Vrouwenvoetbal
Enkele voetbalverenigingen uit Horst aan de Maas willen het vrouwenvoetbal een impuls
geven.

1 Volg jij het vrouwenvoetbal?
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Op vraag "1 Volg jij het vrouwenvoetbal?" antwoordt 48% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
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Alleen nu het ned elftal het goed doet
En dan alleen als het mij qua tijd uitkomt
Ik vind ze sportief en vol inzet spelen.
Ik volg (bijna) alle sporten, dus ook damesvoetbal, zowel nationaal als
regionaal als plaatselijk!
Ik volg alleen het nederlandse vrouwenelftal en ik vindt het jammer dat het
toch nog niet 100% van de grond komt. dit zou toch moeten want de heren
brouwen er nog niet zoveel van. laat de nederlandse pers en tv meer het
vrouwen voetbal promoten
Tevens ook het regionale vrouwenvoetbal
Alle drie de opties 'ja', kan ze alleen niet aankruisen
Je mag maar 1 antwoord geven maar ik train de dames van de lokale
voetbalclub en ik volg ook de eredivisie en het Nederlands vrouwenelftal
Het mannenvoetbal volg ik ook niet
Ik geef niks om voetbal en volg er dan ook niks van.
Ik kijk wel eens met een scheef oog, maar persoonlijk vind ik het helemaal
niks.
Ik vind volgen voor mij een te groot woord.
Ik volg geen enkel soort voetbal
Ik volg helemaal geen voetbal

•

Ik volg helemaal geen voetbal, ook niet van mannen. Maar ik vind het goed

•
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dat vrouwenvoetbal een impuls gaat krijgen, zou bin andere sporten ook
mogen.
Ik volg helemaal geen voetbal.
Kijk wel als dat zo uitkomt, met name Nederlands elftal
Niet mijn interesse
Voetbal is geen sport voor vrouwen.
Kunnen beter gaan korfballen of tennissen.
Ik persoonlijk vind voetbal niet leuk
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2 Hoe kunnen voetbalclubs ervoor zorgen dat meer meisjes
zich aansluiten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=504)

60%
50%
50%
40%

34%

34%

30%
21%

19%

20%

7%

10%
0%
Vrouwenvoetbal
meer promoten

Meeloop
trainingen
organiseren

Een
Een
damesafdeling damestoernooi
opzetten
organiseren

Anders,
namelijk:

Weet niet

Op vraag "2 Hoe kunnen voetbalclubs ervoor zorgen dat meer meisjes zich aansluiten?" is het meest
gekozen antwoord (50%): "Vrouwenvoetbal meer promoten".

Anders, namelijk:
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Actief benaderen
Basis is het accepteren van damesvoetbal door het opzetten van een eigen commissie binnen de
club
Benader de scholen en organiseer (voetbal)talentenjachten
Bij de jeugd beginnen
Bij ons is een dames elftal
Clinic geven op de basisscholen
Damesvoetbal zichtbaar maken
Eerst gewoon gemengd spelen
Is het vraag van de voetbalclubs of van de meisjes? Bij het laatste vinden de meisjes zelf wel de
weg.
Laat hier mensen over oordelen, die er verstand van hebben.
Meer dames-trainers? Net wat andere oefeningen?
Meiden en dames teams het gevoel geven dat ze bij de club horen
Meidenvoetbal vanaf pupillen promoten
Meisjes dezelfde kansen geven als jongens bij het voetballen
Meisjes hoeven niet massaal te gaan voetballen, betekent ook einde aan jeugdteam in dorpvan
bijvoorbeeld volleybal
Op scholen mee kennis laten maken
Organiseer een training voor belangstellende, zonder ruchtbaarheid een dame van het
Nederlands elftal uitnodigen, GEHEIM HOUDEN is de kunst!!!!
Ouders meer bewust maken van vrouwenvoetbal en de teamsport die daarbij komt kijken:
samen iets bereiken waar je in je latere leven ook veel aan hebt.
Promoten is niet nodig wat mij betreft, er is al genoeg voetbal en de daarbij horende ellende als
vechtpartijen etc.
Respect en draagvlak creeeren. Voor veel meiden is de drempel net te hoog, vooral in een kleiner
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dorp waar geen meidenteams zijn. Jongens/mannen zijn niet altijd motiverend richting deze
meiden om op voetbal te gaan 'want voetbal is een mannensport'. Dat is helemaal niet zo, maar
nog teveel mannen zeggen dit.
Samenwerking met andere verenigingen die wel vrouwen voetbal heeft.
Seamen laten voetballen.
Spellendag meisjes
Sporten gratis maken
Voorbeeld functie van bekende voetbalsters gebruiken
Vrouwen gelijkwaardig als mannen behandelen, cultuuromslag
Vrouwenvoetbal gelijkstellen aan mannenvoetbal
Vrouwenvoetbal is geen voetbal
Vrouwvriendelijker worden, duidelijk maken dat er aparte douche en kleedruimte is, en laten
merken dat het als volwaardige sport wordt gezien , een damestoernooi of gemengd toernooi
Waarom uberhaupt?
Ze laten mee trainen met jongen als ze jonger zijn dan 12 jaar
Zorg ervoor dat meiden/vrouwen zich veilig voelen binnen de club en er buiten.

Toelichting
•
•
•
•
•
•

Het blijft belangrijk op jonge leeftijd met voetbal te beginnen. het opzetten van een
damesafdeling en organiseren vaan een damestoernooi volgend dan vanzelf.
Het heeft mijn interesse niet dus ik kan geen obejectief advies geven.
Mee willen laten doen met jongens vanaf jonge leeftijd
Meer promotie in de vorm van proeftrainingen zal zeker helpen. Het aantal voetballende meiden
gaat dankzij de prestatie en bekendheid van het Nederlandse vrouwenelftal al in een stijgende
lijn omhoog.
Meisjes die willen voetballen die komen wel al spelen ze een paar jaar bij de jongens dat maakt
ze niets uit dat zijn de voetballende meisjes !!
Onze dochter heeft een aantal jaar geleden ook bij voetbal gezeten. Het bleek uiteindelijk niet de
juiste sport voor haar te zijn, maar ik had de indruk dat er juist meer meisjes voetballen dan jaren
daarvoor. Volgens mij is het dus wel in opmars.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
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