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Wereld Kampioenschappen Voetbal 2018
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1. Onderzoeksverantwoording

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Toponderzoek

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1

Wereld Kampioenschappen Voetbal 2018
We sluiten de vragenlijst af met een luchtig onderwerp dit keer. Op 14 juni zal de
openingswedstrijd van het wereld kampioenschap voetbal (WK) worden afgetrapt in Rusland.
We horen graag of het WK leeft onder de Limburgers ondanks het Nederlands elftal zich niet
heeft gekwalificeerd voor het WK.

5 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?

(n=150)
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Op vraag "5 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 38% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".

Toelichting
Ja, zoveel mogelijk



Ik woon niet alleen en weet rekening te houden met
mijn andere huisgenoten. Dus zo veel als mogelijk in
goed overleg.

Ja, enkele




Als het overzichtelijk wordt ga ik kijken, als er niet zo
veel partijen meer over zijn.
Ook zonder Nederland (helaas jongens) blijft voetbal
een prachtige teamsport!

Misschien



Ben geen fan van Poetin

Nee, ik kijk alleen naar een WK/EK
voetbal als Nederland is gekwalificeerd



Dan vindbik, als vrouw het spannender

Weet (nog) niet



Ben op fietsvakantie. Weet niet of ik ergens een tv met
voetbal tegenkom.
Hangt af van de wedstrijden.
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6 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet
deelneemt aan het WK?

(n=149)
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Op vraag "6 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
67% van de respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:












Australië
Daar spelen richtige doordouwers!
De onderdog
Engeland
Er is maar 1 team Oranje
Kijk geen voetbal
Luxemburg
Ook met Nederland zou ik geen directe favoriet hebben,diegene die goed voetbal laat zien
wordt mijn vavoriet
Portugal
Spanje (2x)
Vaak ontstaat deze tijdens het toernooi.

Toelichting
Ja, namelijk: 
Nee




Meestal ontstaat er ten tijde van het toernooi een favoriet, die nu niet echt
opvalt.
Ik kijk nooit voetbal
Mijn favoriet is de partij die het het beste doet
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7 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?
50% 47%
(n=148)
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Op vraag "7 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?" antwoordt 47% van de respondenten: "Ik heb me er niet in verdiept".

Toelichting
Ik heb me er niet in verdiept




Het zijn er 32, zullen we zeggen dat er 16 zijn met een kans. Laat het een goed spelend elftal zijn, maar ja dat weet men pas na afloop.
Ik heb in mijn leven nog nooit een wedstrijd gezien

Duitsland



Is een gokje

Weet niet




Boeit mij niet.
Kijk geen voetbal
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8 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te
kwalificeren voor het EK in 2020?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "8 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te kwalificeren voor het EK in 2020?"
is het meest gekozen antwoord (35%): "Meer discipline".

Anders, namelijk:
























Andere speelstijl
Betaald worden naar prestatie
Compleet irrelevante vraag voor Roermond
Dosis geluk
Duitsers
Een beetje meer van de instelling van de duitse spelers.
Fans die achter Oranje staan
Gewonnen wedstrijden, duh
Goede coach
Goede teams komen en gaan. Dat is niet zo makkelijk te zeggen wat er gedaan moet worden.
Het begint al bij de clubs. Salaris is veel te hoog, ze zijn verwaand en hebben niet alles meer over
de sport. Discipline. Alles overhebben voor de sport, Nederland en vooral alle supporters
Het gevoel dat ze een team zijn. Iets meer vaderlandsliefde.
Het moet een grote eer zijn als men geselecteerd is. Volkslied meezingen. Meer passie!!
In ieder geval geen geldwolven en normale mensen
Interesseert mij niet, heb een hekel aan voetbal.
Inzet is belangrijk.
Lager salaris en teamspirit. Iedereen speelt alleen voor zichzelf in de hoop door een scout gezien
te worden en naar een beter belalende club te kunnen gaan. Dat is ook de reden waarom ik niet
kijk. Ik irriteer me alleen maa
Lager salaris/gelijke beloning als de dames van het Nederlandse voetbalelftal
Lagere salarissen, kijk maar naar het vrouwenelftal, minder geld maar harder werken
Meer homogeniteit in de groep
Meer kwaliteit, maar we moeten helaas roeien met de riemen die we hebben.
Minder arrogantie (2x)
Minder haantjes
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Minder salaris (2x)
Minder salaris en meer motivatie
Minder salaris!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Minder salaris.
Motivatie anders dan op basis van salaris; ook al bouwen ze shit, ze krijgen tóch betaald
N goede trainer t moet weer n eer worden om voor t Nederlands elftal te voetballen.
Nederland dient als eerste land te komen met en gemend elftal (vrouwen en mannen)
Niks
Onafhankelijkheid van de leiding
Schop onder de kont. Werken voor dat geld
Spelers die echt iets voelen voor Nederland en niet genaturaliseerde nederlanfse voetballers die
het alleen om het geld doen
Spelers met karakter. Type Johan Neeskens, Kuijt , Van Hanegem, Cruijff etc,
Talent
Veel meer inzet worden zeer goed betaald; het zijn watjes
Veel meer sportiviteit en wat minder grote mond
Voetbal is te commercieel geworden, het gaat niet meer om het spel en teambuilding, voordat
een team is samengsteld is de helft al weer verkocht.
Wat een belachelijke laatste vragen. En hier betaalt de belastingbetaler voor. Mafkezen.
Zich meer actief tonen

Toelichting






Het de voetbal miljonairs worden uiteindelijk betaald door de sportliefhebbers. Voor de
salarisfooien van de verwende en arrogante voetballers mogen ze wel een prestatie leveren.
Ik zie liever een minder elftal knokkend ten onder gaan dan de laatste edities naar Rusland. Wil
men winnen, moet men eerst het verliezen geleerd hebben. Geduld is een schone deugd!!
Kijk geen voetbal..
Luie flikkers hebben het te goed
Zie ook de mediaberichten in de aanloop naar de uitschakeling.
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