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.
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Op vraag "6 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 32% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".

Toelichting
Ja, zoveel
mogelijk




Als duitsland en/of België, meespelen heb ik daar intersse voor
Ik zal vooral de wedstrijden van de Belgen bekijken

Ja, enkele






Alleen de vooraf als interessant aan te merken wedstrijden
Die van Duitsland en Belgie. We leven toch in de Euregio !!
Normaal zal ik dan iedere dag wel een wedstrijd te kijken, maar nu met die
klojoos, lees Nederlands elftal zal ik niet veel kijken.
Volg nu de belgen

Misschien



Veel teveel voetbal op TV. Word er soms kotsmisselijk van.

Nee, ik kijk
nooit voetbal






Ik baal van alles wat met voetbal te maken heeft. Er zou een waarschuwing
moeten komen dat het kijken naar voetbal boven 18 jaar moet zijn. Wie kijkt er
nu naar een sport waar de een de ander de benen over schop. Of het gezicht
kapot slaat met een elleboog om tegen een bal te schoppen.
Ik kijk dus nooit en het boeit me ook niet.
Onzinnige vraag




Kijk misschien naar wedstrijd Belgisch team
Nederland doet niet mee, dus ligt het eraan wat voor de rest op t.v. is.

Weet (nog)
niet
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7 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet
deelneemt aan het WK?
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Op vraag "7 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
59% van de respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:









De ploeg die het beste speelt
Denemarken
Frankrijk
IJsland
IJSLAND en ik zou het juist hun gunnen om heel ver, misschien wel Wereldkampioen te
worden.
Rusland
Spanje (2x)
Zwitser

Toelichting
Ja, de Rode
Duivels uit België




Ja, namelijk:
Nee






Het meest met ons Limburgers verwant en niet zo'n watjes als die verwende
Heulanders
Ik kijk meestal naar Belgische zenders op tv. Zeker naar het commentaar met
n.v. Jan Mulder. Ook een Groninger! Moet U ook eens doen!
Regelmatig wervelend voetbal.
De beste mag winnen.
Het boeit me niets
Verschoon Nederland a.u.b. van deze wedstrijden. Er is zoveel mooie niet
gewelddadige sport. Het gaat hier toch alleen maar om geld.
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8 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?
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Op vraag "8 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?" antwoordt 44% van de respondenten: "Ik heb me er niet in verdiept". 23% van de respondenten
kiest “Duitsland”.

Toelichting
Ik heb me er niet in verdiept
Duitsland
Weet niet






Wat heft dit nog met Heerlen te maken?
Volharding, doorzettingsvermogen
Boeit mij totaal niet .
Het boeit me niets
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9 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 "9 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te kwalificeren voor het EK in 2020?"
is het meest gekozen antwoord (43%): "Meer discipline".

Anders, namelijk:


























Afstappen van "totaal voetbal" en 4-3-3 systeem en modern, hoger tempo voetbal invoeren.
Andere instelling van de internationals zelf
Andere mentaliteit
Andere mentaliteit, nl die van een sporter i.p.v. een BN-er
Betere team-geest en ambitie (vuurvreters
De mentaliteit v/h nederlands dameselftal. Minder loon en geen sterallures.
De pers moet de resultaten niet zo opkloppen
Een betere instelling en andere tactiek
Een gedreven coach die een team weet te smeden van de individuele spelers
Een trainer zoals Louis van Gaal, betere "bobo's" in het bestuur of anders gezegd mensen met
voetbalverstand , die niet uit zijn op de pluche.
Er moet wat afwisseling zijn in deelnemers anders is het niet leuk meer voor alle mensen
Er voor gaan
Geduld en een internationaal systeem, dat niet louter op geld is gebaseerd ( lijkt voorlopig een
illusie)
Geen pussy’s in het elftal!
Geen salaris
Gewoon afschaffen dat voetbal.Kost miljarden
Goede coach
Het interesseert mij niet. Totaal onbelangrijk
Intrinsieke waarde, de drive vanuit jezelf, uit jje team, de gats
Juiste chemie tussen trainer en spelers
Kan alleen maar als het het vrouwen oranje team mag meedoen de mannen zijn gewoonweg
klootzakken
Loon naar arbeid
Loon naar prestatie.
Lopen achter de bal. verwende snotneuzen
Loslaten van hooghartige mentaliteit en arrogantie
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Meer kwaliteit en meer kansen voor minder bekende spelers die goed presteren bij hun clubs.
Meer op elkaar ingespeelde spelers met discipline
Meer samenwerking en geen egotripperij
Meer sport, meer inheemse voetballers, minder winstbejag. terug naar de basis: sportief sporten
om het spel.
Minder arogantie en meer teamgeest
Minder ego's waardoor er een beter samenspel bereikt kan worden
Minder grote klep van die arrogante hollanders.
Minder salaris
Minder salaris en teamgeest
Minder verzameling van sterren-egootjes en meer teamgeest / hard werken voor het team als
geheel
Naar mijn mening is men op de goede weg met de aanstelling van Koeman als bondscoach en de
huidige selectie en speelwijze.
Nederlandse talenten eerst rijpenin Nederland. Dus niet meteen kiezen voorher grote geld. Te
jong naar het buitenland.....de kans op mislukken is dan zeer groot.
Niet elke keer een andere trainer/coach als het elftal verliest. meer NL spelers/spelers van
dezelfde cultuur die dezelfde "taal"spreken. Cultuur/taal verschillen zijn te groot.
Nieuw talent
Normaal loon
Prestatie loon
Spelers die de mouwen willen opstropen en bij wijze van spreken het (kunst)gras willen opeten
Spelers die nog met hun hart voor het vaderland voetballen en niet voor het geld of aanzien
Spelers moeten aan winnen denken in 0laats ban hun portemonnee
Sterkere Eredivisie
Talenten
Teambuilding trainingen, culturele ontwikkeling en artistieke ontwikkeling om de focus naar de
binnenwereld van de speler te richten
Teamspirit, geen ego trippers!!!
Vergaande letterlijke teambuilding en de eis om na elke wedstrijd "afgepeigert" te zijn zodat het
in ieder geval ook niet aan (hopelijk fantastische) samenwerking en totale inzet zal liggen.
Voetbal wordt zo ongelofelijk overgewaardeerd. Ik ben dat spuug zat.

Toelichting











Als we realistisch zijn moeten we concluderen dat we momenteel gewoon niet echt topspelers
hebben.
Er is op dit moment gewoon te weinig kwaliteit.....
Het gehele voetbal zou op de schop moeten (leuke woordspeling haha). Het gaat alleen nog maar
om zaken en niet meer om sport. Spelers krijgen veel te hoge salarissen, niet meer in proportie.
Waarom zou je meer motivatie hebben als je net 1 miljoen meer krijgt op al die miljoenen die je
al hebt.
IK heb van voetballen geen enkel benul!
Niets laat ze lekker thuis blijven.
Nogmaals, het boeit me niets
Spelers die zich willen opofferen voor de eer en niet voor geld. Indien ze gratis komen weet je
dat ze uit het juiste hout gesneden zijn. En wat leiding die beter weet te communiceren; per slot
van rekening zijn voetballers net pubers op het internaat.
Wat heft dit nog met Heerlen te maken?
We moeten gewoon accepteren dat Nederland op voetbal gebied voorlopig effe niks meer
voorstelt.
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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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