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BRUSSELS UNIVERSITIES CYCLOCROSS
BEVRAGING TOESCHOUWERS
Inge Derom, Veerle De Bosscher & Jens De Rycke



• Tijdens de eerste editie van de Brussels Universities Cyclocross (06/01/2019)

• Op de campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek

• Georganiseerd door de onderzoeksgroep Sport & Society

• Enquêtes afgenomen door masterstudenten LOBW

BEVRAGING TOESCHOUWERS



PROFIEL VAN DE TOESCHOUWERS



200 enquêtes

Gemiddelde leeftijd

35 jaar

Student aan de VUB

30%

Eerste keer naar de 
cyclocross

Rapportcijfer voor 
het evenement

40%

25%

Percentage vrouwen

Gezelschap

Gezin/familie 29%

Vrienden 60%
8,32
10

KERNCIJFERS



200 enquêtes

Gemiddelde leeftijd

35 jaar30%

Student van de VUB

Gezelschap

29%

60%

KERNCIJFERS

31%

Alumnus van de VUB

Personeel van de VUB

13%

Kinderen studeren 
aan de VUB

5%



Rapportcijfer tevredenheid 
over het evenement

8,32

10

KERNCIJFERS

Intern aan VUB (studenten, alumni en personeel) 8,27/10

Extern aan VUB (alle andere bezoekers) 8,41/10

Geen significant verschil tussen beide groepen



Rapportcijfers voor de campus van de VUB Totaal Intern Extern

Infrastructuur 7,46/10 7,35/10 7,67/10

Aantrekkelijkheid 7,89/10 8,03/10 7,64/10

Sfeer en gezelligheid 8,14/10 8,40/10 7,67/10

Significant verschil op sfeer en gezelligheid tussen beide groepen

KERNCIJFERS



Men vindt het belangrijk dat de VUB en ULB hun campussen openstellen 
voor de organisatie van een cyclocross in Brussel. 

Rapportcijfer 7,45/10

KERNCIJFERS

Intern aan VUB (studenten, alumni en personeel) 7,48/10

Extern aan VUB (alle andere bezoekers) 7,40/10

Geen significant verschil tussen beide groepen



Men acht de kans groot dat men volgend jaar opnieuw naar de 
cyclocross op de VUB campus zal komen. 

Rapportcijfer 8,48/10

KERNCIJFERS

Intern aan VUB (studenten, alumni en personeel) 8,59/10

Extern aan VUB (alle andere bezoekers) 8,30/10

Geen significant verschil tussen beide groepen



BELEVING VAN DE TOESCHOUWERS



Ervaring en beleving tijdens het evenement M %

Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer en ambiance is op de cyclocross 4,46 94

De cyclocross biedt me een gelegenheid om met vrienden af te spreken 3,96 77

Ik waardeer de cross omwille van de sportiviteit onder de toeschouwers en renners 3,91 76

De uitslag van de cyclocross is voor mij niet belangrijk, zolang het een boeiende wedstrijd is 3,83 66

De cyclocross biedt me een mogelijkheid om te netwerken 3,06 40

Tijdens de cyclocross ben ik erg gefocust op de prestatie van mijn idool/idolen 2,61 27

Tijdens de cyclocross kan ik mensen ontmoeten in een professionele context 2,61 26

Wie de cyclocross wint, is voor mij heel belangrijk 2,36 20

Items zijn door de toeschouwers gescoord op (1) helemaal niet van toepassing tot (5) helemaal van toepassing
Items zijn gerangschikt van hoge naar lage gemiddelde score / van helemaal van toepassing naar minder van toepassing
M = gemiddelde score; % = percentage toeschouwers met score (helemaal) van toepassing (scores 4 en 5)



Ervaring en beleving tijdens het evenement
Nieuwe 

toeschouwers 
(M en %)

Ervaren 
toeschouwers 

(M en %)
Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer en ambiance is op de cyclocross 4,34 90 4,58 98

De cyclocross biedt me een gelegenheid om met vrienden af te spreken 3,96 75 3,95 78

Ik waardeer de cross omwille van de sportiviteit onder de toeschouwers en 
renners 3,59 63 4,13 84

De uitslag van de cyclocross is voor mij niet belangrijk, zolang het een 
boeiende wedstrijd is 3,70 62 3,96 69

De cyclocross biedt me een mogelijkheid om te netwerken 2,95 33 3,13 46

Tijdens de cyclocross ben ik erg gefocust op de prestatie van mijn idool/idolen 2,00 14 3,04 36

Tijdens de cyclocross kan ik mensen ontmoeten in een professionele context 2,47 19 2,69 30

Wie de cyclocross wint, is voor mij heel belangrijk 1,86 9 2,72 27

Nieuwe toeschouwers gaan voor de eerste keer naar de cyclocross
Items die vetgedrukt zijn, duiden op significante verschillen tussen beide groepen (p < .001)
M = gemiddelde score; % = percentage toeschouwers met score (helemaal) van toepassing (scores 4 en 5)



Wat zijn de voornaamste redenen om op de Brussels Universities Cyclocross te zijn?
Toeschouwers waren er vooral…

Ranking 
% 

akkoord

Om te genieten met vrienden van sfeer en ambiance

Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer en ambiance is op de cyclocross 1

De cyclocross biedt me een gelegenheid om met vrienden af te spreken 2

Ter waardering voor de sport en de sportiviteit van de renners 

Ik waardeer de cross omwille van de sportiviteit onder de toeschouwers en renners 3

De uitslag van de cyclocross is voor mij niet belangrijk, zolang het een boeiende wedstrijd is 4

Zodat ze kunnen netwerken in een professionele context

De cyclocross biedt me een mogelijkheid om te netwerken 5

Tijdens de cyclocross kan ik mensen ontmoeten in een professionele context 7

Om te supporteren voor een specifieke atleet

Tijdens de cyclocross ben ik erg gefocust op de prestatie van mijn idool/idolen 6

Wie de cyclocross wint, is voor mij heel belangrijk 8



Zodat ze kunnen netwerken 
in een professionele context

Om te genieten met vrienden 
van sfeer en ambiance

Ter waardering voor de sport en 
de sportiviteit van de renners 

Om te supporteren voor een 
specifieke atleet

Toeschouwers waren er vooral…
(Aantal score >= 4 op een schaal van 5)

n=47 n=156

n=28n=121

58% ervaren toeschouwers
74% is al op de VUB geweest
28% studenten, 33% alumni en 14% personeel

62% ervaren toeschouwers
70% is al op de VUB geweest
25% studenten, 26% alumni en 17% personeel

82% ervaren toeschouwers
68% voor de eerste keer op de VUB
75% externe toeschouwers

62% ervaren toeschouwers
70% al op de VUB geweest
23% studenten, 30% alumni en 13% personeel



BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN & AANBEVELINGEN



Toch heel wat ‘netwerkers’ aanwezig

Versterken relatie tussen wetenschap & topsport

Mogelijkheden voor alumni en personeel van VUB

Weinig supporters gericht op prestaties van 
specifieke atleet (te verklaren door grote groep 
nieuwe toeschouwers)

Trouwe fans vonden hun weg naar de nieuwe locatie 
en willen volgend jaar ook terugkomen naar de cross 
op de VUB

Sportiviteit bij toeschouwers en renners belangrijke 
drijfveer toeschouwers

Niet wie wint, maar de spanning van de wedstrijd is 
voor velen belangrijk (aantrekkelijk parcours)

Belang van veilig en sportief klimaat voor aantrekken 
nieuw publiek

Zodat ze kunnen netwerken 
in een professionele context

Om te genieten met vrienden 
van sfeer en ambiance

Ter waardering voor de sport en 
de sportiviteit van de renners 

Om te supporteren voor een 
specifieke atleet

Belangrijkste bevindingen

Goede sfeer en ambiance zijn heel belangrijk

Sfeer en gezelligheid op VUB scoort hoog

Voor 40% eerste kennismaking met cyclocross, 
hierdoor ook een jonger en vrouwelijker publiek 
aangetrokken 



Zodat ze kunnen netwerken 
in een professionele context

Om te genieten met vrienden 
van sfeer en ambiance

Ter waardering voor de sport en 
de sportiviteit van de renners 

Om te supporteren voor een 
specifieke atleet

Voornaamste aanbevelingen

Oog blijven hebben voor de noden van de grote groep 
netwerkers (VIP & netwerkmogelijkheden)

Unieke kans benutten om verwevenheid tussen wetenschap & 
sport verder uit te bouwen 

Potentieel om duurzame band op te bouwen met alumni via 
de organisatie van dit event

Het Brussels University Cyclocross publiek is gericht op 
beleving, minder op prestaties van specifieke atleten

Belang van herkenbare toppers is wel nodig voor spankracht

Inzetten op communicatie omtrent vervoersmogelijkheden; 
locatie in stedelijke omgeving is ongewoon voor cyclocross 
supporters

Belang van sportiviteit benadrukken in communicatie bij 
zowel toeschouwers als renners

Positieve waarden promoten bij families met jonge kinderen 
als nieuwe toeschouwers

Maatregelen nemen om verhoogde spankracht van de 
wedstrijden te faciliteren (vb. bij uitbouw parcours)

Verder inzetten op sfeer en ambiance voor/tijdens/na het 
evenement, want dit is de belangrijkste drijfveer voor 
toeschouwers

De Brussels University Cyclocross maakt cyclocross 
toegankelijker voor een jonger en vrouwelijker publiek



www.sportandsociety.be

sportandsociety - VUB

@sasoVUB

saso@vub.be


