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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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8 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?
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Op vraag "8 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 36% van de respondenten
met: "Nee, ik kijk nooit voetbal".

Toelichting
Ja, zoveel
mogelijk



Ben voetbalfan en supporter van Fortuna Sittard. Dat staat op plaats één.
Daarnaast is voetbal een leuk spelletje om op tv te volgen. Mijn favorieten zijn op
de WK de deelnemende Afrikaanse landen, omdat ik meer dan 30 jaar op dat
continent heb gewoond en gewerkt.

Nee, ik kijk
nooit
voetbal



Soms kijk ik een beetje mee, met familie (wanneer het zo uitkomt). Via de krant
en sociale media volg ik het enigszins.

Weet (nog)
niet



Ga er zelf naar toe voor werk maar zie geen wedstrijden
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9 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet
deelneemt aan het WK?
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Op vraag "9 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
67% van de respondenten met: "Nee".

Ja, namelijk:












Bij voorkeur de rode duivels. Mochten zij uitvallen dan zal de interesse waarschijnlijk afnemen
Brazilië
De beste
De ploeg die aantrekkelijk voetbal speelt
Die ploeg die het mooist attraktief weet te ballen
Engeland
Frankrijk
Iedereen behalve België
Marokko
Verweggistan met Willy Dullens in de spits en Frans de Munck op doel
Wat een onzin, wat heeft voetbal met gemeente zaken te maken.

Toelichting
Ja, die
Mannschaft uit
Duitsland



Afrikaanse deelnemers zijn niet favoriet. Het is voor Nederland belangrijk dat
Duitsland wereldkampioen wordt. Dat is (bewezen) goed voor de Duitse
economie en wat goed is voor de Duitse economie is goed voor onze
economie. Sport is tegenwoordig ook economie.

Ja, namelijk:



Hier spelen veel voetballers in die normaal in Nederland spelen.
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10 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?
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Op vraag "10 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?" antwoordt 37% van de respondenten met: "Ik heb me er niet in verdiept".

Toelichting
Ik heb me er niet in verdiept



Vind alleen de leeuwinnen leuk

Duitsland




Voetbal is een spel en na 90 minuten winnen de Duitsers.
Zie toelichting op vorige vraag. Maar leuk als Ijsland weer verrast....

Marokko



Het zou uniek zijn als een Afrikaans land zou winnen. En we hebben de beste spelers opgeleid in Nederland voor Marokko.

Weet niet





Heb me nog niet in de deelnemende landen ( en spelers) verdiept
Kan me niet schelen.
Na de uitschakeling van Oranje geen tot zeer weinig interesse !
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11 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 "11 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:
























Afleren haantjes gedrag, teambuilding, collectief
Als club spelen niet gaan voor eigen belang de dames waren sterk omdat het een club was
Ander soort coach
Andere wind binnen de KNVB
Betere mentaliteit
De salarissen fors naar beneden
Goede trainer
Groepscohesie
Heel veel geluk
Ieder een basisbeloning, en aan te vullen door belonen van prestaties.
Iedereen moet stoppen met een mening hierover te hebben
Ik denk dat het huidige elftal onder Koeman een redelijke kans heeft
Ik hoop dat ze het zelf weten
Ik zie geen team, maar het lijkt vaak ieder voor zich
Meer
Meer inzet van de goedbetaalde spelers
Meer saamhorigheid onder andere door het verplicht mee laten zingen van het Nederlands
volkslied
Men
Mentale weerbaarheid
Minder commercie meer sport
Minder hoge salarissen. Spelers menen op een voetstuk te staan.
Minder salaris
Minder salaris, harder werken voor hun geld zoals hier ander
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Minder salaris. Werken voor je geld.....
Niet meedoen
Niet zo hoog van de toren blazen....
PASSIE
Passie en discipline én werklust
Rijke luitjes gedoe stoppen
Salaris na prestatie!
Spelers die niet meer komen voor het geld , maar voor vaderlands liefde . dus alleen reis en
verblijf vergoeding .
Spelers die niet naast hun schoenen lopen en die het een eer vinden om voor hun land uit te
mogen komen
Spelers die trots zijn om voor Nederland te spelen
Team en samen boven individu
Tijd nodig om weer een hecht team op te bouwen.
Trots zijn om voor je land te mogen spelen
Voetballers moeten het als de grootste eer zien om voor hun land te mogen uitkomen.
Wat een onzin, wat heeft dat voetbal met gemeente zaken te maken....................
Werken met een vaste kern en afvallers niet meer vervangen door anderen tenzij er minder
dan 18 zijn.
Ze moeten als één team spelen.
Zeker geen hoger salaris!

Toelichting










Het zijn verwende rotjochies die zich niet moe willen maken.
Hoe durven jullie die keuze er bij te zetten, voetballers verdienen al veel te veel.
Meer spelers die "gras eten" oftewel ook een tomeloze inzet hebben.
Niet naar het buitenland vertrekken om bankzitter te worden.
Totaal niet geïnteresseerd in voetbal
Vergelijk het met de dameselftall die alles over hadden voor te mogen deelnemen voor
nederland.
Verwende mannetjes zijn het.
hoop dat Koeman hier verandering in krijgt
Voornamelijk spelers selecteren die in de Vaderlandse Competitie spelen gebruiken.!
Wat heeft het nederlands elftal met onze gemeente te maken?
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