Vrouwenvoetbal
Momenteel vindt in Nederland het EK vrouwenvoetbal plaats.

1. Volg je het EK vrouwenvoetbal?
50%

(n=527)

46%

45%
40%
35%
30%

27%

25%
20%
15%

15%
11%

10%
5%

1%

0%

0%
Ja, (bijna) alle Ja, maar alleen de Nee, ik kijk geen
EK
wedstrijden die wedstrijden van vrouwenvoetbal vrouwenvoetbal?
gespeeld worden het Nederlands
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Weet niet

Anders, namelijk:
















Af en toe (2x)
Af en toe een stukje van NL-team
Af en toe stukken uitzending
Af en toe volg ik het Nederlands team
Af en toe, als het me uitkomt
Af en toe, kijk vaak alleen naar de uitslagen
Alleen de uitslag
Alleen eerste wedstrijd gezien
Alleen via het nieuws
Als het mij uitkomt
Als het net zo uitkomt
Als ik bij wedstrijden van Oranje uitkom, dan kijk ik wel, anders niet echt.
Als ik er wat van hoor of lees dan weet ik hedt maar niewt speciaal op zoek
Als we thuis zijn kijken we alleen nederlands elftal
Geen interesse
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Geen interesse in voetbal
Geen interesse in voetbal, zowel niet in heren als dames voetbal
Géén voetbal
Gisteravond toevallig de eerste helft ned-belgie gezien
Heb er wel van gehoord maar kijk geen enkel voetbal
Heel af en toe met 'zappen' blijven kijken
Houd de uitslagen wel bij
Ik kijik de samenvatiingen/hoogtepunten
Ik kijjk geen voetbal mannen noch vrouwen
Ik kijk bijna nooit voetbal
Ik kijk de wedstrijden niet, maar volg het nieuws erover wel (of ze gewonnen hebben of niet)
Ik kijk geen voetbal (2x)
Ik kijk geen voetbal, maar volg het wel via nu.nl
Ik kijk geen voetballen
Ik kijk helemaal geen voetbal (4x)
Ik kijk helemaal geen voetbal, ook niet van mannen
Ik kijk helemaal geen voetbal. Ook niet van de heren!
Ik kijk nauwelijks naar voetballen
Ik kijk niet alle wedstrijden; allen die me echt interesseren. Mocht Nederland nog verder komen
dan kijk ik die wedstrijd(en) zeker.
Ik kijk nooi voetbal
Ik kijk nooit voetbal (3x)
Ik kijk nooit voetbal, maakt niet uit welk
Ik kijk vaak even en zap dan weer naar wat anders
Ik volg af en toe wat van het voetbal doordat mijn man het kijkt
Ik volg nauwelijks voetbal, soms erg belangrijke wedstrijden
Kijk af en toe
Kijk alleen samenvattingen
Kijk een beetje mee
Kijk geen voetbal
Kijk geen wedstrijden, maar volg het wel
Kijk heel weinig tv
Kijk helemaal geen voetbal
Kijk helemaal gen voetbal
Kijk nooit voetbal
Kijk nooit voetbal ook geen mannen
Kijk omdat mijn man kijkt
Kijk uberhaupt geen voetbal
Kijk wel de stand na maar kijk geen wedstrijd
Nee ik kijk geen enkel voetbal
Nee kijk helemaal geen voetbal
Nee, ik geef niets om voetbal
Nee, ik kijk geen voetbal (2x)
Nee, ik kijk helemaal geen voetbal (ongeacht het geslacht).
Nee, ik kijk naar geen enkel voetbal.
Net als het zo uitkomt
Op internet
Op journaal de uitslag
Soms (3x)
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Soms als het voorbij komt. Is sportiever dan mannenvoetbal
Soms als ik er aan denk
Soms een deel van een wedstrijd
Soms met half oog
Soms, 2e helft
Sowieso geen voetbal
Voetbal interesseert mij niet
Volg het niet kijk wel als het mij uit komt
Volg het via het nieuwsðŸ˜•
Volg het wel maar heb helaas geen tijd gehad om te kijken
Zo af en toe
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Tijdens het EK/WK voetbal kleurt Nederland oranje worden wedstrijden uitgezonden op
groot scherm en kijken miljoenen mensen naar voetbal. Bij het vrouwenvoetbal is dit minder
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Het is terecht dat mannenvoetbal meer aandacht krijgt
op tv dan vrouwenvoetbal”
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Het gaat over de kwaliteit voetbal en naar mijn mening komt het niveau van de
vrouwen overeen met amateur niveau en dat zie ik ook niet op TV.
Eigenlijk ben ik het er niet mee eens. Maar er gaat nu eenmaal veel meer geld in om
dan in het vrouwenvoetbal. En daarom `verdient` het ook meer aandacht. Voor wat
hoort wat, nu eenmaal.
Het Ned.vrouwen voetbal heeft veel vooruitgang geboekt en dat brengt sympatie
.Toch zijn er speelsters te veel ondermaats .Daar kunnen veel mensen de tijd niet
voor opbrengen .Het club dames voetbal slaat nog niet aan !
Kwalitatief van hoger nivo
Mannenvoetbal is prestatief altijd op een hoger level aanwezig geweest. Nu onze
dames relatief gezien ook gaan presteren zou dit waarschijnlijk commercieel ook
interessant kunnen worden.
Spreekt toch meer tot de verbeelding
Vrouwen voetbal is (nog) op een behoorlijk lager niveau dan het mannenvoetbal.
Om wedstrijden van bijvoorbeeld de eredivisie vrouwen live uit te zenden mag het
niveau nog wel wat omhoog.
Bij sommige sporten komt het vaak op fysieke kracht aan. De lichaamsbouw van
vrouwen is mijn inziens niet zozeer op fysieke kracht ingesteld. (Rugby-motorraceshonkbal etc.. zijn sporten waar vrouwen minder vaak aan deelnemen)
Vrouwenvoetbal is desondanks mooi om te zien en ook minder hard dan bij
mannen. Eigenlijk zou men net als bij korfbal met een gemengd team moeten
kunnen spelen...
Dit is het gevolg van marktwerking. De vraag bepaalt het aanbod.
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Het mannenvoetbal is commercieel gezien aantrekkelijker. Het vrouwenvoetbal is
hierin nog groeiende.
Krijgt goede aandacht voor het niveau waar de in spelen. Het is vrij nieuw en moet
dus nog groeien
Vrouwenvoetbal komt pas kijken, vandaar meer interesse in mannenvoetbal. (
volgens mij )
Dat (betaald) mannenvoetbal vind ik helemaal niet k\leuk meer. dan liever
vrouwenvoetbal
De aandacht voor voetbal is overdreven
Doordat sport niet zo bekend is dan mannenvoetbal is het dat er meer aan verdiend
is
Het damesvoetbal is voor mij een lust om naar te kijken. Het is nog echt de sport
waar het om draait en niet alleen om het geld zoals bij het mannenvoetbal. Ik vrees
echter dat zodra er ook veel geld mee gemoeid wordt ook dit mooie voetbal snel zal
veranderen.
Het gaat om voetbal en gelijke rechten van mannen en vrouwen
Het is een sport en of die nu door mannen of vrouwen wordt uitgevoerd, is niet
interessant. Het hoort aandacht te krijgen net zoals alle andere sporten.
Het is het zelfde spelletje maar in mannenvoetbal gaat veel meer geld in om. Dit
vraagt ook media aandacht
Het moet niet uitmaken welke sport en of het mannen of vrouwen zijn. Er zou
gelijkheid van utizendingen van verschillende sporten moeten zijn.
Onbekend maakt onbemind. Wat ik tot nu toe gezien van het EK voor vrouwen is
het niveau best hoog. Misschien moet men overwegen om voetbalwedstrijden voor
de vrouwen in te korten tot 2 x 35 minuten. Ik zie veel speelsters die er tegen het
einde toch doorheen zitten
Vrouwenvoetbal wordt met het jaar meer professioneler maar zal waarschijnlijk
altijd minder aandacht krijgen dan mannenvoetbal.
Waarom zou het vrouwenvoetbal minder zijn. Misschien zijn ze minder snel maar er
zijn toch prachtige wedstrijden bij
Bij vrouwen voetbal wordt er veel energieker gespeeld al bij het stroperige
mannenvoetbal.
Dat is discriminatie.
De inzet van de vrouwen is zeker zo groot of nog groter dan bij de mannen en
wordt het voetbal nog als spel gespeeld en hangt het niet aan elkaar van grof
geweld, drama en theater.
De vrouwen doen het veel beter dan de mannen, dus verdienen ze ook veel meer
aandacht.
De vrouwen worden onder gewaardeerd, zij verdienen net zoveel aandacht
Het komt zo vanuit vroeger, maar vrouwenvoetbal is net zo leuk om te kijken als
mannenvoetbal. Waarom moet er verschil zijn?
In het mannenvoetbal gaat er meer geld om. Maar vrouwen doen zeker niet onder
voor de mannen! Hier mag best wel aandacht aan besteed worden.
Mannenvoetbal is tegenwoordig niet meer om aan te zien. Ze rennen niet eens
meer voor een bal want geld krijgen ze toch wel. Vrouwenvoetbal zit veel meer vol
passie en gaan voor de bal.
Vrouwen spelen, tot mijn verbazing, veel minder agressief dan mannen. Het
vrouwenvoetbal is `eerlijker` voetbal! Daarom alleen al verdient het
vrouwenvoetbal aandacht op tv.
Vrouwen zijn veel sportiever met voetbal
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Weet niet




Ze verdienen al veel meer en doen er minder voor dan de vrouwen die maar een
schijntje verdienen
Mannenvoetbal krijgt zo wie zo te veel aandacht ten opzichte van veel andere
sporte
Voetbal in zijn geheel is een domme sport. Of het nu vrouwenvoetbal is of voor
mannen.

2.1 Hoe zou vrouwenvoetbal meer aandacht kunnen krijgen?
(4% = dit is onmogelijk, 47%= weet niet)

Door het ook meer op
T.V. te laten zien.
 Alleen als ze net zo goed presteren als de mannen.
 Als er net zoveel vrouwen voetballen als mannen, komt de belangstelling van zelf. Ook
omgekeerd: nu de vrouwen tot het niveau van het EK zijn gekomen, zal de belangstelling om zelf
actief als voetballer aan de slag te gaan, toenemen.
 Als nederland goed speelt zal dit wel vanzelf gaan
 Andere houding pers
 Bij sportclubs meer onder de aandacht brengen en laten zien.
Vrouwenvoetbal meer op social media laten zien. Wedstrijden aantrekkelijk maken om te kijken
of te bezoeken.
 Blootvoetbal
 Clubvoetbal ook geregeld uitzenden
 Dat kan erg eenvoudig via tv uitzendingen, maar voor veel clubs zal financieel niet aantrekkelijk
zijn.
 Dat ook de horeca hier meer op moet inspelen vooral nu met zo'n EK.
verder moet er via de media veel meer aandacht aan geschonken moeten worden. er zijn zoveel
sportzenders maar vrouwen voetbal blijft het onder geschoven kindje wat onterecht is.
 Dat zal vanzelf wel komen, het vrouwenvoetbal is in opkomst en wordt steeds populairder..
 De media kunnen hier goed op inspelen om de mensen 'warm' te maken. Het is eigenlijk
verbazingwekkend hoe weinig het tot nu toe in het nieuws is geweest als je bedenkt dat het EK in
Nederland wordt gehouden en het nationale elftal een goede kans maakt.
De rest ligt aan de prestaties en hoe ver het Nederlands vrouwenteam komt.
 De zelfde publiciteit geven als bij de mannenvoetbal.
 Dezelfde belachelijke salarissen en sponsordeals toekennen dan moeten ze wel
 Dj.Timmy Tirol!!!!!!!!!!!
 Door bij alle sporten gelijke aandacht en salaris/erkenning te geven aan mannen en vrouwen en
ook Paralympics, want dit is echt niet alleen met voetbal zo....
 Door de media natuurlijk, vrouwenvoetbal is ook aantrekkelijk om te bekijken!!
 Door de media serieus worden genomen
 Door de wedstrijden uit te zenden op tv
 Door dit meer bekendheid in de media te geven
 Door een mentaliteitsverandering in de maatschappij. Vrouwen worden helaas nog altijd in de
hoofden van velen als niet gelijkwaardig aan mannen beschouwd. Zolang dit niet verandert,
zullen sportieve prestaties van vrouwen minder aandacht krijgen dan sportieve prestaties van
mannen.
 Door er meer aandacht ,reclame ,en geld in te steken
 Door er meer aandacht aan te schenken net zoals bij mannen voetbal
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Door het meer bij de reguliere zenders uit te zenden.
Door het zelfde te doen als bij de mannen
Door in de media er veel meer aandacht aan te geven.
Door meer aandacht in de media of op tv
Door meer te investeren in de blubsestaande c
Door meer uit te zenden.
Door meer uitzendingen op nederlandse zenders.
En studiosport
Door meer zendtijd bij o.a. studio sport. Aandacht bij NOS (sport)journaal.
Meer sponsoren voor bvo''s zodat vrouwenvoetbal naar een hoger level kan komen.
Door net als bij de mannen alle wedstrijden uit te zenden via nos.
Door net zoveel reclame hiervoor te maken als bij de mannen
Door nu kampioen te worden
Door veel meer aandacht in de media .Wijs er dan ook op, dat de vrouwen een totaal andere
mentaliteit aan de dag leggen dan de mannen en ook nog eens veel beschaafdere supporters
trekken en ....geen holigan te bekennen. Zo moet het dus!!!
Door vrouwen gelijk te behandelen als mannen.
Doordat het nu in NL is georganiseerd en ze het erg goed doen is er al meer aandacht voor dan
voorheen heb ik het idee.
Eigen kompetietie maken
Gaat dit jaar toch prima?
Geen idee
Geen mening
Gelijkheid met de mannen
Gelijkheid van mannen/vrouwen
Gewoon blijven uitzenden
Gewoon laten gaan, als ze het goed doen komt dat vanzelf!
Gewoon meer aandacht aan schenken.
Gewoon meer van uitzenden en het publiek op attent maken
Gewoon minder mannenvoetbal uitzenden en daarvoor vrouwenvoetbal
Goed presteren
Goed presteren door de dames en prestaties waarderen in de media. Net zo'n circus van maken
als het mannenvoetbal.
Goede resultaten door Nederland
Grotere sponsoren bij de sport toevoegen
Het hele voetbal mag van mij minder aandacht krijgen en vooral minder van mijn belasting geld.
Het is helemaal niet wenselijk dat voetbal zoveel aandacht krijgt.
Het mannenvoetbal minder aandacht geven.
Het vrouwenvoetbal meer in beeld en de pers brengen
Hetzelfde mee omgaan als mannenvoetbal
Hopelijk als ze ver komen dit toernooi dat het gaat komen. Anders moet de KNVB er meer
aandacht aan geven, meer uitjes of ondernemingen.
Ik ben bang dat dat nog een hele lange weg is om te gaan. Mannenvoetbal is van oudsher
ingeburgerd, vrouwenvoetbal komt naar verhouding nog maar net kijken.
Ik hoop dat door het EK nu ook vrouwenvoetbal een plaats kan veroveren op de tv net zoals
vrouwenhockey, schaatsen voor vrouwen en zwemmen voor vrouwen
In de pers wordt het afgedaan in een klein berichtje, het mannen voetbal pagina groot met veel
foto's.
PR kan stukken beter, gericht zoeken naar sponsoren
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Is bijna niet mogelijk,voetbal wordt nog altijd gezien als een mannensport
Leren dat de vrouwen ook hun kunnen tonen. dat zie je in tour.
Media aandacht
Media, plaatselijke clubs
Mee promoten
Meer aandacht aan besteden
Meer aandacht aan besteden op tv en in de detailhandel.
Meer aandacht in de media
Meer aandacht van alle pers, en de commercie moet er meer bij betrokken worden.
Meer aandacht vanuit de media genereert automatisch meer aandacht bij het publiek.
Meer aandacht voor hun.. ze zijn net zo belangrijk!
Meer belangstelling door media
Meer in de media, speelsters als ambassadrices van hun sport, meer aandacht voor de successen.
Meer in media
Meer media aandacht
Meer onder de aandacht brengen. ( Media )
Meer op de TV uitzenden en ook met discussiegroepen en pannels voor commentaar.
Meer op tv
Meer op tv bij sportuitzendingen
Meer op tv uitzenden. Bestuur Wittenhorst vervangen door vrouwen of vrouwvriendelijke
mannen.
Meer pr en uitzenden op TV
Meer promoten, salirisverhogen
Meer publiciteit
Meer reclame en uitzendingen over vrouwenvoetbal
Meer reclame op tv en aanplakbiljetten.
Meer reclame op tv en radio
Meer sponsors
Meer tv uitzendingen
Meer uitzenden
Meer uitzenden op tv
Meer uitzenden,haha
Meer uitzendingen
Meer uitzendtijd er aan wijden!
Meer vrouwen in topfuncties bij T.v.
Meer wedstrijden laten zien op tv
Meer wedstrijden live uitzenden.
Meer wedstrijden op tv laten zien.
Meer wedstrijden uitzenden en zeker niet zeuren over wat beter is en wat meer opbrengt
Meer wedstrijden uitzenden op tv. Meer promotie maken.
Minder mannenvoetbal laten zien en deze tijd gebruiken voor het vrouwenvoetbal
Misschien meer onder de aandacht brengen met reclames
Net zoveel bekend maken als mannenvoetbal
Niet alleen maar in de schijnwerpers met het EK of als het team wint, maar vaker in de media,
zodat mensen de vrouwen ook beter kunnen volgen
Nu ze het goed doen krijgen ze meer aandacht.
Of het mannen voetbal wat minder....
Om gewoon meer aandacht hier aan te geven.
Ook meer hiervan uitzenden op tv, niet alleen nu dit toernooi er is.
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Ook meer in het nieuws brengen , meer media aandacht geven
Op de zelfde manier promoten als mannenvoetbal. Geen verschil maken tussen beiden.
Pers en TV
Publiciteit
Salaris zoals de mannen.
Dat die mannen zoveel verdienen, is van de zotte.
Strakkere pakjes dragen
T.v uitzendingen
Topless spelen
Uitzenden op NPO/RTL
Uitzenden op tv
Vaker aan de aandacht brengen
Vaker op de televisie
Voetbal boeit me totaal niet. Noch van de mannen, noch van de vrouwen
Voetbalclubs die een dames team hebben daar de wedstrijden van op tv laten zien
Volgens mij krijgen ze nu al een stuk meer aandacht. Hopelijk gaat dat zo verder.
Vrouwen die zich kwalificeren voor EK / WK en mannen niet.
Waarom zouden vrouwen minder aandacht krijgen die presteren tenminste beter als de mannen
met hun dikke salarissen
Wekelijks ook hun voetbal bij sportprogramma's in beeld brengen tussen de wedstrijden van de
mannen door.
Winnen
Ze kunnen geen betere reclame maken dan ze nu doen. Ik heb alle wedstrijden van de
Nederlandse dames live gezien in het stadion en de sfeer en prestaties zijn geweldig
Ze moete er langzaam maar aan wennen dat vrouwen meer kunnen dan huishouden
Ze spelen veel beter!!!
Ze winnen
Zelf de aandacht als mannenvoetbal
Zelfde rechten als mannenvoetbal
Zijn er al goed mee bezig toch?
Zo doorgaan, dit komt dan vanzelf.
Zoals het tijdens dit EK gebeurd is het prima. Dat zie je ook aan de bezoeken in het stadion en
aan de kijkcijfers.
Zoals nederlands team zich nu laat zien groeit populariteit vanzelf.
Zorgen dat het financieel belang meer gelijk is
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