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Ik ben een mountainbike met / zonder licentie: Aantal jaren licentie:

Ik heb dit jaar meer / minder wedstrijden gereden dan in het verleden:

Algemene vragen
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Mijn wedstrijdfocus ligt op:
Algemene vragen

Cross-country

Marathon

Streetrace / XCE

Overige (24u enz)
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Ik heb dit jaar meer of minder Cross-country wedstrijden gereden dan in het verleden:
Algemene vragen

Focus op andere wedstrijden

Reisafstand icm wedstrijdduur

Te hoge kosten

Parcoursen niet attractief genoeg

Niet van toepassing

Overige, vul in*

Ik heb meer wedstrijden gereden

*Geen duidelijke extra noemenswaardige redeneren ingevuld buiten bovenstaande punten
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Samenvoegen masters 30+ & Amateur categorie

Samenvoegen masters 30+ & Elite categorie

Algemene vragen
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De (her)introductie van de NL cup heeft mij gemotiveerd meer  
wedstrijden te rijden:

Ik zou graag meer variatie in NL cup wedstrijden zien door  
bijvoorbeeld het toevoegen van een Marathon of Streetrace

Ik vind het belangrijk dat er een regelmatigheidsklassement  
als de NL Cup of Beneluxcup blijft bestaan:

NL Cup

Een toevoeging van ander type wedstrijden zou mij aanspo- 
ren meer wedstrijden uit de NL cup te gaan rijden:
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Mijn favoriete NL cup parcours dit jaar was:

Ik zie graag meer technische parcoursen in de NL cup:

NL Cup
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Wat is dit jaar het best bevallen tijdens de NL cup:
NL Cup

- De sfeer en gemoedelijkheid op wedstrijddagen 

- Het initiatief dat is genomen om weer een cup te organiseren 

- Terugkeer van de wedstrijd in Groesbeek en het oldskool format 

- Toegankelijke / niet te gevaarlijke parcoursen 

- Snelle correcte verwerking van uitreiking startnummers 

- Aantal wedstrijden op de kalender 

- Het houden van alle wedstrijden op een dag 

* Meest aangegeven reacties zijn gefilterd en hierboven weergegeven
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Wat is dit jaar het minst goed bevallen tijdens de NL cup:
NL Cup

- De hoeveelheid kunstmatige geknutselde hindernissen zonder flow. Met name Apeldoorn word hier in benadrukt. 

- Handhaven van onnodig strikte regels. Met name inrijden, plaatsen van teamtenten en de kosten daarvan. 

- Wisselende starttijden per wedstrijd 

- Kleinere deelnemersaantallen 

* Meest aangegeven reacties zijn gefilterd en hierboven weergegeven
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De Benelux cup heeft mij gemotiveerd meer wedstrijden te rijden:

Een reden voor mij om geen wedstrijden uit de Benelux cup te rijden is:

Benelux Cup
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Een reden voor mij om geen Benelux Cup wedstrijden te rijden zijn:
Benelux Cup

- Afstand en tijd. De wedstrijden zijn ver weg en lastig waardoor je al snel een heel weekend van huis bent wanneer je goed  
wilt verkennen. 

- (Te) lastige parcoursen. Antwoord voornamelijk gegeven door respondenten uit de masters categorie 

- (Te) hoge kosten. Met name inschrijfkosten 

* Meest aangegeven reacties zijn gefilterd en hierboven weergegeven
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Wat zou je graag anders zijn in de Benelux Cup
Benelux Cup

- Verlaging inschrijfkosten. Kosten niet in verhouding met wedstrijdduur 

- Wedstrijdprogramma op één dag in plaats van volledig weekend.  
Voorkeur voor wedstrijden op zondag met mogelijkheid tot inrijden op zaterdag 

- Beter gevulde kalender 

* Meest aangegeven reacties zijn gefilterd en hierboven weergegeven
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Ik zie toekomst in het Nederlandse (competitief) mountainbiken  
wanneer er meer wordt ingezet op:

Koersen op een vaste route, een goed idee?

Parcoursen en wedstrijdconcepten

In welke vorm zou je deze wedstrijden het liefste zien?
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Wat zou je graag anders zijn in de Benelux Cup
Conclusie

- Verlaging inschrijfkosten. Kosten niet in verhouding met wedstrijdduur 

- Wedstrijdprogramma op één dag in plaats van volledig weekend.  
Voorkeur voor wedstrijden op zondag met mogelijkheid tot inrijden op zaterdag 

- Beter gevulde kalender 

* Meest aangegeven reacties zijn gefilterd en hierboven weergegeven
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Wat zou je graag anders zijn in de Benelux Cup
Conclusie

- Verlaging inschrijfkosten. Kosten niet in verhouding met wedstrijdduur 

- Wedstrijdprogramma op één dag in plaats van volledig weekend.  
Voorkeur voor wedstrijden op zondag met mogelijkheid tot inrijden op zaterdag 

- Beter gevulde kalender 

* Meest aangegeven reacties zijn gefilterd en hierboven weergegeven
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Wat moet er veranderen aan het huidige wedstrijdformaat en aanbod in Nederland waardoor er meerdere renners aan de start verschijnen?
Conclusie

Algemeen: 

- Amateurs & masters 30+ samenvoegen tot één categorie (amateurs) 

NL Cup: 

- Lagere inschrijfkosten per wedstrijd 

- Hoge drempel om te starten met wedstrijden proberen te verlagen. Proberen de kosten te verlagen 

- Wedstrijden zo laagdrempelig mogelijk maken en vooral een prettige sfeer creëren door soepel met de regels om te gaan 

- Handgemaakte obstakels alleen inpassen in een parcours wanneer dit een toegevoegde waarde heeft voor de wedstrijd 

- NL Cup parcoursen niet te technisch maken en meer ‘old-skool’ houden 

- Er is vraag naar afwisseling in wedstrijdformats en langere wedstrijden 

- Proberen niet KNWU wedstrijden te betrekken bij de Cup 
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Wat moet er veranderen aan het huidige wedstrijdformaat en aanbod in Nederland waardoor er meerdere renners aan de start verschijnen?
Conclusie

Benelux Cup: 

- Inschrijfkosten drastisch omlaag 

- Een compact programma op één dag (zondag wedstrijddag, zaterdag verkennen) 

- Duidelijk verschil in technisch aspect voor masters en overige categorieën. 
De B-lijn moet ook daadwerkelijk makkelijker zijn. 

- Benelux Cup parcoursen mogen lastiger en technischer zijn dan NL Cup parcoursen en zich zo profileren als aansluiting  
richting het buitenland. 

- Proberen wedstrijddata’s te matchen met andere bonden en organisaties 

- Landelijke techniektrainingen in RTC’s voor niet jeugdleden zoals reeds goed werkt voor het veldrijden.  
Vooral gericht op het trainen van de nieuwe technische features in wedstrijden zoals rockgardens, drops enz. 
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Wat moet er veranderen aan het huidige wedstrijdformaat en aanbod in Nederland waardoor er meerdere renners aan de start verschijnen?
Conclusie

Parcoursen & Wedstrijdconcepten: 

- Proberen een goede mix te vinden tussen moderne korte wedstrijden met bijbehorende korte technische rondes en  
oldskool wedstrijden met langere tijdsduur. Er is duidelijk vraag naar een ‘bergrace’ achtig concept of marathons. 

- Mogelijkheden onderzoeken tot het organiseren van wedstrijden of chrono’s op en rond bekende vaste routes in het land. 
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Huidige Actiepunten

NL Cup & Beneluxcup 

- De knwu gaat aan organisatoren het advies uitbrengen de inschrijfkosten te verlagen. 

- Rekeningrijden komt te vervallen in 2018. 

- In 2018 zullen er meer wedstrijden bijkomen. De kalender zal ook beter gespreid zijn. 

- De KNWU gaat advies uitbrengen wedstrijden zoveel mogelijk op één dag te organiseren.  Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. 
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Huidige Actiepunten

Marathoncup 

- Er word gewerkt aan een landelijke marathoncup bestaande uit minstens 5 wedstrijden in Nederland 

Zomeravondcompetities 

- Momenteel word onderzocht of er draagvlak is om de  Regionale kleinschalige wedstrijden zoals de wintercompetities  
ook in de zomer te organiseren op doordeweekse avonden. 


