6 juli
2018

Onderzoek:
‘WK Voetbal 2018’
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Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 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
2012. 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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Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 19.399 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. De vragen
hebben we alleen aan mensen gesteld die aangaven minimaal een beetje geïnteresseerd
te zijn in het WK. Het onderzoek vond plaats van 5 en 6 juli 2018. Het onderzoek is na
weging representatief voor zes variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redacteur / onderzoeker Jeroen Kester,
jeroen.kester@eenvandaag.nl.
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Samenvatting
Tussenstand WK: België onze favoriet, maar niet dé favoriet
Brazilië uit de gunst van voetballiefhebbers

Met nog acht van de tweeëndertig landen over wordt afgetrapt voor de kwartfinales van
het WK voetbal. België is nog kanshebber voor de titel en we leven massaal met onze
zuiderburen mee. Helaas tevergeefs, is de verwachting: de meeste mensen denken dat de
Belgen de finale niet halen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 13.000 voetballiefhebbers
van het EenVandaag Opiniepanel.
'Uitschakeling België nabij'
35 procent van de ondervraagden verwacht dat Brazilië een maatje te groot is voor België.
Gaan ‘de Rode Duivels’ toch door? Dan is de halve finale - waarin ze tegen Uruguay of
Frankrijk spelen - het eindstation, voorspelt nog eens 30 procent van de ondervraagden.
Een minderheid (26%) denkt dus dat zij de finale halen. Slechts één op de zeven denkt
dat de Belgen uiteindelijk wereldkampioen worden.
Ook al zijn de verwachtingen er niet naar, Nederlandse voetballiefhebbers gunnen België
de titel het meest. Veruit de meesten (50%) voetballiefhebbers hoopt dat zij er met de
bokaal vandoor gaan. Ter illustratie: Frankrijk volgt op afstand met 10 procent.
Neymar Jr. heeft het verbruid
Opvallend is de stijging van Brazilië op de lijst minst favoriete overgebleven landen op het
WK. ‘De Goddelijke Kanaries’ waren voor het toernooi nog nergens te bekennen in dat
lijstje. Die stemming is omgeslagen: samen met gastland Rusland ziet men Brazilië het
liefst zo snel mogelijk gaan.
Boosdoener is Neymar. De linksbuiten van de Brazilianen tergt, provoceert en rolt zich
volgens panelleden door het toernooi heen: “Een rolmodel die inmiddels wel de sympathie
van de hele wereld verspeeld heeft. Wat een aanfluiting”, aldus een
ondervraagde. Meerdere panelleden zijn onder de indruk van het professionalisme van de
acteerprestaties van Neymar Jr.: "Die man moet wel eerst vier jaar toneelschool gevolgd
voordat hij professioneel voetballer werd.”

Ook steun voor andere Europese ploegen
Ondanks de afwezigheid van Oranje en de onverwachte vroege uitschakeling van
favorieten als Duitsland, Spanje en Portugal is het Europese succes op het WK groot: maar
liefst vijf Europese ploegen wisten de kwartfinales te halen.
Naast België juichen we bij de andere kwartfinales ook voor de andere Europese ploegen.
Zo hoopt 58 procent dat de Fransen vanmiddag Uruguay uitschakelen. Verder hopen de
meeste deelnemers (65%) dat Rusland er tegen Kroatië uitvliegt en dat Engeland Zweden
naar huis stuurt. De steun voor België vanavond tegen Brazilië blijft toch het grootst: 79
procent is voor de Rode Duivels in die wedstrijd.
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WK 2018
De onderstaande vragen over de verwachtingen van het WK zijn alleen aan mensen
gesteld die minstens een beetje geïnteresseerd zijn in het WK Voetbal.
Welk land wint volgens jou het WK?
Top – 3 voor kwartfinales
Top – 3 voor aanvang toernooi:
Frankrijk: 25%
Duitsland: 38%
Brazilië: 23%
Frankrijk: 11%
België: 16%
Brazilië: 9%
Ongeacht wie je denkt dat het WK gaat winnen: Als je één land moet
kiezen, wat is dan jouw favoriete land op het WK?
Top – 3 voor kwartfinales:
Top – 3 voor aanvang toernooi:
België: 50%
België: 29%
Frankrijk: 10%
Duitsland: 19%
Brazilië: 9%
Brazilië: 6%
In de kwartfinales speelt Frankrijk tegen Uruguay, Brazilië tegen België, Rusland
tegen Kroatië en Engeland tegen Zweden.
Ongeacht wie je denkt dat het WK gaat winnen, voor wie ben je bij de
kwartfinale Frankrijk tegen Uruguay?
Ik ben voor Frankrijk: 58%
Ik ben voor Uruguay: 29%
Weet niet/geen mening: 13%
En bij België tegen Brazilië?
Ik ben voor Brazilië: 16%
Ik ben voor België: 79%
Weet niet/geen mening: 5%
En bij Kroatië tegen Rusland?
Ik ben voor Rusland: 21%
Ik ben voor Kroatië: 65%
Weet niet/geen mening: 14%
En bij Engeland tegen Zweden?
Ik ben voor Engeland: 54%
Ik ben voor Zweden: 32%
Weet niet/geen mening: 14%
En welk land zie je het liefst snel sneuvelen in het toernooi? Welk van de 8
overgebleven landen gun je het kampioenschap het minst?
Top – 3:
Rusland: 32%
Brazilië: 27%
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Uruguay/België: 6%
Hoe ver denk je dat België komt op het WK?
Voor kwartfinales:
Voor aanvang toernooi:
Uitgeschakeld in de poulefase: Uitgeschakeld in de poulefase: 5%
Achtste finales: Achtste finales: 16%
Uitgeschakeld in kwartfinales: 35%
Kwartfinales: 40%
Halve finales: 30%
Halve finales: 25%
Finale, en verliest: 11%
Finale, en verliest: 4%
Finale, en wordt kampioen: 15%
Finale, en wordt kampioen: 4%
Weet niet / geen mening: 9%
Weet niet / geen mening: 6%
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