WK 2014
Op 12 juni start het WK voetbal in Brazilië. Wij zijn zeer benieuwd hoe u aankijkt tegen de
win-kansen van het Nederlands elftal.

1 Op welke positie eindigt het Nederlands
elftal?
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: Geen van alle: nog een wedstrijd tegen Brazilië en dan naar huis.
: vraag is niet compleet, ik denk dat ze er na de ronde uitvliegen, dus bij de 16e finales.
: ze halen de 8e finale
1: Ik hoop dat ze snel eruit vliegen, want wat een onzin dat WK. Ze kunnen de tijd en het geld
beter besteden aan nuttige dingen in plaats van voetbal, niet normaal hoeveel geld die mannen
verdienen met achter een bal aan hobbelen. Wat zo`n WK al niet moet kosten en hoeveel
arbeiders er omgekomen zijn bij de bouw van de stadions. Arme werkmensen moeten het
besnieten! Op die manier komt het verschil tussen rijk en arm weer duidelijk terug, terwijl een
voetballer niks aparts presteert. Er zijn genoeg mensen die meer moeten verdienen dan ze
krijgen, maar dat wordt niet gezien in de wereld!
2: De verwachtingen zijn deze keer niet zo hoog gespannen.
2: Ik hoop dat ze in ieder geval de kwart finale halen.
3: Wishfull thinking
6: Ben geen voetbal liefhebber.
6: Boeit mij totaal niet. Sterker nog ik erger mij eraan dat de beveiliging rondom de
voetbalwedstrijden voor een groot gedeelte betaald wordt door belasting geld waar ik voor
moet gaan werken.
6: Geen interesse in voetbal
6: Houd niet van voetbal.
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6: Ik geef niets om voetballen
6: Ik mis de optie Ik geef er eerlijk gezegd niets om"."
6: Voetbal boeit me niet
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