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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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6 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?
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Op vraag "6 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 29% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".

Toelichting
Ja, enkele

Nee, ik kijk
nooit voetbal




Ik zal niet kijken naar wedstrijden waar niets op het spel staat en afhaken bij
wedstrijden waar te duidelijk wordt gespeeld op een gelijk spel als resultaat.
Niet iedere wedstrijd.




Ik kijk alleen clubvoetbal Nederlandse Eredivisie
Mijn echtgenoot zal indien mogelijk alle wedstrijden kijken.
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7 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet
deelneemt aan het WK?
60%
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Op vraag "7 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
54% van de respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:







België en Duitsland
Brazilië
Engeland
Marokko en brazilie
Portugal
Spanje
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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





Geen interesse
Het maakt mij helemaal niet uit wie er wint. zou het wel leuk vinden als de slechts presenteerden als nog zouden winnen.
Ik kijk alleen voor de sport. Het team dat aantrekkelijk en sportief speelt mag van mij winnen.

Weet niet




Interesseert me niet
Wie het meeste geld heeft koopt een ploeg. Ga maar terug naar de tijd dat er maar minimaal aantal buitenlandse spelers mee mag
spelen in een club.
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9 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te
kwalificeren voor het EK in 2020?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=176)
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Op vraag "9 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te kwalificeren voor het EK in 2020?"
is het meest gekozen antwoord (45%): "Meer discipline".

Anders, namelijk:





















Andere belonng. Geen prestatie geen loon!
Betere en landelijk gecoordineerde voetbalopleidingen voor verenigingen
Bij verlies minder salaris uitbetalen , dan gaan ze er voor krijg je beter voetbal !
Duidelijkheid scheppen, goede afspraken maken.
Een andere mentaliteit ,laat de dure spelers maar thuis zet er jongens in met lef
Een bondscoach voor 20 of meer jaren die een structureel plan kan opstellen en uitwerken.
Een coach die iedereen eens een schop onder zijn kont geeft en spelers die willen voetballen tot
ze erbij neer vallen.
Een trainer die er een team van maakt dat elkaar iets gunt en niet alleen maar bezig met eigen
ego
Een veel lager salaris, en bonussen als er goals vallen, dan willen ze misschien werken voor de
extra's.
Geen spelers opstellen die bij hun eigen club geen vaste keuze van het eerste elftal
Gewoon je uiterste best doen en gewoon voetballen. Haal maar weer wat voetballers van de
straat maar die zijn er niet meer kinderen spelen niet meer buiten.
Goede teamgeest
Interesseert me totaal niet
Inzet, willen spelen voor je land, ongeacht of je hier financiël iets aan overhoud,
Inzet!
Jongens die kunnen voetballen en geluk
Kwalitatief betere spelers.
Meer elan en minder persoonlijk belang.
Meer gemotiveerd , dieper gaan , meer als team , voor het geheel gaan .
Meer intelligentie en techniek (zoals in Duitsland)
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Meer lef en systeem zoals duitsland
Meer spelers van het Ned. Jeugdelftal in training houden.
Met meer passie en inzet je land mogen vertegenwoordigen.
Minder geld, meer voetballen en niet gaan liggen bij elke shit.
Minder haantjes gedrag
Minder primadonna-gedrag, meer inzet, zich meer realisren dat ze moeten presteren voor het
topsalaris dat ze verdienen
Richten op andere sporten
Samenhorigheid dit is ver te zoeken de grootverdieners stellen zich te arrogant op laten ze zich
eerst bewijzen
Spelers met een goed stel hersenen!! kijk maar naar Duitsland.
Teamspeler
Teamvorming
Terug naar vleugelspelers met een links been op links en een rechts been op rechts zadat er
weer voorzetten van de zijkanten / achterlijn komen. Dan had Bas Dost ook niet hoeven op te
stappen.
Vertrouwen en spelers in topvorm
Voetbal is tegen mijn geloof. ben van het Cyclistisch geloof, met Lance Armstrong als Judas
Voetballers die willen voetballen, spelers werken niet met elkaar, geen team
Voorbeeld aan PSV nemen.Zonder sterspelers wel kampioen op karakter!
Vroeger was het een eer als het bij een sport welke dan ook is het geen sport meer

Toelichting







En nog steeds geen via krant
Gg
Hoger salaris absoluut, er gaat sowieso al te veel geld om bij voetbalen. veel
Men moet weer een straatvoetballers-mentaliteit hebben. Dat mis ik bij vele jonge millionairtjes.
De instelling is vaak net als hun tatoeages en arrogantie. Het meezingen van ons volkslied is
taboe en voor watjes, zie je ze denken. Als Hazes nou zong.........
Etc.
Wij betalen al die verwaande jochies van 18 jaar en ouder Nu gaat Kluivert misschien weer weg
en waarom om de poen!!!!!!
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