
 

 

■ Bezoekers   

Aan de Challenge deden verspreid over 3 dagen, 1.734 deelnemers mee. Er kwamen 31.654 bezoekers, 
waarvan de meeste op zaterdag. 62,5% van de bezoekers komt uit Flevoland, 26,6% uit de rest van 
Nederland en 10,9% uit het buitenland. Buitenlandse bezoekers komen met name uit België en Duitsland. 

 

■ Bestedingen  

In totaal hebben bezoekers gemiddeld € 53,67 uitgegeven, waarvan het meeste aan eten en drinken. Van 
de bezoekers heeft 17,3% een of meerdere nachten buiten het eigen huis overnacht, vooral bij vrienden 
(29%) of een 4-5 sterren hotel (23%).  

■ Economische impact  

De totale economische impact van de Challenge Almere - Amsterdam 2013:  

Additionele bestedingen bezoekers   € 625.087,- 
Overnachtingen bezoekers   € 107.585,- 
Additionele bestedingen deelnemers   € 75.944,- 
Overnachtingen deelnemers € 46.008,- 
Additionele bestedingen organisatie*              -/- € 6.388,- 
  
Totaal €848.236,- 
 

* Het negatieve saldo van de bestedingen van de organisatie wordt veroorzaakt door de verrekening van 

de inkomsten uit Flevoland (subsidies, sponsoring e.d)  met de uitgaven gedaan in Flevoland.  

■ Meer informatie 
  Voor meer informatie en resultaten zie: 

 Factsheet ‘Economische impact’  
 Factsheet ‘Economische impact EK Inline Skaten 2013’ 
 Factsheet ‘De promotionele waarde NK Marathon Schaatsen 2014’ 

 
De volledige onderzoeksrapportages zijn op te vragen bij Anouk Bloembergen, bloembergen@sportflevo.nl 
of 0320 - 76 06 07. 

  

Van 13 tot 15 september 2013 vond de Challenge 
Almere - Amsterdam plaats. Tijdens het weekend zijn 
verschillende onderdelen georganiseerd, Junior 
Challenge, Senior Challenge, Long Distance, Half Distance 
& Tri-Together.  

Tijdens het evenement heeft Sportservice Flevoland de 
economische impact volgens de richtlijnen van de WESP 
gemeten. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten.  

 

 

 
 

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam 
13 - 15 september 2013 
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■ Bezoekers   

Het EK Inline Skaten is 4.568 keer bezocht door 1.872 individuele bezoekers. Meer dan de helft van de 

bezoekers bezocht meerdere onderdelen. 28,5% van de bezoekers komt uit Flevoland, 71,5% uit de rest 

van Nederland en 5,6% uit het buitenland. Buitenlandse bezoekers komen met name uit België en 

Duitsland. 

 

■ Bestedingen  

In totaal hebben bezoekers gemiddeld € 36,86 uitgegeven, waarvan het meeste aan eten en drinken. Van 

de bezoekers heeft 12,5% een of meerdere nachten buiten het eigen huis overnacht, vooral op een 

camping (44%) of in een hotel (35%).  

■ Economische impact  

De totale economische impact van het EK Inline Skaten 2013:  

Additionele bestedingen bezoekers   € 46.858,12 
Overnachtingen bezoekers   € 36.098,47 
Additionele besteldingen deelnemers  € 31.777,50 
Overnachtingen deelnemers € 63.296,25 
Additionele bestedingen organisatie*              -/- € 50.755,54 
  
Totaal € 127.274,80 

  

* Het negatieve saldo van de bestedingen van de organisatie wordt veroorzaakt door de verrekening van 

de inkomsten uit Flevoland (subsidies, sponsoring e.d)  met de uitgaven gedaan in Flevoland.  

■ Meer informatie 
  Voor meer informatie en resultaten zie: 

 Factsheet ‘Economische impact’  

 Factsheet ‘Economische impact Challenge Almere - Amsterdam 2013’ 

 Factsheet ‘De promotionele waarde NK Marathon Schaatsen 2014’ 

 

De volledige onderzoeksrapportages zijn op te vragen bij Anouk Bloembergen, bloembergen@sportflevo.nl 

of 0320 - 76 06 07.  

Van 29 juni tot 6 juli 2013 vond in Almere het EK Inline 
Skaten plaats, georganiseerd door de KNSB in 
samenwerking met de Almeerse Schaatsvereniging ASV. 
Het EK bestond uit de onderdelen baan, weg en 
marathon voor mannen, vrouwen en junior A.  

Tijdens het evenement heeft Sportservice Flevoland de 
economische impact volgens de richtlijnen van de WESP 
gemeten. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten.  

 

Economische impact EK Inline Skaten 
29 juni - 6 juli 2013 
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■ Sportparticipatie 

Voor het meten van de sportparticipatie in Flevoland zijn twee onderdelen in kaart gebracht: 

 Het aantal leden dat aangesloten is bij de sportbond  

 Het aantal deelnemers aan sportevenementen in Flevoland  

Bij het verzamelen van deze gegevens is gebruik gemaakt van bestaande informatiebronnen. Uit het 

onderzoek bleek het volgende: 

Het percentage inwoners dat watersport beoefent in Flevoland is 18% groter dan het percentage in 

Nederland in 2011. In 2012 is dit 57% groter dan het percentage in Nederland.  

Het percentage inwoners dat triathlon beoefent in Flevoland is 65% groter dan het percentage in 

Nederland in 2011. In 2012 is dit 26% groter dan het percentage in Nederland. 

Daarnaast is er in 2013 een totale groei van 726 deelnemers aan triathlonevenementen in Flevoland ten 

opzichte van 2012. Dit is een stijging van 42,8%. 

 

Ook blijkt dat 30% van de talenten en topsporters binnen de triathlonsport woonachtig is in Flevoland. 

Binnen de watersporten, is 17% van het aantal topsporters en sporttalenten woonachtig in Flevoland. 

 

■ Imago  

Om het (sportgerelateerde) imago van Flevoland en het imago van de kernsporten in kaart te brengen, is 

een vragenlijst afgenomen onder de panelleden van het Sportpanel Flevoland. 

Van de 102 panelleden die de vragenlijst volledig hebben ingevuld, geven 47 respondenten aan dat het 

kernwoord ‘ruimte’ het best past bij Flevoland. ‘Water’ staat op een tweede plaats en wordt 24 keer door 

respondenten genoemd. 

 

 

 

Met het kiezen van kernsporten wordt bewust gefocust op 
de verdere ontwikkeling van deze sporten binnen Flevoland. 
Samen met gemeenten, sportbonden en aanbieders levert 
de provincie een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van 
de sportpiramide op het vlak van watersport en triatlonsport.  
 
(Bron: Sportbeleid dat rendeert in Flevoland. Herziene sportnota  
2013 - 2016).  

Kernsporten 2013 
Het meten van de langetermijneffecten van het provinciale kernsportbeleid 



 

 

 

Uit de resultaten bleek ook dat drie sporten veruit het meest genoemd worden als passend bij Flevoland. 

Voetbal en watersport zijn 53 keer genoemd en triathlon 46 keer. 

Daarnaast is uit de resultaten gebleken dat slechts 3,9% van de respondenten het afgelopen jaar nooit iets 

over triathlon heeft gehoord of gelezen in de media. Daarentegen, over watersport heeft 18,6% van de 

respondenten nooit iets gehoord of gelezen in de media. 29,4% van de respondenten zijn artikelen over 

watersport vijf keer of vaker in de media tegengekomen. Voor triathlon is dit 43,1% van de respondenten. 

89,2% is het eens of zelfs helemaal eens met de stelling ‘Watersport past bij het Flevolandse imago’. 

 

■ Conclusie watersport 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de bekendheid van en interesse voor watersport bij de 

panelleden niet zo groot is. De respondenten geven aan dat watersportevenementen een positieve invloed 

hebben op het imago van de provincie Flevoland.  

 

■ Conclusie triathlon  

Voor triathlon kan geconcludeerd worden dat de bekendheid van de sport redelijk hoog is in vergelijking 

met watersport. De panelleden komen triathlon redelijk vaak tegen in de media en een groot gedeelte 

heeft weleens een triathlonevenement bezocht. De respondenten zijn overwegend van mening dat de 

triathlonevenementen een positieve invloed kunnen hebben op het imago van de provincie Flevoland. 

Echter een deel (15,7%) van de respondenten geeft aan triathlon niet een typisch Flevolandse sport te 

vinden. 

 

 ■  Meer informatie 

De volledige onderzoeksrapportage is op te vragen bij Rudi Tuijn, tuijn@sportflevo.nl of 0320 25 11 13. 
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■ Perspectief van het onderzoek 

Het onderzoek naar de promotionele impact en mediumbereik van de NK Marathonschaatsen, richtte zich 

op het meten van het bereik van het evenement in de diverse media (kranten, televisie, radio en internet) 

en het daaraan toekennen van een mediawaarde op basis van de prijs van een vergelijkbare hoeveelheid 

advertentieruimte. Enerzijds bestond het onderzoek uit de media-analyse waarmee het bereik van het 

evenement is vastgelegd. Anderzijds is aan de media-uitingen een waarde toegekend.   

  

■ Promotionele waarde NK Marathon  
      De totale promotionele waarde van de NK Marathonschaatsen 2014 is als volgt opgebouwd: 
    
        Medium  Volume     Mediawaarde 
        Geschreven pers  11,5 pagina    € 455.510,05 
        Televisie  127:08 minuten    € 737.000,00 
 Radio   50:31 minuten    € 33.604,00 
 Eigen publiciteit  300 posters en 10.000 vrijkaarten  € 9.450,00 
  

De totale promotionele waarde van de NK Marathonschaatsen 2014 is € 1.235.564,05. 

■ Meer informatie 
  Voor meer informatie over onderzoek bij Flevolandse sportevenementen, kunt u ook kijken naar: 

 Factsheet ‘Economische impact’  
 Factsheet ‘Economische impact EK Inline Skaten 2013’ 
 Factsheet ‘Economische impact Challenge Almere-Amsterdam 2013’ 

 
  De volledige onderzoeksrapportages zijn op te vragen bij Anouk Bloembergen,    
  bloembergen@sportflevo.nl of 0320-25 11 13. 

  

Op zondag 5 januari 2014 vond in Dronten het NK 
Marathonschaatsen plaats.  

Rondom dit evenement heeft Sportservice Flevoland de 
promotionele waarde volgens de richtlijnen van de 
Werkgroep Evaluatie Sport Evenementen (WESP) 
gemeten. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten.  

 

 

 

Promotionele waarde NK Marathonschaatsen 2014 
Zondag 5 januari 2014 
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