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?

(n=272)

40%
33%

35%
28%

30%
25%
20%
15%

17%
12%

9%

10%
5%

1%

0%
Ja, zoveel
mogelijk

Ja, enkele

Misschien

Nee, ik kijk Nee, ik kijk nooit Weet (nog) niet
alleen naar een
voetbal
WK/EK voetbal
als Nederland is
gekwalificeerd

Op vraag "8 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 33% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".

Toelichting
Ja,
enkele
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(nog)
niet




Allen Toppers.
Ik zal bepaalde wedstrijden gaan kijken afhankelijk van tijd en werkschema wat ik
heb.
Ja jammer dat NL is uitgeschakeld.
Dit onderwerp is niet relevant aan de vraag stelling drugsbeleid!
Vind dat wk in Rusland geboycot zou moeten worden gelet op de houding van
Rusland op gebied van mensenrechten en geopolitiek en schending van
internationale verdragen. Rusland minacht de hele internationale wereld
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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
61% van de respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:



















2 favorieten: Duitsland en Spanje.
Argentinie
Argentinië
België Duitsland
Brazil
Brazilie
Brazilië
Brazilie,Frankrijk,Duitsland en als outsiderBelgie
De beste ploeg
De club die het beste voetbalt tijdens de wedstrijden
Engeland.
Frankrijk
FRANKRIJK
Het elftal dat het mooiste voetbal speelt
Ijsland
Italië
Spanje (5x)
Wie t aantrekkelijkste voetbal speelt tijdens t toernooi

Toelichting
Ja, die Mannschaft uit
Duitsland

Nee




Al sinds 1982 ben ik Mannschaft fan. En dat heeft al vele malen geloond
?
Wij vertoeven veel in D en nu NL er uit ligt mogen wij hun ook wel eens
steunen tijdens het WK.



Het gaat mij om de techniek en de spelvreugde .
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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 34% van de respondenten: "Ik heb me er niet in verdiept".

Toelichting
Denemarken



Spelen aantrekkelijk voetbal

Duitsland




Duitsland is een land dat in een toernooi steeds sterker wordt ( die voetballen nog in de bus ) en dus een andere mentaliteit als onze
spelers
Ze staan er meestal op de juiste momenten



Voor mij mag die wereldkampioen worden die het beste voetbal speelt

Weet niet
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11 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te
kwalificeren voor het EK in 2020?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=268)
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op vraag "11 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te kwalificeren voor het EK in 2020?"
is het meest gekozen antwoord (49%): "Meer discipline".

Anders, namelijk:























Aan het werk gaan en presteren voor die hoge salarissen
Accepteren dat het ook eens slechter loopt
Andere mentaliteit (3x)
Beloning na prestatien. En terug naar de basis
Beloning naar inzet
Beter samenwerken onderling en met de Trainers
Bij sport hoort ook verlies accepteren.
Coach een vast team met nieuwe talenten opbouwen
Dat jonge spelers pas naar het buutenland kunnen boven 21 jaar
De bal is rond, kan dus alle kanten op !
Doeltreffende coach/staf
Een goede joint van eigen kweek
Een goede trainer en spelers die niet naast hun schoenen lopen, maar die zich uit de naad lopen
om een plaats te verdienen in het Nederlands elftal
Een team dat belang elftal
Een trainer met visie die respect afdingt bij de spelers !
En die gasten niet als "goden" behandelen.
En weiniger loon geven dan moeten ze wel spelen
Geen grote ego's die alleen voor hun eigen hachje spelen.
Geen loon bij verlies we betalen te veel aan bankzitters
Geen salaris meer , maar spelen voor de eer
Gewoon goed voetballen
Goede bondscoach
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Helemaal opnieuw opbouwen rondom een kern van ervaren spelers.
Het is gewoonwe de factor geluk en een super generatie aan spelers en talent
Het moet een team worden, werken voor elkaar
Inztet, bezieling, loyaliteit,
Jongere spelers
Karakter
Kwaliteit, prestatieloon?
Loon aanpassen aan de hand van prestatie
Meer als team voetballen.Het Nederlands voetbal heeft te veel ego's .Hier lopen jongens van
rond de twintig al met hoofd in de wolken.Misschien krijgt Koeman dat er beetje uit
Meer dames op het veld. Die weten wat voetbal is!
Meer eergevoel.
Meer geluk
Meer hart voor zaak en minder voor de centen
Meer teamspirit en lef
Meer tijd om samen te trainen en team te worden
Mentaliteit
Mentaliteitsverandering
Minder salaris (3x)
Minder salaris , bij elk gemist doelpunt
Minder salaris bij slecht presteren.
Minder salaris, harder werken.
N portie extra geluk
Niet meer maar minder salaris. Die “jongetjes” krijgen te gemakkelijk te veel geld.
Nieuw, met het buitenland concurrend, clubbeleid opdat minder spelers naar het buiyenland
vertrekken
Ongemotiveerde spelers niet uitnodigen voor de selectie
Over het paard getilde diva's uit de selectie laten
Overwinningen boeken is de enige remedie
Per wedstrijd 3 punten in de kwalificatie
Realisme en een portie geluk
Saamhorigheid
Spelers die het een eer vinden om voor hun land uit te komen.en ervoor te gaan om resultaat te
boeken.
Spelers die letterlijk het gras opvreten om doel te bereiken en géén softies
Spelers van FC Emmen
Stabiliteit en een bondscoach die er niet alleen is ter meerdere ere en glorie van zijn eigen
persoontje.
Team geest
Trainer en staf moeten een goed jong team samenstellen en dat voor lange tijd bij elkaar
houden en vaker samen laten spelen.
Veel ervaring
Veel minder salaris
Voetballer zijn omhoog gevallen ego's omdat ze op jonge leeftijd al te veel verdienen.
Voetballers geen idioten
Winnaarsmentaliteit

5

Toelichting











Als ze minder salaris krijgen werken ze tenminste voor hun geld.
Geduld hebben, laat Koeman zijn gang gaan.
Inzet en dat men trots mag zijn om voor het Nederlands elftal te mogen spelen. Het zijn veel te
grote ego's en men vergeet het collectief.
Karakter spelers voor wie de sport op de eerste plaats komt en dan de geneugten.
Met de huidige spelers kun je het verzorgingshuis Firenschat vullen,veel te oud. Er zijn in NL
zoveel goede jonge spelers begin ze nu klaar te stomen voor 2020 misschien wordt het dan wat.
Om terug te gaan naar de basis. Het Nederlands elftal, mag alleen bemand worden, door
voetballers, die in Nederland of de op de Caribische Nederlanden zijn geboren geworden. Geen
aankopen meer uit andere landen. Er wordt een basisloon betaald, gelijk aan het minimumloon.
Wordt er goed gespeeld, krijgt het elftal een bonus. Het loon zal nooit hoger kunnen worden dan
1x modaal, maar dan moet men elke wedstrijd winnen. Verkoopt men zich als slaaf aan een
andere club, van niet Nederlandse bodem. Dan is er ook geen weg meer terug. Weg is weg, de
amateur clubs leveren, de nieuwe spelers aan. Een voetbalclub, is een gewoon Nederlands
bedrijf, valt onder de Nederlands wetgeving en fiscus. Voldoe je niet meer, dan de ww. in.
Persoonlijk vind ik het een slechte zaak om bij een thema over criminaliteit en drugsoverlast, Het
WK voetbal als "luchtig" te nemen.
Juist bij voetbal is er ook sprake van criminaliteit o.b.v. vernielingen en mishandelingen. Steeds
vaker is er inzet van politie nodig. Deze vreselijk overgekwalificeerde sport kan men niet
betitelen als "luchtig" onderwerp.
Van alles een beetje , salaris mag geen prioriteit zijn. verder is spelen met enthousiasme
belangrijk.
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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.

7

