Roda JC
Roda JC heeft het contract van trainer Molenaar verlengd met één seizoen.
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31% antwoordt "Voetbal interesseert me niet" op vraag "8 Wat is uw mening over de
contractverlenging van trainer Molenaar?."

Toelichting
Een zeer
goede zaak



Hij heeft vertrouwen in de jongengs

Een goede
zaak



Het getuigt eindelijk eens van een lange termijn visie. Dat heeft er aan
ontbroken de afgelopen jaren.
Mits er een regeling is getroffen dat bij niet goed functioneren, geen
belastinggeld van de burgers van Kerkrade nodig zijn om af te kopen. Roda
moet nu eens haar eigen broek omhoog houden en alle overtollige ego's de
deur wijzen.
Teveel wisselende trainers is voor de verstandhouding niet goed
Vertrouwen moet groeien.
Verlenging van het trainerschap brengt onbewust meer motivatie en
daadkracht bij de leider om de club met zijn team in de Eredivisie te houden.
Daarnaast zal de bestaande spelerscrew zich realiseren dat dit de trainer is die
hen evt, het volgend seizoen aan een "Baan"kan helpen. Dit verstrekt hopelijk
hun motivatie.!!!






Neutraal




De bestie trainer kan niets Zander material. Roda kan niets Zander geld
Heeft zich niet bewezen dat hij de groep beter kan laten voetballen.
Het is en blijft een gok?
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Een slechte
zaak






Een zeer
slechte zaak





Het slechte resultaat ligt niet aan de trainer, maar aan het slechte beleid van
het bestuur zowel in het verleden als het heden!!!
Ik ben supporter sinds de 2e divisie sinds circa 1969; ik heb pijn in mijn buik
over weer een (misschien wel catastrofale afloop) vreselijk seizoen.
Wat er precies in het contract staat weten we niet exact; mogelijk bij degradatie
alsnog ontbinding mogelijk.
Op dit moment is maar een ding belangrijk en dat is NIET degraderen.
Wat er daadwerkelijk gebeurt bij handhaving of degradatie is volgens mij nog
geen uitgemaakte zaak.
Er ontstaan dan mogelijk (als b.v. Korotaev helemaal vrij is, en zijn beloftes
gestand doet) krachtvelden die alles op zijn kop
kunnen zetten; bij handhaving het zij bij een niet te hopen degradatie komt er
druk hoe dan ook.......
En zoals ieder weet onder druk wordt alles vloeibaar ook het contact van
trainer Molenaar..
Licht aan de voorwaarde wet er in het contract staat.
Ik kan niet beoordelen waarom zo snel de contractverlenging is vastgelegd.
Persoonlijk heb ik mijn twijfels over de kwaliteit van deze trainer, m.a.w. kan hij
op het hoogste niveau (eredivisie) functioneren. Hij maakt m.i. een speler niet
beter; tactiek op bepaalde spelmomenten komt erg amateuristisch over.
Roda voetbalt al jaren slecht, met alle dure aankopen. de spelers verdienen
veel te veel en presteren slecht.
Wanneer verdwijnt e die gene die de meeste fouten maakt?? Maar over komt
als de beste! De ene blunder na de andere maakt en foutloos overkomt. Wacht
hij op een flinke op rot premie? Waarom zijn de mensen met verstand van
voetbal, allemaal gestopt?? Er is meer aan de hand bij RODA.
De di
Er wordt constant gewisseld. Elftal hangt als los zand aan elkaar. Geen
vastigheden en spelpatronen. Trainer uit zich slecht in de media.
Molenaar is niet de juiste persoon hij wisselt te laat en meestal de verkeerde

Weet niet



Ik vind het wel vreemd omdat er zulke slechte prestaties zijn. Maar ik neem aan
dat er geen geld is voor een goede en dus duurdere trainer. Is Kerkrade in deze
tijden waar geld de hoofdrol speelt niet te klein voor een eredivisie ploeg? Het
blijft op die manier aanmodderen!!

Voetbal
interesseert
me niet



Voetbal interesseert me niet maar ik vind niet dat je een trainer moet ontslaan
omdat de spelers slecht presteren
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8.1 Kunt u een korte toelichting geven waarom u de contractverlenging van
trainer Molenaar een (zeer) goede zaak vindt? (n=36)
Let op! Laag aantal respondenten!
Toelichting: (100%)
































Anders moet h
Bij RJC moet men terug naar herkenbaarheid voor spelers,bestuur en supporters. Er is jaren op te
hoge en zeker foutieve stand geleefd. Dit moet nu opgelost worden en dat duurt enkele
seizoenen. Als met deze trainer, directeur technische zaken een goede inzet is gemaakt zal de
rest ook weer goed komen.
Brengt rust in de tent. Welke andere trainer zou met deze kwaliteitsarme selectie wel succes
hebben geboekt. Collard heeft 4 jaar lang wanbeleid gevoerd. Daar mag je de trainer niet op
afrekenen.
Continuïteit is belangrijk en daarnaast is het een stabiele trainer
Continuïteit is nodig om het verblijf in de eerste divisie zo kort mogelijk te laten zijn.
Continuiteit waarborgen voor de lange termijn
Continuiteit; het prutswerk bij Roda is het gevolg van beleid door iedereen aan Roda verbonden
de laatste jaren
De mogelijkheid creëren in het trainerscarousel om het beleid en kunde van een trainer over een
langere periode toe te staan
De spelers moeten de prestatie op het veld leveren
De trainer moet de tijd krijgen om zijn visie en gedachten over voetbal over te brengen op zijn
elftal, ook als de resultaten nu nog slecht zijn. Wellicht volgend seizoen een sterkere selectie!!
Debacle ligt vooral bij de zeer slechte spelersgroep
Een andere trainer nu voor het degradatie gevaar, is helemaal niet goed.
Eens een keer niet de gemakkelijkste weg gevolgd
Eindelijk aandacht voor de lange termijn; afscheid van incidentmanagement?
Eruitgooien van een trainer is niet zo maar de oplossing. Volgens interviews lijkt het erop dat
spelers te weinig bevlieging voor Roda JC hebben.
Geef hem de kans zijn werk te doen
Goede trainer voor de Jupiler
Het getuigt eindelijk eens van een lange termijn visie. Dat heeft er aan ontbroken de laatste
jaren.
Het heeft geen doel de trainer te ontslaan als men finacieel krap zit.
Het steeds weer wisselen van trainer brengt niets!
Hij moet een eerlijke kans krijgen
Laat hem eens afmaken wat hij i gedachte heeft.Mocht Roda degraderen dan kan hij laten zien
ze weer terug tebrengen naar eredevisie.
Levert stabiliteit en is kostenbesparend
Lijkt mij een rustige en fatsoenlijke man, die weet waar hij over praat
Malaise Roda ligt niet aan de trainer maar op bestuurlijk niveau. Team is gewoon slecht
Niet dezelfde fout maken als met Brood
Om reden van moraliteit met geloof in de toekomst...hoog of lager!
Roda heeft een stabiele factor nodig, en liever in de eerste divisie (daar waar Roda thuishoort)
Deze stabiele factorkan dan bouwen aan een aantrekkelijk spelend voetbalteam.
Roda heeft in de leingn rust en continuiteit nodig
Roda is met opbouw voor de toekomst bezig, dan lijkt me deze verlenging een goede keuze.
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Roda JC heeft stabiliteit nodig.
Roda zal waarschijnlijk gaan degraderen en kunnen dan met deze trainer een nieuwe start
maken. De trainer heeft zijn kwaliteit in de eerste divisie al getoond. Roda heeft rust nodig om
vandaar uit te gaan bouwen.
Rust en continuïteit.
Rust in de tent, je kunt niet steeds de trainer wegsturen. Gewoon te weinig kwaliteit door
toedoen van de heer Caenen
Steeds is t de trainer...die jongens moeten voetballen...kein ehrgeiz. Zegt de duitser..
Trainer is goed maar de selectie stukken minder.
Trainer z'n kwaliteit wordt bepaald aan de hand van z'n materiaal.
Trainercaroussel werpt geen vruchten af
Vakman die met beter materiaal Roda groter kan maken
Visie op langere termijn, rust in organisatie, krijgt meer tijd op zijn speelconcept in te voeren met
hoop ik betere spelers. Kwaliteit is nu onvoldoende, hetgeen voot trainer ook frusterend moet
zijn.
Voor de continuiteit
Zekerder voor de spelers. Iedereen doet het toch anders. Blijvende lijn
Zekerheid voor de spelers
Zie 8
Zie boven (2x)
Zorgt voor rust in de tent
Zorgt voor rust in woelige tijd

Toelichting
Toelichting:



Huidige stand van zaken ligt meer aan het niveau van de spelers en niet aan de
trainer.
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8.1 Kunt u een korte toelichting geven waarom u de contractverlenging van
trainer Molenaar een (zeer) slechte zaak vindt? (n=44)
Let op! Laag aantal respondenten!
Toelichting: (87%)































Belachelijk als je de hele competitie bij de laatste 3 op de ranglijst staat.
Beter eerst competitie-einde afwachten.
De prestaties zijn slecht en hij is verantwoordelijk
De resultaten zijn dramatisch slecht en NIET alleen omdat er te weinig kwaliteit is
Deze trainer past niet bij Roda.
Er is maar een iemand die er uit moet en dat is de directeur.
Er wordt constant gewisseld. Elftal hangt als los zand aan elkaar. Geen vastigheden en
spelpatronen. Trainer uit zich slecht in de media.
Geen resultaat geboekt
Geen resultaten geboekt, zie geen perspectief.
Geheel Roda zowel bestuur als trainer moeten op de schop
Gelet op de prestaties is contractverlenging geen goede zaak.
Hele Roda gebeuren kost burgers veel te veel geld, laat omliggende gemeenten ook in gelijke
mate betalen.
Het brengt helemaal niets
Hij doet niet zijn best!
Hij heeft "bewezen" dat hij dit niveau dit aankan!!
Hij heeft het team niet aan de praat gekregen en stel we degraderen lijkt hij me geen trainer die
hen wel op de rails krijgt om weer te promoveren.
Hij is geen 'verbinder'
Hij is niet de juiste man maakt veel tactische fouten
Hij past niet bij de club er is natuurlijk geen geld om jem te dumpen en nieuwe trainer aan te
stellen
Hij vult niks aan. Kan de spelers niet verbeteren. Kan geen team maken. Kan spelera niet
motiveren
Hoog nodig een FC Limburg Zuid.
Iets continueren wat niet werkt ? Matchfixing komt in mijn op bij de (wan)prestatie van de
huidige voetballers
Ik verwijs naar mijn antwoord bij punt 8
Kan de passie niet aan de spelers overgeven
Kijk naar de lijst, ze spelen nog steeds met angst, en weinig overtuiging
Laat team met kwaliteiten te wisselvallig spelen; is m.i. geen teamplayer; straalt dit ook niet uit in
de coaching langs de lijn.
Molenaar kan spelers niet tot uiterste motiveren.Verder had hij in begin van seizoen meer
punten moeten sprokkelen met verdigend voetbal.Hij heeft met een team een taktiek
gehanteerd dat hier niet de spelers voor had.Als je in het begin wat punten had gesprokkeld had
je nog altijd iets aanvallender kunnen spelen,Ook vind ik hem bot overkomen bij vragen van de
pers over de gang van zaken.Hij heeft veel goede raad van bekwame mensen genegeerd.
Niét motiverend naar spelers toe, technisch verkeerde wissels,heeft nog geen enkele speler
beter laten voetballen dit seizoen!
Niet presteren en dan die ene mogelijkheid om een keer van een trainer af te komen niet
benutten ... Slecht!
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Niks klaargespeeld, te soft
Over het algemeen wordt men beloond op het moment dat er een goede prestatie geleverd
wordt. Dhr Molenaar heeft niet gepresteerd ondanks dat er voldoende kwaliteit in de
spelersgroep zit. Enkele tactische keuzes van Dhr Molenaar gedurende het seizoen waren ook
moeilijk te verklaren. Mijns inziens heeft hij een wanprestatie geleverd wat enkel kan resulteren
in het niet verlengen van het contract.
Prestaties blijven achter
Prestaties blijven slecht
Resultaat,vertrouwen supporters,geen passie!
Roda heeft baat bij een emotietrainer dit is molenaar bij lange niet. Hij begrijpt niet wat het
publiek verwacht van hem en zijn ploeg.
Roda kennende wordt hij alsnog ontslagen met als resultaat dat hij meer geld mee krijgt omdat
door de verlenging zijn contract nu langer doorloopt
Slappe hap
Slech
Slechte prestatie (gehele club) en dan bestaande vorm n.m.m. te vroeg al een gevolg geven.
komt ergens bedenkelijk over.
Te vroeg prestaties vallen tegen
Uitleg niet nodig
Vorig jaar was er een opleving na het ontslag van de trainer en handhaafde Roda zich. Deze
mogelijkheid bestaat door de contractverlenging eigenlijk niet meer.
Wat heeft deze man tot nu toe gepresteert?
Zie de stand momenteel. Contract verlenging moet je pas aanbieden als de resultaten
bevredigend zijn. D.w.z. meedraaien , hoeft niet in de subtop maar wel uit de gevarenzone
blijven. Blijft Molenaar ook als Roda dregradeerd en hij een contract aan geboden bij een andere
club. Weg is ie!!!!!!
Zonder enige achtergrond informatie lijkt het mij verstandiger om te wachten tot het einde van
de competitie. Contract is dan aanpasbaar aan divisie waarin Roda JC dan speelt.

Weet niet (13%)
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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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