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Resultaten



Enquête 3-games pilot

• Gehouden na de laatste ronde van de voorjaarscompetitie

• 46 reacties van de 72 spelers in de pilot poules 

• 64% respons

• 7 meerkeuze vragen en 1 open vraag waar respondenten hun ‘ei’ kwijt konden



Antwoorden vragen 1&2

Vraag 1: Hoe was jouw mening vóór deelnemen aan de pilot over de 3 games variant? 

Neutraal. Negatieven met name daar waar het spelsysteem geen keuze was (blijkt uit vraag 8). 

 

Zeer positief 3 7% 

Positief 12 26% 

Neutraal 18 39% 

Negatief 9 20% 

Zeer negatief 4 9% 

 

Vraag 2: Ben je tevreden over de informatie rondom de pilot? 

Positief/neutraal. Opvallend: negatieven met name in Friesland. 

 

Zeer positief 3 7% 

Positief 18 39% 

Neutraal 15 33% 

Negatief 8 17% 

Zeer negatief 2 4% 

 



Antwoorden vragen 3&4

Vraag 4: De tijdswinst was gemiddeld tussen de 30 en 45 minuten. Hoe heb dit ervaren? 

Gemiddeld licht negatief. 1/3 is positief. 

 

Zeer positief 6 13% 

Positief 9 20% 

Neutraal 11 24% 

Negatief 16 35% 

Zeer negatief 4 9% 

Vraag 3: Hoe is jouw mening ná deelnemen aan de pilot over de 3 games variant? 

Negatief. Slechts één respondent is positiever geworden. 

 

Zeer positief 1 2% 

Positief 8 17% 

Neutraal 7 15% 

Negatief 18 39% 

Zeer negatief 12 26% 

 



Antwoorden vragen 5&6

Vraag 5: Werd er door jou ook bij een 2-0/0-2 stand in de 3e game nog om de punten 

gespeeld? 

Ja. Duidelijk verhaal. 

 

Ja 34 74% 

Nee 10 22% 

Soms 2 4% 

 

Vraag 6: Mocht de pilot verlengd worden, zou je dan weer deelnemen? 

Nee. 1/3 zou weer deelnemen, de helft niet. 

 

Ja 15 33% 

Weet niet 6 13% 

Nee 25 54% 

 



Antwoord vraag 7

Vraag 7: In welke leeftijdscategorie val je? 

 

< 40 jaar 20 43% 

40 jaar - 60 jaar 10 22% 

=> 60 jaar 16 35% 

 



Antwoord vraag 8 Vraag 8 liet ruimte voor de deelnemers om diverse 
zaken omtrent de pilot te vertellen, of om 
verbeteringen aan te dragen. De antwoorden
hierna zijn gegroepeerd per regio. 



Anwoorden 
vraag 8 
Groningen

• Tijdwinst niet zo belangrijk 
(2x)

• Spelen van een derde game 
onnodig (2x)

• Tijdwinst is prettig (2x)

• Hopelijk een pilot eredivisie 
+ dubbel (2x)

• Het maakt het niet 
spannender

• ‘Vreemde’ derde game (2x)

• Minder plezier

• Dit system is niet de 
oplossing

• Niet genoeg gespeeld

• Andere aspecten bekijken 
(pauzes/coaching)

• Spel aanpassen aan 
beschikbare tijd

• Slechte voorbereiding pilot

• Sommige clubs beginnen 
laat



Antwoorden 
vraag 8 
Friesland

• Geen plezier/ niet gezellig 
(3x)

• Je moet gelijk in de wedstrijd 
zitten (4x)

• Niet genoeg gespeeld (3x)

• Tijdwinst niet waard (3x)

• Geen spanning

• Positief dat elke game een 
punt oplevert (2x)

• Niet weer (4x)

• Spelen van derde game 
onnodig (2x)

• Het is opgelegd (2x)

• Minder tijdwinst dan 
verwacht

• Verhouding spelen/reizen 
onprettig

• Tijdwinst niet belangrijk



Antwoorden 
vraag 8 
Drenthe

• Ongeacht pilot, men moet 
op tijd beginnen

• Positief dat elke game een 
punt oplevert (2x)

• Je moet gelijk in de wedstrijd 
zitten (2x)

• Geen games tellen, alleen 
winst of verlies telt

• Goed doorspelen 
belangrijker dan 
wedstrijden inkorten

• Tijdwinst is prettig

• De pilot was geen problem

• ELO berekenen op basis 
van gewonnen/verloren 
games



Conclusie(s)

• Deelnemers zijn over het algemeen negatiever
geworden over het spelsysteem

• Competitie spelen moet een gezellig
avondje uit zijn

• Onzinnigheid van de derde game

• Niet kunnen terugkomen in de wedstrijd (er
gelijk in moeten zitten)

• Speelduur daadwerkelijk korter. Meting Drenthe 
poule 4G/4H (regulier) vs 4F (3-games)

• 41 minuten sneller klaar (-30%)

• Welwillendheid om ander systeem te proberen


