Roda JC
Roda JC is met drie nederlagen begonnen aan het Eredivisieseizoen.

1. Hoe denkt u dat het seizoen voor Roda JC gaat eindigen?
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Anders, namelijk:









Failliet
Faillissement
Het blijft marginaal als Roda niet met andere zuidelijke clubs samen gaat
Het is nog te vroeg in het seizoen en andere clubs hebben ook weinig budget.
Kan me weinig schelen zolang er geen betere structuur is
Kijk er wel naar maar het bepaald niet mijn leven
Plek 12 of 13
Zolang ze maar niet degraderen en de voetbalfans maar plezier hebben.

1.1 Kunt u dit kort toelichten?






Al decennia-lang is RODA JC een zwalkende en kwakkelende club. Er is al die tijd sprake geweest
van
meer geluk dan kennis en kunde. Bovendien zijn er zotten, die hun overdaad aan financiële
middelen ter
beschikking stellen, waardoor het aftakelingsproces
blijft voortslepen. Zachte heelmeesters maken stinken
de wonden. Deze club hoort in de Hoofdklasse van het
Amateurvoetbal thuis !!!!
Al jaren zit er geen struktuur in de club die wordt geleid door amateurs
Alles mbt. Rode is gebaseerd op wishfull thinking gebaseerd.
Als Ajaxcied vind ik het jammer dat er geen FC Zuid-Limburg is. Als de clubs het niet eens worden
ovef een
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Ben niet meer een fanatieke roda-fan, maar ik hoop altijd wel dat ze niet degraderen, dan
hebben we tenminste nog iets om over op te scheppen, al ben ik dan ook een groninger.
Bestuur en organisatie zijn niet professioneel, financieel situatie is slecht, geen realistisch
ambitieniveau
Ervaring redt Roda
Geen mentaliteit
Geen stabiliteit in allerlei onderwerpen
Directie en RvC kwaliteit laat te wensen over
Onvoldoende zakelijke instellingOnvoldoende goede spelers
Geld en macht en de instelling van sommige spelers
om op het einde van het seizoen transfervrij te kunnen
vertrekken. Och ja, geld en macht.
Gezien de selectie
Helaas te weinig budget om goede speler te kunnen blijven behouden of nieuwe goede spelers
aan te trekken.
Het duurt te lang voordat van dit elftal EEN team is gevormd. Kwaliteit is voldoende maar niet
ingespeeld.
Het is en blijft brandhout en van brandhout kan je nu eenmaal niks maken
Het ziet er voetballend een stuk beter uit dan vorig jaar, verdedigend moet het nog beter maar ik
er vertrouwen in dat ze genoeg punten gaan halen.
Hoe een zo’n mooie club als RJC met vroeger regelmatig Europacup voetbal etc, zo diep is
gezonken
dat er nu ieder jaar om degradatie moet worden gevochten. Ze kopen de VERKEERDE spelers.
Wat een andere club weg gooit raapt RJC op.
Ik heb vertrouwen in het nieuwe team en hun trainer.
Ik hoop dit in ieder geval,jammer dat ze nu al 3 keer verloren hebben maar we houden de moed
erin
Is geen eredivisie waardige voetklub. Ben voor fusie Limburgse klubs
Jarenlang slecht beleid en teveel eigenbelangen!
Kunnen ze me dan een andere indruk geven?
Kunstgras moet uit de eredivisie.
Met dit wanbeleid......zo'n korte termijnvisie?!?!?!
Mogelijk net weer de dans ontspringen
Ooit moet het goed gaan
Op grond van de samenstelling van de selectie.
Slecht elftal
Slecht voetbal, ieder voor zich geen team.
Slechte club.
Spreekt toch voor zich
Tja, bekijk de resultaten tot nu toe. Waarom niet een Limburgse club!
Veruit de slechtste selectie in de eredivisie. Dus dit heeft niks met doemdenken te maken
Waardeloos management
Wordt tijd dat er in Zd. Limburg een fusieclub komt. Te weten Roda, MVV en Fortuna. Dan mag
de overheid een keer in de beurs tasten en dan nooit meer subsidie.
Ze bakken er nix van
Ze gaan hard werken als het te laat is.
Ze spelen nooit overtuigend
Ze spelen redelijk en het zit even niet mee
Zie dat er meer structuur en rust aan het ontstaan is, en dat komt het voetbal uiteindelijk ten
goede.
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Zware start, punten gaan echt volgen

De transferperiode afgesloten. Roda JC heeft de afgelopen zomer minder nieuwe spelers
gehaald dan dat dat de afgelopen twee seizoen het geval was toen Roda vooral in de
winterstop veel nieuwe aanwinsten presenteerde. In hoeverre bent u het (on)eens met de
volgende stelling?

2. “Met de huidige selectie blijft Roda JC in de eredivisie
spelen”
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Teveel aandacht voor een balspel waar teveel geld in omgaat, een randprodukt
is voor mannen om hun agressieve neigingen op de maatschappij los te laten en
een vermijdbare kostenpost voor de belastingbetaler.
Voetbal is geldkwestie. Niks meer met sport te maken

Neutraal




Als je een team bent en dat uitstraalt kun je veel bereiken
Zie punt 4.1

Mee oneens



Bestuurlijk klopt er niets van. Paniek aankopen halen niets uit, maar kosten veel
geld.

Weet niet





Heb geen verstand van voetbal.
Het blijft m.i. marginaal
Voetbal interesseert mij niet dus dat volg ik niet.

2.1 Kunt u dit kort toelichten?






Als ze blijven spelen als de eerste thuiswedstrijd komt het goed.
Ben een positief mens en ga toch in eerste instantie ervan uit , dat ze in de eerstedivisie
blijven.
Een voorgevoel
Geen paniek aankopen, maar doordachte keuzes, zie ook 4.1
Het middenveld is beter dan vorig jaar, de aanval kan beter maar ik denk nog altijd een lichte
vooruitgang en de verdediging zou gekeken naar het vorig seizoen en de gehaalde
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versterkingen goed genoeg moeten zijn.
Ja inkoop dit altijd nieuwe er bij is ook niet zo goed
Met wat geluk blijven ze in de Eredivisie.
Na zoveel jaar moet het eens beter gaan
Nee, gaat gewoon lukken
R
Zie punt 4.1

2.2 Kunt u dit kort toelichten?























Als Ajaxcied vind ik het jammer dat er geen FC ZUID-LIMBURG bestaat. Zonder fusie wordt het
voetbal hier nooit iets. Teveel plaatselijke sentimenten. Moeten nodig over eigen schaduw heen
stappen.
Als je van deze club nog supporter bent moet je naar de oogarts. Vooral het zootje ongeregeld,
zijnde bestuur, moeten a la minuut weg/ out/ moven. !!
Bij Roda wordt te veel geld verloren door gerommel met trainers door slecht management.
Alleen dat ene lid van RvC die eerder dit jaar opstapte ivm investerende Rus, heeft het begrepen.
Ik vond dat er geen verdere overheids middelen naar Roda moeten gaan.
De echte inzet ontbreekt maar dit geldt voor het gehele Nederlandse voetbal. Sorry maar dit is
mijn mening.
Elftal is niet in balans!
Geen aanvallers
Geen kwaliteit
Geen uitgesproken doelpuntenmakers
Gevoel.
Gezien de selectie
Heb ik al gedaan, zie 4.1
Hebben nog een doelpuntmaker nodig.
Heeft niet direct met kwaliteit van een of twee spelers te maken maar meer met discipline,
betrokkenheid en arrogantie
Het heeft niets te maken met het aantal nieuwe 'aanwinsten' maar met de mentaliteit van het
elftal als
geheel. Deze club kan niet eens van MVV ,FORTUNA en
de laatste 5 van de EREDIVISIE winnen!!! Nogmaals
deze club hoort thuis in de HOOFDKLASSE van het
AMATEURVOETBAL
Het is en blijft brandhout en van brandhout kan je nu eenmaal niks maken.
Roda vecht al 2 seizoenen tegen degradatie aan en afgelopen seizoen met heeeeeel veeeeel pijn
en moeite in de playoffs van MVV gewonnen.
Kunnen beter niet in de Eredivisie spelen.
Dan meer bezoekers.
Alles heeft een plaats.
Met Ard van Peppen red je het niet.
RODA JC speelt al enkele jaren puinhoop voetbal.
Spelers allemaal onder middelmatig
Spreekt voor zich he, gezien de vorige vragen/antwoorden..
n Beetje niveau is wel gewenst he...ook in deze vragenlijst..
Verkeerde mensen in het bestuur
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