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Grote Prijs Adrie van der Poel 2013

Algemeen
De Grote Prijs Adrie van der Poel 2013, de slotmanche van de
Wereldbeker veldrijden, vond plaats op zondag 20 januari 2013.
Het evenement trok volgens de organisatie 5.000 bezoekers en

5.000
bezoekers

812 deelnemers (incl. begeleiding). Als gevolg van extreem

812

winterweer waren er veel minder bezoekers dan was begroot.

deelnemers + begeleiding

Het evenement vond plaats in het Brabantse Hoogerheide

Bron: opgave organisatie

(gemeente Woensdrecht).

Bezoekers
Ruim acht op de tien bezoekers was man en meer dan een kwart

83%

was woonachtig in de gemeente Woensdrecht. Ruim de helft

man

van alle bezoekers kwam uit Noord-Brabant. De gemiddelde

27%

leeftijd was 59 jaar.
uit Woensdrecht

Twee derde van de bezoekers was additioneel. Dat betekent dat
als het evenement niet in Woensdrecht had plaatsgevonden, dit

67%

aandeel niet in die gemeente geweest zou zijn. In absolute

additioneel

aantallen gaat het om 3.350 additionele bezoekers.

3.350

De gemiddelde groepsgrootte bedroeg zeven personen. Vijf

additionele bezoekers

procent van de bezoekers heeft niet op het eigen woonadres
overnacht.

Het rapportcijfer dat bezoekers aan het evenement toekennen
bedraagt 8,8. Het evenement kent veel ‘ambassadeurs’, hetgeen

8,8

blijkt uit de Net Promotor Score (NPS) van +68. De NPS is een

rapportcijfer

maat voor de mate van loyaliteit, met een minimum van -100 en

+68

een maximum van +100. Een NPS van +68 kan derhalve als
‘(zeer) goed’ worden betiteld.
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Deelnemers
Het evenement was de slotmanche van de Wereldbeker
veldrijden, de meest prestigieuze competitie in de veldritsport.
Derhalve waren er veel toppers die acte de présence gaven. In

212
deelnemers

totaal gaat het om 212 renners en circa 600 trainers of andere

600

begeleiders. Deze groep wordt in zijn geheel als additioneel

Begeleiding

gezien: zonder evenement waren deze personen niet in de

Bron: opgave organisatie

gemeente Woensdrecht aanwezig geweest.

Organisatie
De organisatie van de Grote Prijs Adrie van der Poel 2013
investeerde daarvoor 450.000 euro. Elf procent daarvan (50.000
euro) is uitgegeven in de gemeente Woensdrecht. Aan die

“The implementation and
overall presentation of the
event is a reference that other
organisers should look at
carefully and consider.“
Bron: UCI post event report (2013)

uitgaven stond een bedrag van 400.000 aan inkomsten
tegenover. Ruim acht procent van dat bedrag (32.450) is
afkomstig uit de gemeente Woensdrecht.
De UCI was positief gestemd over de organisatie van het

Televisie

evenement, getuige de passage in het post event rapport dat zij
opstelden.

Live
Omroep Brabant, 338.000 kijkers **
VRT (BEL) 1,2 milj. Kijkers ***
Sport+ (FRA) *
Czech TV (CZE), 850.000 kijkers *
RAI (ITA) ***

Media
De VRT was verantwoordelijk voor de tv-productie. Een
compleet overzicht van de media-aandacht die het evenement
heeft gegenereerd is op het moment van het tot stand komen
van dit factsheet niet beschikbaar. Wel is duidelijk dat er tvaandacht was in landen binnen en buiten Europa.

Highlights
VRT (BEL)
NOS (NED)
Czech TV (CZE)
Teledeporte (ESP)
Servus TV (o.a. AUT, LIE, LUX, GER)
Universal Sports (USA)
Rogers SportsNet (CAN)
Eurosport Asia (Pan-Asia)
JSports (JPN)
* Mannen
** Vrouwen
*** Mannen en vrouwen
Bron: UCI post event report (2013) en opgave
organisatie
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Economische impact
Additionele bezoekers gaven per dag (inclusief eventuele

28,60

kosten voor een overnachting) gemiddeld 28,60 euro in de

gemiddelde uitgaven

gemeente Woensdrecht uit.

additionele bezoeker per dag

De Grote Prijs Adrie van der Poel 2013 was goed voor een
economische impact van 207.722 euro voor de gemeente
Woensdrecht (afgerond 208.000 euro).

208.000
economische impact gemeente
Woensdrecht

Verantwoording

Redactie

De gegevens waar dit factsheet op is gebaseerd zijn verkregen door

Albert van Schendel (NHTV)

middel van gestructureerde face-to-face enquêtes met bezoekers
tijdens het evenement. Daarnaast is de organisatie van het evenement
geïnterviewd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de ‘Quick scan
evaluatie sportevenementen’. Voor methodische aspecten wordt
verwezen naar de betreffende rapportage.1 Als gevolg van de extreme
winterse omstandigheden hebben er 63 interviews met bezoekers

Paul Hover, Sven Bakker (Mulier Instituut)

NHTV
Postbus 3917
4800 DX Breda
www.nhtv.nl

plaatsgevonden. De resultaten zijn derhalve indicatief van aard.
April 2013

1

Zie http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/sport/sport-actueel/nieuws2013/quick-scan.aspx
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