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.

8 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?
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Op vraag "8 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 35% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".

Toelichting
Ja, enkele




Als het toevallig zo uitkomt
Belgie zeker.

Misschien



Als er toevallig niets ander zinnigs op de T.V. is. Nederland, althans de pers heeft
nog geen voorbeschouwingen gegeven Het Is Dumoulin wat de klok slaat
Laten we hem een grote ontvangst gunnen in Maastricht. Hij heeft de naam van
Maastricht heel hoog gehouden.Ik denk niet dat hijzelf beseft welke invloed hij
heeft
Krijgt hij wel de racties mee van het achterland ?
Ben uit principe tegen dit WK, schandalig dat een bewezen crimineel land
gastheer voor dergelijke evenementen mag zijn; dit land is bedreiging voor de
wereldvrede & dan nog het bedrog inzake de MH17
Wellicht de halve finale en finale.



Nee, ik kijk
nooit
voetbal



'nooit' is overdreven, maar ik denk niet dat ik ga kijken. Voetbal is toch nog echt
een mannen-obsessie hoor. Het belang ervan voor Nederlanders wordt
overschat, als je bij 'Nederlanders' niet 'Nederlandse mannen' bedoelt maar
'Nederlandse mannen en vrouwen'. Ik ben benieuwd de uitkomsten van jullie
enquete deze inschatting ondersteunen!

1






Alleen mijn man
Het is geen sport, alleen miljonairs die achter een bal rennen
Ik houd totaal niet van voetbal; gaat ook veel te veel geld in om.
Lachen hoe 22 man anderhalve uur lang vechten om één bal. En dat de bal heel
weinig of nooit in een van die twee doelen belandt.
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9 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet
deelneemt aan het WK?
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Op vraag "9 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
55% van de respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:














Brazilië
De Britten uiteraard!
Denemarken
Engeland (2x)
FC de Kneuketrappers
FC Knudde
Frankrijk (2x)
Het elftal dat het beste speelt
Het NL dameselftal, vooral de shirtwissel :-)
Ik ben voor de underdog, even afwachten wie dat dit jaar wordt.
Ja, nieuwsuur op nederland 2
Senegal
Spanje

Toelichting
Ja, namelijk:



Ik ga wel wandelen!

Nee




??.
Al interesseert het voetbal mij niet: ik gun ons buurland België wél een goed
resultaat!
Ben geen voetbal fan
Die het aantrekkelijkste voetbal spelen hebben mijn voorkeur en frakmentarische
zal ik daar wel achterkomen
Eigenlijk had het W.K. door alle landen geboycot moet zijn geworden vanwege de
politiek die Poetin en zijn regeringsleiders er op nahouden
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Heb ik nooit, ook als Ned. meedoet niet.
Ik ben altijd voor Italië en nooit voor Nederland maar Italië doet dit jaar ook niet
mee.
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10 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?
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Op vraag "10 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





België



Hopelijk wel een land wat het ook kan bekostigen en niet weer zo'n armoedig land, waar de bewoners, en vooral dieren, er enorm
onder lijden!
Ik heb me er niet in verdiept en het zal ook niet mijn interesse wekken,
Ik hoop Belgie
Ik vind voetbal een irritant spelletje, zeker het gedrag van de zogenaamde supporter die er vreemde handelingen op na houden.
Onbelangrijk
Waarom moet ik me daarover druk maken? In elk land is een bal rond!
Ik gun het de Belgen. Daarnaast hebben ze toch wel een stel goede voetballers erbij. Vraag blijft of ze ook kunnen
samenwerken/samenspelen.
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Costa Rica



Weet niet






Costa Rica - de minst waarschijnlijke. Wilt U deze vraag nog eens herhalen als de competitie halverwege is DOEN omdat het
geinig is
Ben geen voetbal fan
Boeiend?!
Ik hou me er totaal niet mee bezig!
Kutvoetbal en vooral de drank icm de hooligans. Afschaffen dat brood en spelen idee.
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11 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te
kwalificeren voor het EK in 2020?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=330)

42%

32%
26%
17%

18%

6%

Andere spelers Meer discipline Straftrainingen Voetbaltraining
van het
Nederlands
dameselftal

Anders

Weet niet

op vraag "11 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te kwalificeren voor het EK in 2020?"
is het meest gekozen antwoord (42%): "Meer discipline".

Anders, namelijk:

























"Duitse" mentaliteit: liever dood dan verliezen.
Als spelers op jonge leeftijd verkocht worden moeten ze ook opgesteld worden en niet
bankzitter worden.
Andere mentaliteits instelling
Ben geen voetbal fan
Bereid zijn om voor elkaar te werken
Beter georganiseerd en gestructureerd nationaal jeugdbeleid zodat (meer) talenten betere
begeleiding krijgen. Zie Duits model met regionale opleidingscentra buiten de clubs om.
Betere spelers
Betrokkenheid verbeteren
Boeit nie
Combinatie van werkers en talent volle technische spelers
De over mijn lijk mentaliteit
Een goede trainer
Een goede trainer/coach
Een team op het veld in plaats van elf ego's
Eergevoel ... bij centenpakkers ver te zoeken ...
Eigenlijk alles
Gaan opbouwen met een nieuwe generatie. Dit gaat nu ook gebeuren.
Geen attitude en veeeeeeeel minder salaris! wat is er mis met 'motivatie'?
Geen interesse in voetbal.
Geen salaris bij slechte levering aan voetbal, nu denk men toch heb het geld binnen
Gewoon met een verse ploeg opnieuw beginnen en afleren dat stervoetballers God zelf zijn.
Gewoon stoppen
Goede teamgeest, veel inbreng van de spelers
Heen doelen geen geld
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Het doorstoten van een nieuwe generatie nl-voetballers, we zitten op het moment in een dal
wat betreft kwalitatieve spelers omdat de spelers uit de 'gouden generatie' zijn gestopt
Het voetbal interesseert me geen bal
In ieder geval GEEN hoger salaris. Ik
Krijgen teveel betaald in vergelijk wat ze presteren
Laag basissalaris met prestatiebonus
Laat ze maar eens naar een goede kapper gaan, schijnt wonderen te doen.
Lijfstraffen, martellingen wellicht ? motiveert m.i. enorm.
Meer discipline en een goede organisatie rondom het elftal.
Meer durf en speelsheid
Meer een team dan een stel verwende spelers, geld krijgen ze al voldoende lijkt me. zou een eer
moeten zijn om in het nationale team te mogen spelen. Als ze winnen komt de beloning pas
Meer patriotisme ipv eigen gewin
Meer spelers met de juiste mentaliteit en kwaliteit maar die zijn er niet zo veel
Meet team spirit en minder ego
Mentaliteit en een hard voor NL te voetballen
Minder arogantie van de spelers
Minder arrogantie
Minder salaris (2x)
Minder salaris en aanzien
Minder salaris, meer inzet en doe even normaal in de trant van Memphis zet die hoed af.
Misschien een aspirientje ?
Moeten vaker met elkaar kunne.n trainen
Motivatie
Nieuw elan
Positievere ondersteuning vanuit media
Prestatie gebonden salaris
Rechte rug
Respect voor de coache
Salaris betalen per doelpunt.
Serieuze en strenge trainers.
Spelers betalen naar prestatie
Spelers met betere mentaliteit
Spelers met twee voeten op de grond
Spellers laten betalen bij verlies en/of wanprestatie. Salaris gelijk aan de Balkenende norm per
jaar en niet per dag
Sporters die zich 150% willen inzetten zoals de duitsers doen niet dat halfslachtige
Te veel arrogante spelers ,veel woorden geen daden
Teamspirit, werken voor elkaar. Geen wk dit jaar dus 5-6 weken trainingskamp
Technische training en snelle lichamelijke wendbaarheid
Trainer die vuur en passie weet te brengen in het team
Veel mazzel........
Voetbal wordt veel te belangrijk gemaakt, is een commercieel circus geworden met oneerlijke
concurrentie, wie veel geld heeft koopt een goed elftal
Voetballers die willen voetballen, GEEN DIVA'S
Vrouwen elftal sturen
Zorgen dat ze de beste zijn, dus precies datgene dat al die andere ploegen ook proberen. Wat
een dwaasheid, die sport.
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Toelichting










Absoluut geen hoger salaris, het is al belachelijk hoog, als ze voor Nederland willen voetballen,
moeten ze er maar harder voor werken!!
Ben blij dat nl niet meedoet. Voetballend hebben ze het niet afgedwongen en niet spelen in een
land als Rusland is prima !!
Bij slecht presteren, permanent geen plek meer in het nationaal elftal of vermindering in salaris.
Daar kunnen de heren nog veel van leren
Die voetballers zijn verwend gemaakt door de pers.
Een maatregel bij o.a. discipline kan ook zijn : Verboden met dikke auto naar wedstrijd en
training te komen. Minder publiciteit is ook zinvol. De pers jaagt de mensen op.
Ik ga even een plaatje draaien!
Is niet af te dwingen
Laat de deskundigen dat maar uitzoeken
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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