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.

1 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?
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Op vraag "1 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 25% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".

Toelichting
Ja, enkele



Omdat NL niet erbij is houd dit me niet tegen om div. Te kijken

Misschien




Alleen sommige samenvattingen
Als ik tijd heb, eigenbelang gaat voor.

Nee, ik kijk
nooit voetbal



Ik heb een hekel aan voetbal kijken. Sport moet je zelf doen. Niet kijken.

Weet (nog)
niet



Voetbal is niet meer De Sport voor Spelers en Toeschouwers; het draait
praktisch uitsluitend om het geld voor de Spelers en de incasso's van de
Toeschouwers. Is al lang GEEN SPORTIEF GEBEUREN!
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2 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet
deelneemt aan het WK?

(n=55)
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Op vraag "2 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
49% van de respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:






Frankrijk
Italië
Kakerts boys
Polen
Spanje (2x)

Toelichting
Ja, die Mannschaft uit Duitsland



Altijd die, voor continuïteit

Ja, namelijk:



Die zijn beter als het Nederlands elftal
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3 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?
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Op vraag "3 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?" antwoordt 44% van de respondenten: "Ik heb me er niet in verdiept".

Toelichting
Ik heb me er niet in verdiept



Tijd, toeval, geluk en pech kun je niet voorspellen.

Spanje



Iets beter als Roda JC
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4 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 "4 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te kwalificeren voor het EK in 2020?"
is het meest gekozen antwoord (44%): "Meer discipline".

Anders, namelijk:


















Afstappen van 'voor-oorlogs' systeem met 3 spitsen
Alleen teamplayers selecteren en geen omhoggevallen vedetten.
Als team spelen en inzet++
De mentaliteit van het Nederlands dameselftal !!!!
Een goed 5 jaren plan
Eens naar de dames kijken en meer samenspel, minder snel in de ziekenboeg terechtkomen het
zijn zielige spelers.
Er komen hele goede lichtingen aan. Winnen o.a. van Duitsland en Spanje. Komt vanzelf goed.
Meer talentvolle spelers
Meer teamgeest en hart voor het NL-elftal
Minder capsones. Een Duitse mentaliteit, eerst werken dan een grote bek.
Minder salaris
Minder salaris,
Persoonlijke Inzet van Iedereen zoals vroeger in de periode 1935 - 1940 en daarna na de Oorlogs
Periode'
Salaris naar prestatie
Selecteer kerels
Stoppen met zoveel aandacht te geven aan het voetbal, maar alles over alle sporten gelijk
verdelen.
Ze hoeven zich niet te kwalificeren,.

Toelichting


De spelers lopen de kantjes eraf omdat ze naar mijn inziens te veel verdienen. Ze hoeven voor
hun salaris toch geen inspanning te leveren
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Deutsche grundlichkeit, dat omhelst gedrevenheid en discipline. Kun je ook zien aan de
producten die ze maken en exporteren.
Nogmaals PERSOONLIjKE INZET is Taboe !!!!
Stuur een amateur clubje
Vooral als ze niet presteren.of ze goed of slecht spelen zo worden altijd veel te royaal betaald.
Andere sporten krijgen veel minder. Daar moeten mensen sponsors zoeken om rond te komen.
Daarnaast krijgt de club vaak geld van de gemeente als zin de rode cijfers staan. Het voorbeeld
van Roda spreek voor zich
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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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