
 10 juni 2021, 14:46 (CEST)

Spotify ziet EK-koorts toenemen: stijging in
streams voetbalklassiekers en voetbalpodcasts
Wereldwijd bereiden luisteraars zich voor op de aftrap van de
eerste groepsfase in Rome, blijkt uit data van het
streamingplatform

AMSTERDAM, 10 juni 2021 -- EK-koorts onder voetbalfans neemt toe, blijkt uit

data van Spotify. Steeds meer Spotify-gebruikers luisteren naar voetbalpodcasts

en spelen voetbal playlists af. De streamingdienst ziet nu al een toename van 68%

* in het aantal dagelijkse streams in voetbal playlists die door gebruikers zelf zijn

gemaakt.

In ware supporter stijl hebben Spotify-gebruikers massaal de nationale volksliederen

gestreamd. Van de landen die deelnemen aan het Euro 2020 toernooi, is ‘La Marseillaise’ van

Frankrijk wereldwijd het meest gestreamde volkslied. Op de tweede plaats komt ‘God Save The

Queen’ van Engeland, gevolgd door ‘Du gamla, du fria’ van Zweden op de derde plaats. Het

‘Wilhemus’ komt op een zesde plek. 

Nederland trots op Martin Garrix
Het officiële nummer van EURO 2020 komt van de hand van de Nederlandse DJ Martin Garrix.

Sinds het nummer uit werd gebracht op 14 mei zijn het Nederlanders die het meeste naar de hit

‘We Are The People’ van Martin Garrix ft. Bono & The Edge luisteren. Italië en Duitsland

komen respectievelijk op de tweede en derde plaats als er wordt gekeken naar de populariteit

van het nummer in Europa.
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https://spotify-nl.pr.co/
https://open.spotify.com/track/6mnOScXMwggPQvBL6C2RjM?si=4409c5016ac54fd5
https://open.spotify.com/track/3YHvraG7U8A2bEiKtv1Xjm?si=e1d54da2addb4f80
https://open.spotify.com/track/08b54qSn2d8FwidiOkWiJH?si=fc902a182d0547cd
https://open.spotify.com/track/6W2fspNpVyvIQqOIDpqhdN?si=fbea1f6ac42e434d
https://open.spotify.com/track/2iL0W5qi0ivZ9WRXbZ74cS?si=d515fb2f0d1e42ea
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Over Spotify 
In 2008 veranderde Spotify voorgoed het luisteren naar muziek. Het is onze missie om het potentieel van
menselijke creativiteit volledig te benutten door miljoenen artiesten de kans te geven te leven van hun kunst. En
om fans de kans te geven om daarvan te genieten en erdoor geïnspireerd te raken. Alles wat we doen komt
voort uit onze liefde voor muziek. Ontdek, beheer en deel meer dan 70 miljoen nummers gratis of upgrade naar
Spotify Premium om toegang te krijgen tot exclusieve mogelijkheden zoals een offline modus, verbeterde
geluidskwaliteit, Spotify Connect en luisteren zonder reclame. Vandaag de dag zijn we ’s werelds grootste

Om in de EK-sferen te komen, stemmen Spotify-luisteraars ook af op voetbalpodcasts. De

podcast Einfach mal Luppen van Real Madrid ster Toni Kroos (die voor Duitsland uitkomt) en

zijn broer Felix Kroos, is de meest gestreamde voetbalpodcast wereldwijd. De broers bespreken

alles wat hen beweegt, van de laatste toegekende vrije trap in een spannende wedstrijd tot

familieverhalen uit hun volkstuin en zelfs ontmoetingen met beroemdheden als Robbie

Williams. Andere populaire voetbalpodcasts in Nederland zijn Pak Schaal Podcast, De Cor

Potcast en Kick-off met Valentijn Driessen.

Top 5 meest gestreamde voetbalklassiekers aller tijden in Nederland:
1. ‘Seven Nation Army’ van The White Stripes

2. ‘We Are The Champions’ van Queen

3. ‘Força’ van Nelly Furtado 

4. ‘Allez Allez Allez’ van JAMIE WEBSTER

5. ‘Campione 2000 - Radio Version’ van E-Type

Top 5 meest gestreamde voetbalpodcasts in Nederland op Spotify tussen
januari en maart 2021 zijn:
1. Pak Schaal Podcast

2. De Cor Potcast

3. Kick-off met Valentijn Driessen

4. Dick Voormekaar Podcast

5. De Derde Helft

*Spotify bekeek de data in de periode van januari 2021 tot juni 2021

https://open.spotify.com/show/4Lf8kixpdqaU0SfYC2jSVC?si=8883104fd2fc48cb
https://open.spotify.com/show/3gcDpMbGdnRIJK3t0L0gFN?si=c501af7eaa3e4485
https://open.spotify.com/show/2f1m0uPiHPr2Ebr9gpbRbQ?si=3cebee5a894b4b68
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https://open.spotify.com/track/1lCRw5FEZ1gPDNPzy1K4zW?si=bfcd13211bd444d8
https://open.spotify.com/track/6ildNZ9Dv8KMKxEyIYCTcw?si=c05c3cdfb37a41d7
https://open.spotify.com/track/5Fdax05afFYXbs8vzaqBAk?si=fccdf69983314723
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https://open.spotify.com/show/737teGPYY7IKKmQueVU6qD?si=00fc620af2514577
https://open.spotify.com/show/5LnCKyRH1FpGhM8ZnfCYV3?si=475a59139faf4f98


abonnementenservice voor muziekstreaming met een community van meer dan 345 miljoen gebruikers, onder
wie meer dan 155 miljoen Spotify Premium-abonnees in 178 landen.
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