
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een voetbalshirt? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Veel voetbalsupporters kopen trouw elk 
seizoen een shirt van hun favoriete 
voetbalclub. De prijzen voor shirts van 
hooggeplaatste clubs zijn veel hoger dan 
shirts van minder goede clubs. Waar zit 
dat prijsverschil in en wat is de rol van 
sponsors en sportmerken? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kosten, vraagprijs, sponsoring, reclame, 
imago, A-merk.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 42.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost een spijkerbroek?’.  
 
Antwoorden 
1a €1260,- b Ajax en Feyenoord. c NEC 2 10 
miljoen euro. b Kleding. 3 1 De club 2 De 
fabrikant van het shirt 3 Het merk/De 
sponsor. 4a Merkimago b Ajax is een 
topclub en te vergelijken met een A-merk. 
Op een shirt van Ajax staan drie A-merken 
en op een shirt van Sparta minder. 5a 
Door het aantal minuten waarop de 
sponsor in beeld is tijdens de live-
wedstrijd en de samenvatting. b 1,7 
miljoen euro. 6 Eigen antwoord, 
bijvoorbeeld: minder geld, omdat er 
minder ruimte is voor sponsors op een 
sjaal of petje. Of: meer geld, omdat die 
producten goedkoper zijn en de club er 
dus meer van kan verkopen.  

Kijkvragen 
 

1 De Eredivisie telt 18 clubs.  
a Stel dat een voetbalshirt gemiddeld €70,- 
kost. Hoeveel geld ben je kwijt als je van 
elke club een shirt koopt?  
b Van welke twee voetbalclubs zijn de 
shirts het duurste? 
c Van welke club is het shirt het 
goedkoopste? 
 

 
 
2a Voor hoeveel geld wordt Ajax per jaar 
door Adidas gesponsord?  
b Waar bestaat deze sponsoring 
voornamelijk uit? 
 
3 Als je een voetbalshirt koopt betaal je 
eigenlijk aan drie partijen. Welke drie 
partijen zijn dat? 
 
4a De prijs van een voetbalshirt wordt 
deels bepaald door de kwaliteit. Door welke 
andere factor wordt de prijs bepaald? 
b Leg uit waarom een shirt van Ajax bijna 
twee keer zo duur is als een shirt van 
Sparta. 
 
5 Het logo van de sponsor op het shirt 
vertegenwoordigt een bepaalde waarde. 
a Hoe wordt deze waarde bepaald tijdens 
een voetbalwedstrijd? 
b De voetbalclubs spelen elk seizoen ieder 
34 wedstrijden. Stel dat de waarde tijdens 
één wedstrijd €50.000 is. Wat is dan de 
jaarlijkse opbrengst? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Voetbalclubs kunnen veel geld verdienen 
met het verkopen van shirts. Denk je dat 
een voetbalclub meer of minder geld kan 
verdienen met het verkopen van andere 
merchandise, zoals sjaals of petjes? Leg je 
antwoord uit. 
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http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_11434934
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/de-rekenkamer-in-de-klas-wat-kost-een-spijkerbroek/

