Enschede, 26 mei 2014

Betreft: Persbericht WK-actie “De Oranjefan”

Geachte heer/mevrouw,
Met het naderende WK in Brazilië stijgt voor “De Oranjefan” de oranjekoorts naar hoge waarden. Inmiddels is het enige
echte Oranjeclubhuis weer opgebouwd en worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de Oranjefeesten.

● De Oranjefan ●
Laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Rob Hansen. Een man van 44 jaar met een lichamelijke handicap maar
vooral met een passie voor voetbal. Door mijn handicap ben ik afhankelijk van een electrische rolstoel. Naast mijn
passie voor voetbal ben ik gek op allerlei andere sporten. Zo’n 25 jaar geleden is mijn passie voor Oranje
begonnen. Ik ben geregeld te vinden bij wedstrijden van het Nederlandselftal. Door de lange vliegreis naar Brazilië
is het voor mij niet mogelijk een bezoek te brengen aan het WK. Dit belet mij niet om vanuit Nederland er een
prachtige tijd van te maken met hopelijk andermaal een finale met Oranje.

● Het Oranjeclubhuis ●
Het Oranjeclubhuis is in 1998 spontaan ontstaan ter gelegenheid van het WK
in Frankrijk. Inmiddels is het clubhuis een traditie geworden tijdens het EK of
WK voetbal van het Nederlands elftal.
Op 4 juni 2014 opent het clubhuis weer de deuren met de wedstrijd
Nederland-Wales. De uitzwaaiwedstrijd van het Nederlandselftal. Gedurende
de tijd dat Oranje actief is op het WK zal het Oranjeclubhuis open zijn en tijdens wedstrijden van
Oranje zijn er tal van activiteiten.

● De website ●
Via de website www.deoranjefan.nl kunnen mensen alle gebeurtenissen van “De Oranjefan”volgen. De website wordt
dagelijks ververst tot en met de finale van het WK op 13 juli. Naast het laatste nieuws is er de “fan van de week”. In deze
rubriek staat iedere week een fanatieke Oranjefan centraal. In de rubriek “Alles kleurt oranje” komen foto’s en filmpjes van
versierde huizen, straten, mensen, etc.

● Social media ●
Naast de website www.deoranjefan.nl is “De Oranjefan” ook actief op Social Media. Naast Twitter heb ik een eigen
Youtubekanaal waarop alle filmpjes te zien zijn. Ook op Facebook is “De Oranjefan” actief.

● De media ●
Wilt u naar aanleiding van dit persbericht aandacht besteden in uw media aan “De Oranjefan” dan bent u daarvoor van
harte uitgenodigd. U kunt contact met mij opnemen via info@deoranjefan.nl. Telefonisch contact behoort ook tot de
mogelijkheid. Belt u dan met +31 6 52 55 48 07.

