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.

Wereld Kampioenschappen Voetbal 2018
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 33% van de respondenten
met: "Nee, ik kijk nooit voetbal".

Toelichting
Ja, zoveel mogelijk



Zover de agenda het toelaat.

Nee, ik kijk nooit voetbal



Is geen voetbal van vroeger meer
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2 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet
deelneemt aan het WK?
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Op vraag "2 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
58% van de respondenten met: "Nee".

Ja, namelijk:



Argentinië
Spanje

Toelichting
Ja,
namelijk:



Messi zijn laatste kans op een WK titel en Argentinië is toch wel een van mijn
favorieten landen.

Nee




Als het dames voetballen was dan keek ik wel..die voetballen tenminste echt
Nee, want ik kijk nooit voetbal.
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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 45% van de respondenten met: "Ik heb me er niet in verdiept".

Toelichting
Ik heb me er niet in verdiept




Geen enkel team verdient het
Mijn interessegebied ligt niet bij voetbal.
Deze vraag mis ik dus ook.

Weet niet



Totaal onbelangrijk
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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 (53%): "Meer discipline".

Anders, namelijk:







Begint bij de jeugd op straat
Een fatsoenlijke mentaliteit
Een trainer die van ouwehoeren houdt en van het spel, voetbal.
Geen overbetaalde kwallen.
Is voetbal belangrijk? Dacht het niet.
Teamcohesie, goede verbindende trainer. Wellicht geen salaris, maar bonussen naar resultaat
(salaris ontvangen ze immers al van clubs).

Toelichting



De eerste goeie vraag dames doen het beter dan mannen
Salarissen zijn (veelste) hoog
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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.

5

