Giro D’Italia
Tom Dumoulin heeft dit jaar de Giro D’Italia gewonnen.

1. Heeft u de Giro D’Italia op de voet gevolgd?
45%

(n=283)
41%

40%
35%
28%

30%

23%

25%
20%
15%
8%

10%
5%
0%
Ja, vanaf de eerste dag

Ja, vanaf het moment
dat Tom Dumoulin op de
1e plek reed

Ja, maar alleen de
laatste race(s)

Nee, ik heb niks gezien

Toelichting
Ja, vanaf de
eerste dag

Ja, maar
alleen de
laatste race(s)

Nee, ik heb
niks gezien




















Kijk naar al het wielrennen op TV.
Mijn man is fan van hem en omdat het een Limburger is en ik trots ben
Limburgse te zijn dus ook,
Niet alleen voor Tom gekeken.
Niet specifiek gevolgd, enkel gekeken als het nieuws voorbij kwam.
Ook om de mooie omgeving te zien waar de Giro doorheen fietst.
Was alleen te volgen via Eurosport.
Wielrennen is mijn favoriete sport.
Heb de laatste dag meegekeken tijdnes een verjaardagsfeestje; anders had ik
helemaal niet gekeken.
Ik ben niet zo passief sportief. Ben liever zelf in actie
Leuk
Mijn vriend heeft de Giro wel volledig gevolgd en ik ben ingehaakt op het
moment dat duidelijk werd dat Tom eerste kon worden.
Alleen de huldiging gezien.
Geen interesse.
Ik ben niet geïnteresseerd in wielrennen, maar ben er wel trots op dat een
Maastrichtenaar / Nederlander de Giro D`Italia gewonnen heeft en heb genoten
van de huldiging op de markt en van onze geweeeeeldige burgemeester.
Ik ben niet zo geïnteresseerd in sport. Ik heb dus niet naar de wedstrijden
gekeken, maar hoeld wel de stand bij in de krant.
Ik heb maar 1 etappe gezien.
Ik vind het prima dat mensen geïnspireerd raken door sport evenementen maar
heb zelf deze affiniteit niet.
Niet in geïnteresseerd. geld klopperij.
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Tom Dumoulin is 31 mei 2017 op de Markt in Maastricht gehuldigd.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Tom Dumoulin verdient een standbeeld in Maastricht”
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Allereerst verdient Andre Rieu een goed lijkend standbeeld (geen moderne creatie
die niet lijkt) en daarna een mooi standbeeld voor Tom Dumoulin.
Tom zal waarschijnlijk nog meer gaan winnen. Hij zal er zelf anders over denken. Het
idee is goed, wellicht aan het einde van zijn carriere. We moeten grote sportmannen
eren.
Als dat gedaan wordt staat het land straks vol met ontelbare standbeelden,hij is al
genoeg geeerd,met lintje,super Limburger en medaille van de stad Maastricht.
Beter nog even wachten want wat nog meer als hij nog meer rondes wint?
Denk dat het goed is voor toerisme en voor de Mestreechter Geis, of Tom het zo
leuk zou vinden weet ik niet...... En natuurlijk ook geweldig voor de eventuele
kunstenaar die het zou moeten creëeren
Dumoulin is een goede sportman op eigen rekening Een prof zo als vele anderen
ook.
Een bijzondere prestatie van die knaap en hier is al veel aandacht aan besteed.
Draaf niet door hij is nog jong en mag niet over het paard getild worden door nu al
een standbeeld voor hem op te richten.Petje af dat zeker
Een blijk van verdienste, straatnaam of plein is prima.
Er zijn genoeg manieren om Tom Dumoulin te eren, zonder dat er meteen een
standbeeld voor moet worden opgericht.
Eventueel na zijn carierre, zeker niet nu al.
Het lijkt me dat een standbeeld meer voorbehouden moet worden aan iemand of
iets wat een grotere betekenis heeft als inspiratiebron en geestelijke leiding van een
gemeenschap dan een sporter, waarbij bij sport de waan van de dag regeert en niet
wezenlijke kernkwaliteiten spelen die als voorbeeld en inspiratie bron kunnen
dienen voor de gemeenschap.
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Hoe buitengewoon het ook is Dat Tom D. de Giro en andere ritten heeft gewonnen
(en daar mogen we best trots op zijn) toch lijkt het mij ook ongewoon om van
iemand die nog te kort bij het begin van zijn carrière staat een standbeeld te
maken/plaatsen. Dan verdienen wel heel veel mensen dr eentje. Een standbeeld zou
iemand moeten verdienen na een flink aantal jaren. Het gaat erom dat zo iemand
ook een BLIJVENDE stempel drukt op de maatschappij/omgeving. Daar hoort meer
bij dan een keer de Giro winnen. Je zou (haast) een icoon voor je
geboorteplaats/land moeten zijn.
Ietsje overdreven en handel svp in de geest van de betrokkene. Wil Tom dit
uberhaupt?
Ik hou niet van heldenverering.
Is m.i. veel te vroeg. Als hij zo blijft presteren en nog enkele grote rondes wint, dan
mag dat.
Misschien over een paar jaar wanneer hij nog meer successen zou hebben gehad,
maar nu is dit zeker nog tevroeg
Mooie score van Tom Dumoulin, echter er zijn meerdere goede sporters uit
Maastricht gekomen.
Niet iedereen die een prestatie levert, hoe uitzonderlijk deze prestatie ook moge
zijn, moet een standbeeld krijgen! Waarom zou ik er iedere keer eraan herinnert
moeten worden via een standbeeld dat ene Dumoulin een giro d`ítalia heeft
gewonnen? Daar zie ik het totale nut niet van in! Het is tenslotte maar een spelletje,
dat fietsen.
Niet overdrijven a.u.b., Mart Smeets is er niets bij.. Geef die jongen nou de kans om
zich op eigen tempo te ontplooien en wie weet welk moois er nog komt. Nooit jong
talent opjagen en houdt de media in toom.....
Nu wint een jonge renner alles om hem maar in de hemel te stoppen dadelijk gaat
iets mis kan dan hoor je niets of hij wordt helemaal afgebrand laat het zijn gang
maar gaan dan komt het wel goed hem eren kan ook na zijn sport tijd
Topprestatie maar er zijn wel meer mensen die een topprestatie ook buiten de sport
leveren
Wellicht later.
Als iedere sporter iets wint, staat op elke straathoek een standbeeld. 1 keer de giro
winnen is daar niet genoeg voor. een standbeeld behoort pas gegeven te worden als
hij zijn sport carriere opgeeft na een lange lijst overwinningen.
Beetje overdreven omdat nu al te doen. Even afwachten wat er nog meer komt.
Beetje overdreven, toch ?
Daar is het nog te vroeg voor. (2x)
Daar is meer voor nodig !
Das wel overdreven. Wacht daar maar een paar jaar mee.
Dat is wel erg prematuur. Zijn nog wel anderen te bedenken. Die hun sporen over
een langere periode hebben verdiend.
Dit vind ik( persoonlijk wel te verstaan) een beetje teveel van het goede en hebben
we straks geen plaats meer voor standbeelden er zijn meerdere mensen die
Maastricht en Limburg op de kaart zetten.
Dr.Tans verdient een groot standbeeld.
Een incidentele prestatie is toch niet genoeg voor een standbeeld (stond anders de
stad vol mee)
Een standbeeld als je een tour hebt gewonnen. Wat een onzin. Geef Leers maar een
buste. Die heeft echt veel voor de stad gedaan.
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Eerst maar eens wat meer laten zien.Als iedereen na een prestatie een standbeeld
moet krijgen worden het er wat veel.
Er zijn zoveel mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in hun leven in
M`tricht waar niets of weinig maar aan herinnert;laat deze Tumke maar eerst
bewijzen dat dit geen eenmalige actie was. Trouwens.......hij is al geridderd...
Heb mijn hele leven gewerkt, en velen met mij: ook een prestatie. Heb nog geen
uitnodiging ontvangen voor het inhuldigen van mijn standbeeld. Neemt niet weg dat
ik zeer veel respect heb voor deze prestatie; dat u zich daarin niet vergist.
Het is 'maar' sport.
Het is bijzonder knap wat hij gedaan heeft, maar ik vind dat je wel iets meer
gewonnen of gepresteerd moet hebben dan 1 giro winnen voordat je een
standbeeld krijgt.
Het is natuurlijk een feestje maar er zijn veel meer mensen die een standbeeld
verdienen. Tom voert zijn hobby uit en krijgt er ook goed voor betaald!
Het is zijn beroep, waarom zou je iemand extra belonen? Deze mening heb ik ook als
het over andere mensen gaat die extra beloont worden omdat ze hun beroep goed
uitvoeren.
Ik vind dit persoonlijk een beetje teveel van het goede en vraag me af of Tom hier
zelf zo blij mee is.
Ik vind dit soort enquêtes behoorlijk ongenuanceerd en simplistisch!
Ik vraag me bij wielrennen nog altijd af hoe schoon die sport nu werkelijk is.
Je kunt ook overdrijven.
Kunnen ze ook van mij een standbeeld zetten. Ik heb 50jaar gewerkt, ha ha
Kunt wel aan de gang blijven met standbeelden. Wellicht als hij 5 keer een grote
ronde of prijs heeft gewonnen wel een optie.
Laat de tijd dat maar uitwijzen tzt
Na ' één overwinning' lijkt mij een standbeeld te vroeg.
Na één overwinning???Is nu toch nog véél te vroeg!
Nee waarom? Marianne Vos was de eerste Nederlander die de Giro won. Het is een
hele prestatie van Dumoulin maar 1 sportprestatie is bij lange niet genoeg voor een
standbeeld.
Niet voor iedereen meteen een standbeeld...
Standbeelden zouden m.i. alleen gerealiseerd moeten worden voor mensen, die een
zeer belangrijke functie hebben gehad en waar de samenleving door verbeterd is.
Tom kan dat misschien nog wel worden, maar nu is dat nog niet het geval. Met
name het m.i. belachelijke initiatief van een aantal supporters om een actie te
beginnen voor het realiseren van een standbeeld voor de zieke Fernando Ricksen
sterkt mij in deze overtuiging.
Te vroeg!
Volgens mij zou Tom dat zelf niet zo leuk vinden, daar is hij veel te bescheiden voor!
Bovendien lijkt het me nog wat vroeg voor een standbeeld.
Waarom is dat nodig? ik zie niet waarom dat nodig is. Alleen mensen die echt iets
voor de wereld, WERELD betekend hebben eventueel. Niemand hoort op een
voetstuk.
Waarom? Vele grote Maastrichtenaren hebben er geen. Waarom hij wel?
Wel wat overdreven voor 1 grote overwinning.
Bij leven nooit standbeelden. Begin met een fatsoenlijk stand beeld voor Pie
Debeye, nobelprijswinnaar!!!!!!!!!
Dan zou je voor alles en iedereen wel zoiets kunnen doen.
Dat is amechtig gehype, laat `m nou eerst maar `ns de Tour winnen
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De stad kan wel voor iedere winnaar een standbeeld plaatsen.
Een monument voor het proletariaat dat uit gebuit is in maastricht.
Een prachtige prestatie maar om nou een standbeeld op te richten dat gaat mij te
ver, er zijn wel andere personen die veel voor de stad betekend hebben.
Een standbeeld lijkt me iets voor iemand die een grote bijdrage aan een
gemeenschap heeft gedaan. Alle bewondering voor Tom, erg leuke knul ook, maar
zo`n wedstrijd ga je aan voor jezelf en voor niemand anders.
Er zijn zoveel mensen in Maastricht die prachtige inspanningen leveren, die krijgen
ook niet allemaal een standbeeld. Hij heeft zijn moment hier gehad. Het is goed zo.
Geef dat geld liever uit zodat sportlocaties betaalbaar blijven of zo.
Het is mooi maar gewoon zijn werk, krijgt er toch voor betaald. Er zijn wel andere
mensen die een standbeeld verdienen. Die zonder geldig, vergoeding dus gratis
allerlei werkzaamheden of mensen helpen in de maatschappij.
Hij heeft een goede sportieve prestatie geleverd, maar om daar nu een standbeeld
voor te maken vind ik wat ver gaan. Er zijn m.i. genoeg andere mensen die dan een
standbeeld verdienen.
Iedereen een standbeeld geven? Dan raakt maastricht snel vol
Ik vind dat we dan te hard van stapel lopen. Hij is pas 27 jaar en staat aan het begin
van, naar ik hoop, een mooie carrière. Laat die jongen lekker fietsen!!
Ik vind het een topprestatie. Knap om zo gedreven te kunnen sporten. Maar het is
maar 1 overwinning aan het begin van de carrière. Bovendien een carrière als
professional. Daarmee is het veel te vroeg voor een standbeeld.
Is leuke prestatie maar standbeeld is overdreven. Zou hij zelf waarschijnlijk niet
willen
Knap hoor, maar niet overdrijven. Mensen zat die een grote prestatie leveren en
een standbeeld verdienen. Bovendien woont hij toch in België?
Laat die jongen lekker fietsen, laat hem lekker met rust.
Laat die jongen toch met rust
Niet iedere sportprestatie verdient een standbeeld, hoe groot de prestatie ook is. En
waarom een standbeeld in Maastricht en niet in zijn woonplaats Kanne? Is het
Maastricht soms alleen te doen om een extra toeristische attractie? Mijn voorkeur
gaat eerder naar een 'heldenmuur', waar een plaquette kan komen voor mensen die
iets bijzonders gedaan hebben (op gebied van sport, onderzoek, heldhafrig optreden
e.d.)
Prima prestatie maar een standbeeld gaat wat ver.
Rieu verdient eerder een standbeeld.
Sport trots zakt ook weer snel weg.
Tom Dumoulin heeft in principe niets voor de stad betekend, anders dan de
personen waarvan nu wel reeds een stand-/borstbeeld geplaatst is. Dit sluit niet uit
dat de vraag opnieuw gesteld kan worden als hij enkele malen de Tour de France,
als hij een gouden Olympische medaille gewonnen heeft en als hij zijn actieve
loopbaan als wielrenner beëindigd heeft.
Tom is een hartstikke leuke man, maar Je kunt niet voor iedereen die iets presteerd
een standbeeld plaatsen.
Uitzonderlijke prestatie, maar voor een BEELD is meer nodig. Laten we nog een
aantal jaren wachten en dan zien hoe zijn prestatie`s zijn geworden !
Veel mensen werken harder dan Dumoulin en verdienen veel minder gaan we dan
Maastricht vol standbeelden zetten denk dat hij het met me eens is
Veel respect voor TD maar ook respect voor de arbeider die 40 jaren zijn werk doet
Vind ik zeer overdreven. Daarnaast: hij woont nog niet eens in Maastricht.
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Vrijwel niemand verdient een standbeeld en al zeker geen sporter of muzikant
Waar gaan we met die standbeelden naar toe, straks theunisz en beppie ect nop
geen beeld
Waarom? Dan staat de stad vol met standbeelden van personen die iets hebben
gewonnen. Flauwekul. De duiven hebben voldoende landingsplaatsen!!
Wat een onzin.
Wat een onzin. Het is zeker een prestatie maar voor een standbeeld is denk ik wel
meer nodig. Overigens mis ik een vraag over de huldiging. Die vond ik aangenaam
ontspannen; heel anders dan bij voetbal
Wat is dit nu weer voor onzin? Het is ongetwijfeld een knappe prestatie geweest
maar een standbeeld waard....?
Wilt hij zelf niet!!!! En laat hem nou met rust. Al die mensen die achter een idool
aanlopen, ik heb er niks mee. Laat die idolen toch in alle rust hun ding doen dan
kunnen we vele uren van ze genieten.
Ik heb niks met sport.
Wat die jongen gepresteerd heeft is een opsteker voor hem en de wielersport en hij
heeft Maastricht op de kaart gezet. Maar een standbeeld dat is wel erg voorbarig
zullen heus wel mensen zijn die dat eerder verdienen.
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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