
 

 

Samenvatting belangrijkste gegevens uit de enquête TTC Feeder opzet 2020 

 

Aanleiding: de evaluatie van de TTC Feeder 2019 met vier teamcaptains en de wens om meer 

teams te krijgen die meedoen in 2020, leidde tot een voorstel voor een nieuwe opzet van de TTC 

Feeder voor 2020. Voordat de nieuwe TTC Feeder vorm zou worden gegeven is deze opzet 

voorgelegd aan een groot aantal feedervissers.  

De nieuwe opzet wijkt op een aantal punten af van de oude en deze zijn voorgelegd: 

• Teams van 4 vissers en 1 reserve (de 2de reserve op verzoek) 

• 2 wedstrijdweekenden van 3 dagen ipv 3 weekenden van 2 dagen 

• Verlaging van het inschrijfgeld met €300,- per team naar €525,- 

• Een andere prijzentafel 

• Uitleg afvaardiging interlands (ongewijzigd) 

• En de wedstrijdwateren 2020 die met voorkeur uit de evaluatie kwamen, zijn voorgelegd 

De enquête is via Surveymonkey verzonden aan: 

• De deelnemers van de TTC Feeder 2019  

• De deelnemers van de Finale ONK Feeder  

• De deelnemers selectie ONK Feeder van de federaties (niet alle federaties hebben de link 

op tijd kunnen delen). Het aantal daadwerkelijk geënquêteerden is hierdoor onbekend. 

 

Resultaat: 

Aantal ingevulde enquêtes: 158 

De eerste vraag die gesteld is: Ben je het met alle bovenstaande voorgestelde wijzigingen eens is 

verplicht door iedereen ingevuld. Het resultaat wordt weergegeven in onderstaand figuur 1. Van de 

158 zijn 89 vissers het met alle wijzigingen eens, 69 zijn het met één of meer wijzigingen oneens. 

 

 

 



De tweede vraag was een matrixvraag waar alleen degene die het niet met alle wijzigingen eens 

waren, per wijziging konden aangeven of ze het met een specifieke wijziging eens of oneens zijn. 

 

Van de 69 die het met één of meer wijzigingen oneens is hebben er 64 de matrix ingevuld. 

 

 

Samen met degene die het met alle wijzigingen eens zijn ziet het totaal resultaat er vervolgens zo 

uit: 

 

In de kolom Totaal Eens en % Eens zijn de neutrale stemmers niet meegenomen. 

Ook werd Sportvisserij Nederland gevraagd of zij kan bemiddelen om mensen die geen team 

hebben maar wel graag mee willen doen, met elkaar te verbinden. Om die reden is de vraag 

gesteld of men mee wil doen maar dat niet kan omdat men geen team heeft. 26 vissers hebben 

aangegeven mee te willen doen met de huidige opzet maar geen team hebben, 16 daarvan hebben 

hun gegevens ingevuld. We gaan deze vissers elkaars gegevens toesturen zodat zij teams kunnen 

vormen. 

Op basis van deze enquête is besloten om het voorstel door te voeren voor 2020. 

Hartelijk dank aan alle vissers die de enquête hebben ingevuld. Ook de los genoemde motivaties 

en verbeterpunten zullen we ter harte nemen. We hopen op, en verwachten met deze mooie 

nieuwe opzet, meer deelnemende feederteams in 2020! Een spannende competitie en mooie 

prijswinnaars! 

Nieuwe opzet Top TeamCompetitie Feedervissen 2020
Welke verandering spreekt je in welke mate aan

Total

Teams van 4 personen 32,81% 21 21,88% 14 45,31% 29 64

Inschrijfgeld van 825,- naar 525,- 14,06% 9 25,00% 16 60,94% 39 64

2 weekenden van 3 visdagen (vrijdag- zondag) 65,63% 42 17,19% 11 17,19% 11 64

De keuze van de wedstrijdwateren 37,50% 24 32,81% 21 29,69% 19 64

De nieuwe prijzentafel 15,63% 10 42,19% 27 42,19% 27 64

Afvaardiging WK en interlands 18,75% 12 40,63% 26 40,63% 26 64

Niet eens Neutraal Eens

Nieuwe opzet Top TeamCompetitie Feedervissen 2020
Welke verandering spreekt je in welke mate aan

Niet eens Neutraal Eens Met alles eens Totaal eens % eens

Teams van 4 personen 21 14 29 89 118 75%

Inschrijfgeld van 825,- naar 525,- 9 16 39 89 128 81%

2 weekenden van 3 visdagen (vrijdag- zondag) 42 11 11 89 100 63%

De keuze van de wedstrijdwateren 24 21 19 89 108 68%

De nieuwe prijzentafel 10 27 27 89 116 73%

Afvaardiging WK en interlands 12 26 26 89 115 73%


