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 28% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".

Toelichting
Misschien



Voetbal in zijn geheel boeit mij niet zo, mijn sport is Motorsport.

Weet (nog) niet



Ligt aan het werk. Dat gaat voor.
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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
62% van de respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:














Argentina
Argentinie
Aust
Australie
Brazilië (mijn grootste favoriet), Duitsland, België, Kroatië en Zweden.
De beste met het mooiste voetbal mag winnen , gun het de belgen ook wel
Het leukste voetbal
IJsland
Italië
Mexico
Spanje (2x)
The Three Lions
Zwitserland

Toelichting
Ja, de Rode Duivels uit België



De buren zullen we maar zeggen

Nee





Dat de beste wint, zonder omkoping!!!
Het team met het mooiste en best ogende voetbal
Ik kijk nooit voetbal;
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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 40% van de respondenten: "Ik heb me er niet in verdiept".

Toelichting
Ik heb me er niet in verdiept




Ik geniet graag van een mooie wedstrijd, ik heb geen voorkeur nu Nederland niet mee doet
NL is er niet bij.

Duitsland



Als het moet staan ze er steeds weer!

Weet niet




Het intereseert me niet
Laat ze eerst eens spelen en dan blijft het spannend. De beste mag dan winnen.
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9 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=280)

43%

29%
25%
16%
12%
2%
Andere spelers Meer discipline Straftrainingen Voetbaltraining
van het
Nederlands
dameselftal

Anders

Weet niet

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:























Alfehee
Andere attitude
Andere instelling, minder salaris meer op hun donder.
Andere mentaliteit
Andere mentaliteit van spelers : geen macho gedrag en geen glamourboys houding
Ballen
Beiden benen op de grond
Beter op elkaar ingespeeld zijn
Betere samenwerking tussen spelers
Betrokken spelers die prestatie boven salaris stellen
Bewust zijn van wat er verwacht wordt van de spelers. Verder hard willen werken als team en
niet als een ik over het veld lopen. Voetbal is een teamsport.
Dat interesseert mij geen (voet)bal
DE m
De spelers ervan bewust maken dat het een eer is om voor Nederland te mogen spelen.
De spelers moeten het zien als een eer dat ze uit mogen komen voor Nederland en ontzettend
goed hun best doen en werken voor hun geld.
Door grote geld divagedrag en geen teamgeest
Durven te bouwen met nieuwe lichting
Een elftal dat een eenheid is en geen egotrippers. Vrienden voor het leven zoals vroeger.
Een goede trainer.
Frisse blik op voetbal, geen balletje breed maar vooruit
Geen idee heb geen verstand van voetbal, maar als ik kijk wat die mensen verdienen mogen ze
ook rustig meer hun best doen denk ik. ik vind het ook een eer om voor Nederland te mogen
uitkomen lijkt me en niet een geld zaak.
Geen oude voetballers maar een geheel vernieuwt elftal
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Geen rare enquetes
Gemotivee
Gewoon rustig doorwerken; realiteitszin over de positie op de wereldranglijst; vooral bij volk en
journaille
Goede bondscoach
Goede didactische trainer
Gretigheid
Ik denk dat Ronald Koeman goed bezig is. Geen precedenten scheppen. Voetballen als een ream.
Gaan met de
Interesseert me niet!
Inzet, en niet zeiken over geld
Is niet meer te redden, nl identiteit is weg
Karakter, niet lullen maar voetballen als team. trainer is de enige baas.
Krachttrainingen en intelligentietesten en man en vrouwelijke trainer.In loondienst.
Leer van de ontwikkelingen in het Duitse voetbal (High tech.) na hun terugval na 2014.
Meer inzet en niet als verwende blagen acteren
Meer teamspel
Mentaliteit moet beter, inzet voor je land en niet alleen aan geld denken
Met een leeuw op je rug kom je moeilijk vooruit, dus GEWOON naar een ZOO !
Minder aandacht, geen over het paard getilde spelers, kortom, terug naar de amateurstatus
Minder ego's op het veld en meer een team ipv individuen.
Minder geld want of ze verliezen of winnen maakt in de portemonnee te weinig uit voor deze
miljonairs
Minder macho's op het veld en weer een team vormen, zonder eigen belang. Samenwerking is
het allereerste doel.
Minder salaris
Minder salaris en kapsones
Minder salaris en meer toewijding. Er gaat teveel geld in voetbal om en te weinig lol
Minder salaris en wie wat presteert kan wat extras krijgen
Minder salaris. salaris naar presteren
Mix van jonge en oude spelres met de juiste instelling, die niet voor nederland en niet voor
zichzelf lopen te spelen en meezingen met het volkslied.
Niet zanikken maar voetballen.!!
Nieuwe visie en opzet in hoe om te gaan met talent in Neserland
Nog meer salaris ??? Nederland is in de war.!!!!!!!!!
Personen die werken voor hun geld
Saamhor
Salaris aanpassen aan prestatie
Talent en kwaliteit.
Te
Team
Teamspelers en geen individuële goede voetballers. Geen ego's.
Teamspririt
Training zoals in Duitsland in o.a oefenkooi
Veel betere mentaliteit
Veel meer mentaliteit!!!
Vind dit een zeer domme vraag , nog erger de antwoorden , je moet gewoon talenten hebben ,
en dat kan per jaren verschillen , en een beetje geluk .
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Voetballers die hun hele ziel en zaligheid in de wedstrijd stoppen als ze voor "volk & vaderland"
spelen.
Vooral jonge talenten/spelers
Weer een nieuw jeugdig elftal opbouwen.
Ze kr
Zie toelichting

Toelichting








Deze antwoorden zijn werkelijk belachelijk. Stellers hebben er weinig kaas van gegeten.Zelfs
niet als het ludiek is.
Een goege plaatsvervanger van Rinus Michels uit ca 1974 heb ik nog niet gezien.
Een team smeden en de ego’s weg
Een trainer/staf, mogen voor mij buitenlanders zijn, aanstellen die de "voetbalmiljonairs" met
straffe hand en discipline het "spelletje" bijbrengt!!!
Ik vind het belachelijk dat ik verplicht wordt om voetbalvragen te beantwoorden terwijl ik
ervoor kies om de enquête in te vullen ivm ziekenhuis. Maak deze vragen dan optioneel, maar
niet verplicht.
Loon naar werken en meer inzet de vergoedingen zijn te hoog voor dat wat ze gepresteerd
hebben dus strafkorting zou ik zeggen
Veel spelers van het Nederlands elftal hebben zich al jaren gedragen alsof ze de beste van de
wereld zijn, terwijl ze daarvoor hard zouden moeten werken in plaats van er de kantjes van
aflopen. Misschien leren ze er van, doordat ze nu niet te mogen deelnemen aan het WK.
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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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