in totaal 10.000 Player Escorts een
onvergetelijke dag bezorgd, verspreid over allerlei toernooien. Tijdens de UEFA Women’s

Euro 2017 verzorgt McDonald’s voor alle poulewedstrijden met het Nederlandse elftal en de
finalewedstrijd de officiële Player Escorts.
Van 16 juli t/m 6 augustus worden de Europese kampioenschappen gespeeld in zeven
verschillende steden: Tilburg, Breda, Utrecht, Rotterdam, Deventer, Doetinchem en Enschede.

/////////

Over McDonald’s Nederland
Wekelijks biedt McDonald’s Nederland aan bijna 3 miljoen gasten op ieder moment van de
dag een positief moment. Met gevarieerde keuzes en versbereide, iconische producten die
door ruim 18.000 medewerkers met zorg worden bereid. In Nederland heeft McDonald’s 244
restaurants. Het streven naar kwaliteit en beleving staat centraal in alle facetten van de
bedrijfsvoering.
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