Seizoenkaart PSV bijna even duur als drie
seizoenen FC Dordrecht
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De 18 eredivisieploegen bieden gezamenlijk plaats aan 378.404 toeschouwers. Dat zijn bijna 6,5 miljoen
eredivisie bezoeken per jaar. Het overgrote gedeelte van deze bezoeken worden gebracht door vaste
gasten. Deze seizoenskaarthouders betalen eenmalig een bedrag om bij alle 17 de thuiswedstrijden van
hun eigen stoel verzekerd te zijn.
De prijzen voor die vaste stoelen variëren aanzienlijk per club en per plek in het stadion. Hoe beter de club en
hoe beter de plaats, hoe meer je betaalt. De goedkoopste kaart in de eredivisie kost gemiddeld 199 euro, voor
een jaar lang de beste plek betalen supporters gemiddeld 393 euro. Dat is respectievelijk € 11,70 en € 23,11
per wedstrijd.
Over het algemeen is de prijslijst van onderstaande figuur goed vergelijkbaar met de huidige ranglijst in de
eredivisie. Nummer laatst FC Dordrecht vraagt minimaal 135 euro voor een seizoen toegang tot de
thuiswedstrijden en lijstaanvoerder PSV vraagt voor de duurste kaarten 730 euro.

(De afbeelding is hier in een hogere resolutie te zien)

Maar de huidige ranglijst gaat niet overal op, zo vraagt het in degradatienood verkerende Heracles Almelo voor
haar goedkoopste kaarten meer dan subtoppers PEC Zwolle, Vitesse en Heerenveen. Daarnaast vraagt volksclub
Feyenoord voor haar goedkoopste kaarten (€ 261) meer, dan de duurste plekken bij het nabijgelegen Excelsior
(€220) en FC Dordrecht (€ 230) kosten.
De goedkoopste seizoenskaart in de eredivisie - de minste plek bij hekkensluiter FC Dordrecht - is nog altijd
duurder dan de gemiddelde contributie bij een Nederlandse sportvereniging in 2014. Het gemiddelde van de
goedkoopste kaarten (€ 199) bevindt zich rond het prijsniveau van alternatieve vrijetijdsbestedingen (fitness,
pretpark en bioscoop). De duurdere kaarten zijn al gauw een aanzienlijke verhoging ten opzichte van deze
alternatieven. Voor 17 wedstrijden op de duurste plekken bij PSV kun je voor bijna hetzelfde bedrag een jaar
lang onbeperkt fitnessen, naar de Efteling en bioscoop gaan, terwijl je de uit- en thuiswedstrijden in zijn
geheel op TV bekijkt.
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