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Inleiding
Dit KNLTB Competitieonderzoek is een vervolgstudie van het in augustus
2015 gepresenteerde onderzoek naar de KNLTB-competitie. Het onderzoek
in augustus 2015 betrof een telling van aantallen (niet-)competitiespelers
en wedstrijden naar seizoen, speeldag, district etc. Dit onderzoek betreft
een peiling onder de KNLTB-leden naar de wensen en voorkeuren.

De vragenlijst is verstuurd naar alle KNLTB-leden met speelsterkte 1, 2, 3, 4
en 5 in het enkelspel. Door middel van steekproeftrekking zijn van de leden
met speelsterkte 6, 7, 8 en 9 in het enkelspel van iedere speelsterkte 10.000
leden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.
Er zijn in totaal ruim 61.000 leden uitgenodigd om deel te nemen aan het
onderzoek. Dit leverde 6.736 respondenten op, goed voor een respons van
iets boven de 10 procent.
Door middel van weging naar leeftijd, geslacht en speelsterkte zijn de
respondenten representatief voor de populatie, oftewel alle KNLTB-leden.
Per speelsterktegroep (1-4, 5, 6, 7 en 8-9) is een aparte weging gemaakt om
binnen deze speelsterktegroepen verdere uitsplitsingen te doen naar
achtergrondkenmerken.
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Wat is/zijn de reden(en) dat je de afgelopen 12 maanden
geen competitie (in een vast team) hebt gespeeld? (meer
antwoorden mogelijk)
Ik hou niet van het competitie-element, ik speel liever recreatief
Om fysieke redenen (ziekte, zwangerschap, blessure, ...)
Competitie past niet in mijn drukke agenda (te druk met werk,…
Zeven weken competitie is voor mij een te lange periode
Een competitiedag is te lang
Vrienden in mijn team zijn gestopt, dus ik ook
Een competitiedag kent te veel wachttijd
Ik heb wel belangstelling, maar geen team binnen mijn vereniging
Het is niet te combineren met de andere sport(en) die ik doe
Het niveauverschil was te groot binnen de poule
De reisafstanden zijn te groot
Ik speel(de) niet tegen leeftijdsgenoten
Het niveauverschil was te groot binnen het team
Er is geen aanbod op een voor mij passend niveau
Er is geen aanbod op een voor mij geschikte dag/tijdstip
Bij uitwedstrijden op een andere baansoort spelen dan ik gewend ben
Ik vind de competitiebijdrage te hoog
Ik / mijn team is uitgeloot (competitiedag vol)
Anders, namelijk
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Wat zijn de twee belangrijkste redenen waarom je de
afgelopen 12 maanden competitie hebt gespeeld?
Gezelligheid/sociale contacten

57

Leuke activiteit/plezier

53

Lichaamsbeweging/gezondheid/afslanken

28

Prestatie, jezelf verbeteren

23

Buiten sporten

18

Meten met anderen

12

Anders, namelijk
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Welke van onderstaande maatregelen zou het voor jou
aantrekkelijker maken (meer) competitie te spelen? (naar wel /
geen competitie gespeeld in 2015)
Kortere reisafstanden

18

Een competitie waarin alle teams elkaar tweemaal treffen
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Meer aanbod op bij mij passend niveau

Kortere competitiedagen
Een competitie met vaste tijden en wedstrijden op tijd
Competitie op vrijdagavond
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Gratis deelnemen aan competitie
Competitie op een en dezelfde baansoort (ook uitwedstrijden)
Competitie op doordeweekse avonden
Competitie in een ander seizoen dan het voorjaar

Mogelijkheid tot het zelf samenstellen van het team
Minder competitiedagen
Een langere competitie, met minder wedstrijden per keer
Anders, namelijk
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Wel competitie in 2015
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(N wel competitie in 2015=5.723
N geen competitie in 2015=1.013)
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Geen competitie in 2015

Welke nieuwe spelregelvormen zou het voor jou
aantrekkelijker dan wel minder aantrekkelijk maken
(meer) competitie te spelen? (% dat aangeeft het aantrekkelijker te vinden)
Beslissende wedstrijdtiebreak ter vervanging van
derde set in het dubbelspel

33

Beslissende wedstrijdtiebreak ter vervanging van
derde set in het enkelspel

28

No-ad (beslissend punt) op deuce (40-40) in het
dubbelspel

15

No-ad (beslissend punt) op deuce (40-40) in het
enkelspel

13

Verkorte sets in het enkelspel

7

Verkorte sets in het dubbelspel
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Hartelijk dank
voor uw aandacht!
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