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1 Denk jij dat het Nederlands Elftal
wereldkampioen voetballen wordt? (in
Brazilië)
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1: Altijd positief reageren en niet negatief denken, als ze bij de laatste vier eindigen hebben ze
toch al haar doel bereikt!
2: als er een goede teamspirit ontstaat hebben ze een kans
2: als je mee doet maak je altijd een kans. het moeit mij niet als ze maar goed voetballen. ik
geef er niks om als ze verliezen. als de tegenstander beter is ,is dit echt niet erg
2: Er spelen meer sterke ploegen mee.....zeg nooit, nooit....zie songfestival
2: Ik zie het als een loterij
2: wat een drukte allemaal om het WK. het ergste is nog wel al die journalisten/fotografen; zij
gedragen zich als de parasieten van de maatschappij. Straks(bij goed resultaat) bij terugkomst
op Schiphol zie je eerst een meute journalisten en fotografen, die vechten om de beste
plaatsen, en daarachter de supporters (die dus niets meer kunnen zien!!!
2: Weliswaar een kleine kans, maar het kan
2: ze kunnen wel voetballen en ze hebben enkele wereld spelers maar dit wil niet zeggen dat ze
kampioen worden maar kans hebben ze wel.
3: Deze ploeg heeft beslist geen winnaarsmentaliteit en zij zijn geen toernooi voetballers.
3: Ik kijk niet naar die onzin
3: Niet voldoende ervaring. Stranden in eerste ronde.
3: Oranje vliegt er in de eerste ronde al uit. Het Ned. elftal is geen eenheid. verdedigers zijn te
traag en Nederlands mist snelle vleugelspelers. Vooral de opkomende verdediger Blind, krijgt
amper een bal fatsoenlijk voorgezet. Veel spelers missen technische vaardigheden en moeten
het hebben van inzet. Dat is niet genoeg om wereldkampioen te kunnen worden.
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3: Ze mogen blij zijn als ze door de eerste ronde komen. dit elftal is te zwak om een rol van
betekenis te spelen.
4: boeit me niet
4: Eerlijk gezegd snap ik de voetbalgekte niet. Als ze kampioen worden wat dan nog? Is dan de
armoede in Brazilië ook opgelost?
4: geef niets om voetballen, maakt mij niet uit
4: Geen voetbal liefhebber..
4: Het kan alle kanten opgaan met deze selectie
4: ik geef niets om voetballen
4: Ik hoop het voor ze maar bij het Nederlands Elftal krijg ik altijd last van het `net-nietsyndroom`
4: Interesseert me echt helemaal niets. Heeft ook niets met Horst te maken.
4: Persoonlijk houdt ik niet van voetbal en vind het daarom ook niet fijn dat het bijna door de
media opgedrongen wordt. Je hoeft maar iets open te slaan of het gaat over voetbal.
4: Vaak van tevoren big talking, maar tenslotte verkeerde benen, slecht ballen, te veel zon, te
weinig rust ....
4: Voetbal is niet mijn ding. Te veel heisa. Ik hoop dat de beste ploeg wint.

1.1 Wie wordt wereldkampioen volgens jou?
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1.2 Ga je de wedstrijden van het Nederlands
elftal kijken?
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1.3 Waar ga je (voornamelijk) de wedstrijden
kijken?
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: Ik vind voetbal niets aan
: ligt eraan welke wedstrijden de moeite waard zijn
1: Alleen de heel belangrijke in Horst.
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1: als het effe kan wel, maar bij voor mij belangrijkere zaken blijf ik er niet voor thuis.
1: Als het op een redelijke tijd wordt uitgezonden of de herhaling niet op een onmogelijk
tijdstip is.
1: als het uitkomt ga ik wel voor de tv zitten maar als ik wat anders te doen heb dan doe ik dat.
1: als ik thuis ben, ik ga er niet extra iets voor verzetten of plannen.
1: Dat is maar de vraag. Als het spel goed is en de wedstrijd aantrekkelijk voor de kijkers, kijk ik
ook. Speelt men op resulaat en steeds weer terug op de keeper, zgn. tactisch, kijk ik niet want
dan zou ik me ergeren. Mij de avond laten vergallen door slecht spel hoeft voor mij niet. Je
werkt je als elftal op wilskracht en vechtlust naar de volgende ronde. Is die spirit er niet, kijk ik
geen voetbal. Ze krijgen niet voor niks een vorstelijk salaris. Daar moet men wel iets voor doen,
en dat zie ik niet gebeuren.
1: Hangt er van af wanneer er gespeeld wordt en op welk tijdstip.
1: Het is toch speciaal als het Nederlands Elftal speelt
1: In Horst op het Wilhelminaplein. Zeer leuk initiatief!
1: maar wel thuis, in rustige omgeving en zonder dat geleuter van die analytici. En al zeker
geen neurotisch mannetje als Derksen.
1: Misschien een enkele.
1: Natuurlijk
1: Niet allemaal
1: op de T V
1: Voetbal op zich vind ik best leuk, maar dat gezeur er rondom heen ....
1: Wel thuis, op de bank voor de TV natuurlijk.
2: Als Nederland voetbalt dan wel
2: Ik ben geen
2: Ik erger me nu al mateloos aan het achteloos voorbij gaan aan de mensenrechten door de
sloop van hele woon wijken van bewoners zonder vooruitzicht.voor de bouw van nieuwe
stadions..
2: voetbal interesseert mij niet. het is alleen maar commercie.

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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