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Samenvatting

De Omloop van Empel staat als een huis. Dat mag 
geconcludeerd worden uit de enquête die in november 2019 
gehouden is onder deelnemers van de Omloop van Empel. Het 
doel van de enquête was om aanknopingspunten te bepalen 
waarop het bestuur de komende jaren verder dient te 
ontwikkelen. 

Deelnemers zijn heel tevreden over de huidige opzet van de 
Omloop van Empel. Opvallend is dat men meermaals aangeeft 
dat er niks veranderd hoeft te worden; “blijf vooral zo 
doorgaan!”. Ook waardeert men de kleinschaligheid, de 
professionele aanpak maar bovenal de gezelligheid van dit 
evenement. 

Aan de hand van de resultaten uit dit rapport, zal het bestuur 
van de Omloop van Empel een “nieuwe” route bepalen en 
werkgebieden formuleren om op bepaalde elementen de 
verbeteringen door te voeren. Aan alle respondenten grote 
dank voor de tijd!

Bestuur Omloop van Empel



Respondentenspreiding



Vraag 3: Drivers voor deelname

Primaire drivers:

- Gezelligheid
- Sportieve prestatie
- Kleinschaligheid

Secondaire drivers:

- Lokaal innitiatief
- Opzet routes
- Samenlopen
- Medaille



Drivers voor deelname

Toelichting op “anders” 



Vraag 4: Kernwoorden Omloop van Empel
Top 5 meest gebruikte termen

1 – Gezellig

2 – Kleinschalig

3 – Goed georganiseerd

4 – Mooie/leuke route(s)

5 - Lokaal



Vraag 5: Wat heeft men gemist tijdens de  Omloop 
van Empel
Top 5 meest gebruikte termen

1 – Niets

2 – Sfeer op route 

3 – Kinderactiviteiten



Vraag 6: meer focus in de komende jaren op:



Vraag 7: belangrijkheid diverse elementen:

Primaire drivers:

- Verzorgingsposten
- Sfeer op de route
- Tijdsregistratie
- Sfeer en gezelligheid

Secondaire drivers:

- Doorkomst door Empel
- Kidsrun
- Food & drinks op terrein
- Professionele uitstraling



Vraag 8: belangrijkheid thema “duurzaam”:

De uitkomsten op deze open vraag zijn tweeledig: de 
één vindt het (heel) belangrijk, de ander (totaal) niet. 

Op basis van de gegeven antwoorden:

Uitgelichte feedback “belangrijk”:

Plastic flessen zijn onnodig en slecht voor milieu
Geen plastic bekertjes gebruiken
Sponsen/bekertjes zijn slecht voor milieu
Plastic voorkomen!

Uitgelichte feedback “onbelangrijk”:

Water onderweg belangrijker dan duurzaamheid (wel opruimen)
Het gaat om het hardlopen
Parcours is altijd schoon daags erna, dus het wordt opgeruimd



Vraag 9: deelname Omloop aan SCR:

Feedback “belangrijk”:
- Draagt bij aan lokaal gevoel
- Mooie uitdaging
- Extra wedstrijd element
- Onderlinge competitie

Feedback “neutraal/onbelangrijk”
- Voor mensen persoonlijk niet belangrijk maar ook 

geen rejector.
- Men wil niet het gevoel hebben eraan mee te 

betalen 



Vraag 10: wat mist men aan de Omloop, rejectors

Overwegend antwoord is dat men niks mist. De mensen 
die wel iets missen ≈ <15% geeft aan:

- Individuele antwoorden -
• Andere starttijden: nu laat in de middag = warm
• 3 x hetzelfde rondje is onaantrekkelijk
• Weersomstandigheden (warm)
• Meer bekendheid
• Douchegelegenheid
• Bewaakte tassen/spullen
• Opvang voor kids tijdens loop
• 16km is dodelijk saai
• Teveel inschrijvingen
• Kluisjes
• Drank ivm hitte



Vraag 11: hoogte inschrijfgeld



Vraag 12: welke elementen wil men toegevoegd 
zien?

Top 5

Niks, prima zo!
Meer muziek/sfeer onderweg
Andere afstanden (21km, 7,5km, marathon)
Wandeltocht
Familyrun

Daarnaast enkele individuele opmerkingen:

- Douchegelegenheid
- Fruit onderweg
- Kinderactiviteiten, meer vermaak
- Vroeger op de dag
- Meer (gezondere) horeca op startlocatie



Vraag 13: organisatie Christmas Run

Top 3 binnen “anders”:

Ken ik niet, onbekend
Leuk, maar ik kan nooit ivm… 
Leuk!



Vraag 14: op welke manier is “wie daag jij uit?!” nog 
meer in te zetten?
Deze vraag is veelal verkeerd geïnterpreteerd. 

Inschrijven als team mogelijk maken
bedrijf
family
vriendengroep

Trainingsrondjes organiseren in aanloop naar de 
Omloop; hiermee kun je mensen uitdagen. 

Trainingen aanbieden in aanloop.

Inschrijfbon maken als cadeaubon; leuk om cadeau 
te geven!



Vraag 15: hoe kent men de Omloop van Empel?



Vraag 16: hoe beoordeelt u de volgende 
elementen?



Vraag 17: heeft u een gouden tip?!

Vaker genoemd:
• Vooral zo doorgaan!
• Kleinschalig en gezellig blijven
• Niet groot willen worden!
• Andere routes
• Meer sfeer onderweg; meer gejuich langs de kant
• Andere starttijden ivm warmte (avond, ochtend)

Individuele tips:
• Selfie-kader in aanloop naar route zodat je kan 

laten zien (en delen) dat je meedoet!
• Maak de 5km nou eens écht 5km!
• Sponsoren via de Bossche Business Runners
• Verkeersregelaars bewijs geven dat ze fietsers 

tegen mogen houden; nu geeft dat spanning!


