Wielergemeente
De finish van de eerste etappe van de BinckBank Tour op maandag 7 augustus vond plaats in
Venray.

1. Heeft u de eerste etappe van de BinckBank Tour gezien?
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Beide, voor de tv en buiten
Eerste doorkomst langs de weg. Finish tv
Later op de avond via de televisie.
Op vakantie helaas
Samenvatting finish
Via uitzending gemist
Weg en televisie: afwisselend, ik woon nl aan de route
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “De BinckBank Tour heeft de wielersport in Venray een
impuls gegeven”
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Geen idee.
Ik Ben hiervan niet op de hoogte. Van wat ik weet en zie waren er al veel mensen
geïnteresseerd.
Ik denk dat je dat pas over enkele maanden kunt zeggen als alle reacties en
evaluaties binnenkomen. Inventariseer ook hoeveel sporters er bij wielerclubs in de
gemeente Venray lid zijn geworden of vrijwilliger.
Als hierdoor enkele jongeren bereikt worden dan is dit mooi meegenomen.
Natuurlijk zijn er toeschouwers geweest maar of Venray er beter van is geworden.
Ik woon aan het parcours op korte afstand van de finish maar veruit het grote
merendeel was na de finish huiswaarts. Ik ben direct na de finish richting kermis
gegaan en ook daar waren wat 'vreemde' mensen maar echt geen honderden. De
berichtgeving in de pers was top! maar of de schrijvende pers het altijd aan het
juiste eind had? Of is dhr vd Munckhof niet helemaal objectief als medeorganisator? Als je dan het kosten-baten verhaal erlangs houdt.... Maar ook niet
vergeten: De helicopter beelden van Venray eo waren fantastisch en zullen echt wel
mensen hebben gewezen hebben op onze mooie gemeente! Chapeau
Zou graag weten wat dat grapje gekost heeft! Heel Venray dicht, struiken langs de
routes verwijderd. Belachelijk voor 3 rondjes! Stop dat maar in andere
voorzieningen waar iedereen iets aan heeft.
Geld verspilling.gemeente heeft zoveel aangepast aan rotondes enz
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2.1 Waaraan merkt u dat de BinkBank Tour de wielersport in Venray een
impuls heeft gegeven? Kunt u dit toelichten met een voorbeeld?









































Algehele bekendheid via verschillende media
Alle sporten die deze aandacht krijgen is altijd positief. Bvd
Bekendheid via kranten en bladen.
Ben geen wielrenvolger maar na de etappe in Venray ben ik de BinckBank een beetje blijven
volgen. Maar ik denk dat het met name een boost is geweest voor venray-promotie.
Commentaar en beelden op televisie
Dat is toch goed voor Venray dan gaan de mensen ook nog Venray in (ook al is dat maar voor
een dag
De beelden zijn toch te zien geweest op de tv
De focus op Venray en de grote belangstelling voor de wielersport dankzij onze plaatselijke
professionele wielrenners Wout Poels en Mike Teunissen
De sport laat zich hier zien en daarmee leeft het altijd meer dan wanneer dit niet zo is.
Denk wel dat de BinkBank Tour Venray op de kaart heeft gezet, een mooie promotie voor Venray
met prachtige luchtbeelden
Dergelijk evenement is a altijd goed voor promotie
Door de media is Venray toch weer op de kaart gezet
Door de vele toeschouwers die het erg leuk vonden
Een dergelijk groot evenement brengt de wielersport letterlijk tot voor de deur!
Enthoussiaste iate men
Er wordt links en rechts nadrukkelijk over gesproken.
Er wordt op straat en gezelschappen veel over gepraat.
Er wordt over gesproken
Erg veel toeschouwers, veel belangstelling
Gesprekken over de tour en wielrennen in het algemeen
Gezellige drukte en goede Venray promotie
Heeft Venray sowieso op de kaart gezet
Het leeft in Venray. Mensen praten er over.
Het was druk, wordt over gesproken
Het was goede reclame voor Venray.Goed georganiseerd en prima verlopen.
Hoorde van mensen dat ze er mee bezig waren, heen gingen
Ik kan het niet met directe voorbeelden aangeven. Ik denk echter dat de bezoekers toch geld
uitgeven op die dag. Denk b.v aan horeca, hotels e.d.
In mijn omgeving wordt meer gesproken over de nederlandse wielrenners. Voor de binckbank
niet.
Krant
Meer bekendheid
Meer bezoeken in onze winkel
Meer fietsers
Meer naamsbekendheid
Naamsbekend heid Venray
economisch impuls door bezoek enz
Onbekend maakt onbemind
Prachtige beelden op Tv van Venray
Redelijke belangstelling op een prachtig parcours
Spectakel gebeuren
Uitzending heeft veel reacties opgeleverd onder het Venrayse publiek.
Veel belangstelling
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Veel over gepraat. Veel mensen op tv gekeken (dag erna Eurosport)
Veel publiek, blijft altijd wel iets hangen bij de toeschouwers.
Velen hebben het er over en ook met groot enthousisme
Venray heeft al toprenners maar de randactiviteiten bij de BinckBank Tour en bijvoorbeeld de
ploegentijdri van 26 augustus zijnd aar voorbeelden van. Het massale publiek op 7 augustus zegt
ook al voldoende
Vooral door tv reportage op npo en eurosport
Was ontzettend mooi. ik hou van wielersport.mogen jullie vaker naar venray halen.
Wielersport is een fijne sport, en het viel tegelijk met de kermis.
X
Ze weten nou Venray te liggen en tegelijkertijd met de kermis.
Zo'n evenement trekt toeschouwers
Zoveel mensen, goede sfeer, mooie opnames op tv, een geweldig positief evenement
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Maandag 7 augustus kwam Peter Sagan als eerste over de finish na een rit van 169 8 km.
Bent u zelf ook een wielrenner?

3. Wanneer heeft u voor het laatst op een wielrenfiets
gereden?
70%

(n=190)

62%

60%
50%
40%
30%

25%

20%
10%

4%

2%

0%

1%

3%

3%

Anders

Weet niet

0%
Nog nooit

Afgelopen Afgelopen Afgelopen Afgelopen Langer dan
week
maand
kwartaal
jaar
een jaar
geleden

Anders, namelijk:







10 jaar geleden
20 jaar geleden
40 jaar geleden
Dat is al heel lang geleden
Electrice fiets
Jaren geleden eens geprobeerd, was niets voor mij...
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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 > 40 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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