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WElKoM bij
uEfA EuRo 2020!
UEFA EURO 2020 wordt een Europees voetbalfestijn in de zomer
van 2021* om nooit te vergeten. Er zijn allerlei redenen waarom
het toernooi zo speciaal is, en alles wat je moet weten staat
in deze gids! Van de beste teams en sterspelers tot te gekke
weetjes, coole quizzen en spannende actiefoto’s. Er is zelfs een
resultatentabel waarin je tijdens het toernooi alle uitslagen
bij kunt houden.

WAt is dE uEfA?

De Union of European Football Associations (UEFA) is een bond
die voetbaltoernooien organiseert en de voetbalsport in Europa
coördineert. De UEFA werd in 1954 in Zwitserland opgericht en
heeft inmiddels 55 leden. Het Europees kampioenschap wordt
elke vier jaar gehouden en is het grootste internationale evenement dat de UEFA organiseert.

Het Portugese
team viert de
overwinning op
Frankrijk in de finale
van het EK 2016.
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WAAR vindt hEt toERnooi plAAts?

spEElstEdEn

UEFA EURO 2020 wordt door heel Europa gehouden.
Er zijn twaalf speelsteden in twaalf landen, waaronder
Amsterdam (Nederland), Kopenhagen (Denemarken),
Londen (Engeland) en München (Duitsland). Kijk op
bladzijde 12–17 voor meer informatie over de locaties.

7

12

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
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12.

Amsterdam (NED)
Bakoe (AZE)
Bilbao (SPA)
Boekarest (ROE)
Boedapest (HON)
Kopenhagen (DEN)
Dublin (IER)
Glasgow (SCH)
Londen (ENG)
München (DUI)
Rome (ITA)
St.-Petersburg (RUS)
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WAnnEER?

WAt MAAKt uEfA EuRo 2020 bijzondER?

2

Het toernooi begint op
Om de 60ste verjaardag van het toernooi te vieren (die
11 juni in het Stadio
had plaats in 2020), maakt de UEFA er een extra speciaal
Olimpico in Rome, de
voetbalfeest van! Voor de allereerste keer wordt het
hoofdstad van Italië. De
toernooi gehouden in twaalf verschillende Europese landen.
24 ploegen spelen in
Zo zitten fans van over het hele continent dicht op de actie!
totaal 51 wedstrijden,
inclusief groepswedstrijden en de knock-outfase. De finale is
Bij de
fans zit de
op 11 juli in het
sfeer er al goed in
Wembley Stadium
voor aanvang van
in Londen.
de finale van het
* UEFA EURO 2020 werd uitgesteld
naar 2021 door de wereldwijde
uitbraak van COVID-19 in 2020.
Het toernooi behoudt de naam
UEFA EURO 2020.

EK 2016.

KlAAR vooR dE AftRAp!
Het aftellen is begonnen – op 11 juni barst het UEFA
EURO 2020-feest los! De teams hebben de spannende
kwalificatiereeks, die in maart 2019 begon, overleefd.
Nu mogen ze proberen de Henri Delaunay-trofee te
winnen. Portugal, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en
Griekenland hebben de afgelopen twintig jaar in de finale
gestaan, maar wie worden het in 2021?

dE cijfERs

Er zijn 51 wedstrijden in twaalf landen, wat
betekent dat fans kunnen genieten van
minstens 4590 minuten heerlijk voetbal.
Aan EURO 2020 doen 24 teams mee. Elk
land neemt 23 spelers mee. Dat komt neer
op 552 internationale sterren die met hart
en ziel voor de titel strijden!
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60stE vERjAARdAg

Om het 60-jarig jubileum van het toernooi
te vieren, worden de wedstrijden van
EURO 2020 in twaalf verschillende landen
gespeeld. Zo komen fans in heel Europa
aan hun trekken. Het is de eerste keer dat
de UEFA het zo organiseert. Probeer er
geen seconde van te missen.

schERpschuttER sKillzY

Skillzy is de officiële mascotte van EURO 2020.
Dit voetbalgekke jochie zul je heel wat in beeld
zien. Hij is bij elke wedstrijd aanwezig, samen met
zijn freestylende teamgenoten, als onderdeel van de
mascotteteams die voor de aftrap op het veld staan.
Weet je hoe Skillzy de officiële mascotte werd? Nou,
op een dag liep hij met vrienden een balletje te
trappen op een parkeerplaats, toen hij de bal per
ongeluk door het raam van een kantoor schoot.
Toevallig werden juist in dat kantoor de audities
voor de rol van mascotte gehouden. Toen Skillzy naar
binnen ging om de bal te halen, liet hij zien wat hij
allemaal kon. De jury was zo onder de indruk dat hij
meteen werd uitgekozen!

WinnEndE goAls

Op elke foto zie je een sterspeler het winnende
doelpunt maken in een EK-finale, maar kun je de
juiste foto’s en tekstjes aan elkaar koppelen?
1

A Angelos Charisteas
maakt de winnende
goal voor Griekenland
tegen Portugal.

2

B Fernando Torres
schiet Spanje langs
Italië.

3

C

™

David Trezeguet
maakt het beslissende
doelpunt voor
Frankrijk tegen Italië.

Jouw
oplossing

De oplossingen staan op bladzijde 48.

7

