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Inleiding	  
	  

In	  2012	  zijn	  er	  vier	  evenementen	  uit	  de	  Nieuw-‐West	  Topsport	  Series	  geëvalueerd	  
door	  Bureau	  Beweeg.	  Dit	  zijn	  de	  Amsterdam	  Diving	  Cup,	  de	  Triatlon	  Nieuw-‐West,	  de	  
Zesdaagse	  Amsterdam	  en	  het	  4	  Nations	  Volleyball	  Tournament.	  De	  Amsterdam	  Swim	  
Cup	  en	  Amsterdam	  Sevens	  zijn	  niet	  geëvalueerd1.	  
De	  evaluaties	  worden	  uitgevoerd	  om	  zicht	  te	  krijgen	  op	  de	  volgende	  zaken:	  
	  

• karakteristieken	  van	  bezoekers	  aan	  het	  hoofdevenement	  en	  deelnemers	  aan	  
de	  side-‐events	  

• effect	  van	  het	  hoofdevenement	  of	  side-‐event	  op	  intentie	  en	  zin	  om	  te	  
sporten	  of	  lid	  te	  worden	  van	  een	  sportvereniging	  

• effect	  van	  het	  side-‐event	  op	  bezoek	  hoofdevenement	  
• waardering	  over	  het	  evenement	  
• kennis	  over	  het	  bestaan	  van	  de	  Nieuw-‐West	  Topsport	  Series	  

	  
Over	  de	  vier	  losse	  evenementen	  heeft	  Bureau	  Beweeg	  vier	  deelrapportages	  
gepubliceerd.	  Doel	  van	  deze	  overkoepelende	  rapportage	  is	  om	  kort	  in	  te	  gaan	  op	  de	  
belangrijkste	  uitkomsten	  en	  verschillen	  en	  overeenkomsten	  tussen	  de	  verschillende	  
evenementen.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bij	  de	  Amsterdam	  Swim	  Cup	  was	  de	  evaluatieopdracht	  nog	  niet	  vergeven	  en	  bij	  de	  Amsterdam	  
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Bezoekersevaluatie	  
	  

Deelnemers	  
Tijdens	  de	  vier	  evenementen	  hebben	  we	  in	  
totaal	  gegevens	  verzameld	  van	  399	  
respondenten.	  In	  tabel	  1	  staan	  de	  aantallen	  per	  
evenement	  weergegeven.	  Van	  de	  bezoekers	  die	  
een	  vragenlijst	  ingevuld	  hebben	  was	  59%	  man	  
en	  41%	  vrouw.	  De	  gemiddelde	  leeftijd	  was	  37,6	  
jaar	  en	  20%	  van	  deze	  deelnemende	  bezoekers	  
was	  jonger	  dan	  18	  jaar.	  Dertig	  procent	  van	  de	  
bezoekers	  komt	  uit	  Amsterdam,	  van	  wie	  de	  
helft	  uit	  stadsdeel	  Nieuw-‐West.	  	  
	  

	  
Huidig	  sportgedrag	  
De	  meeste	  deelnemers	  aan	  het	  onderzoek	  zijn	  actieve	  
sporters,	  zo	  sport	  77%	  vaak	  (minstens	  1	  keer	  per	  week)	  en	  
15%	  regelmatig	  (zie	  tabel	  2).	  Ook	  is	  68%	  lid	  van	  een	  
sportvereniging.	  Wel	  bestaat	  er	  een	  duidelijk	  verschil	  in	  
frequentie	  van	  lidmaatschap	  tussen	  de	  verschillende	  
toernooien.	  Zo	  is	  er	  in	  figuur	  1	  te	  zien	  dat	  bezoekers	  van	  
het	  4	  Nations	  Volleyball	  Tournament	  en	  de	  Zesdaagse	  
Amsterdam	  duidelijk	  vaker	  lid	  zijn	  van	  een	  sportvereniging	  dan	  de	  bezoekers	  van	  de	  
Triatlon	  Nieuw-‐West	  en	  de	  Amsterdam	  Diving	  Cup.	  

 
Figuur	  1	  Lidmaatschapsfrequentie	  per	  evenement	  	  

	  
	  

-‐ 	  

Evenement Aantallen (%) 

Amsterdam Diving Cup 46 (11,5%) 

Triatlon Nieuw-West 46 (11,5%) 

Zesdaagse Amsterdam 149 (37%) 

4 Nations Volleybal Tournament 158 (40%) 

Sport frequentie Percentage 

(bijna) nooit 4% 

soms 4% 

regelmatig 15% 

vaak 77% 

Tabel	  1	  Aantal	  deelnemers	  
onderzoek	  per	  evenement	  

Tabel	  2	  Huidig	  sportgedrag	  
onderzoek	  per	  evenement	  
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Ook	  als	  we	  kijken	  naar	  of	  mensen	  zelf	  de	  sport	  van	  het	  evenement	  gedaan	  hebben	  
zien	  we	  grote	  verschillen	  tussen	  de	  evenementen.	  Gemiddeld	  heeft	  47%	  de	  sport	  zelf	  
beoefend,	  maar	  per	  evenement	  loopt	  dit	  uiteen	  van	  17%	  voor	  de	  Amsterdam	  Diving	  
Cup	  en	  Triatlon	  Nieuw-‐West	  tot	  69%	  voor	  het	  4	  Nations	  Volleyball	  Tournament.	  	  
	  
Zin	  en	  intentie	  om	  meer	  te	  gaan	  sporten	  
Grote	  verschillen	  bestaan	  er	  tussen	  de	  evenementen	  in	  de	  mate	  waarin	  de	  
bezoekers	  zin	  krijgen	  om	  meer	  te	  gaan	  sporten	  door	  het	  evenement.	  Bijna	  de	  helft	  
van	  de	  bezoekers	  van	  het	  4	  Nations	  Volleyball	  Tournament	  geeft	  aan	  veel	  meer	  zin	  
te	  krijgen	  tegen	  ongeveer	  20%	  bij	  de	  Amsterdam	  Diving	  Cup	  en	  de	  Triatlon	  Nieuw-‐
West	  (zie	  figuur	  2).	  	  
	  
Figuur	  2	  Zin	  om	  meer	  te	  gaan	  sporten	  per	  evenement	  

	  
	  
Wanneer	  we	  echter	  kijken	  naar	  de	  intentie	  die	  mensen	  uitspreken	  om	  meer	  te	  gaan	  
sporten	  door	  het	  bezoeken	  van	  het	  evenement	  zien	  we	  ander	  beeld.	  Hierin	  zijn	  de	  
bezoekers	  van	  de	  Zesdaagse	  Amsterdam	  het	  positiefst;	  ruim	  een	  kwart	  denkt	  vaker	  
te	  gaan	  sporten	  (zie	  figuur	  3).	  Het	  blijkt	  niet	  goed	  mogelijk	  om	  duidelijke	  voorspellers	  
aan	  te	  geven	  	  
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Figuur	  3	  Intentie	  om	  meer	  te	  gaan	  sporten	  per	  evenement	  

	  
	  
Overall	  waardering	  voor	  evenement	  en	  kennis	  over	  NWTS	  
	  
Het	  gemiddelde	  cijfer	  voor	  de	  evenementen	  is	  een	  8,1.	  Hoewel	  er	  kleine	  verschillen	  
in	  de	  cijfers	  lijken	  te	  bestaan	  tussen	  de	  verschillende	  evenementen	  is	  dit	  verschil	  niet	  
significant	  (zie	  tabel	  3).	  Een	  kwart	  van	  alle	  ondervraagden	  is	  bekend	  met	  de	  nieuw-‐
west	  topsport	  series.	  Dit	  percentage	  ligt	  duidelijk	  het	  laagst	  bij	  de	  bezoekers	  van	  de	  
Zesdaagse	  Amsterdam,	  dit	  heeft	  waarschijnlijk	  te	  maken	  dat	  er	  bij	  dit	  evenement	  
ook	  de	  meeste	  bezoekers	  van	  buiten	  Amsterdam	  komen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Evenement Cijfer Kennen NWTS 

Amsterdam Diving Cup 7,9 30% 

Triatlon Nieuw-West 7,8 28% 

Zesdaagse Amsterdam 8,1 18% 

4 Nations Volleyball Tournament 8,2 29% 

Tabel	  3	  Tevredenheid	  over	  evenement	  en	  kennis	  over	  NWTS	  per	  evenement	  
onderzoek	  per	  evenement	  
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Deelnemersevaluatie	  
	  

Deelnemers	  
Rondom	  de	  evenementen	  werden	  er	  verschillende	  side	  events	  georganiseerd.	  Bij	  de	  
Amsterdam	  Diving	  Cup	  en	  de	  Zesdaagse	  Amsterdam	  ging	  dit	  om	  sportclinics	  voor	  
kinderen.	  Bij	  de	  Triatlon	  Nieuw-‐West	  is	  er	  een	  cursus	  voor	  volwassen	  georganiseerd	  
en	  rondom	  het	  4	  Nations	  Volleyball	  Tournament	  	  verschillende	  clinics	  voor	  
volleyballers,	  trainers	  en	  LO-‐docenten2.	  Tijdens	  de	  vier	  evenementen	  zijn	  in	  totaal	  
gegevens	  verzameld	  van	  298	  deelnemers.	  Aangezien	  het	  doel	  of	  de	  doelgroep	  van	  de	  
verschillende	  side-‐events	  heel	  anders	  is	  zullen	  we	  in	  het	  onderstaande	  de	  drie	  typen	  
side	  events	  los	  van	  elkaar	  kort	  bespreken.	  	  
	  
Sportclinics	  bij	  kinderen	  
	  
Een	  van	  de	  doelen	  van	  de	  nieuw-‐west	  topsportseries	  is	  om	  kinderen	  in	  aanraking	  te	  
laten	  komen	  met	  sporten	  die	  ze	  nog	  niet	  kennen	  en	  ze	  te	  motiveren	  om	  meer	  te	  
gaan	  sporten.	  Rondom	  de	  Amsterdam	  Diving	  Cup	  hebben	  we	  bij	  de	  clinics	  gegevens	  
verzameld	  van	  21	  kinderen	  en	  rondom	  de	  Zesdaagse	  Amsterdam	  gegevens	  van	  158	  
kinderen.	  Tijdens	  het	  side	  event	  van	  de	  Amsterdam	  Diving	  Cup	  hebben	  kinderen	  
kennis	  gemaakt	  met	  schoonspringen	  en	  bij	  het	  evenement	  rondom	  de	  Zesdaagse	  
Amsterdam	  met	  baanwielrennen,	  mountainbiken	  en	  wielrennen	  op	  de	  weg.	  De	  
verschillende	  sporten	  waren	  redelijk	  bekend	  onder	  de	  kinderen	  (zie	  tabel	  4).	  
Duidelijk	  het	  minst	  bekend	  was	  het	  baanwielrennen.	  
	  
Tabel	  4	  Bekendheid	  van	  verschillende	  sporten	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Bij	  beide	  side-‐events	  gaf	  80%	  van	  de	  kinderen	  aan	  al	  vaak	  te	  sporten	  (minstens	  een	  
keer	  per	  week	  en	  gym	  op	  school	  telde	  niet	  mee).	  Van	  de	  kinderen	  die	  hebben	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Rondom	  het	  4	  Nations	  Volleybal	  Tournament	  zijn	  er	  ook	  volleybal	  lessen	  op	  scholen	  gegeven.	  Echter	  
door	  logistieke	  onvolkomenheden	  zijn	  er	  geen	  ingevulde	  vragenlijsten	  hiervan	  bij	  ons	  terecht	  
gekomen.	  

Type sport Percentage bekendheid 

Schoonspringen 76% 

Mountainbiken 89% 

Baanwielrennen 65% 

Wegwielrennen 85% 
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meegedaan	  aan	  een	  fietsclinic	  was	  46%	  lid	  van	  een	  sportvereniging,	  dit	  was	  71%	  bij	  
de	  deelnemers	  aan	  de	  divingcup	  clinic.	  Wel	  moet	  hierbij	  opgemerkt	  worden	  dat	  de	  
manier	  van	  werving	  van	  de	  kinderen	  per	  clinic	  anders	  was.3	  	  
Bijna	  alle	  kinderen	  (76%,	  n=	  108)	  gaven	  aan	  dat	  ze	  baanwielrennen,	  mountainbiken,	  
of	  wielrennen	  leuker	  of	  zelfs	  veel	  leuker	  zijn	  gaan	  vinden	  na	  de	  clinic.	  Bij	  het	  
schoonspringen	  lag	  dit	  percentage	  zelfs	  op	  95%.	  	  
Bij	  de	  kinderen	  die	  mee	  hebben	  gedaan	  aan	  de	  fietsclinics	  gaf	  iets	  minder	  dan	  de	  
helft	  (45%,	  n=70)	  aan	  lid	  te	  willen	  worden	  van	  een	  wielervereniging.	  Hierin	  was	  er	  
geen	  effect	  te	  zien	  van	  het	  type	  clinic	  (baanwielrennen,	  mountainbiken,	  of	  
wielrennen)	  dat	  de	  kinderen	  gevolgd	  hadden.	  De	  meest	  genoemde	  reden	  om	  geen	  
lid	  te	  worden	  is	  dat	  zij	  al	  lid	  zijn	  van	  een	  andere	  vereniging	  (26%).	  Andere	  redenen	  
waren:	  de	  sport	  niet	  leuk	  vinden	  (10%),	  denken	  ze	  het	  niet	  kunnen	  (6%),	  	  geen	  
vriendjes	  of	  vriendinnetjes	  die	  de	  sport	  doen	  (6%)	  en	  te	  duur	  (3%).	  Van	  de	  kinderen	  
die	  meegedaan	  hebben	  aan	  de	  schoonspring	  clinic	  gaf	  ruim	  de	  helft	  (57%)	  aan	  wel	  lid	  
te	  willen	  worden	  van	  een	  schoonspring-‐	  of	  zwemclub.	  Ook	  bij	  deze	  kinderen	  was	  de	  
meest	  genoemde	  reden	  waarom	  kinderen	  niet	  lid	  zouden	  willen	  worden	  in	  het	  feit	  
dat	  ze	  al	  lid	  zijn	  van	  een	  andere	  sportvereniging.	  
	  
Cursus	  bij	  volwassenen	  
	  
De	  Triatlon	  Nieuw-‐West	  cursus	  bij	  volwassenen	  had	  als	  doel	  om	  mensen	  enthousiast	  
te	  maken	  voor	  de	  triatlon	  en	  hen	  wat	  basisinstructies	  te	  geven.	  In	  totaal	  hebben	  19	  
mensen	  de	  vragenlijst	  ingevuld.	  	  
De	  ondervraagde	  cursisten	  sporten	  bijna	  allemaal	  vaak	  (95%),	  maar	  “slechts”	  35%	  is	  
lid	  van	  een	  sportvereniging.	  De	  sporten	  die	  deze	  deelnemers	  beoefenen	  zijn	  ook	  
vaak	  sporten	  die	  niet	  in	  verenigingsverband	  beoefend	  hoeven	  worden,	  zoals	  	  
hardlopen,	  wielrennen,	  en	  zwemmen.	  De	  meeste	  deelnemers	  deden	  mee	  met	  de	  
cursus	  om	  technische	  tips	  te	  krijgen	  (68%)	  of	  omdat	  ze	  aangeven	  het	  gezellig	  te	  
vinden	  met	  andere	  mensen	  te	  trainen	  (58%).	  De	  cursus	  had	  een	  motiverend	  effect	  
op	  de	  cursisten:	  twee	  van	  de	  drie	  cursisten	  gaf	  aan	  na	  de	  cursus	  vaker	  te	  willen	  
blijven	  sporten.	  
	  
Clinics	  voor	  volleyballers,	  trainers	  en	  LO-‐docenten	  
	  
Er	  zijn	  drie	  verschillende	  clinics	  georganiseerd	  rondom	  het	  4	  Nations	  Volleyball	  
Tournament.	  Van	  de	  100	  ingestuurde	  vragenlijsten	  zijn	  er	  acht	  van	  LO-‐docenten	  	  die	  
hebben	  meegedaan	  aan	  de	  docentenscholing	  Smashbal,	  63	  van	  mensen	  die	  de	  train-‐
de-‐trainer	  clinic	  hebben	  gevolgd	  en	  24	  van	  volleyballers	  die	  aan	  de	  clinic	  van	  Ron	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bij	  de	  divingcup	  clinic	  zijn	  de	  kinderen	  geworven	  bij	  de	  schoolzwemlessen	  bij	  de	  fietsclinic	  zijn	  alle	  
basisscholen	  in	  Nieuw-‐West	  aangeschreven	  
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Zwerver	  hadden	  meegedaan4.	  De	  docentenschool	  Smashbal	  werd	  het	  hoogst	  
gewaardeerd	  met	  een	  gemiddeld	  rapportcijfer	  van	  8,5.	  De	  clinic	  van	  Ron	  Zwerver	  
werd	  met	  8	  gewaardeerd	  en	  de	  train-‐de-‐trainer	  clinic	  met	  een	  7,5.	  	  
In	  tabel	  5	  staat	  aangegeven	  hoeveel	  procent	  van	  de	  clinic	  bezoekers	  het	  
hoofdtoernooi	  al	  kende	  voor	  de	  clinic.	  Dit	  percentage	  was	  bij	  de	  clinic	  van	  Ron	  
Zwerver	  erg	  laag	  (38%).	  Wel	  gaven	  al	  deze	  clinic	  deelnemers	  aan	  zeker	  naar	  het	  
hoofdtoernooi	  te	  komen.	  Daarmee	  heeft	  deze	  clinic	  voor	  veel	  nieuwe	  bezoekers	  
gezocht.	  De	  deelnemers	  aan	  de	  docentenscholing	  zijn	  veel	  minder	  geneigd	  om	  het	  
hoofdtoernooi	  te	  bezoeken.	  Dit	  heeft	  waarschijnlijk	  te	  maken	  met	  het	  feit	  dat	  deze	  
clinic	  op	  een	  andere	  dag	  georganiseerd	  werd	  dan	  het	  hoofdevenement.	  
	  
Tabel	  5	  Kennis	  van	  toernooi	  en	  bezoeken	  hoofdevenement	  per	  clinic	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Bij	  vijf	  vragenlijsten	  was	  dit	  niet	  ingevuld.	  

Type clinic Kende toernooi 
al? 

Bezoek 
hoofdevenement 

Docentenscholing Smashbal 88% 25% 

Train-de-trainers 71% 68% 

Clinic Ron Zwerver 38% 100% 
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Samenvatting	  en	  conclusie	  
	  
Uit	  deze	  rapportage	  blijkt	  dat	  zowel	  de	  bezoekers	  als	  de	  deelnemers	  aan	  de	  side-‐
events	  gemiddeld	  genomen	  sportieve	  mensen	  zijn.	  Ze	  sporten	  vaak	  en	  zijn	  vaker	  dan	  
gemiddeld	  in	  Nederland	  lid	  van	  een	  sportclub.	  Wel	  zijn	  er	  grote	  verschillen	  per	  type	  
evenement.	  De	  bezoekers	  van	  de	  Triatlon	  Nieuw-‐West	  zijn	  het	  minst	  sportief,	  
gevolgd	  door	  bezoekers	  van	  de	  Amsterdam	  Diving	  Cup.	  Bij	  de	  Triatlon	  Nieuw-‐West	  is	  
dit	  te	  verklaren	  door	  het	  feit	  dat	  er	  onder	  de	  bezoekers	  waarschijnlijk	  ook	  veel	  
toevallige	  passanten	  zitten	  (en	  niet	  alleen	  hardcore	  sportliefhebbers).	  Bij	  de	  
Amsterdam	  Diving	  Cup	  lijkt	  het	  zo	  te	  zijn	  dat	  de	  bezoekers	  vooral	  vrienden	  en	  familie	  
van	  deelnemers	  zijn.	  	  
	  
Grote	  verschillen	  bestaan	  er	  tussen	  de	  hoofdevenementen	  in	  de	  mate	  waarin	  de	  
bezoekers	  zin	  krijgen	  om	  meer	  te	  gaan	  sporten	  door	  het	  evenement.	  Bijna	  de	  helft	  
van	  de	  bezoekers	  van	  het	  4	  Nations	  Volleyball	  Tournament	  geeft	  aan	  veel	  meer	  zin	  
te	  krijgen	  tegen	  ongeveer	  20%	  bij	  de	  Amsterdam	  Diving	  Cup	  en	  de	  Triatlon	  Nieuw-‐
West.	  Dit	  verschil	  heeft	  waarschijnlijk	  te	  maken	  met	  het	  type	  bezoekers	  van	  de	  
evenementen.	  Het	  lijkt	  dat	  de	  Zesdaagse	  Amsterdam	  en	  het	  4	  Nations	  Volleyball	  
Tournament	  vooral	  door	  “traditionele”	  bezoekers	  bezocht	  worden.	  Hiermee	  worden	  
sportliefhebbers	  met	  vaak	  ook	  een	  achtergrond	  in	  de	  sport	  in	  kwestie	  bedoeld.	  Deze	  
traditionele	  groep	  krijgt	  door	  het	  zien	  van	  de	  sport	  waarvan	  ze	  houden	  waarschijnlijk	  
veel	  zin	  om	  te	  sporten.	  De	  bezoekers	  van	  de	  Triatlon	  Nieuw-‐West	  en	  de	  Amsterdam	  
Diving	  Cup	  hebben	  minder	  vaak	  ervaring	  met	  de	  sport	  zelf	  en	  zijn	  ook	  minder	  
fanatieke	  sporters.	  Deze	  groep	  krijgt	  minder	  snel	  zin	  door	  het	  zien	  van	  sporten.	  
Wanneer	  we	  kijken	  naar	  de	  intentie	  om	  meer	  te	  sporten	  na	  het	  bezoeken	  van	  het	  
evenement	  zien	  we	  een	  ander	  beeld.	  Dit	  percentage	  ligt	  gemiddeld	  net	  iets	  boven	  de	  
20%	  en	  verschilt	  weinig	  per	  evenement.	  Het	  bleek	  echter	  helaas	  niet	  mogelijk	  om	  
duidelijke	  voorspellers	  of	  groepen	  aan	  te	  geven	  die	  meer	  of	  minder	  een	  intentie	  
uitspreken	  om	  meer	  te	  gaan	  sporten	  door	  het	  evenement.	  	  
	  
Bij	  de	  side-‐events	  zien	  we	  dat	  de	  kinderen	  de	  sporten	  veel	  leuker	  zijn	  gaan	  vinden	  na	  
het	  deelnemen	  aan	  de	  clinic.	  Ongeveer	  de	  helft	  van	  de	  kinderen	  zou	  lid	  willen	  
worden	  van	  een	  sportvereniging	  na	  het	  doen	  van	  de	  clinic.	  Dit	  cijfer	  laat	  zien	  dat	  het	  
door	  de	  clinics	  lukt	  om	  kinderen	  enthousiast	  voor	  sporten	  te	  krijgen.	  De	  meest	  
genoemde	  reden	  om	  geen	  lid	  te	  worden	  is	  dat	  zij	  al	  lid	  zijn	  van	  een	  andere	  vereniging	  
(26%).	  Het	  is	  aan	  te	  raden	  om	  de	  koppeling	  met	  de	  vereniging	  te	  continueren	  zodat	  
kinderen	  ook	  de	  kans	  krijgen	  om	  nog	  eens	  een	  proefles	  bij	  een	  vereniging	  te	  krijgen.	  
Het	  is	  zonde	  als	  het	  alleen	  maar	  blijft	  bij	  een	  eenmalige	  clinic	  als	  er	  meer	  wensen	  en	  
mogelijkheden	  zijn.	  	  
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Een	  kwart	  van	  alle	  ondervraagden	  bezoekers	  van	  het	  hoofdevenement	  is	  bekend	  
met	  de	  Nieuw-‐West	  Topsport	  series.	  Dit	  percentage	  ligt	  duidelijk	  het	  laagst	  bij	  de	  
bezoekers	  van	  de	  Zesdaagse	  Amsterdam,	  dit	  heeft	  waarschijnlijk	  te	  maken	  dat	  er	  bij	  
dit	  evenement	  ook	  de	  meeste	  bezoekers	  van	  buiten	  Amsterdam	  komen.	  Er	  is	  dus	  
nog	  een	  boel	  te	  winnen	  aan	  naamsbekendheid	  en	  in	  2013	  moeten	  we	  zien	  of	  de	  
extra	  activiteiten	  op	  dit	  gebied	  ook	  aangeslagen	  zijn.	  
 


