Rapportage TIP Horst aan de Maas
Oud Limburgs Schuttersfeest
24 april 2019
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Samenvatting
Op stelling "1 ‘Het OLS is alleen interessant voor mensen uit de schutterswereld’" antwoordt in totaal
33% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 45% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".
Op stelling "2 ‘Het OLS is een traditie die niet verloren mag gaan’" antwoordt in totaal 66% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 597 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Oud Limburgs Schuttersfeest
Op 7 juli vindt in Sevenum het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) plaats.

1 ‘Het OLS is alleen interessant voor mensen uit de
schutterswereld’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "10 ‘Het OLS is alleen interessant voor mensen uit de schutterswereld’" antwoordt in
totaal 33% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 45% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens






Dat is bij bijna elke sport zo dat het voor een buitenstaander niet zo boeiend is.
Ik heb er (nog) niks / weinig mee
Niet alleen in de schutterswereld het is cultuur wat we moeten onderhouden
Omdat je moet weten wat het inhoud.

Mee eens




Al ga ik dit jaar als Zaerumse wel kijken natuurlijk!
Als het zo kortbij allemaal gebeurt, is het toch iets om te gaan kijken, vooral omdat
er voor die tijd veel over word geschreven. Altijd mooi om iets te zien waar je
verder niks van kent. Vaak is het ver van huis. Nou ja, het was ook in Grubbenvorst.
Eigenlijk wel. Als je niks om voetbal geeft, ga je ook niet naar een wedstrijd kijken,
zelfs al zou Ajax of PSV hier komen spelen. Dat het OLS ook een optocht organiseert
van alle schutterijen is pure folklore. Dat willen mensen wel zien maar het schieten
op de bölkes en het kavelen zal velen niet interesseren.
Het zal met name mensen uit de schutterswereld trekken maar indien het zo dicht
bij huis is zeker een bezoekje waard.
Mijn ervaring als niet Limburgse is: over het Schutterswezen wordt in het algemeen
door veel Limburgers neerbuigend gesproken. Schutters zelf uitgesloten natuurlijk.
Nu OLS in 2019 in Sevenum wordt georganiseerd is OLS in de ogen van velen
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Neutraal

Mee
oneens














Zeer mee
oneens



Bedrijven kunnen op zo`n evenement reclame maken
Blijft ook een stuk Limburgse folklore, waarvan ook niet-schutters kunnen genieten!
Dit kan voor anderen ook interessant zijn. Kennis maken met en over cultuur in een
grote regio bijvoorbeeld.
Het is een regionaal totaalfeest
Het is natuurlijk op de eerste plaats een feest voor de schutters, maar gezien het
culturele gehalte (denk aan de optocht op zondagmiddag, optreden van Rowen
Heze op vrijdagavond) dan is het een feest voor het hele dorp. Niet alleen Sevenum,
maar de hele gemeente Horst mag trots zijn dat de schutterij van Sevenum het
O.L.S. heeft binnen gehaald. Daar mogen we allemaal trots op zijn.
Hoort bij de Limburgse cultuur
Idee zou open mogen staan voor deze "tak" van sport (is te onbekend)
Ik was er zelf ook nooit mee bezig totdat ik het van dichtbij heb meegemaakt in
mijn mijn vorige woonplaats (Grubbenvorst) Het is veel meer dan een beetje
schieten op een hoge paal.



Als je vaker naar dit evenement gaat zie dat er 30.000-40.000 bezoekers zijn dan is
dit niet alleen de schutters wereld.
Cultureel erfgoed
Dit is een echt Limburgs folkoristisch feest, alleen al de optocht krijg ik koude
rillingen van .........
Het is een gezellig feest. Er komen van allerlei mensen en hebben het erg gezellig
oner elkaar.
Het verbind alle mensen op een bijzondere manier.



Ik weet niet eens wat het is en wil het niet weten ook.





Weet niet

plotseling een uniek gebeuren waar je allemaal bij moet zijn. Voor mij niet te
rijmen!
Ook interessant voor de omzet van castelijn en bierbrouwer.
Ik kan me voorstellen dat de schutterswereld veelal bestaat in bepaalde dorpen of
steden .Het gaat dan over van de ene familie /bekende naar de ander .
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2 ‘Het OLS is een traditie die niet verloren mag gaan’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "11 ‘Het OLS is een traditie die niet verloren mag gaan’" antwoordt in totaal 66% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens






Neutraal




'n Hele mooie traditie !!!
Er worden al zoveel tradities bij ons weggenomen. Denk aan DE ZWARTE PIET, er
wordt zelfs gesproken over de Kerstdagen , dan te bedenken de negerzoenen,
jodenkoeken en wat al niet meer??Wij Nederlanders laten ons tegenwoordig de les
lezen. Over enkele jaren is ons land geen Nederland meer, maar Buitenland.
Laat ons Nederlanders toch onze tradities behouden.
Het is gewoon een zeer mooie belevenis dat in stand gehouden moet worden en dit
zou meer door de gemeente gestimuleerd moeten worden
Tegenwoordig een goede mix tussen drinken en ontmoeten. Verbroedering.
Wedstrijden en traditie. En prachtige optocht. Ik ben een fan.

Al vraag ik mij af hoelang het (financieel) verantwoord is om zo'n groots evenement
in een dorp te organiseren.
Het OLS is een feest van, voor en door de verenigingen zelf op poten gezet.
Inmiddels kent het OLS een lange traditie. Het is aan de schutterijen zelf of deze
traditie voorgezet moet worden.
Tradities moeten blijven.
Zolang ze de meeste kosten zelf dragen.

Als voldoende (jonge) mensen geinteresseerd zijn/blijven in het Schutterswezen,
blijft het OLS vanzelf bestaan. Alleen dan is er bestaansrecht.
Het werkt niet andersom denk ik
Deze traditie gaat verloren, wanneer de mensen er geen interesse meer in hebben
en de ouderen het niet meer kunnen. Dit kun je niet afdwingen.
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Ik heb helemaal niets met het OLS. Ieder zijn hobby. De mensen die deze hobby een
warm hart toedragen zorgen er wel voor dat de traditie blijft voortbestaan. Zo niet.
dan is er ook geen animo voor. Koste wat kost aan tradities vasthouden gaat op een
gegeven moment mis.
Ik heb niets met die sport dus het boeit mij niet en als er steeds minder leden
zouden bij komen is dat een teken dat die traditie niet meer boeiend is voor de
jongere generatie

Mee
oneens



Tradities veranderen of verdwijnen. Dit is oké, het heeft geen zin om tradities op
een geforceerde manier in stand proberen te houden.

Zeer mee
oneens




Ben helemaal niet van traditie,we leven in een nieuwe wereld,hou niet van tradities
Is veel te groot geworden. Van overal moeten vrijwilligers aan getrokken worden
om het te organiseren. Financiele risico's zijn ook te groot geworden. Moet
eenvoudiger.
Kleine vereniging ( sevenum )kost de gemeenschap veel te veel geld.
Wanneer er geen animo meer is voor een traditie, dan houdt het gewoon op.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Oud Limburgs Schuttersfeest
11 maart 2019 tot 18 maart 2019
597
4,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
18 maart 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 4,0%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 4,0%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier wel het geval.

1.1.
o
o

Methodiek

In overleg met Kempen Media zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 11 maart 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.

1.2.

Leeswijzer

De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipHorstaandeMaas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van HorstaandeMaas
vergroten. Via het panel TipHorstaandeMaas.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
HorstaandeMaas hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op tiphorstaandemaas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipHorstaandeMaas.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHorstaandeMaas.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vaccineren, ‘Social Media’ en ‘Orgaandonatie’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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