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Samenvatting

Schermen in cafés onverantwoord 
In het ophangen van schermen in cafés zien mensen meer gevaren. Nog geen 
kwart (23 procent) vindt dat het kabinet dat moet goedkeuren; 65 procent 
vindt van niet.  

Zes op de tien (59 procent) vinden het onverantwoord als cafébazen binnen 
schermen mogen ophangen. Die ruimtes, zeggen ondervraagden vooral, zijn 
klein en bedompt en ligt een besmetting snel op de loer, "zeker wanneer er 
wordt gejuicht met een paar biertjes erin." En door het mooie weer zijn er 
meer mogelijkheden om de wedstrijden in de (veiligere) buitenlucht te kijken 
met elkaar, zeggen panelleden.  

Geen afstand bij het juichen 
Een finaal besluit van minister Grapperhaus gaat er voor het EK waarschijnlijk 
niet meer komen. Mensen kijken de eerste wedstrijd, zondag tegen Oekraïne, 
dan ook vooral thuis. Keurig volgens de nieuwste coronaregels doen veruit de 
meesten (85 procent) dat alleen, met het gezin of met maximaal vier mensen 
buiten het huishouden.  

Acht procent is wél van plan met meer dan vier anderen te kijken. De 
coronaregels lijken daarmee niet massaal te worden overtreden, maar wat als 
Oranje scoort? Vliegen we elkaar dan, net als tijdens vorige EK's en WK's, in de 
armen? Van de mensen die met mensen van buiten het huishouden kijken, 
verwacht bijna tweederde (63 procent) dat het niet gaat lukken om afstand te 
houden tot anderen bij het juichen.  

Meerderheid wil dat kabinet buiten grote schermen toestaat tijdens het EK 

Het kabinet speelt de bal al een paar keer voor zich uit, maar de roep om 
samen Oranje te mogen kijken zwelt aan. Vlak voor de aftrap van het 
Europees Kampioenschap voetbal vraagt ruim de helft het kabinet grote 
tv-schermen buiten toe te staan.  

Eerst niet, toen misschien. Het demissionaire kabinet wikt en weegt al een tijd 
of horecaondernemers binnen en buiten schermen mogen ophangen waarop 
mensen samen naar Oranje kunnen kijken. Ja, het gaat beter met het virus, 
maar brengen de schermen niet te veel voetballiefhebbers bij elkaar? Een 
ruime helft (54 procent) van de deelnemers aan een onderzoek van 
EenVandaag vindt dat het in ieder geval buiten moet kunnen.  

œDesnoods geen alcohol verkopen’ 
Veel ondervraagden wijzen op het relatief lage besmettingsrisico buiten en 
waarschuwen voor het alternatief: "Als er geen mogelijkheid is buiten de deur 
te kijken, gaan veel mensen thuis iets organiseren. Binnen en zonder 
coronaregels", vermoedt een deelnemer. Sommige ondervraagden dragen zelf 
ideeën aan: "In de buitenlucht moet het toch geregeld kunnen worden? Ik denk 
aan vaste zitplekken en wellicht een aangewezen vak met een eigen bar en 
toilet zodat mensen minder door elkaar heen lopen. En desnoods geen alcohol 
verkopen om mensen bij de les te houden."  

Een derde (35 procent) vindt de grote schermen buiten wel een slecht idee. Zij 
delen de zorgen van demissionair minister Grapperhaus over de samenkomst 
van grote groepen of hebben sowieso weinig met het EK-voetbal: "Je kunt van 
tevoren de beste intenties hebben, maar het is niet te voorkomen dat er ineens 
massaal mensen ergens opduiken. Die stuur je niet zo naar huis. Waarom zou je 
dat risico nemen voor een stom spelletje?" 

Samenvatting



3

Meeste mensen kijken thuis
EK kijken

Weet je al waar je de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal 
gaat kijken? Zo ja, waar en met wie?  
Ik ga sowieso niet kijken 31% 
Thuis, alleen 17% 
Thuis, eigen huishouden 25% 
Binnenshuis, max. 4 anderen 4% 
Binnenshuis, meer dan 4 anderen 2% 
Buitenshuis, max. 4 anderen 1% 
Buitenshuis, meer dan 4 anderen 2% 
In een café of restaurant (binnen) 0% 
Op een plein met een groot scherm (buiten) 0% 
Anders 3% 
Weet ik (nog) niet 13% 

Coronaregels tijdens EK

Tweederde: geen afstand bij juichen

Mensen die gaan kijken 
 
Op 5 juni, vlak voor het EK begint, zijn er enkele versoepelingen 
ingegaan. Zo is het advies om met maximaal twee personen binnen of 
buiten af te spreken verruimd naar vier en mogen er maximaal dertig 
gasten bij restaurants en cafés naar binnen tot 22:00 uur (met 
reserveringen en met vaste plaatsen). De basisregels, zoals als 
anderhalve meter afstand houden en elkaar geen hand geven, blijven 
van kracht.    
In hoeverre verwacht je je tijdens de wedstrijden van het 
Nederlands Elftal over het algemeen aan de coronaregels te 
houden? 
Heel streng 16% 
Redelijk streng 43% 
Niet zo streng 23% 
(Bijna) niet 13% 
Weet niet / geen mening 

Mensen die kijken met mensen buiten het huishouden 

Stel dat het Nederlands Elftal scoort in een EK-wedstrijd. Verwacht je 
wel of niet dat je bij het juichen op anderhalve meter kan blijven 
van anderen buiten je huishouden?  
Dat verwacht ik wel 32% 
Dat verwacht ik niet 63% 
Weet niet / geen mening 6% 
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EK op grote schermen

           

Mensen positiever over schermen buiten 
EK op grote schermen

'Schermen binnen zijn onverantwoord' 
Het kabinet wil vooralsnog niet toestaan dat er op grote schermen EK-
wedstrijden worden gekeken. Er wordt gevreesd voor een snelle 
toename van coronabesmettingen als mensen massaal samenkomen 
voor de wedstrijden. Enkele burgemeesters vinden wel dat grote 
schermen moeten worden toegestaan. Zij denken dat mensen anders 
toch wel samen gaan kijken en de horeca de inkomsten goed kan 
gebruiken.   
Moet het kabinet wat jou betreft wel of niet toestaan om EK-
wedstrijden op grote schermen te laten zien? 

 

We leggen je nu twee situaties voor en zijn benieuwd of je denkt dat 
het verantwoord is of niet onder de huidige omstandigheden met 
betrekking tot het coronavirus.    
Stel, een groep horecaondernemers zorgt dat er op een ruim 
dorpsplein een groot scherm komt te hangen bij de EK-wedstrijd 
Nederland-Oekraïne. Normaal passen er 1000 mensen op het plein, 
maar er wordt erop toegezien dat er, volgens de coronaregels 
maximaal 250 mensen aanwezig zijn. Het evenement wordt in de 
buitenlucht gehouden maar mensen kunnen aan de randen van het 
plein consumpties halen bij overdekte tenten. Er wordt ook af en toe 
opgeroepen om afstand tot anderen te houden, maar in de praktijk 
lukt mensen dat niet. 
Zou je deze situatie wel of niet verantwoord vinden? 
Wel verantwoord 44% 
Niet verantwoord 41% 
Weet niet / geen mening 15% 
 
Stel, een kroegeigenaar hangt in zijn café een scherm op waarop 
mensen Nederland-Oekraïne kunnen zien. Hij heeft normaal plek voor 
100 mensen, maar ziet erop toe dat er volgens de coronaregels 
maximaal 30 mensen binnen zijn. Hij roept af en toe op om afstand te 
houden, maar door het kleine oppervlak van de kroeg is dat in de 
praktijk lastig. 
Zou je deze situatie wel of niet verantwoord vinden? 
Wel verantwoord 32% 
Niet verantwoord 59% 
Weet niet / geen mening 9%
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Een derde  zou op vol plein kijken
EK op grote schermen

Los van hoe je in de praktijk gaat kijken: Zou je onder de huidige 
corona-omstandigheden wel of geen wedstrijd van het 
Nederlands Elftal op een groot scherm kijken…  
 
.. in een vol café 
Ja 14% 
Nee 82% 
Weet niet / geen mening 3% 
 
... op een vol plein 
Ja 31% 
Nee 64% 
Weet niet / geen mening 5% 

 
 

Publiek in het stadion

 6 op 10 vinden publiek verantwoord

Het kabinet heeft besloten dat er per EK-wedstrijd 16.000 fans in de 
Amsterdam ArenA mogen zijn. In april waren er nog 12.000 fans 
welkom, maar door resultaten uit Fieldlab-onderzoeken en de 
verbeterende coronasituatie in Nederland mag het stadion voor een 
derde gevuld worden. Alle bezoekers die bij de EK-wedstrijden in 
Amsterdam aanwezig willen zijn, moeten voldoen aan de 
veiligheidsprotocollen van het onderzoek van Fieldlab en krijgen pas 
toegang op vertoon van een negatieve coronatest.   
Vind je het wel of niet verantwoord dat er tijdens EK-wedstrijden 
van Oranje 16.000 fans in het stadion aanwezig mogen zijn?  
Wel verantwoord 59% 
Niet verantwoord 25% 
Weet niet / geen mening 15% 
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Samenvatting

Na 7 jaar is Oranje er weer eens bij, maar het vertrouwen in het elftal en de coach is laag 
•  

Een paar dagen voordat Nederland de eerste wedstrijd speelt op het EK 
voetbal, heeft slechts 30 procent van de voetballiefhebbers vertrouwen in 
de mannen van Oranje. De kans dat oranje het ver schopt op het EK is 
volgens veel deelnemers dan ook klein. 

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 16.000 leden van het 
Opiniepanel met interesse in het EK. Tweederde (65 procent) heeft weinig 
vertrouwen in dit team. 

Vertrouwen bij eerdere toernooien hoger  
Het vertrouwen in het mannenelftal is dit jaar stukken lager dan vlak voor het 
laatste EK waar Nederland aan mee deed in 2012. Toen had een meerderheid 
van de voetballiefhebbers vertrouwen in Oranje. Het vertrouwen zakte daarna 
in. 

Vlak voor het WK van 2014, toen Nederland het tot de halve finale schopte, 
hadden slechts drie op de tien mensen vertrouwen in het Nederlandse team en 
dat daalde nog verder in de jaren daarna, toen Nederland zich niet voor de 
eindtoernooien kwalificeerde. Nu is het weer iets gestegen, maar nog altijd is 
de ruime meerderheid negatief over Oranje. 

Onervaren 
Veel mensen schrijven dat ze niet geloven dat een onervaren ploeg als deze 
potten kan breken op een groot toernooi. "We hebben zo lang niet 
meegedaan, deze jongens hebben geen ervaring op zulke toernooien en zijn 
ook niet op elkaar ingespeeld", schrijft een deelnemer. Ook bij de laatste 
oefenwedstrijden de afgelopen dagen heeft hebben de spelers geen goed 
visitekaartje afgegeven: "Het ging allemaal heel lastig en het kostte veel 
moeite", schrijft iemand, "En dat was nog tegen de slechtere ploegen." 

Samenvatting

Ook Frank de Boer moet het ontgelden; slechts een kwart (23 procent) heeft 
vertrouwen in de bondscoach. Ook bij hem wordt getwijfeld of hij genoeg 
relevante ervaring heeft. Veel mensen vinden bovendien dat hij slecht 
communiceert: "Met de pers en vast ook met het team", aldus een deelnemer. 

Meerderheid denkt dat we maximaal achtste finales halen 
De kansen van Nederland dit kampioenschap worden dan ook laag ingeschat. 
Een meerderheid van 55 procent denkt dat de achtste finales het maximaal 
haalbare is voor Oranje. Ruim een derde (36 procent) heeft meer vertrouwen 
en rekent minimaal op de kwartfinales. 

Slechts 3 procent verwacht dat het Nederlands elftal de finale haalt, 2 procent 
verwacht dat 'we' die winnen en Europees kampioen worden. De deelnemers 
zijn allerminst unaniem over wie dan wel Europees kampioen wordt; Frankrijk 
(26 procent), Duitsland (20 procent) en België (7 procent) worden het meest 
getipt. 

Frenkie de Jong favoriete speler 
Over wie de meest favoriete speler is van de EK-ploeg, zijn de ondervraagden 
eenduidiger. Frenkie de Jong wordt daar met afstand het meest genoemd. 
Mensen omschrijven hem als goede voetballer ("de beste middenvelder van 
Europa") maar vooral ook als 'sympathiek' en 'nuchter'. 

Ook Memphis Depay ("een echte Oranje leeuw van binnen en - letterlijk- van 
buiten") en Matthijs de Ligt ("normale jongen en goede voetballer") worden 
veel genoemd. Daley Blind en Georginio Wijnaldum maken de top-5 compleet. 
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Vertrouwen in Oranje

           

Weinig vertrouwen in elftal 
Kansen Oranje

55%: maximaal groepsfase of 8e finale

De volgende vragen zijn gesteld aan mensen met interesse in het EK 
voetbal (N=15.986) 
 
Hoeveel vertrouwen heb je over het algemeen in het Nederlands 
mannenelftal? 
Veel vertrouwen 2% 
Redelijk wat vertrouwen 28% 
Niet zoveel vertrouwen 44% 
Geen vertrouwen 21% 
Weet niet / geen mening 5% 

 

Hoeveel vertrouwen heb je in het algemeen in Frank de Boer als 
bondscoach? 
Veel vertrouwen 2% 
Redelijk wat vertrouwen 21% 
Niet zoveel vertrouwen 35% 
Geen vertrouwen 32% 
Weet niet / geen mening 10% 
 
Oranje speelt in de poulefase tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-
Macedonië. Deze wedstrijden worden alledrie in de Amsterdam ArenA 
gespeeld.   
Hoe ver komt het Nederlands elftal volgens jou? 
Groepsfase 22% 
Achtste finale (laatste 16) 33% 
Kwartfinale (laatste 8) 26% 
Halve finale (laatste 4) 7% 
Finale en verliest 1% 
Finale en wint 2% 
Weet niet / geen mening 10% 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Favoriete spelers

Frenkie de Jong favoriete speler

Wie zijn je favoriete spelers in de huidige selectie van het 
Nederlands Elftal? Je kunt er maximaal drie aanvinken. 

1 Frenkie de Jong ('nuchter' 'vriendelijk' 'beste middenvelder van 
Europa') 
 
2 Memphis Depay ('echte Oranje leeuw van binnen en -letterlijk- van 
buiten') 
 
3 Matthijs de Ligt ('goede voetballer' 'aardig') 
 
4/5 Daley Blind 
 
4/5 Georginio Wijnaldum 

Favoriete landen

België favoriete land na Nederland

Stel dat Nederland wordt uitgeschakeld, voor welk land ben je 
dan?  
België 26% 
Duitsland 11% 
Frankrijk 4% 
Engeland 4% 
Italië 3% 
Spanje 3% 
Portugal 2% 
... 
Geen van deze 21% 
Weet niet / geen mening 19% 

Welk van de deelnemende landen wint het EK-voetbal denk je?  
Frankrijk 26% 
Duitsland 20% 
België 7% 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6 op 10 willen niet gaan
WK 2022 in Qatar

Alle deelnemers 
 
Er is discussie over het volgende WK-voetbal in Qatar. Volgens 
berekeningen zouden er ruim 6.500 buitenlandse arbeiders zijn 
overleden tijdens het bouwen aan de WK-stadions. Ook is er kritiek 
op het land vanwege mensenrechtenschendingen. Sommige partijen 
willen daarom dat het Nederlands Elftal niet meedoet aan dat WK. 
Anderen vinden een boycot van dat WK niet nodig of denken dat de 
situatie in Qatar sneller verbetert als Nederland wel meedoet.   
Stel dat het Nederlands Elftal zich kwalificeert voor het WK2022 
in Qatar, welke van deze uitspraken past dan het best bij jouw 
mening? 
Nederland moet besluiten wel mee te doen aan het WK2022 in 
Qatar 24% 
Nederland moet besluiten niet mee te doen aan het WK2022 in 
Qatar 59% 
Weet niet / geen mening 16% 

 
 



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden 
gepresenteerd door Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis in 
EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1) 
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Aan het onderzoek, gehouden op 7 en 8 juni 2021, deden 22.125 
leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na 
weging representatief voor zes variabelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker 
Rozemarijn Lubbe: rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl. 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij 
beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De 
uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na 
weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, 
opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke 
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om 
aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken 
respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.
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