
 

Dit zijn de favoriete Europese steden 

van voetbalfans! 

De bucketlist van elke zichzelf respecterende voetbalfan 

 

 

 
BESTEMMING 

 

De opwinding van het WK 2022 is geleidelijk verdwenen, maar voetbal is niet 

impopulair geworden, integendeel! Voetbal is nog steeds de populairste sport ter 

wereld en niet voor niets brengt het duizenden of zelfs miljoenen fans samen voor de 

meest populaire teams. Spelers worden snel influencers, of we ze nu bewonderen of 

niet, iedereen lijkt zijn mening te geven. Dus voor fans van de meest fervente tot de 

gewoon geïnteresseerde, Holidu , heeft de vakantieverhuursite besloten om de 30 

steden op te sommen die je moet bezoeken als je een voetbalfan bent. 

https://www.holidu.fr/


 

 

 

1.Madrid, Spanje 

De Spaanse stad wordt nu beschouwd als de bestemming van het Europese 

voetbal. Zijn clubs brengen miljoenen fans samen op internet en in stadions. Real 

Madrid is bijvoorbeeld de meest gevolgde club op Instagram met meer dan 130 

miljoen volgers. Het Bernabeu-stadion, het embleem van het voetbal in Madrid, is 

een ontmoetingsplaats voor zowel occasionele als doorgewinterde fans. De 

gelijknamige club van de stad werd ook gekroond tot kampioen van de Champions 

League en blijft het publiek fascineren. 



 

 

 

2. Londen, Verenigd Koninkrijk 

Het geboorteland van het voetbal kon niet aan deze lijst ontsnappen, Londen behaalt 

de zilveren medaille maar hoeft zich niet te schamen voor zijn statistieken. Inderdaad, 

de Engelse hoofdstad heeft het grootste aantal Europese topvoetbalclubs, maar ook 

de meeste stadions voor deze sport. De iconische clubs van de stad brengen 

miljoenen fans zoals Chelsea of Arsenal samen in de populairste stadions van Europa. 

  



 

 

 

3. Barcelona, Spanje 

Spanje is populair onder voetbalfans, de tweede stad op onze lijst is niemand minder 

dan Barcelona. De stad en zijn clubs zijn al jaren erg populair, veel grote spelers 

hebben al voet gezet op het gazon van het zeer beroemde Camp Nou, de plaats van 

gedwongen doorgang voor elke fan die door de regio trekt. Het enthousiasme van 

de fans is vaak voelbaar in de stad wanneer de meest populaire teams het tegen 

elkaar opnemen.  

 

 

 

4. Parijs, Frankrijk 



Parijs staat 4e op de ranglijst, maar eerste in Frankrijk. Parijse clubs, maar vooral Paris 

Saint Germain, strijden met de grootste teams in de Champions League. Sinds enkele 

jaren vallen de spelers van deze club op in Frankrijk maar ook internationaal. Parijs 

verwelkomt fans in het mythische Parc des Princes, voor bepaalde wedstrijden in het 

Stade de France, het grootste van het land. 

 

 

 

5. Rome, Italië 

Rome sluit om meerdere redenen de top 5 af. Italië weet zich te onderscheiden in de 

voetbalwereld, Rome is daar het bewijs van. De clubs in zijn stad zijn populair bij 

internetgebruikers, want de hashtags '#ForzaRoma' bewijzen meer dan 400.000 foto's 

op het platform en groeien voortdurend. En terecht, AS Roma behoort tot de 30 

beste clubs van Europa, de supporters zijn nog niet uitgezongen! 

1.      Liverpool, Verenigd Koninkrijk 

2.      Manchester, Verenigd Koninkrijk 

3.      Porto, Portugal 

4.      Lyon, Frankrijk 

5.      Turijn, Italië 

  



Methodologie  

Deze ranglijst is tot stand gekomen door verschillende belangrijke criteria samen te 

brengen om de omvang van het enthousiasme voor voetbal in de grootste steden 

van Europa te realiseren. De lijst van bestudeerde steden werd samengesteld op basis 

van de totale bevolking van Europese steden, maar ook op basis van de 

rangschikking van clubs die aan deze steden verbonden zijn in de verschillende 

nationale en internationale kampioenschappen. Voor deze gemeenten hebben we 

het aantal stadions en hun algemene beoordelingen verzameld met behulp van 

Google Maps-gegevens, maar ook het aantal clubs in elke stad (clubs opgenomen in 

de 438 beste van Europa). Ten slotte hebben we, om rekening te houden met de 

fanbase van elk team, hun aantal volgers op Instagram verzameld, maar ook het 

aantal aanmoedigingshashtags voor elk team (#AllezParis #ForzaJuventus, 

#VamosMadrid, 

 


