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Opgave 1 
 
De prijs van voetbal 
uit een krant: 
Het Brabantse Deurne stond op zijn kop toen bleek dat de amateurvoetballers 
van SV Deurne tijdens de loting van de KNVB-beker gekoppeld werden aan de 
profvoetballers van Feyenoord. De voorzitter van SV Deurne: “Dit is een droom 
die uitkomt, en we spelen ook nog thuis. Gezien de verwachte vraag naar 
kaartjes voor deze wedstrijd moeten we uitwijken naar het stadion van Helmond 
Sport. De tribune op ons sportpark is te klein.” 
Het bestuur van SV Deurne discussieert over de hoogte van de prijs per 
toegangskaartje, uitgaande van de verwachte vraag naar kaartjes. De 
secretaris, de penningmeester en de voorzitter komen ieder met een eigen 
voorstel. 
 
Gebruik bronnen 1 en 2 bij de vragen 1, 2 en 3. 

2p 1 Zullen alle kaartjes verkocht worden bij uitvoering van het voorstel van de 
secretaris? Verklaar het antwoord. 
 

2p 2 Is er sprake van een consumentensurplus bij uitvoering van het voorstel van de 
secretaris? Verklaar het antwoord.  
 

2p 3 Bereken de prijs van een toegangskaartje bij het voorstel van de voorzitter. 
 
Uiteindelijk wordt de prijs vastgesteld op basis van het voorstel van de 
voorzitter. Toch verloopt de voorverkoop van de kaartjes moeizaam. De 
penningmeester heeft daarvoor een verklaring: “Bij de oorspronkelijke 
vraagvergelijking uit bron 2, die ik naar aanleiding van een enquête heb 
opgesteld, ben ik ervan uitgegaan dat de wedstrijd niet zou worden uitgezonden 
op tv. Nu blijkt dat de wedstrijd live op tv wordt uitgezonden. Dat verandert de 
betalingsbereidheid van de supporters”. 
 
In bron 3 zijn, naast de oorspronkelijke vraaglijn a, twee alternatieve vraaglijnen 
b1 en b2 weergegeven. 

2p 4 Welk van beide vraaglijnen, b1 of b2, geeft de veranderde betalingsbereidheid 
weer volgens de penningmeester? Verklaar de keuze. 
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bron 1  het stadion en de invulling van de plaatsen 
 
locatie Helmond 
aantal plaatsen 4.100 

waarvan gratis voor sponsors    200 
waarvan beschikbaar voor Feyenoord    400 
waarvan vrije verkoop door SV Deurne 3.500 

 
 
bron 2  de verwachte vraag en voorstellen van het bestuur van  

SV Deurne 
 
vraag naar 
kaartjes 

Qv = −50P + 5.000  
P = prijs in euro’s  
Qv = vraag naar toegangskaartjes in de vrije verkoop 
 

de voorstellen voorstel 
secretaris 

voorstel 
penningmeester 

voorstel voorzitter 

prijs per kaartje € 25 € 40 € …. 

voorwaarden bij de 
gekozen prijs 

- geen - maximale omzet 
uit de verkoop van 
kaartjes 

- zo hoog 
mogelijke prijs 
- alle kaartjes 
verkopen 
 

 
 
bron 3  collectieve vraag naar toegangskaartjes en twee alternatieven 
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