Nederland denkt dat PSV kampioen wordt, maar hoopt op Twente
Met nog 3 wedstrijden te spelen is via Peil.nl onder meer dan 1200 mensen die de Eredivisie
in Nederland volgen vragen gesteld over hun verwachtingen en hoop m.b.t. de eindfase van
de spannende competitie.
-

31% beschouwt zich supporter van Ajax, 18% Feyenoord, 10% PSV en 10% FC
Twente.

-

36% denkt dat PSV kampioen wordt, 28% Ajax en 28% FC Twente. Het chauvinisme
van de supporters is op te maken uit de volgende cijfers: 77% van de PSV-supporters
denkt dat PSV kampioen wordt, 71% van de Twente-supporters FC Twente en 53%
van de Ajax-supporters Ajax.

-

De “gun-factor” kan gehaald worden uit de vraag wie men hoopt dat kampioen
wordt. 42% noemt dan FC Twente, 37% Ajax en 20% PSV. Het al dan niet gunnen
blijkt nog duidelijker uit de vraag welke club men absoluut niet wil dat het kampioen
wordt: 36% noemt dan Ajax, 22% PSV en 3% FC Twente.

-

Circa 70% van de PSV- en Feyenoord-supporters noemen Ajax als club waarvan men
absoluut niet wil dat het kampioen wordt. Ajax-supporters noemen voor 44% PSV en
voor 9% FC Twente.

-

Hoe emotie een rol speelt bij voetbal blijkt uit het feit dat twee derde van de
ondervraagden een club noemt waarvan ze absoluut niet willen dat die kampioen
wordt. Maar een derde deel geeft aan dat ze dat bij geen van de drie voelt.

-

Ten slotte is een vraag gesteld over de wedstrijd Feyenoord-PSV van aanstaande
zondag. Bij een overwinning van Feyenoord of gelijkspel wordt de kans van de andere
twee, waaronder dus Ajax die het minder gegund wordt, groter om kampioen te
worden. Gevraagd is of men het erg zou vinden als Feyenoord zondag minder zijn
best zou doen, waardoor PSV zou gaan winnen. Behalve PSV-supporters (35%) vinden
anderen het in grote meerderheid wel erg. Van de Feyenoord-supporters zou 84%
het wel erg vinden als Feyenoord zondag minder zijn best doet om PSV op die manier
gemakkelijk aan de punten te laten komen.

