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Wereld Kampioenschappen Voetbal 2018
De vragenlijst bevat dit keer een onderwerp met een ludiek tintje. 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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7 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?
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Op vraag "7 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 29% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".

Toelichting
Ja, enkele





Al naar gelang de ontwikkelingen zal mijn interesse toe of afnemen.
Ga de Belgen volgen, denk ik.
Vanaf de kwartfinales

Misschien




Ik ben geen echte voetballiefhebber en kijk slechts zeer selectief
Kijk naar vrouwenvoetbal. Het mannen voetbal is teveel in handen van
commercie, belachelijke transfers!
Nederland doet niet mee
Voetbal wordt steeds meer een sport waar het om geld draait. De mentaliteit van
de spellers is ook vaak beneden peil. Met schopt een tegenstander voor rot en
laat hem vervolgens gewoon aan zijn lot over. Je ziet zelden dat een speller die
een overtreding begaat bij het slachtoffer zijn excuus maakt




Nee, ik kijk
nooit
voetbal







Weet (nog)
niet



Geen interesse.
Hooguit de laatste wedstrijd, wie het WK wint.
Ik vind het wel leuk om in voorkomende gevallen de vlag uit te steken (NL, VVV)
Nee, ik kijk wel voetbal (ik heb een seizoenkaart van VVV) maar nooit
landencompetities als EK/WK.
Waarom altijd dat geld verslindende voetbal? Kunnen we het ook eens over een
andere sport hebben??
Ik kijk alleen voetbal als ik ergens kom waar de TV op dat moment toevallig
voetbal vertoont.
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8 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet
deelneemt aan het WK?
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Op vraag "8 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
73% van de respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:












Alles behalve duitsland en Marokko
België
Dat de beste mag winnen
De best voetballende ploeg
De beste ploeg, waarschijnlijk Brazilie of Argentinie
De Denen
Engeland en Frankrijk
Les bleus
Panama
Spanje
Spanje.

Toelichting
Ja, de Rode Duivels uit
België



De zuiderburen spelen aardig voetbal.

Nee





De beste wint en ze hebben allemaal kans.
Geen interesse.
Ik zie liever een goede wedstrijd, waar beide partijen echt
voetballen.
Niet belangrijk.
Vind enkele landen wel leuk, maar een favoriet heb ik niet
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9 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?
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Op vraag "9 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?" antwoordt 42% van de respondenten: "Ik heb me er niet in verdiept".

Toelichting
Denemarken
Duitsland
Rusland
Spanje
IJsland







Weet niet



Dwe bal kan alle kanten oprollen, ofwel: het is gewoon moeilijk vooraf te bepalen.
Duitsers vechten tot de laatste seconde van de wedstrijd.
Dat frauderen de Russen wel weer voor elkaar.
Maar het zal wel weer Duitsland worden.
Ludieke vraag levert een ludiek antwoord op. Serieus: geen land zou moeten gaan voetballen in een land waarvan de overheid groothandelt
in leugens, bedrog en ontkenning als ze op leugens betrapt worden; Poetin-kritische journalisten vermoord worden en verkiezingen een farce
zijn.
Maakt me niet uit,is niet belangrijk.
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10 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 "10 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te kwalificeren voor het EK in 2020?"
is het meest gekozen antwoord (52%): "Meer discipline".

Anders, namelijk:
























Aan banden leggen van absurde hoge contracten in buitenland, zodat in Nederland het voetbal
ook meer ontwikkeld kan worden met topspelers. En dat deze topspelers dan ook gemotiveerd
zijn om in Oranje te spelen.
Aan de prestaties aangepast salaris en geen mietjesgedrag meer
Andere mentalietijt
Andere mentaliteit
Andere mentaliteit, voor jonge spelers lange blijven voetballen in de Nederlandse competitie en
anders opgeleide trainers
Andere speltechnieken en andere houding van spelers. Zijn vaak niet eens trots dat ze voor hun
land mogen uitkomen. Sommige zijn veel te verwend.
Andere visie
Andere wijze van trainen
Beloning naar werk!
Betere harmonie onder elkaar.
Betere spelers en meer teamgeest
Betere voetballers
Dat voetballers normaal verdienen en zich als mensen gedragen en niet als goden
De hele structuur moet anders, maar dan wereldwijd.
Een goede jeugdlichting die doorstroomt. Deze lichting is gewoon een stuk minder dan de vorige.
Een goede trainer, en die hebben ze nu
Een professionele aanpak
Een schop onder hun gat. Laten ze maar eens gaan werken voor hun vele geld.
Eigenwaarde en trots dat in het Nederlandse elftal mogen spelen
En die ongemanierde spelers waar geen vechtliust in zit thuis laten
Geen ego spelers met miljoenen salaris, maar plezier in spelen is van belang
Geen miljonairs. Gewone jongens.
Geen salaris meer, het moet een eer zijn om het spel te spelen
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Geen salaris uitsluitend staffelbonus bij het behalen van de kwart / halve en finale
Geen spelers die in het buitenland spelen opstellen
Goede opleiding voor jonge spelers en het bevorderen van talent
Het elftal van jongeren on de 17
Honger naar succes
Interesseert me geen reet.
Inzet en kwaliteit
Inzet, inzet, en nogeens inzet
Kump good
Kwaliteit
Lager salaris als ze niet presteren.
Louis van Gaal
Meer samenspel
Meer voor elkaar over hebben en een team vormen en geen eigen zinnigen voetballers die alleen
voor zich zelf spelen
Mentaliteit : zie duitse voetballers (ook bij vvv)
Mentaliteitsverandering bij deze overbetaalde kwalleballen
Met hart en ziel vechten ( voetballen ) voor ons vaderland. Het moet een eer zijn en niet extra
centjes
Minder arrogantie en veel minder salaris😄
Minder salaris
Minder salaris bij te weinig resultaat
Minder sterallures
Mix van oudere en jonge spelers
Motivatie
Onbelangrijk, is maar een spel
Over het paard
Speel je niet naar behoren ,wedstijd verloren minder uitbetalen.
Spelen naar de kracht van je spelersmateriaal
Spelers die er voor gaan,en geen zaadjes
Teamplayers
Teamspirit, een coach die zijn pappenheimers kent
Verbod op kopen en verkopen van spelers in buitenland. Verbod op bijbehorende belachelijke
bedragen.
Volledige inzet.
Wereldwijd die absurde transferbedragen en salarissen op een moreel gezond niveau terug
brengen.
Werklust en minder arrogantie.

Toelichting






Het is belachelijk hoeveel voetballers soms betaald krijgen, geef het geld liever aan de
minstbedeelden.
Meer subsidie voor breedte sport daar ben ik het helemaal mee eens.
Ondersteun de breedtesport zodanig dat ieder kind kan sporten. En daarbij is het hebben van
het mooiste gebouw of sportpark niet de hoogste prioriteit, maar benoem een sportleraar, per
wijk, die kinderen kan motiveren om te sporten.
Spelers die tot het uiterste gaan niet de volgevreten profs van de laatste jaren maar wat Rene
Hanssen zegt ze moeten gras vreten
Strafminuten en videoscheidsrechter zoals bij hockey.
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