WK 2014 – meting 1 juli

1 Wie wordt er in Brazilië wereldkampioen
voetbal?l
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Geef niets om voetbal
Geen mening, dit is niet relevant.
3 Als Brazilië geen kampioen wordt, wordt half Brazilië gesloopt door de bewoners.
3 Brazilië zal dit wel worden omdat die de scheidsrechters mee hebben. gewoon vriendjes
politiek
3 Het feit dat Brazilië thuis speelt zal waarschijnlijk de doorslag geven.
3 zo heb iik de poule ingevuld, Nederland komt al verder als ik gedacht had. Thuisland heeft
denk ik wel voordeel.
4 Ze kunnen allemaal winnen, er springt er geen bovenuit.
4 Zij hebben mij het meest geïmponeerd
6 stabiele ploeg, ik hoop dat ik het fout heb en dat Nederland ons verrast.
7 Zijn gewoon goed en hebben meer in hun mars dan de andere landen.
8 Eindelijk durft een coach zijn team effectief in te zetten. Mooi voetbal de Hollandse school,
maar niet altijd even effectief.
8 Gezien de laatste prestaties heeft Oranje de meeste kansen.
8 hebben goede mix
8 Het is die dag onze trouwdag (25 jaar getrouwd!) en ik hoop als cadeau een finale NederlandDuitsland. Niet goed voor mijn bloeddruk maar wel spannend! En uiteraard moet Nederland
winnen....
8 Het zat niet in de planning dat het Nederlands elftal zo ver zou komen, maar nu ze de kwart
finale hebben gehaald, gun ik ze ook wel de wereldcup
8 Natuurlijk!
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8 Wat een onzinnige vraag
9 Geen interesse in voetballen
9 Het hele voetballen kan mij gestolen worden. Rennen hoe gekken achter een bal aan, hebben
ze de bal schoppen ze hem weer weg, stelletje idioten. En er gaat gewoon veel te veel geld om
heen, de kleine man moet maar wer zien dat ze rond kunnen komen.
9 Ik ben geen helderziende
9 interesseert me werkelijk niets..
9 Maar zou het leuk vinden als het Nederland wordt.
9 moge de beste winnen
9 Vindt voetballen niks aan
9 voetbal interesseert me niet!!
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Wie is jouw favoriete speler van het Nederlandse elftal op dit moment? (+
motivatie)
Top 3
Arjan Robben (54%)
Kuyt (15%)
Van Persie / Memphis (6%)
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Speelt zeer goed
goede had werkende speler met overzicht
super gevaarlijk, ongrijpbaar
Hij is de spil van het elftal.
harde werker ..hij verdiend die status als bestet
Tja, hij is in supervorm en draagt de hele ploeg continue
Bloedvorm en snel
hij is een goede speler
op zijn leeftijd nog deze geweldige prestatie neer kunnen
zetten
Meest gevaarlijke c.q. effectieve
Klasse-speler
speelt het beste
inzet

hij is snel
lekker gewoon
heeft iets extra`s
doet het goed
harde werker
dreiging
Tot nu toe laat hij iedere wedstrijd enorm veel van zichzelf
zien
Van groot belang voor NL, maakt goals en heeft niet zo`n ego
als Sneijder
goede instelling en rappe speler
focus
zeer goed
De beste
Sympathiek
Gedreven maar zonder capsones
Staat met twee benen op de grond, is geen hoogvlieger
goede speler
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Superieur
individuele klasse
rent hard en geeft andere de mogelijkheid om te score
snelheid
geeft gewone indruk
verrassend spel
Heeft geen kapsones
Durft te voetballen
vanwege zijn enthousiasme
zit pit in
de snelheid en behendigheid waarmee hij speelt is een genot
om te zien
Hij is goed
Inzet, voorbeeld naar teamspelers, coaching, positivisme,
onverzettelijkheid
goed
goalgetter
veel goede individuele akties
goede persoonlijkheid/geen brannieschopper
om zijn acties
Zeer goed
Topper
Goede sneller speler
is gewoon goed
hij is ervaren en geen egotripper
hij is gewoon goed
nadrukkelijk aanwezig
Hij is de besteter wereld
beste
meeste gevaar
beste speler
Het is een wereld voetballer. Toch blijft Arjan met 2 voeten
op de grond staan.
aanvaller
eindelijk fit en belangrijk
Goede voetballer en sympathiek
Enorme inzet en levensgevaarlijk". Bovendien veel ervaring
en sturend."
Doorslag gevend
Hij speelt fantastisch. Goeie spirit. Houdt het spel van het
gehele team in beeld.
is goed
omdat ie goed is
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omdat hij het beste is
erg goed
enthousiasme
Beste

Speeld goed
uiteindelijk blessure vrij
Hij draagt het elftal
de beste
omdat hij het goed doet
FITST
Eenvoudig gebleven, stabiele kracht
hij is mieper meer
altijd op het juiste moment daar
Belissend
werkt hard
goede voetballer
Er wordt veel van hem verwacht
maakt veel goals
robben
Hij is goed
die is snel
goede acties
Is op zijn top
Hij is gewoon goed en werkt er hard voor
veelzijdig en beslissend
goeie voetballer
acties
gaat ervoor. niet zo`n air.
attractief
hijissnel
Fantastische versnelling
Omdat hij zo goed is en zo gewoon.
effectief
superspeler dit toernooi
aanvalskracht en scoren
de beste
Super fanatiek
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gewoon gebleven.

goede speler
Hij maakt het verschil om te winnen
sportief
meest gevaarlijk
Heeft meeste dreiging en is beslissend
Ijzersterk
Ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt
één en al passie
Goed, spontaan!
hij is de beste
strijdlust
snelste
Fantastische spelen met veel mogelijkheden
inzet
speel in dienst van het team
zeer snel
Enige vedette
Hij is goed
vanwege zijn leiderschap en positiviteit naar het t
zijn snelheid, team player.
belangrijk in alle systemen van oranje
omdat hij een voorbeeld is voor anderen
is absolute ster
Die ken ik wel :-)
onderscheidend
actie
speelt geweldig

hij is de eenvoud
neemt de leiding in het veld
hij is de beste
het meest dreigend
Sportieve speler
actief
Simpel, omdat hij de beste is op dit moment
Speelt goed
Draagt het team en verrast
Hij is heel actief fit loopt zeker niet de kantjes eraf wel een
van de beste spelers van dit toernooi.
zeer goede voetballer, goede aanvoerder
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Daley Blind
Daley Blind
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Daryl Janmaat
de Jong
de Jong
De keeper
de keeper!!!!!
De Vrij
De Vrij
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beste speler
harde werker en eigenlijke leider van het team

Inzet en kwaliteit
dre beste van dit toernooi
Mentaal en inhoud
Fe-no-me-naal
maakt goals
Gedreven en professionaliteit
Goede vorm ,daardoor momenteel zeer creatief en dus
belangrijk
team werker
Hij beschikt over team spirit en is in staat zijn individu
ondergeschikt te maken aan het collectief.
Allesbeslissend
Goede speler met veel inzet
Speelt goed en heeft geen kapsones
ondanks zijn houterige bewegingen is hij superalert
Hij zo gewoon lijkt, geen sterallures lijkt te hebben
heerlijk gewone vent
Goede speler
Uitstraling
Doet t perfect
goed spel inzicht
Knap
Omdat ie Demeester waardevolle speler voor het team is
veelzijdig en in dienst elftal
Constante en goede speler, alle anderen zijn wat
wisselvallig(er)
erg goed
Komt van ver maar houdt zich prima staande
Multifunctioneel, technisch
Omdat hij echt goed kan voetballen en er erg goed uitziet :)
Geen kapsones, gewoon hard werken
werklust
omdat hij een fatastishe speler is
Hij heeft een hele voorname taak
degelijk en eenvoudig
speelt prima
Speelt goed en is mega flexibel. Ik gun hem nog wel een
doelpunt
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harder werker, blijft maar gaan, gewone jongen
Qua inzet enwerklust een voorbeeld voor iedereen
enorme inzet, harde werker, goede voetballer
Is op vele plaatsen inzetbaar en werkt hard
Altijd actief tot het laatst
Zijn inzet en flexibiliteit
Hij is een harde werker en speelt altijd in dienst van het hele
elftal. Is niet te beroerd om zich het licht uit de ogen te
spelen""
niet kapot te krijgen
Werkt werkt werkt 100% tot en met het ALLERLAATSTE
fluitsignaal
Hij heeft de beste instelling om te winnen en heeft dit altijd al
gehad.
Harde werker,, altijd
Harde werker
Door zijn inzet en karakter
harde werker
Door zijn inzet en alles kunnen
Zijn ijver, inzet en aanpaasinsbereidheid
Inzet
Werkpaard, veel respect voor deze man!!
omdat hij erg goed is een echte teamspeler en werker
voorbeeldrol
Geweldige inzet en echte teamspeler
Superinzet op alle posities
inzet
Inzet
hollandse jongen
Harde werker
Geeft altijd meer dan 100% en heeft geen kapsones
multifunctioneel
aanpassingsvermogen in dienst van het team
Werklust
Overal inzetbaar
harde werker die gewoon is gebleven
Hij is gewoon op alle plekken in te zetten!
Harde werker in team belang
goede voetballer
omnipotent
doorzetter
is een echte werker en doet normaal
harde werker, blijft normaal
Werkpaard sympatiek
omdat hij goed voetbalt
harde werker
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Dirk Kuyt

Hij werkt erg hard en is geen `zeikerd` die voor elk wissewasje
op de grond ligt
Overal inzetbaar en als je hem denkt te passeren dan kom je
hem nog een paar keer tegen.
harde werker, veelzijdig
overal inzetbaar
Overal inzetbaar en harde werker
is een harde werker en kan op verschillende plekken staan
werkpaard


Dirk Kuyt
Dirk Kuyt

Dirk Kuyt

Dirk Kuyt

Dirk Kuyt

Dirk Kuyt

doe niet aan
poers.verheerlijking
; Het is een team!!!
 nvt
geen

geen
 nvt
Geen enkele
 geen enkele
Geen mening
 Geen mening
geen! Het is een
teamsport
 ik heb al gezegd: niemand
Gillissen
 Een bescheiden, harde werker
Ik heb geen favoriet ze zijn allemaal over het paard getild en irritants mannetjes
indi
 leuk en inspirerend
Klaas Jan Huntelaar
 Onderschat en ondergewaardeerd
Klaas Jan Huntelaar
 Is gretig en kan nog langer mee dan de anderen
 Omdat hij Huntelaar is, en ik het zielig vind dat hij vaak op de
Klaas Jan Huntelaar
bank moet zitten.
Klaas Jan Huntelaar
 ondanks veel reserve, goede mentaliteit
Klaas Jan Huntelaar
 goede spits en sympathiek
Klaas Jan Huntelaar
 gewone holandse knul
Klaas Jan Huntelaar
 Maakte een mooie doelpunt
Klaas Jan Huntelaar
 Beste spits
meerdere
 spelen goed
Memphis Depay

Memphis Depay
 Goede speler voor toekomst, onbevangen
Memphis Depay
 Juiste man op de juiste plek
Memphis Depay
 Jong energiek en zeer goed inzicht
Memphis Depay
 JONG, SNEL EN STERK
Memphis Depay
 inzet
Memphis Depay
 inzet, snelheid en inzicht
Memphis Depay
 Supersub
Memphis Depay
 onbevangen
Memphis Depay
 Is gewoon heel goed
Memphis Depay
 is goed
Memphis Depay
 Actief, snel, in dienst van t elftal
 maakt de doelpunten op het juiste moment en laat zich niet
in de strees jagen
Memphis Depay
Memphis Depay
 fris spel
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Memphis Depay
 speelt goed en zorgt dat de ploeg weer op de rails komt.
memphis depay

Memphis depay
 Met name door hem zijn we al zo ver gekomen
Memphis Depay

Memphis Depay
 Interessante achtergrond
Men draagt allemaal een steentje bij dus voor allemaal lof
niemand
 ??
Nigel de Jong
 altijd constant
Nigel de Jong
 Geweldige inzet.
Nigel de Jong
 Karakter boy
paul verhaegh
 achterneef
Paul Verhaegh
 hij komt uit onze gemeente
Paul verhaegh
 Die komt uit de Kronenberg
Robben en van
Persie
 Uitstraling, klasse
robben/kuit
 doen goed hun best
Robin van Persie
 toffe man
Robin van Persie

Robin van Persie
 fameuze doelpunt
Robin van Persie
 minste capsones
Ron Vlaar
 Vaste constante speler
Ron Vlaar
 is de spil in het web qua verdediging
 Vind ik de meest constante speler en heeft de minste
Ron Vlaar
``spatjes";3"
Ron Vlaar
 rots in de branding
Ron Vlaar
 rots in de branding
Ron Vlaar
 Gemotiveerd en werkt hard
Snijder
 Doet zijn best
v Gaal
 beste
v.Perzie
 mooie goals
van persi
 hij is goed bezig
Van Persie

van persie
 zeer sempatiek voetballer
van Persie

van persie

van persie
 goal 1e wedstrijd
van persie
 goede spits
Van persie
 Sterk en attente voetballer
van persie
 goede spits
van Persie
 Goed speler
Van Persie

van Persie
 super
van persie
 Ex Feyenoord
van persie
 goede voetballer en scoort
van Persie
 Sportive speler
van Persie
 een gewone jongen
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van Vlaar en Kuyt
Verhaegh
verhaegh





super verdediger en keiharde werkers
streekgenoot
doet wat hij moet doen en blijft zichzelf

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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