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EO Jongerendag 2011 

Thema   :  Move 
Locatie  :  GelreDome 
Presentatie   :  Manuel Venderbos 
Artiesten   :  Kutless, The Afters, Toby Mac, The Gentlemen, Pearl Jozefzoon 
Spreker :   :  Tiemen Westerduin 
 

De EO-Jongerendag is een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland waarbij christelijke 
jongeren afkomstig uit diverse kerken met elkaar zingen, bidden en naar toespraken luisteren. 
Ook treden er christelijke artiesten uit binnen- en buitenland op. Het evenement wordt 
georganiseerd door de Evangelische Omroep. 
 

De eerste EO-Jongerendag werd gehouden in 1975 in de Martinihal in Groningen. Het was een 
regionaal evenement waar zo'n 1500 à 3000 bezoekers op af kwamen. Na vier andere 
kleinschalige jongerendagen in Arnhem, Hilversum, Leiden en Den Bosch besloot men in 1980 te 
verhuizen naar de Jaarbeurs in Utrecht, om er een landelijk evenement van te maken. Het aantal 
deelnemers groeide de eerste jaren sterk. Zo kwamen er in 1982 al 20.000 mensen op het 
evenement af. Toen de Utrechtse Jaarbeurs te klein werd, werd er verhuisd naar het stadion 
Galgenwaard, eveneens in Utrecht, waar zo'n 30.000 mensen in pasten. 
 

In 1998 werd de locatie wederom verplaatst, dit keer naar het nieuw opgeleverde stadion 
GelreDome in Arnhem, dat overdekt is en waar 35.000 mensen in kunnen.  
Een aantal jaren lang was het aantal bezoekers gemiddeld zo'n 30.000 tot 35.000 jongeren, 
waarvan de meesten tussen de 13 en de 17 jaar oud waren. Alleen in 1999 steeg het 
bezoekersaantal naar 50.000 jongeren, toen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Jongerendag het evenement voor het eerst in de Amsterdam ArenA gehouden werd. 
 

Televisiepresentator Jan van den Bosch heeft de EO-Jongerendag het langst gepresenteerd  
en Henk Binnendijk was het vaakst van de partij voor het houden van een preek. In 1993 nam 
Bert van Leeuwen de rol van presentator over, en vanaf 2004 Frank van der Velde. In 2008 
volgde presentator Manuel Venderbos hem op. Sinds 2015 is Joram Kaat de presentator. 
 

In 2009 had de Jongerendag een iets andere opzet: het programma begon pas om 13.00 uur, 
i.p.v. het gebruikelijke tijdstip 10.00 uur. Dit om bezoekers van ver meer tijd te geven om naar 
Arnhem te reizen. Ook was er dat jaar meer aandacht voor workshops en andere activiteiten.  
In 2010 kwamen er 32 duizend jongeren.  
In 2011 waren er ruim 28.500 jongeren aanwezig.  
In 2012 zakte het aantal bezoekers nog verder naar zo'n 26.000 jongeren.  
In 2015 liep het aantal terug naar 25.000 en in 2016 naar "bijna" 23.000.  
Het bezoekersaantal daalde in 2018 verder naar 20.000 bezoekers.  
Na de editie van 2018 maakte de EO bekend dat de volgende editie niet meer in het Gelredome 
zou plaatsvinden, maar in Rotterdam Ahoy.  
Op 25 mei 2019 werd de EO-Jongerendag voor het eerst gehouden in Rotterdam Ahoy,  
dat gevuld was met 15.000 bezoekers. 
 

Politici van met name christelijke partijen zijn graag geziene gasten op de EO-Jongerendagen. 
Jan Peter Balkenende (CDA), minister-president van Nederland tussen 2002 en 2010, heeft in 
2005 en 2009 een bezoek gebracht aan de EO-Jongerendag. Voormalig ChristenUnie-leider 
André Rouvoet was aanwezig op de Jongerendagen van 2007, 2009 en 2011. In 2005 was 
GroenLinks-leider Femke Halsema te zien en in 2010 vond er op de Jongerendag een 
Verkiezingsbattle plaats met 8 landelijke partijleiders.  
 

In 2012 had de toen 32-jarige Martin Brand de spreker van de dag moeten zijn. Hij werd echter 
op een week voor het evenement, na een hartstilstand, in het ziekenhuis opgenomen. De 
voormalig leider van de jongerenafdeling van de EO, Wim Grandia, verving hem. 
 

In 2020 en 2021 was er geen EO-Jongerendag vanwege de coronacrisis in Nederland. 
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Streep de vetgedrukte/onderstreepte woorden 

uit het verhaal op de vorige pagina door in de woordzoeker hieronder. 
De woorden staan van linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onderboven. 

 
De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing. 

Die oplossing is een bekend Opwekkingslied  
dat dit jaar op 29 stond in de  Opwekking Top 100. 

 
Succes. 

 

 
 
 

O P L O S S I N G : 

_  _  _  _  _     _  _     _  _  _  _  _ 


