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Samenvatting
De opdrachtgevende organisatie van dit onderzoek is de stichting ‘Die Berg Komt Er’. De stichting is
ontstaan vanuit een column van Thijs Zonneveld waarin hij opperde om een berg te gaan bouwen in
Nederland. Vanuit dit idee is een stichting ontstaan welke momenteel de haalbaarheid van een
kunstmatige berg in de ‘polder’ aan het onderzoeken is. De aanleiding tot dit onderzoek is dat er door
de bouw van een berg, verschillende sporten in aanmerking komen om gefaciliteerd te worden op de
berg. Een sport die in aanmerking komt en binnen dit onderzoek centraal staat, is de lifestylesport
downhill mountainbiken. Op basis van onderzoek is verantwoord of dit daadwerkelijk zo is. Het
probleem binnen dit onderzoek is dat de stichting geen duidelijk beeld had over wat de downhill
mountainbiker precies wil met de kunstmatige berg en of dit toepasbaar is. Vanuit de probleemanalyse
is de volgende doelstelling geformuleerd:
‘Inzicht krijgen in de wensen en behoeften vanuit de downhill mountainbikesport, ten einde gericht
advies te kunnen geven hoe de dienstverlening en de facilitering er voor deze sport op de toekomstige
berg in Nederland uit moet zien om optimaal aan te sluiten op de downhill mountainbike scene.’
Centraal binnen dit onderzoek staan de wensen en behoeften die vanuit de downhill
mountainbikesport invloed hebben op de diensten en faciliteiten die de stichting op de berg aan wil
bieden. Dit omvat ten eerste wensen en behoeften van de sporters aan de diensten en faciliteiten en
beleving. Daarnaast de wensen van mountainbikesportbonden die effect hebben op de exploitatie van
de sport op de berg. Om deze gegevens te ondersteunen is er gekozen om een profiel op te stellen
van de downhill mountainbiker. Daarnaast is er een schatting gemaakt van de omzet die gegenereerd
kan worden uit deze doelgroep aan de hand van de gemiddelde besteding en de geschatte
bezoekersaantallen die naar de berg willen komen voor deze sport. Als laatste is er gekeken naar best
practices van downhill locaties om te leren van deze kennis en ervaring.
Om de bovenstaande inzichten te vergaren zijn er vanuit de literatuur ondersteunende theorieën en
modellen gebruikt om binnen duidelijke kaders de inzichten te verkrijgen. Voor het opstellen van het
profiel zijn socio-demografische kenmerken gebruikt en de Tribe Analyse van Hofstede (2005). De
Tribe analyse is gebruikt om de lifestyle van deze doelgroep in kaart te brengen. Voor het in kaart
brengen van de wensen en behoeften van downhill mountainbikers is het geheel aan diensten en
faciliteiten gezien als één veelzijdig product, welke bestaat uit meerdere tastbare en ontastbare
producten. Om dit product te kunnen analyseren is productbeschrijvingsmodel van Kotler (2011)
gebruikt. Om vergelijkbaar aanbod van downhill locaties te analyseren is de marketingmix van Kotler
(2011) gebruikt. Dit gaf buiten het product als geheel een breder perspectief waarop downhill locaties
hun bedrijfsvoering kunnen sturen. Als laatste is er gekozen om de wensen van de doelgroep qua
beleving te kaderen binnen de belevingsdomeinen van Pine en Gillmore (2000). Dit model laat
duidelijk zien welke elementen er aan een sportvoorziening toegevoegd moeten worden om een
memorabele beleving te kunnen creëren.
Vanuit de inzichten die centraal staan binnen dit onderzoek is met de theoretische kennis vanuit de
inhoudelijke verkenning, gekomen tot de vraagstelling van dit onderzoek. Binnen deze vraagstelling
zijn zes deelvragen geformuleerd waar door middel van onderzoek antwoord op gegeven is. De
technieken die hiervoor gebruikt zijn, zijn deskresearch en kwalitatief onderzoek. Het deskresearch is
uitgevoerd om vanuit bestaande bronnen informatie te achterhalen. Binnen het kwalitatieve onderzoek
zijn diepte interview en participerend observaties uitgevoerd. De interviews zijn onder de doelgroep
zelf, mountainbike sportbonden en exploitanten van mountainbikelocaties gehouden. Met deze
technieken kon er diep ingegaan worden op de stof en vanuit een breed perspectief een duidelijk
beeld gevormd worden over de wensen en behoeften die centraal staan binnen deze sport en hoe
deze tot uiting kunnen komen op de berg.
De essentie waar het bij deze sport om gaat is krijgen van een kick door het ondernemen in een
extreme activiteit en dit alles doen in een ongedwongen ‘laidback-achtige’ sfeer. Hierbij is het van
belang dat men kan ontsnappen aan de realiteit in een natuurlijke en rustgevende omgeving. Binnen
bikeparken is dit niet altijd haalbaar maar er moet een goede balans zitten tussen natuurgebied en
pretpark en de berg moet zo echt mogelijk aanvoelen. De berg moet een multidisciplinair bikepark
worden met een breed pallet aan moeilijkheidsgraden en parcours. Binnen de parcours moeten alle
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denkbare obstakels te vinden zijn. Het is van belang dat elke discipline binnen het extremere
mountainbiken een plek krijgt en dat er binnen een aantal disciplines verschillende parcours met
verschillende moeilijkheidsgraden aangeboden worden. De parcours kunnen wel op verschillende
manieren bereden worden, de zogeheten lijnen. Zo kan één parcours multi-inzetbaar zijn voor
meerdere moeilijkheidsgraden.
Het bovenstaande komt vanuit de visie die voortgekomen is uit het profiel van de downhill
mountainbiker. In principe beoefenen alle downhill mountainbikers ook andere disciplines en zij
zouden deze graag terug willen zien op de berg. Daarnaast is de opstap om te beginnen met het
downhill mountainbiken te groot waardoor er op deze manier een grotere doelgroep aangesproken
kan worden. De disciplines welke het meeste terug moeten komen op de berg zijn downhill en freeride
en in mindere maten fourcross, dirt jumpen en slopestyle. Tussen de disciplines zit veel overlap en
deze worden ook vaak gecombineerd binnen parcours.
Op jaarbasis wordt geschat dat deze sport 35.000 bezoekers zal trekken naar de berg en afgerond
! 1.800.000,- op zal leveren. Dit zijn puur de verdiensten aan de verkoop van liftpassen, huur van
materiaal, eten en drinken en is binnen het mountainbikeseizoen berekend. Binnen de stichting zal
nagegaan moeten worden of dit voldoende is. Aangezien bikeparken gebouwd worden in skigebieden,
zodat deze ook in de zomer open kunnen, moet de facilitering van deze sport misschien meer gezien
worden als aanvulling op de business case voor een skigebied.
De doelgroep downhill mountainbikers binnen Nederland is relatief klein. De voornaamste reden
hiervoor is dat de sport in Nederland niet beoefend kan worden. De berg zal hier verandering in
brengen maar dit aantal zal niet exponentieel stijgen door de beperkingen die met de sport gepaard
gaan. Bij het beoefenen van de sport komen namelijk relatief veel kosten en risico’s kijken waardoor
het niet voor iedereen weggelegd is. De downhill mountainbiker is veelal een man tussen de 18 en 35
jaar en heeft een mbo of een hbo opleiding genoten. Diegene die in Nederland de sport beoefenen
zijn vrij fanatiek en hebben een grote reis- en betalingsbereidheid. Ze beoefenen hun sport in het
weekend en doen dat gemiddeld twee keer per maand. De lifestyle die met de sport gepaard gaat
komt in Nederland nog niet zo naar voren als in andere landen waar de sport populairder is, maar er
zijn wel overeenkomende lifestylekenmerken te onderscheiden. De scene is een hele vriendelijk,
behulpzame en heeft een open cultuur. Ook in de wedstrijdsport betuigd men respect naar elkaar. De
sfeer is te typeren als ‘laidback’ (relaxt) en helden en merken als Red-bull zijn belangrijke elementen
aan de sport.
Vanuit de bovenstaande conclusie zijn aanbevelingen gedaan richting de stichting Die Berg Kom Er,
waarvan de belangrijkste onderstaand kort worden toegelicht:
• De berg moet vanuit een bikeparkconstructie geëxploiteerd worden, waar men de extremere
vormen van het mountainbiken tegen betaling kan beoefenen. In de winter kan het gebied
voor de wintersport gebruikt worden en in de zomer voor het mountainbiken. De faciliteiten
van beide gebieden zijn vrijwel hetzelfde.
• Het moet een multidisciplinair gebied worden waar alle disciplines van het extremere
mountainbiken beoefend kunnen worden binnen verschillende moeilijkheidsgraden en
obstakels.
• Op de berg moet een balans tussen natuurgebied en pretpark geboden worden en de berg
moet echt aanvoelen. Er moet een ongedwongen sfeer hangen en het is belangrijk dat er door
het internationale karakter van de sport, rekening gehouden wordt met de ligging en
bereikbaarheid van de berg.
• Binnen de eerste module van de berg wordt geadviseerd om een bikepark aan te leggen voor
beginners tot gevorderde. Buiten alle wensen en behoeften om is het voor de bouw van berg
raadzaam om met professionele parcoursbouwers de meest baanbrekende en innovatieve
parcours neer te leggen.
• Binnen de parcours wordt geadviseerd om de focus te leggen op het gevorderde niveau, en in
mindere maten op de beginners en de experts.
• Voor de experts moet wel een parcours van wereldbeker formaat aangelegd worden. Dit is
goed voor de publiciteit en de entertainende waarde van de berg.
• Voor de promotie van het park wordt geadviseerd om samen te gaan werken met
sportbonden, fora en de grotere merken binnen de sport.
• Voor de beleving, betaling en registratie van de sport wordt er geadviseerd om met een
chipsysteem en een integraal video systeem te werken.
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1. Inleiding
Het doel van dit hoofdstuk is helderheid geven wat betreft de achtergrond en totstandkoming van dit
rapport. Het wordt duidelijk wie de opdrachtgever is en wat de aanleiding van het onderzoek is.
Daarnaast wordt er vanuit dit vertrekpunt, in de maatschappelijke context, een duidelijk kader
weergegeven van alle relevante onderwerpen, trends en ontwikkelingen, die van invloed zijn op dit
onderzoek. Deze context wordt weergegeven zodat er in de volgende paragraaf tot een scherpere
probleemanalyse gekomen kon worden. De probleemanalyse verduidelijkt welke aanbevelingen er
binnen dit onderzoek gedaan zijn en welke inzichten hiervoor nodig waren. De daaropvolgende
doelstelling beoogde de te behalen doelen binnen dit onderzoek. Als laatste wordt er ingegaan op de
relevantie van dit onderzoek en de leeswijzer wordt weergegeven. Binnen de relevantie is
aangegeven hoe het resultaat van dit onderzoek bijdraagt op praktisch en maatschappelijk niveau. De
leeswijzer geeft de structuur weer van dit volledige document en verduidelijkt waar elk deel en de
daarbij horende hoofdstukken voor dienen.

1.1 Opdrachtgever
De opdrachtgevende organisatie van dit onderzoek is de stichting ‘Die Berg Komt Er’. De stichting is
opgezet door de heer Thijs Zonneveld, ex profwielrenner en columnist van dagblad De Pers en Nu.nl.
Binnen de stichting is de heer Zonneveld voorzitter en het gezicht van de organisatie. De directeur en
secretaris van de stichting is de heer Ben Rogmans. De Heer Rogmans is directeur-uitgever van
Dagblad De Pers. De derde vertegenwoordiger van de stichting is de heer Ulf Doornbos. De heer
Doornbos is voormalig directeur van de optiebeurs en binnen de stichting is hij penningmeester. (Die
Berg Komt Er)
Binnen de stichting is de heer Jan Henk Tigelaar opdrachtgever van dit onderzoek. Hij is projectleider
functionaliteit en haalbaarheid en onder zijn verantwoording valt het facet sport. Jan Henk is
werkzaam voor het ingenieurs- en adviesbureau DHV en is gedetacheerd bij de stichting.
1.1.1 Het ontstaan
De stichting is ontstaan vanuit een column van Thijs Zonneveld. Thijs Zonneveld was tien jaar lang
wielrenner. Hij fietste voor amateurploegen in Zuid-Frankrijk en Spanje en sloot zijn loopbaan na tien
jaar af bij de Chinese Marco Polo-ploeg, een team in de eerste divisie van het internationale
profwielrennen. Hierna is Thijs columnist geworden bij dagblad de Pers en de website Nu.nl.
Op maandag 25 juli 2011 reden de wielerjournalisten Nando Boers van NUsport en Thijs Zonneveld
van dagblad De Pers terug vanuit Parijs waar de Tour de France geëindigd was. Tijdens deze rit naar
Nederland sprak Thijs over de bouw werken die zij tegenkwamen en zei: “Als je dit allemaal kunt
bouwen”, hij wees naar de hoogbouw, bedrijfspanden, viaducten en fly-overs die ze passeerden, “dan
kun je toch ook wel een berg bouwen? Hoefden we tenminste geen Franse berg meer te koloniseren.”
“Berg in de polder”, dacht Boers. “Dream on, Thijs.” (Wagendorp, 2012)
Enkele dagen later stond daar het ondertussen roemruchtige artikel van Thijs op Nu.nl, genaamd
Berg! In dit artikel opperde Thijs het idee om een berg te bouwen in Nederland. Hij suggereerde dat
Nederland gestructureerd en georganiseerd is maar ook saai en rendabel plat. Dit zijn factoren die
bijvoorbeeld voor de landbouw en de bouw van infrastructuur enorm handig zijn maar volgens hem
een ramp voor sportiviteit. In de column gaat Thijs in op de voordelen die een berg kan bieden en de
nadelen die Nederland heeft aangezien Nederland relatief weinig hoogteverschil heeft. Hij zegt
bijvoorbeeld dat Nederland in verschillende takken van sport geen goede sporters af kan leveren
omdat zij hier niet onder de juiste condities kunnen trainen. En dat sportliefhebbers naar het
buitenland moeten reizen om van bepaalde sporten te kunnen genieten. Het volledige artikel is als
bijlage I toegevoegd aan dit document. (Zonneveld, 2011)
Het idee van Thijs om een berg te bouwen in Nederland begon als een soort ‘grap’, maar de grap
bleek al snel meer te zijn dan dat. Vanuit heel Nederland stroomden talloze reacties binnen. Velen
waren sceptisch, anderen vonden het geweldig en sommige vonden het geniaal. Tussen al deze
reacties zat ook veel respons van gerenommeerde bedrijven en geleerden. Deze mensen waren zeer
geïnteresseerd in het idee en hadden zelfs al nagedacht over de vele mogelijkheden die een berg kan
bieden. Door al deze commotie besefte Thijs dat hij iets had aangeraakt en dat het idee misschien wel
helemaal niet zo ‘gek’ was. Na lang beraad heeft hij besloten om hier iets mee te doen. Samen met
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ongeveer tachtig professionals zijn zij om de tafel gaan zitten en hebben verschillende
brainstormsessies gehouden. Al snel bleek dat de berg voor veel meer gebruikt kan worden dan
alleen sport. Ook op het vlak van innovatie en duurzaamheid op het gebeid van energiewinning,
landbouw en dergelijke werden mogelijkheden gezien.
Ondertussen hebben meer dan honderd bedrijven, scholen en allerlei deskundigen zich aangemeld
om onderdeel te zijn van dit idee. Om structuur te geven aan dit project is de stichting Die Berg Komt
Er opgezet. Dit unieke samenwerkingsverband zorgt voor een enorme verzameling van kennis vanuit
veel verschillende perspectieven en disciplines wat kan leiden tot grote innovatieve en duurzame
ontwikkelingen op allerlei gebieden. Ook al hebben de mensen gelijk die denken dat de berg er nooit
zal komen, dan nog is dit project van grote waarde voor onze samenleving. Dit project brengt mensen
samen op een basis die ongekend is. Daarbij gaat dit gepaard met veel passie, energie en
saamhorigheid. Dit groepje ‘gekken’, zoals Thijs deze groep omschrijft, is erg inspiratievol. Daarbij
halen de ‘bergbouwers’ momenteel graag de woorden van Albert Einstein aan: “If at first the idea is
not absurd, then there is no hope for it.” (Wagendorp, 2012)
De missie van de stichting is concreet: ‘Die Berg Komt Er’. Deze kreet staat in essentie voor het
optimisme, doorzettingsvermogen en enthousiasme waarmee deze stichting naar dit project kijkt. Zij
zijn van mening dat de berg er echt gaat komen en zij doen er alles aan om dit te realiseren.
1.1.2 Haalbaarheidsonderzoek
In het jaar 2012 is het project omgezet naar een haalbaarheidsonderzoek. Binnen dit jaar zal bepaald
worden in hoeverre de ‘grap’ van Thijs Zonneveld haalbaar is. Het project is onderverdeeld in
verschillende facetten en elk onderdeel heeft een projectleider toegewezen gekregen. Binnen deze
facetten gaan verschillende hoogstaande bedrijven, scholen en vrijwilligers aan de slag om te
onderzoeken wat mogelijk is. Is het mogelijk om een berg op kunstmatige wijze te bouwen in
Nederland?
De uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek wordt geleid door een kernteam. Dit kernteam bestaat
uit de projectdirecteur en de vier deelprojectleiders. Het kernteam geeft leiding aan het totale
projectteam. De Stichting verleent opdracht aan de opdrachtnemers die werkzaamheden verrichten in
het kader van het project, te denken valt aan PR, marketing en het uitvoeren van het
haalbaarheidsonderzoek. Controle op de Stichting wordt uitgeoefend door de Raad van Aanbeveling.
In figuur 1, op de volgende pagina, is de organisatiestructuur van de stichting weergegeven. (Die Berg
Komt Er, 2012)
Het organogram geeft een statisch beeld van een vast omlijnde projectorganisatie. In de praktijk is dit
echter niet het geval. De stichting heeft een uitermate flexibel karakter die in de hele organisatie
merkbaar is. Dit unieke project werkt als een magneet voor potentiële partijen die willen deelnemen.
Deze mogelijkheid moet open blijven. Om dit bestuurbaar te houden worden nieuwe partijen
aangedragen bij de projectdirecteur. Die zal vanuit zijn totaalvisie in samenspraak met de
projectleiders besluiten of deze nieuwe partijen mee kunnen participeren op basis van meerwaarde op
een bepaald kennisgebied of innovatieve bijdrage/kracht.
1.1.3 De bouwers
Het initiële idee van Thijs Zonneveld was het realiseren van een berg die van ons allen is. Het
‘collectief’ is op verschillende terreinen naar voren gekomen, zeker op het gebied van samenwerking.
Een groot aantal deelnemers van verschillende bedrijven en instellingen hebben, zonder nadrukkelijk
eigenbelang, samengewerkt in de brainstormfase. In figuur 2, op de volgende bladzijde, is een
overzicht weergegeven van de bedrijven die inmiddels aangesloten zijn bij de stichting. Elk bedrijf
werkt op een andere manier samen met de stichting. Veelal stellen de bedrijven hun expertise ter
beschikking voor bijvoorbeeld het onderzoeken van een bepaald onderdeel van het
haalbaarheidsonderzoek. (Die Berg komt er)
1.1.4 Financiering
De leden van de stichting hebben met elkaar afgesproken dat er geen overheidsgeld gebruikt wordt
voor de berg. Ulf Doornbos, penningmeester van de Stichting, is van mening dat de Berg geen zaak
van de overheid moet worden, maar uit de samenleving moet oprijzen. Het is de bedoeling dat het
haalbaarheidsonderzoek eind 2012 afgerond is. Voor de financiering van dit project is ongeveer
anderhalf miljoen euro nodig. De stichting is daarom van start gegaan met de verkoop van certificaten
van ! 50,- per stuk. Daarnaast worden er verschillende retail producten verkocht zoals wielrenshirts.
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Figuur 1 Organogram stichting Die Berg Komt Er

Figuur 2 Aangesloten bedrijven
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1.2 Aanleiding
De aanleiding tot dit onderzoek is dat er door de bouw van een berg, verschillende sporten in
aanmerking komen om gefaciliteerd te worden op de berg. Vanuit het commercieel oogpunt dat de
berg geld op moet leveren, is het van belang de meest interessante en rendabele sporten te kiezen en
deze zo te faciliteren dat ze optimaal uitgeoefend zullen worden. De berg zal immers zijn
bestaansrecht deels verwerven door het exploiteren van sportvoorzieningen.
Aangezien de berg op kunstmatige wijze gebouwd gaat worden is het mogelijk dat in principe alles
exact zo gemaakt kan worden dat men de perfecte sportbeleving kan ervaren. Zo kunnen sporten op
ultieme wijze beoefend kunnen worden. Zelfs sporten die nooit eerder in deze hoedanigheid beoefend
konden worden in Nederland. Mensen zouden op skivakantie kunnen gaan in eigen land. Klimmen,
fietsen, raften, parachute springen, paragliden en snowboarden. Alles is mogelijk. Vanuit dit
perspectief is het mogelijk om het aanbod dat de berg kan bieden aan sporten, perfect af te stemmen
op de vraag vanuit de markt.
Een sport die in aanmerking komt en binnen dit onderzoek centraal staat, is de lifestyle sport
mountainbiken. Er wordt gesproken van een lifestyle sport omdat een dergelijke sport voor de
beoefenaar tegenwoordig veel breder is dan alleen het beoefenen van de sport. Rondom een sport als
deze ligt een ware levensstijl. De beoefenaar identificeert zich met de sport en uit dit in kleding en
gedrag. (Wheaton, 2004) Voor het slagen van deze sport op de berg is het voor de organisatie van
belang om hier op juiste wijze mee om te gaan.
De reden waarom deze sport gekozen is, komt vanuit het intuïtieve gevoel van de stichting dat deze
sport een goede aanwinst zou kunnen zijn voor de berg. Op basis van onderzoek is verantwoord of dit
daadwerkelijk zo is. Hierbij was het voor de stichting van belang dat zij erachter kwamen wat de sport
kan opleveren, of het technisch en financieel haalbaar is om deze sport te faciliteren en hoe deze
sport gefaciliteerd moet worden om optimaal aan te sluiten op de vraag vanuit de markt.

1.3 Maatschappelijke context
Inleiding
De maatschappelijke context dient als literaire vooronderzoek om de belangrijkste onderwerpen
binnen die onderzoek te verdiepen. Deze onderwerpen verduidelijken de context waarbinnen dit
onderzoek verricht is. Aller eerst is er duidelijk gekeken naar het project de berg. Daarnaast is de
mountainbikesport ontleed om inzicht te krijgen in verschillende facetten van deze sport en er is
aandacht besteed aan de doelgroep welke deze sport beoefend. Vanuit deze inzichten is er een
conclusie getrokken waaruit het werkelijke probleem van de opdrachtgever naar voren komt.
1.3.1 De Berg
Nu we weten wie de opdrachtgever is en wat de stichting doet is het interessant om te kijken naar
waar het uiteindelijk allemaal om gaat: De Berg. Onderstaand wordt verduidelijkt wat de berg inhoud,
welke locaties in aanmerking komen en hoe de berg er wellicht uit komt te zien. Ook wordt ingegaan
op de discussie of het eigenlijk wel kan; kan er in ons platte landje wel een berg gebouwd worden.
De inhoud van de berg
Het initiële idee van Thijs was om een berg te creëren voor de topsport en recreatie. Als Nederland
een eigen berg zou hebben dan zou Nederland binnen verschillende takken van sport goed getrainde
sporters af kunnen leveren. Sporters en recreanten hoeven niet ver meer te reizen om in de bergen te
zijn. Wielrenners hoeven niet meer naar Zuid-Europa te reizen om te trainen op grote hoogtes. Door
de natuurlijke sneeuwval op grote hoogtes zou er in ons ‘boerenlandje’ geskied en gesnowboard
kunnen worden. Mountainbiken, raften, skydiven en ga zo maar door. Op het gebied van sport en
leisure is praktisch alles mogelijk. Daarbij komt ook nog eens kijken dat er door de bouw van een
kunstmatige berg de ultieme sportsensatie ervaren kan worden, omdat alles zelf gemaakt en bepaald
kan worden.
Al snel bleek dat de berg voor veel meer gebruikt kan worden dan alleen sport. Sterker nog, om
draagvlak te creëren voor de totstandkoming van wellicht Nederlands grootste prestatie aller tijden,
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moet de berg een hoger doel dienen. “Er moet noodzaak zijn”. Leidend binnen dit traject zijn innovatie
en duurzaamheid. De berg moet een oplossing worden voor het steeds groter wordende voedsel en
vers water probleem. Daarnaast is er een steeds grotere vraag naar schone energie bronnen welke
een berg als deze voort kunnen brengen. Door middel van het bouwen van een berg in Nederland kan
er een platform gecreëerd worden die kan leiden tot grote economische, maatschappelijke en
duurzame groei van Nederland.
Het idee is dat de berg als het ware een gebouw moet worden waar bedrijven en vastgoed gevestigd
kunnen worden met een schil waar de ultieme sportvoorzieningen mogelijk zijn. Aangezien je elke
vierkante centimeter naar eigen zinnen in kan delen, kan je ook qua sport de beste faciliteiten en
infrastructuur bepalen. Daarnaast kan er op de flanken van de berg energie gewonnen worden door
windmolens. Door het hoogteverschil dat gecreëerd wordt, kun je door zwaartekracht en een dam
gigantisch veel waterenergie opwekken. En de inhoud van de berg kan gebruikt worden voor opslag
van water, afval en energie. Naast de bovenstaande ideeën zijn er nog talloze ideeën die op een
duurzame manier bij zullen dragen aan Nederland op economisch, agrarisch en vrijetijdsbesteding
gebied.
De berg kan miljoenen bezoekers trekken en kan daarmee Nederland op de wereldkaart zetten als
land van innovatie en onbegrensde mogelijkheden. Nederland zou in de toekomst de Olympische
winterspelen kunnen houden. De Nederlandse economie zou een geweldige boost kunnen krijgen. En
Nederland zou als eerste land ter wereld zelfvoorzienend kunnen zijn door zelf genoeg energie en
voedsel te produceren om te kunnen bestaan. (Die Berg Komt Er)
De locatie
De werkgroep Locatie, met daarin bedrijven als DHV, SAB, Geodan en Intergeo, heeft een eerste
verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke locaties van de berg. Onderstaand, in figuur 3, is een
kaart weergegeven van Nederland waar volgens de werkgroep de beste locaties liggen. Dit zijn geen
definitieve keuzes en geen uitputtende lijst van mogelijke locaties. Binnen dit verkennende onderzoek
is door middel van bepaalde variabelen onderzocht wat de beste locaties zijn. Dit zijn onder andere:
• Draagvlak van de ondergrond;
• Ligging qua vervoer naar de berg;
• Aanvliegroutes van vliegtuigen;
• Ligging van olie- en gasvelden;
• Bevolking van een gebied.

Figuur 3 Mogelijke locaties
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De vraag die op komt bij het bouwen van een dergelijk project is wat doet het met Nederland en het
klimaat. Uiteraard zullen er effecten teweeg gebracht worden die van invloed zijn op Nederland. De
berg brengt bijvoorbeeld een schaduw met zich mee. De ene zijde van de berg zal regenachtiger zijn
dan de ander en indirect ook de gebieden daaromheen. Daarnaast heeft de ene kant van de berg ook
meer zonlicht dan de andere kant. Volgens de werkgroep vallen de effecten mee, hier zal wel op
gepast wijze op ingespeeld moeten worden. Daarnaast zijn er ook veel voordelen uit te halen. Er zou
bijvoorbeeld een goede Nederlandse wijn geproduceerd kunnen worden aan de warmere kant van de
berg. Nader onderzoek zal uitwijzen wat de mogelijkheden zullen zijn en welke voor- en nadelen
hieraan verbonden zijn. (Die Berg Komt Er, 2011)
Hoe komt de berg er wellicht uit te zien
Het bedrijf Hoffers Kruger heeft intensief gekeken naar de mogelijkheden met betrekking tot de bouw
van de berg en hoe de berg eruit kan komen te zien. Zij zijn met een concept gekomen wat duidelijk
laat zien welke onbegrensde mogelijkheden deze berg kan bieden. De berg zal modulair gebouwd
gaan worden wat betekend dat de berg in verschillende fasen opgeleverd zal worden. Dit is voor de
haalbaarheid qua onder andere voor de financiën noodzakelijk. Door deze vorm van bouwen is het
namelijk mogelijk om het deel dat klaar is direct te exploiteren. Hierdoor kunnen financiële middelen
verworven worden voor de bouw van de volgende fase. Een ander voordeel hiervan is dat er niet
tientallen jaren gewacht hoeft te worden voordat het in gebruik genomen kan worden. Onderstaand
wordt binnen figuur 4 een duidelijk beeld geschetst over hoe deze modulaire vorm van bouwen eruit
zal zien. Daarnaast wordt binnen figuur 5, op de volgende pagina, weergegeven welke mogelijkheden
de berg kan bieden. (Hoffers Kruger, 2012)

Figuur 4 Modulaire vorm van bouwen
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Figuur 5 Mogelijkheden op de berg

Die Nederlandse berg kan er komen
Een groep wiskundigen, studenten en promovendi van de technische universiteit in Eindhoven heeft
een week lang gerekend om de mogelijkheden en onmogelijkheden van een berg in Nederland in
kaart te brengen. Hun conclusie: “het kan echt.”
Deze groep heeft gerekend aan het plan voor een berg van twee kilometer hoogte in Nederland. De
cijfers die zij aan de hand van deze berekeningen hebben gepresenteerd geven een ‘somber’ beeld,
maar ze zeggen niet dat het idee onrealistisch is. ‘Het is mogelijk, die berg kan er komen', reageerden
ze hoopvol. Het sombere van het verhaal is dat de studenten en promovendi uit heel Nederland
becijferden dat een berg van steen, zand of beton tussen de vier en zeven biljoen euro kost. Ze
rekenden met een hoogte van twee kilometer en een grondoppervlak van veertien vierkante kilometer.
Het volume van de berg is in dat geval 300 keer groter dan de Chinese muur. Bij de keus voor een
soort materiaal is voor een holle berg bijvoorbeeld zeven miljard ton beton nodig, rekenden ze uit. Bij
de productie van die hoeveelheid beton komt 120 keer meer CO2 vrij dan de totale hoeveelheid CO2
die Nederland nu jaarlijks produceert. Ingenieursbureau Bartels, dat het idee aan de wiskundigen
voorlegde, is blij met de realistische cijfers, zei adviseur Sigrid Mulders. 'Het heeft ons niet
ontmoedigd'. (Algemeen Dagblad, 2012)
Helaas zijn de cijfers van dit onderzoek achterhaald aangezien de berg niet van zand, steen of beton
gemaakt zal worden. De berg wordt van lichte materialen gebouwd die momenteel en in de toekomst
ontwikkeld zullen worden. Hierdoor zijn de kosten die berekend zijn door de groep irrelevant. Daarbij is
het interessanter om te kijken naar wat de berg op kan leveren en of dit op zal wegen tegen de
kosten.
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1.3.2 Mountainbiken
Binnen dit onderzoek staat de sport mountainbiken centraal. Onderstaand wordt deze sport ontleed
binnen verschillende facetten die met de sport te maken hebben. Om te beginnen wordt er ingegaan
op wat de sport inhoud en hoe het ontstaan is. Daarnaast wordt er gekeken waar het beoefend kan
worden, wat mountainbiken te bieden heeft in Nederland en welke disciplines en obstakels er zijn. Ter
verduidelijking van de benodigdheden om deze sport te beoefenen wordt belicht welke soorten
mountainbiken er zijn en welke kleding gedragen wordt. Afsluitend wordt de onderlinge gedragscodes
van deze sport belicht en er wordt ingegaan op de sportbonden die zich nationaal en internationaal
bezig houden met deze sport.
De sport
Wat is mountainbiken? Is dat met een noodgang een berg afrazen, over boomstammen en rotsen
springen? Is dat op een afgelegen bergtop zitten, met het mooiste uitzicht dat je ooit gezien hebt,
wetende dat je over een half uur een andere plek zult vinden die nog veel mooier is? Is het modder uit
een poel laten opspatten in het gezicht van je kameraad? Of is het vechten tegen de misselijkheid op
de laatste dag van een van de vele wedstrijden die de sport te bieden heeft. Mountainbiken is dit
allemaal, en nog veel meer. (Tim Brink, 2008)
Bovenstaand is het inleidende verhaal van Tim Brink uit zijn handboek Mountainbiken. Dit geeft een
duidelijk beeld over de diversiteit van deze sport. Mountainbiken is in essentie een tak van wielersport,
waarbij men over ruige terreinen fietst, meestal met een speciaal daarvoor ontworpen mountainbike.
Mountainbiken is zowel een wedstrijd- als recreatieve sport. (Wikipedia) Om een impressie van deze
sport te geven is onderstaand in figuur 6 een collage weergegeven.
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Geschiedenis
De mountainbikesport is eind jaren 70 ontstaan in de Verenigde Staten. In die tijd begon een groep
‘rebellen’ met fietsen met één versnelling en trommelremmen, de canyons van Californië in te trekken.
Dit deden zij om zo snel mogelijk en waar maar mogelijk te kunnen fietsen in ruwe gebieden. In deze
tijd was de enige bescherming die de mountainbikers hadden, een spijkerbroek, een T-shirt en af en
toe wielrenhandschoenen. Dit staat ver weg van de hedendaagse in lycra gehulde sporters met
bescherming voor elk onderdeel van het lichaam.
De bekendste route stond bekend als de 'Repack Downhill’. Deze werd zo genoemd omdat hij zo lang
en steil was dat door het warmlopen van de trommelremmen al het vet in de naaf smolt, waardoor de
rijder deze voor elke afdaling opnieuw moest vullen.
Langzaam maar zeker evolueerde de sport. De fietsen werden, vaak nog handmatig, verbeterd door
onderdelen van bijvoorbeeld wielerfietsen erop te bouwen. Er werden bijvoorbeeld versnellingen
gebouwd op de fiets zodat de sporters de ijzingwekkende downhills konden beklimmen zonder hun
fietsen het grootste deel van de weg te hoeven duwen. Enkele pioniers uit deze tijd zijn Gary Fisher
en Charlie Kellie. Ondanks alles bleef de sport onbekend tot 1981. Rond deze tijd is een groot merk
op het gebied van wielerfietsen begonnen met het produceren van een fabrieksmountainbike. Dit
bedrijf genaamd Specialized Bicycle Corporation, maakte als eerste een massaproductie
mountainbike genaamd StumpJumper. Hieronder, in figuur 7, is deze fiets weergegeven.

Figuur 7 StumpJumper 1981

De verkoop verliep in het begin langzaam, maar toen de consumenten beseften dat dit uitstekend
materiaal was om een omgeving te verkennen, nam de verkoop toe. Ook het aantal georganiseerde
evenementen en wedstrijden nam toe en steeds meer fabrikanten volgden het voorbeeld van
Specialized. Bedrijven zoals Kuwahara en Diamondback draaiden al mee in de BMX-markt en de
ontwikkeling naar mountainbikes was onvermijdelijk. Tegen het einde van de jaren '80 werd
mountainbiken snel een zelfstandige sport en er ontstonden overal ter wereld verenigingen en
evenementen.
In 1990 werd de eerste officiële wereldkampioen gekroond. Deze kampioenschappen waren volgens
de huidige normen een informele kwestie en werden gedomineerd door Amerikaanse renners. Het
jaar daarop begon de globalisatie van het mountainbiken toe te nemen en werden de
wereldkampioenschappen verplaatst naar Livigno, Italië.
De wedstrijdtak van het mountainbiken bleef in de jaren '90 groeien en stak de oceaan over. Dit heeft
in 1996 zelfs een Olympisch kampioen voor Nederland voortgebracht, en wel Bart Brentjens. Deze
Olympische spelen was tevens de eerst spelen waar mountainbiken een plek had gekregen als
officieel onderdeel. (Tim Brink, 2008)
Het beoefenen van de sport
In principe wordt er praktisch in elk land wel aan mountainbiken gedaan. Dit gegeven betekend dat er
ontelbaar veel routes zijn door de wereld waar deze sport beoefend kan worden. Aangezien deze
sport in principe individueel beoefend kan worden is het ook niet noodzakelijk om aangesloten te zijn
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bij een vereniging. Daarbij is de omgeving over het algemeen ook vrij toegankelijk wat betekend dat
de sport relatief makkelijk te beoefenen is.
Uiteraard is de omgeving van belang voor het beoefenen van deze sport. De fysieke ruimte waarin
deze sport beoefend wordt moet ‘ruig’ zijn. Hierbij valt te denken aan bossen, velden, stranden en
gebergten. Daarbij is het voor de downhill/freeride tak van deze sport van belang dat er grote hoogte
verschillen zitten tussen het begin van het parcours en het eind. Mountainbikeroutes komen voor in
alle soorten en maten. In vele gebieden worden de routes aangepast op de sport en er worden
obstakels en dergelijke geplaatst. De gebieden zijn vaak onder beheer van een organisatie die zorgt
voor veiligheid, onderhouden en bewegwijzering. Dit kunnen commerciële organisaties of
overheidsinstanties zijn. Per gebied zullen er andere regels gelden wat betreft entreegelden, huur van
fietsen, begeleiding en vervoer. De gebieden die commercieel uitgebaat worden, worden bikeparken
genoemd. In essentie is het een gebied waar verschillende parcours en obstakels aangelegd zijn voor
verschillende extremere disciplines van het mountainbiken. Een dergelijk park is vaak voorzien van
een lift en allerlei horeca, retail en andere faciliteiten. Zeker voor de disciplines downhill en freeride,
die onderstaand verduidelijkt worden, is het bijna noodzakelijk om naar een bikepark te gaan of naar
een gebied waar men met auto’s naar het begin van het parcours gebracht wordt. Dit komt omdat de
fietsen waarop zij de sport beoefenen er niet voor gemaakt zijn om omhoog te fietsen. Daar zijn ze
simpelweg te zwaar voor. Het bekendste voorbeeld van een bikepark is Whistler in Canada.
Onderstaand wordt er een omschrijving gegeven van dit park:
Whistler Mountainbikepark, Canada
Het Whistler mountainbikepark is volgens velen een van de beste plekken op aarde om te
mountainbiken. Het park is gelegen in Canada, ongeveer 125 kilometer ten noorden van Vancouver.
Het volledige gebied heeft zeer veel natuurlijke schoonheden en wordt door velen als adembenemend
aanschouwd. Het park is volledig ingericht voor mountainbikers. Er worden op verschillende routes
ook een maximum aantal personen toegelaten zodat de ‘bikers’ kunnen genieten van de rust en de
schoonheid van de omgeving; een waarde die mountainbikers trekt aan deze sport. Binnen deze
locatie zijn sommige routes bereikbaar met een lift. Dit is vergelijkbaar met een skilift. Daarnaast zijn
er allerlei faciliteiten aanwezig, zoals hotels, funparks, trainingscentra, restaurants et cetera. (Whistler
Mountain Bike Park) Onderstaand wordt in figuur 8 een impressie gegeven van dit gebied.

Figuur 8 Whistler Mountainbikepark Canada

Mountainbiken in Nederland
Hoewel Nederland niet echt bergachtig is, met uitzondering van Zuid-Limburg, zijn er wel voldoende
mogelijkheden om het mountainbiken te beoefenen. In Nederland zijn ongeveer 129 officiële
mountainbike routes. (mtbroutes) Deze mountainbikeroutes zijn voorzien van bewegwijzering waarbij
je net zoals bij wandelroutes door de omgeving wordt geleid. De routes zijn meestal voorzien van het
internationale mountainbike symbool. Dit symbool geeft tevens de richting aan die gefietst moet
worden. De routes in Nederland variëren van erg gemakkelijk tot zeer zwaar. Een voorbeeld van de
zwaardere routes zijn Schoorl en Bergherbos (Zeddam). De makkelijke routes zijn bijvoorbeeld Soest
en Zeist. De meeste routes bestaan uit singletrack wat inhoudt dat het spoor meestal niet breder is
dan 30 á 40 centimeter. De enige mountainbiketakken die niet goed tot hun recht komt binnen
Nederland zijn het downhill en het freeride mountainbike. Dit komt simpelweg doordat Nederland
relatief plat is. Naast de natuurlijk routes zijn er ook aangelegde bikeparken. Zo heb je bikepark
Utrecht, SFA in Doetinchem en bikepark Groningen. In deze parken wordt over het algemeen veel aan
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dirt jumpen, pumptracks en slopestyle gedaan. Downhill en freeride mountainbike wordt wel gedaan
maar dit is niet te vergelijken met een echt downhill/freeride track van een berg af.
Mountainbikedisciplines
Binnen het mountainbiken zijn vrij veel disciplines te onderscheiden. De verschillen tussen de
disciplines liggen in de verschillen in hoogtemeters, wel of geen obstakels en trucjes, alleen afdaling
of juist omhoog en naar beneden, het soort fiets dat gebruikt wordt, et cetera. Met hoogtemeter wordt
het aantal meter bedoeld waarbinnen een parcours stijgt/daalt over de hele lengte van het parcours.
Eigenlijk is dit het verschil tussen het laagste en het hoogste punt van het parcours. (Wikipedia) In
onderstaande opsomming worden de verschillende disciplines weergegeven:
• Cross-country (XC);
! Deze discipline is de meest gangbare en wordt het meest beoefend. In essentie gaat
het er bij deze sport om dat er een afgesloten parcours wordt afgelegd waarbij
geklommen en afgedaald moet worden. Binnen deze sport gaat het om
uithoudingsvermogen en zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen. Vergeleken
met de andere disciplines is dit de minst extreme, er wordt geen gebruik gemaakt van
aangelegde obstakels.
• Marathon
! Mountainbikemarathon is het onderdeel waarbij het grootste duurvermogen moet
worden geleverd. Het aantal verreden kilometers ligt tussen de 80 en de 100
kilometer op een parcours dat vrijwel hetzelfde is als cross-country.
• Enduro/all mountain
! Enduro is een vrij nieuwe discipline waarbij men grote afstanden aflegt, deels over
cross-country parcours en deels over downhill parcours.
• Downhill (DH);
! Dit is een race op tijd of tegen een directe tegenstander vanaf een steile heuvel met
hindernissen. Dit onderdeel is zeer spectaculair en vergt veel concentratie en
technische vaardigheden. Het parcours is er voor bedoeld om weerstand te bieden
tegen de fietser door middel van stenen, wortels, bomen, sprongen en drops. Drops
zijn stukken waar de mountainbikers letterlijk naar benden vallen, soms wel tot acht
meter. Het parcours is zo aangelegd dat een hoge snelheid vereist is om goed door
het parcours heen te kunnen.
• Fourcross (4X);
! Een relatief nieuw onderdeel is fourcross, dit is hetzelfde principe als downhill, alleen
rijden dan vier rijders tegelijkertijd naast elkaar de heuvel af. De eerste die over de
finish komt heeft gewonnen. Deze sport ligt momenteel op zijn ‘gat’ omdat de
internationale wielerbond (UCI) deze sport onlangs geschrapt heeft van de wedstrijd
kalender.
• Freeride (FR);
! De term freeride is vrij letterlijk vertaald, vrij rijden. Rijden waar en wanneer men wilt.
Hierbij gaat het niet zozeer om wie het eerst bij een finish is maar meer om een flow
te krijgen door snelheid, techniek en trucjes en daarvan een geweldige kick te krijgen.
Bij het freeriden wordt er net zoals bij downhill alleen naar beneden gefietst. De banen
zijn glooiend aangelegd en bieden niet zoals bij downhill, weerstand door middel van
stenen en wortels. Op de baan zijn verschillende soorten obstakels gebouwd die
ervoor zorgen dat men trucjes, sprongen en drops kan doen.
• Dirt jumpen (DJ);
! Dirt jumpen is een discipline waar men over een kort heuvelachtige parcours rijdt. In
essentie is het vergelijkbaar met het BMX’en. Het gaat er bij deze sport om dat men
door het springen over de heuvels trucjes kan doen. Voor deze discipline is weinig
hoogteverschil nodig.
• Slopestyle; (zie figuur 9)
! Slopestyle is een vorm van freeride en dirt jumpen in één, in een soort groot
skatepark waar men van grote obstakels dropt, springt en trucjes doet.
• Pumptrack. (zie figuur 10)
! Dit is niet zozeer een discipline, maar meer een kleine baan waar men over kleine
heuvels fietst en snelheid genereert door de fiets te ‘pompen’. Er hoeft dus niet
getrapt te worden.
De eerste drie disciplines worden gezien als het ‘normale’ mountainbiken. De overige disciplines
worden meer getypeerd als de extremere en/of fun disciplines. Hoewel er veel overlap is tussen de
disciplines, worden de fun disciplines zo getypeerd omdat het er bij deze disciplines meer om de lol
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gaat die bereikt wordt met het beoefenen van de sport dan om het resultaat. De extremere kanten aan
deze disciplines komen voort uit het risicogehalte en de trucjes die met de sporten gepaard gaan.
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Figuur 10 Pumptrack

Obstakels
Binnen het mountainbiken komen verschillende obstakels voor. Dit worden ook wel technical trail
features genoemd (TTF). De meest voorkomende technical trail features binnen het downhill
mountainbiken worden onderstaand weergegeven. (Gap Creek Trails Alliance, 2007; IMBA)

•
•

•
•

•

•

!"##$%&'(
Een roll-in is een verhoging waar het parcours begint zodat men makkelijk weg kan komen.
Wortels;
Ook wel wortelsecties/wortelpassages genoemd. Dit zijn secties waarbij de wortels van
bomen blootgelegd voor een ruw hobbelige oppervlak. Dit kan ook nagebootst worden door
balken.
Stenen;
Ook wel ‘rock gardens’ genoemd. Dit zijn parcourssecties waar veel stenen liggen.
Bomen;
De parcours zijn vaak bezaaid met bomen, de hoeveelheid bomen zorgt voor de mate van
moeilijkheid. Ook worden er bomen gebruikt om overheen te rijden.
Sprongen;
Door middel van schansen worden er technical trail features gemaakt waar men sprongen kan
maken. Er zijn verschillende soorten sprongen, onderstaand een aantal voorbeelden:
! Step-up en step-down sprong;
Dit is een sprong waar men door middel van een schans ergens op- of ergens
afgesprongen kan worden.
! Tafel-sprong;
Deze sprong is gemaakt van twee schansen die aan elkaar verbonden zijn door een
plateau. Hierdoor kan men ook op het plateau landen waardoor dit een relatief veilige
sprong is. (zie figuur 11)
! Dubbel;
Deze sprong is gemaakt van twee schansen waar ook overheen gefietst kan worden
zonder een sprong te maken. Hierdoor kan ook de minder ervaren sporter over dit
stuk parcours fietsen. Binnen figuur … is dit principe weergegeven.
! Gap-sprong; (zie figuur 12)
Een gap sprong is een sprong waarbij er een gat zit tussen de schans en de landing.
Deze sprong is gemaakt voor gevorderden. Deze sprong komt ook voor in de roadgap variant waarbij men over een andere weg heen springt.
! Hip-sprong.
Dit is een sprong welke gemaakt wordt in een bocht.
Drops;
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Drops zijn obstakels waar men letterlijk van een steile wand afvalt. Deze drops komen voor
van een meter tot soms wel tien meter. Er bestaan ook çorner drops’, dit zijn drops die in een
bocht zitten.
•

•
•

•

•

Bochten;
Bochten komen voor in allerlei vormen en maten. Onderstaand een aantal voorbeelden:
! Kombochten;
Een kombocht is een bocht met een extreme verkanting. Door een bocht te verkanten
wordt deels voorkomen dat de mountainbiker uit de bocht vliegt door de optredende
van centrifugaal kracht. Hierdoor kan men met hoge snelheden door een bocht gaan.
! Bermen;
In essentie een verkleinde vorm van een kombocht. Door een verhoging naast een
bocht te maken doormiddel van een berm kan de bocht makkelijker genomen worden.
Wallride;
Dit is een wand die zo geprepareerd is dat men met hoge snelheden over de wand kan rijden.
Off-camber;
Off-camber is een technical trail feature waarbij het parcours verticaal afloopt. Men fiets op
een schuine sectie van het parcours waarbij een bepaalde techniek vereist is om hier
overheen te komen.
North shores; (zie figuur 13)
! Dit is een term voor een grote verzameling aan TTF’s welke gemaakt zijn van hout.
North shores komen voor in allerlei maten en vormen. De meest voorkomende
vormen zijn steigers, balken, et cetera waar men met veel behendigheid overheen
moet fietsen. Ook worden er spiraalvormige obstakels van gemaakt en wipwappen.
Overige.
Naast de bovenstaande obstakels zijn er nog allerlei combinaties mogelijk binnen de technical
trail features. Ook worden downhill wedstrijden gehouden waarbij een deel van het parcours
door een stedelijk gebied gaat. Hier worden dan ook vaak gebruik gemaakt van trappen.

Figuur 11 Tafel sprong

Figuur 12 Dubbel sprong
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Figuur 13 North shore obstakels
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Wedstrijdsport
Volgens de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wieler Unie) zijn er binnen het mountainbiken in
Nederland de vier wedstrijddisciplines. De meeste andere bovenstaande disciplines hebben wel
wedstrijden en wereldkampioenschappen, maar deze worden niet als zodanig erkend door de
internationale wielerbond (UCI) en daarmee ook niet binnen de KNWU: (KNWU)
• Cross Country;
• Marathon;
• Downhill;
• Fourcross.
Als de parcours worden onderverdeeld naar type, dan blijken in tegenstelling tot wat veel mensen
denken, maar weinig wedstrijden plaats te vinden in bosgebieden. Verder worden de wedstrijden
georganiseerd in het veld, motorcrossterreinen, oude vuilnishopen, parken en aan het strand.
In Nederland vindt de wedstrijdsport plaats onder toezicht van de KNWU. Hiervoor is een licentie
vereist. Binnen de wedstrijden worden de volgende niveaus gehanteerd:
• !"#$%&'())%)*+%",-$%).&
• !"#$%&/0,12%).&
• 31)#,0%).&
• 4#%12%"#)5%).&
• 6(7$%07&8&9:;<=.&
• 6(7$%07&>&9?;<=.&
• @'($%107*7A,0$B"(77%.&
• 31)#,0C/0,12%)*4#%12%"#)5C'%#7D%7E&
&
Gedragscode MTB
De NTFU heeft in samenwerking met de KNWU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een
gedragscode MTB ontwikkeld om een goede omgang met andere recreanten en een goed behoud
van de natuur na te streven: (MTB-Kalender)
• Fiets alleen daar waar het is toegestaan;
• Respecteer de natuur, plant én dier;
• Fiets in kleine groepjes;
• Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk;
• Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets;
• Voorkom onnodig remmen, spaar de ondergrond;
• Maak geen onnodig lawaai.
Benodigdheden
Een mountainbike, ook wel terreinfiets, bergfiets of MTB genoemd, is een fiets gemaakt om off-road te
rijden op onverharde wegen of paden. Mountainbikes hebben dikke banden met profiel voor comfort
en extra grip. Daarnaast zijn de meeste van deze fietsen voorzien van veringen. De fietsen hebben
gewoonlijk 660mm wielen. De meeste mountainbikes hebben ofwel 21, 24 of 27 versnellingen. Er
bestaan verschillende soorten mountainbikes: (Wikipedia)
• Trailbike (Toerbike / marathonbike);
! De mountainbike is oorspronkelijk ontworpen om overal mee naar toe te kunnen, dat
is het uitgangspunt geweest voor de huidige trailbike. Hij is ontworpen om comfort te
bieden en gebruiksvriendelijk te zijn. Er zijn versies te krijgen zonder vering (hardtrail)
tot versies met voor- en achter vering(full suspension).
• Crosscountry racebike;
! Deze versie van de mountainbike moet vooral licht en snel zijn, comfort komt op de
tweede plaats. Deze fietsen hebben een kortere vering die op lucht werkt, die vaak
snel kan worden uitgeschakeld voor bijvoorbeeld een klim.
• Volledig geveerde downhillbike;
! Een zware fiets speciaal gemaakt om mee van een berg af te dalen. Deze fietsen
hebben een stevig frame en grovere veringen om zwaardere klappen op te kunnen
vangen.
• Freeridebike
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In essentie het zelfde als een downhill bike, een grote zware en volledig geveerde
fiets, gemaakt om veel af te dalen en grote klappen op te vangen. Er zitten wel een
aantal verschillen in die vaak over het hoofd gezien worden. De wielbasis is
bijvoorbeeld kleiner waardoor men makkelijker kan bewegen op lage snelheden.
Dirt-jumpbike;
! Dit zijn sterke fietsen die goed manoeuvreerbaar zijn. Ze hebben vaak een iets breder
stuur voor meer controle over de fiets, krachtige remmen, en onbuigbare voorvorken
om te kunnen springen.
Citybike;
! Deze mountainbike is perfect voor de grote stad, het zijn meestal stalen of aluminium
hartrails voorzien van harde, smalle wegbanden.
Singlespeedbike.
! De singlespeedbike is een reactie op de gehypete mountainbike-industrie, en is een
perfecte oplossing voor als je geen versnelling meer kunt zien. Ze worden gebruikt
voor crosscountry en om te springen.
!

•

•
•

Naast de mountainbikes worden er onder de duur disciplines als cross-country en marathon, net zoals
bij het wielrennen, strakke lycra pakken gedragen. Voor de extremere disciplines zijn verschillende
protectiematerialen beschikbaar. Hoe extremer de discipline, des te meer bescherming er gedragen
wordt. Bij downhill bijvoorbeeld worden er harnassen, full-face helmen, knie- en elleboogbeschermers,
bracen en handschoenen gedragen.
Mountainbikesportbonden
Binnen Nederland zijn twee verwanten sportbonden die betrekking hebben op de mountainbikesport,
te weten: De Nederlandse Koninklijke Wielren Unie (KNWU) en de Nederlandse Tour Fiets Unie
(NTFU). Daarnaast is er binnen de NTFU sinds enig tijd een nieuwe afdeling, die zich puur richt op het
mountainbiken. Internationaal gezien is de Union Cycliste Internationale (UCI), verantwoordelijk voor
alles wat met mountainbike wedstrijden te maken heeft en staat in directe verbinding met de KNWU.
Daarnaast is nog een grote organisatie genaamd, International Mountain Bicycling Association
(IMBA), welke zich in het algemeen bezig houdt met het onderhouden en verbeteren van de sport.
Onderstaand worden deze organisaties omschreven:
Union Cycliste Internationale (UCI)
De UCI is de internationaal overkoepelende organisatie voor fiets sporten en houdt toezicht op de
internationale wielerevenementen. De UCI is gevestigd in Aigle, Zwitserland. De UCI geeft licenties uit
aan fietsers om mee te kunnen doen aan wedstrijden en stelt de regels op die gelden bij deze
wedstrijden, zoals op het gebied van doping. De UCI beheert ook de indeling van wedstrijden en het
punten ranking-systeem in diverse fiets-disciplines zoals mountainbiken, weg- en baanwielrennen,
voor zowel mannen als vrouwen, amateur en professioneel. (UCI)
De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. De KNWU heeft
als doel geheel sportief Nederland adequaat te ondersteunen op het gebied van wielrennen. Dat
vraagt van de KNWU een rolinvulling als regisserende sportbond, midden in de samenleving, met een
toekomstgericht vizier en een proactieve en dienstverlenende instelling, gericht op topsport,
wedstrijdsport en alle sportfietsers met een wielerbroek. (KNWU)
De KNWU, is opgericht op 26 januari 1928. Anno 2009 organiseren zij meer dan 700 wedstrijden per
jaar. Aangesloten bij de bond zijn circa 200 Nederlandse wielerverenigingen, 150 organiserende
stichtingen en ze tellen ruim 28.000 leden, waarvan ongeveer 12.000 wedstrijdlicenties. De KNWU telt
zeven wedstrijddisciplines: wegwielrennen, veldrijden, mountainbiken, baanwielrennen, fietscross (ook
wel: BMX), aangepast wielrennen en kunstwiel rijden. De KNWU organiseerde zesmaal het
Wereldkampioenschap op de weg voor professionals, te weten: 1938, 1948, 1959, 1967, 1979 en
1998. In 2012 organiseert de KNWU wederom het WK op de Weg, in Limburg.
International Mountain Bicycling Association
De International Mountain Bicycling Association (IMBA) is een non-profit en educatieve organisatie,
wiens missie is het creëren, verbeteren en behouden van parcours mogelijkheden voor
mountainbikers wereldwijd. IMBA werd opgericht in 1988, toen vijf in Californië gevestigde
mountainbike clubs samen gingen werken om te kunnen strijden tegen het sluiten van mountainbike
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routes. Ondertussen is IMBA uitgegroeid tot een grote organisatie met meer dan 35.000 leden en 750
aangesloten clubs. Internationaal blijft deze organisatie groeien. In de Verenigde Staten heeft IMBA
partnerschapsovereenkomsten met de meeste grote federale landbeheer agentschappen, en wordt
algemeen erkend als een toonaangevende bron van informatie voor parcours. Vanuit IMBA zijn
verschillende onderzoeken en boeken gepubliceerd over de doelgroep en over het bouwen en
onderhouden van parcours. (IMBA)
De Nederlandse Tour Fiets Unie
De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is de overkoepelende organisatie van toerfietsverenigingen
in Nederland. De NTFU behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en de toerfietsers
zodat zij het toerfietsen, als sport of recreatie, optimaal kunnen beoefenen. Ook geeft de NTFU
jaarlijks een kalender uit met de toertochten die in Nederland georganiseerd worden voor de racefiets,
MTB en crossfiets. Bij de NTFU zijn ruim 500 verenigingen aangesloten, die samen meer dan 48.000
Toerfiets kaarthouders vertegenwoordigen. De NTFU is aangesloten bij NOC*NSF en erkend door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Binnen de NTFU worden verschillende wieler
sporten vertegenwoordigd. Van recreatieve fietsers tot gedreven racefietsers en sportieve
mountainbikers. Er wordt echter niet in competitief verband gefietst. De NTFU kent daarom geen
wedstrijden maar alleen toertochten. (NTFU)
Singletracks Mountainbiking
Om de positie van de mountainbikesport in Nederland te versterken heeft de NTFU een nieuwe
organisatie opgezet onder de naam ‘Singletracks Mountainbiking’. Zij hebben dit gedaan omdat de
NTFU te vaak geassocieerd werd met racefietsen en niet met mountainbiken. Singletracks
Mountainbiking maakt zich sterk voor het verbeteren van het mountainbikeklimaat in Nederland, en
richt zich specifiek op de belangen en behoeften van mountainbikers. De NTFU kent 500 verenigingen
en/of stichtingen die gezamenlijk meer dan 44.000 fietsers vertegenwoordigen.
Single tracks promoot (sociaal en ecologisch) verantwoord mountainbiken en vrijwilligerswerk onder
mountainbikers. Daarnaast zet zij zich in voor een betere samenwerking en afstemming met terrein
beherende organisaties. Singletracks wil mountainbiken als sport of recreatie stimuleren door
voorwaardenscheppend te zijn. Dit betekent dat zij zich samen met talloze vrijwilligers en verenigingen
inzet om de natuur toegankelijk te houden voor mountainbikers, dat ze betrokken zijn bij de aanleg
van nieuwe routes en dat ze het onderhouden van bestaande routes door mountainbikers stimuleert.
Daarnaast leidt zij (via de NTFU) mountainbike instructeurs op en biedt zij haar leden de beste
fietsschadeverzekering van Nederland, korting op evenementen, een ledenmagazine en talloze
andere voordelen. (Singletracks)
1.3.3 De mountainbiker
Vanuit meerdere onderzoeken blijkt dat de Nederlandse Mountainbikers vooral mannen zijn (78%) in
de leeftijdscategorie tussen de 20 en 40 jaar (61%). (Kumpany, 2000; de Vries & Glorie, 2003;
Nederlands Research Instituut voor recreatie en Toerisme, 1998a, 1991b, 2002) Ook internationaal
onderzoek laat een eenduidig beeld zien. Vrouwen worden wel steeds beter gerepresenteerd in de
mountainbikesport. (Cessford, 1995) Mountainbikers hebben een uitgesproken jong interesseprofiel.
Van de mountainbikers heeft het merendeel een MBO (25%) of HBO (22%) opleiding gevolgd.
Ongeveer 16% heeft een opleiding op LBO niveau afgerond en 10% op universitair niveau.
(Nederlands Research Instituut voor recreatie en Toerisme, 1998a, 1991b, 2002)
Motieven
Het sportieve element is voor 72% van de mountainbikers de belangrijkste drijfveer om te gaan
mountainbiken. Andere belangrijke motivaties zijn in de natuur of buiten zijn (15%) of de natuur,
planten of dieren bekijken (7%) (Jansen, 2004). Ook uit internationaal onderzoek komen deze
drijfveren als belangrijkste beweegreden om te mountainbiken naar voren. (Cessford, 1995; Green,
2003; Wöhrstein, 1998) De omgeving speelt een belangrijke rol bij de motieven om te gaan
mountainbiken. De meest aantrekkelijke mountainbikegebieden zijn voor mountainbikers gebieden die
een grote variëteit aan terreinen combineren met daarin een groot aantal routes door mooie natuur of
mooie landschappen (Jansen, 2004). Mountainbikers waarderen van alle recreatiegroepen de
aanwezige voorzieningen, zoals picknickplaatsen, informatieborden, uitzichtpunten, et cetera, over het
algemeen het hoogst en zijn het meest tevreden over de rust die ze daar kunnen vinden. Een
mountainbiker blijft gemiddeld tussen de één á twee uur op het terrein. Het merendeel fietst vooral in
de eigen omgeving en komt met de fiets naar het terrein. Ongeveer 90% van de mountainbikers rijdt
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(ook) in het weekend en 77% fietst (ook) door de week. Daarbij is sprake van een duidelijk
seizoenspatroon met een dal in de zomermaanden (Jansen, 2004)
Populatie
De NTFU heeft in 1999 een doelgroepenonderzoek laten uitvoeren, waaruit bleek dat er ongeveer
180.000 mensen in Nederland zijn die regelmatig mountainbiken. (Kumpany, 2000) Staatsbosbeheer
schat het aantal mountainbikers dat regelmatig het veld in gaat op 60.000-100.000 mensen. (Boer &
Raffe, 2003) In tegenstelling tot wat veel beheerders denken, neemt maar een zeer klein deel van de
mountainbikers deel aan wedstrijden.
1.3.4 Conclusie mountainbikesport
Vanuit de bovenstaande kennis kan de conclusie getrokken worden dat het bij deze sport gaat om een
groep sporters die hun eigen wensen en behoeften hebben. Voor de stichting is het van belang om
zich af te vragen in hoeverre de mountainbikelifestyle met de daarbij horende wensen en behoeften,
gedekt kunnen worden door middel van het aanbod van de berg. Vanuit het perspectief dat de berg
voor deze sport optimaal afgestemd kan worden op de doelgroep is het van belang om te weten hoe
deze wensen en behoeften eruitzien en hoe deze op de berg tot uiting kunnen komen.

1.4 Probleemanalyse
Vanuit de aanleiding is gebleken dat de stichting een berg wil bouwen met een winstoogmerk, waar
mountainbiken wellicht op gefaciliteerd zal worden. Hierbij zocht de stichting verantwoording voor het
intuïtieve gevoel dat mountainbiken een sport is die onderdeel moet uitmaken van de exploitatie van
de berg. In essentie wilde de stichting weten of deze sport rendabel genoeg is en of het technische en
financieel haalbaar is om deze sport te faciliteren op de berg. Ook wilde zij weten hoe deze sport op
de berg gefaciliteerd moet worden. Om dit te achterhalen was onderzoek vereist. Kijkende naar het
tijdsbestek van dit onderzoek was het niet haalbaar om alle nodige inzichten te kunnen achterhalen.
Er is daarom een afbakening gemaakt binnen de vereiste inzichten. Dit is in samenspraak met de
opdrachtgever gegaan. Onderstaand wordt de afbakening toegelicht.
Allereerst is er een afbakening gemaakt binnen de mountainbikesport die komt vanuit het inhoudelijke
inzicht welke verkregen is vanuit de maatschappelijke context. Vanuit de maatschappelijke context is
namelijk gebleken dat de mountainbikesport verschillende vertakkingen kent. Omdat deze sport zo
divers is, is het noodzakelijk om per discipline een degelijk onderzoek te verrichten. Hierdoor was de
keus gemaakt om dit onderzoek te richten op één discipline. De keus voor de discipline is gemaakt
door te kijken naar de discipline die het meest baat kan hebben bij de berg. Dit is de sport downhill
mountainbiken geworden omdat de berg een ‘unique selling point’ heeft voor deze discipline, namelijk
hoogteverschil. De inzichten die in overeenstemming met de opdrachtgever binnen deze
mountainbikediscipline achterhaald zijn, worden onderstaand verduidelijkt:
Wensen en behoeften
In de beschrijving van de maatschappelijke context werd al gesteld dat mountainbiken een sport is
waarbij de beoefenaar specifieke wensen en behoeften heeft. Dit geldt ook voor het downhill
mountainbiken. Het probleem binnen dit onderzoek is dat de stichting geen duidelijk beeld had over
wat de downhill mountainbiker precies wil met de kunstmatige berg en of dit toepasbaar is. Vanuit het
perspectief dat de berg voor deze sport optimaal afgestemd kan worden op de doelgroep, was het van
belang om te weten hoe deze wensen en behoeften eruitzien en hoe deze op de berg tot uiting
kunnen komen. De stichting wilde deze inzichten weten zodat zij daarmee de diensten en daarmee de
faciliteiten optimaal aan kunnen laten sluiten op deze doelgroep. Hiermee kan de optimale invulling
van de berg gerealiseerd worden voor deze sport. Ter verbreding hiervan is er gekeken naar wat het
verschil is tussen de professionele sport en de recreatiesport en wat dit voor invloed heeft op de
diensten en faciliteiten van de berg. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen beginnende, gevorderde
en de expert mountainbiker.
Profiel
Ter ondersteuning van het in kaart brengen van de wensen en behoeften wilde de stichting graag
weten wie deze doelgroep is zodat er naast het afstemmen van de diensten en daarmee de
faciliteiten, ook een marketingstrategie bepaald kan worden. Om erachter te komen wie deze
doelgroep is, wilde de stichting inzicht krijgen in de kenmerken van de mountainbiker. De kenmerken
die de stichting wilde weten waren de socio-demografische en de lifestylekenmerken. Door het in kaart
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brengen van deze kenmerken is er een profiel opgesteld van de downhill mountainbiker. Aansluitend
op dit profiel wilde de stichting graag weten wat de doelgroep wil betalen voor deze sport en de
faciliteiten, hoever ze ervoor willen reizen en wanneer en hoe vaak ze de sport beoefenen.
Vanuit de wensen en behoeften en het profiel is er vanuit een heterogene doelgroep, kleinere
homogene subdoelgroepen onderscheiden. Hierin is onderscheid gemaakt tussen de beginnende, de
gevorderde en de expert (professionele) mountainbiker. Ze horen allemaal tot de doelgroep downhill
mountainbikers maar hebben verschillende wensen en behoeften. Aan de hand van deze
subdoelgroepen is er gekeken welke het meest interessant zijn voor de berg.
Economische waarde
Naast de wensen en behoeften en het profiel wilde de stichting graag weten wat deze doelgroep op
kan leveren. In essentie wilde de stichting weten welke economische waarde deze doelgroep bijdraagt
aan de berg. Door het kijken naar wat de gemiddelde besteding is van deze doelgroep en naar
hoeveel mountainbikers er ongeveer per jaar naar de berg willen komen, is er een uitspraak gedaan
wat deze sport in potentie kan opleveren. De gemiddelde besteding is geschat vanuit het inzicht wat
de mountainbiker wil betalen voor het sporten op de berg, welke voortkomt uit het profiel van de
downhill mountainbiker. Het aantal mountainbikers dat naar de berg wil komen wordt geschat door te
kijken naar vergelijkbare locaties en het aantal bezoekers dat zij trekken. Dit is aan de hand van een
geschat marktpotentieel ondersteund, welke voortgekomen is vanuit de inzichten over de
populatiegrote.
Aanbod downhill mountainbike locaties
Verder wilde de stichting een duidelijk beeld hebben van het aanbod van locaties waar het downhill
mountainbiken beoefend kan worden en daarbij te leren van die ervaring en kennis. Hiervoor is er op
basis van casuïstiek downhill mountainbike locaties in kaart gebracht. De onderzochte downhill
mountainbikelocatie zijn bikeparken. Zoals in de maatschappelijke context benadrukt is, is een
bikepark een gebied die commercieel geëxploiteerd wordt voor deze sport en andere extremere
varianten van het mountainbiken. Vanuit deze casussen is er gekeken naar de afstemming op de
doelgroep en hoe deze locaties de facilitering en dienstverlening verzorgen. Aangezien deze sport in
principe niet beoefend kan worden in Nederland is er gekeken naar locaties in het buitenland. Er is
uitgegaan van best practices, dit houdt in dat er gekeken is naar goede voorbeelden van top
mountainbikelocaties. Vanuit de opinies van mountainbikers is er gekeken naar welke locaties het
beste zijn en deze locaties zijn geanalyseerd.
Sportbonden
Vervolgens is het voor wedstrijden, evenementen en een goed verloop van de sport op de berg, van
belang om rekening te houden met sportbonden die actief zijn binnen het mountainbiken. Dergelijke
organisaties hebben vaak een bepaalde kijk op de sport en zetten zich hiervoor in. Dit heeft bepaalde
effecten bij de uitvoering van de sport die van belang zijn bij het optimaal faciliteren en exploiteren van
de sport. Binnen dit onderzoek wilde de stichting daarom graag weten hoe sportbonden kijken
tegenover de berg, welke wensen zij hebben en welke belangen hierbij meespelen.
Beleving
Als laatste wilde de stichting graag weten welke wensen de mountainbikers hebben ten aanzien van
beleving. De berg zal een ware beleving moeten worden om hoge bezoekersaantallen te realiseren en
deze mensen ook terug te laten komen. De hedendaagse cultuur richt zich steeds meer op de
belevingseconomie. Vanuit de consument staat het kernproduct niet meer centraal, maar de beleving
die er omheen zit. (Nijs & Peters, 2005) Hierdoor is het van belang om een sportlocatie te voorzien
van elementen die ervoor zorgen dat de mountainbikers het sporten als een ware beleving
aanschouwen. De stichting wilde weten welke aspecten de mountainbikers op de berg willen zien om
het sporten als een gedenkwaardige beleving te kunnen ervaren.

31

Afstudeerrapport: Die Berg Komt Er! Downhill mountainbiken

7 januari 2013

1.5 Doelstelling
Op basis van de bovenstaande probleemstelling is de onderstaande doelstelling geformuleerd:

‘Inzicht krijgen in de wensen en behoeften vanuit de downhill mountainbikesport, ten einde gericht
advies te kunnen geven hoe de dienstverlening en de facilitering er voor deze sport op de toekomstige
berg in Nederland uit moet zien om optimaal aan te sluiten op de downhill mountainbike scene.’
1.5.1 Toelichting doelstelling
Centraal binnen dit onderzoek staan de wensen en behoeften die vanuit de downhill
mountainbikesport invloed hebben op de diensten en faciliteiten die de stichting op de berg aan wil
bieden. Dit omvat de wensen en behoeften van downhill mountainbikers ten aanzien van diensten,
faciliteiten en beleving. Aanvullend zijn de wensen van sportbonden achterhaald. Deze wensen en
behoeften zijn achterhaald om de optimale invulling van de berg te kunnen realiseren. Ter
ondersteuning hiervan is er een profiel van de downhill mountainbiker opgesteld op basis van sociodemografische en lifestylekenmerken en er is een schatting gemaakt wat deze sport op jaarbasis op
kan leveren. Daarnaast is er gekeken naar vergelijkbare locaties die de downhill sport aanbieden in
het buitenland. Binnen deze locaties is gekeken naar hoe zij omgaan met het faciliteren en exploiteren
van de mountainbikesport. Hierdoor kon er geleerd worden van hun ervaring en kennis op dit gebied.

1.6 Relevantie
1.6.1 Praktische relevantie
Dit onderzoek is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek van de stichting Die Berg Komt Er, dat
eerder omschreven is in paragraaf 1.1.2. Dit onderzoek draagt bij aan de algemene vraag die het
haalbaarheidsonderzoek zal beantwoorden, namelijk: ‘is het haalbaar om een berg op kunstmatige
wijze te bouwen in Nederland’. Aan de hand van de gegevens die uit dit onderzoek voortvloeien, kan
de stichting bepalen hoe rendabel de sport is. Dit draagt bij aan het totaalbeeld wat het
haalbaarheidsonderzoek zal uitwijzen, waaraan de stichting kan bepalen of de baten van het
realiseren van de berg opwegen tegen de kosten. Daarnaast creëert dit onderzoek een beeld van hoe
de berg er voor deze sport uit moet zien, wat betekend dat de berg op dit onderdeel zal zorgen voor
optimale invulling.
1.6.2 Maatschappelijke relevantie
Zoals in de maatschappelijke context omschreven werd, kan de bouw van deze berg voor duurzame
groei van Nederland en indirect de wereld zorgen. De berg zou er namelijk voor kunnen zorgen dat er
veel duurzame en schone energie opgewekt wordt. Daarnaast zou de berg duizenden kunnen banen
creëren. De berg kan een oplossing zijn voor het steeds groter wordende voedsel- en
overbevolkingsprobleem. De Berg kan Nederland op de kaart zetten als land van onbegrensde
mogelijkheden. En Nederland zou in de toekomst de Olympische winterspelen kunnen organiseren.
Onderdeel van het slagen van dit project is het succesvol neerzetten van verschillende sporten,
waaronder mountainbiken. Dit onderzoek draagt daarom indirect bij aan een groot maatschappelijk
belang.
Daarnaast zouden bestaande of nieuwe mountainbikegebieden gebruik kunnen maken van analyses,
conclusies en aanbevelingen dit uit dit onderzoek zijn voortkomen. Zij zouden bijvoorbeeld hun
faciliteiten nog exacter af kunnen stemmen op de doelgroep en de sport. De downhill mountainbikers
kunnen door dit onderzoek beter begrepen worden waardoor mountainbikefaciliteiten beter afgestemd
kunnen worden op hun wensen en behoeften. Zij zullen hier profijt van kunnen hebben doordat zij
exacter krijgen wat ze willen.
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1.7 Leeswijzer
Dit onderzoeksrapport is vervaardigd aan de hand van een structuur die bestaat uit vijf delen.
Onderstaand worden deze delen geëxpliciteerd. Daarbij wordt aangegeven welke hoofdstukken in dit
deel behandeld worden.
Deel I Uiteenzetting van het onderzoek
Binnen deel I wordt de opzet van het onderzoek uiteen gezet in vier hoofdstukken. Het eerst
inleidende hoofdstuk, welke bovenstaand weergegeven is, geeft de achtergrond weer van dit rapport
en de daaruit voortvloeiende doelstelling. Vanuit het vertrekpunt van het inleidende hoofdstuk, wordt
er binnen hoofdstuk 2 een kritische beschouwing gegeven van belangrijke termen die gebruikt zijn in
de probleemanalyse. Daarnaast worden de relevante en gekozen theorieën en modellen toegelicht en
er wordt uitgelegd hoe deze geoperationaliseerd zijn. Als laatste wordt er binnen het theoretisch
raamwerk een schematisch overzicht weergegeven hoe de gekozen theorieën inzicht hebben
gegeven in de doelstelling. Binnen hoofdstuk 3 zijn de centrale vraagstelling en de daaruit
voortkomende deelvragen uiteengezet. Daarnaast zijn er per deelvraag zoekvragen uitgewerkt, die
voor de operationalisering naar het veldwerk stonden. Afsluitend worden er in hoofdstuk 4 de
gebruikte onderzoeksmethodes en populaties uiteengezet en er wordt ingegaan op de validiteit,
betrouwbaarheid en de hiaten van dit onderzoek.
Deel II Resultaten en analyses
Vanuit het veldwerk en deskresearch zijn resultaten gekomen die binnen dit deel gestructureerd
weergegeven worden in zes hoofdstukken. De structuur in de hoofdstukken en paragrafen is ontstaan
vanuit de deel-, en zoekvragen, die gesteld zijn in hoofdstuk 3 van deel I. Aan het eind van elk
hoofdstuk wordt een deelconclusie weergegeven over de betreffende deelvraag.
Deel III Algehele conclusie en aanbevelingen
Vanuit de resultaten en analyses uit deel II worden binnen dit deel, in hoofdstuk 11, conclusies
getrokken die antwoord geven op de centrale vraag van dit onderzoek. Op basis van deze conclusies
worden er in hoofdstuk 12 aanbevelingen gedaan richting de stichting Die Berg Komt Er.
Deel IV Bronnen
Tijdens het vervaardigen van dit document zijn verschillende bronnen gebruikt, die in dit deel
gestructureerd worden weergegeven. Hierbij is de oorsprong van alle gebruikte bronnen terug te
vinden en ook wanneer deze geraadpleegd zijn.
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2. Inhoudelijke verkenning
Vanuit het vertrekpunt van het inleidende hoofdstuk 1, wordt er binnen hoofdstuk 2 allereerst een
kritische beschouwing gegeven van belangrijke termen die gebruikt zijn in de probleemanalyse.
Daarnaast worden de relevante theorieën en modellen toegelicht die gebruikt zijn of hadden kunnen
worden bij het verwerven van de inzichten die nodig waren voor dit onderzoek. In de daaropvolgende
paragraaf worden de gekozen theorieën en modellen weergegeven die daadwerkelijk gebruikt zijn
tijdens dit onderzoek. Daarbij worden de gekozen theorieën en modellen verantwoord, waarom er
voor deze zijn gekozen en hoe deze bijgedragen hebben aan dit onderzoek. Als laatste wordt er
binnen het theoretisch raamwerk een schematisch overzicht weergegeven hoe de gekozen theorieën
een bijgedragen hebben aan het behalen van de doelstelling.

2.1 Begrippenkader
Wensen en behoeften
Binnen de probleemstelling wordt er gesproken over wensen en behoeften. Met deze termen wordt
binnen dit onderzoek bedoeld dat er achterhaald is welke aspecten, fysiek dan wel
sociale/psychologische, echt nodig zijn voor het faciliteren van de mountainbikesport op de berg
(behoeften). (Online encyclopedie) Daarnaast is er gekeken naar welke aspecten de mountainbikers
graag zouden willen zien op de berg (wensen). (Online encyclopedie) Wensen zijn niet per definitie
nodig om de sport te kunnen uitvoeren maar dit zijn vaak aspecten die passen bij de doelgroep of het
bijvoorbeeld nog leuker/spannender maken om de sport te beoefenen. Het totaal aan wensen en
behoeften is nodig voor de optimale invulling van de downhill mountainbikesport op de berg.
Diensten en faciliteiten
In de probleemanalyse wordt gesproken over diensten en faciliteiten. Binnen dit onderzoek wordt hier
het volgende mee bedoeld: Diensten kunnen gezien worden als niet-fysieke producten, te denken valt
bijvoorbeeld aan klantvriendelijkheid. (Online encyclopedie) Faciliteiten kunnen gezien worden als
fysieke producten die ergens voor gebruikt kunnen worden, te denken valt bijvoorbeeld aan een fiets
die gehuurd kan worden. (Online encyclopedie) Binnen dit onderzoek is hiermee bedoeld, het geheel
aan tastbare en niet tastbare aspecten die de mountainbikesport op de berg zal bieden.
Socio-demografische kenmerken
Binnen de probleemanalyse is gesteld dat er kenmerken op socio-demografisch niveau van de
doelgroep achterhaald zijn. In essentie zijn dit kenmerken die gaan over macro-omgevingsfactoren die
van invloed (kunnen) zijn op het beleid van een organisatie in een bepaald land of bepaalde regio
betreffende de kenmerken van een bevolking als geheel. Dit zijn bijvoorbeeld kenmerken als geslacht,
leeftijd, ras, geloof, burgerlijke staat, demografische druk, bevolkingsspreiding, arbeidsparticipatie,
opleidingsniveau, bevolkingsontwikkeling en vergrijzing. (CRMbegrippen)
Binnen dit onderzoek zijn de relevante gegevens van de doelgroep achterhaald, om een profiel op te
stellen van de downhill mountainbiker. De volgende socio-demografische kenmerken zijn binnen dit
onderzoek van de doelgroep achterhaald:
• Populatiegrote;
• Geslacht;
• Leeftijd;
• Opleidingsniveau;
Naast deze kenmerken zijn ook de volgende gegevens achterhaald:
• Wat ze willen betalen voor de sport;
• Hoe ver ze willen reizen voor hun sport;
• Hoe vaak en wanneer ze hun sport beoefenen;
Economische waarde
Met de economische waarde die de downhill mountainbikesport kan genereren wordt de omzet
bedoeld die potentieel uit deze doelgroep gehaald kan worden in een ideale situatie. (Online
encyclopedie) In essentie is de gemiddelde besteding vermenigvuldigd met het aantal downhill
mountainbikers dat naar de berg wil komen. Op deze manier is er een inschatting gemaakt van de
omzet die gegenereerd kan worden uit deze doelgroep. Daarbij worden de verkopen uit indirecte
faciliteiten als hotels en dergelijke, achterwege gelaten.
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2.2 Relevante theorieën en modellen
Vanuit de behoeften aan inzicht, die beschreven is in de probleemanalyse, staan de volgende termen
centraal.
• Profiel downhill mountainbiker;
• Wensen en behoeften ten aanzien van dienstverlening en faciliteiten;
• Vergelijkbaar aanbod downhill locaties;
• Beleving.
Deze begrippen hebben als leidraad gediend voor het zoeken naar literatuur. De theorieën en
modellen die voortgekomen zijn uit de literatuur hebben bijgedragen aan het vergaren van de inzicht
behoeften die nodig was binnen dit onderzoek. Deze theorieën en modellen worden onderstaand
beschreven.
2.2.1 Profiel downhill mountainbiker
Het profiel dat opgesteld is van de downhill mountainbiker bestaat uit twee hoofdaspecten, te weten:
socio-demografische en de lifestylekenmerken van deze doelgroep. De socio-demografische
kenmerken die achterhaald zijn, zijn bovenstaand besproken in het begrippenkader. De
lifestylekenmerken van de doelgroep zijn onderzocht door middel van de Tribe analyse van Hofstede
(2005). Door het analyseren van de doelgroep op basis van hun gedeelde waarden, rituelen, helden
en symbolen is er een beeld gevormd hoe hun lifestyle eruit ziet. Onderstaand wordt dit model
weergegeven en verduidelijkt. In de volgende paragraaf wordt aangegeven hoe dit model in dit
onderzoek gebruikt is.
Tribe analyse (Hofstede, 2005)
Hoogleraar en organisatiepsycholoog Geert Hofstede heeft jarenlang onderzoek gedaan naar culturen
en hoe deze zich vormgeven. Volgens hem manifesteren culturen zich op verschillende manieren. Het
onderstaande model geeft weer hoe een cultuur volgens zijn studie in elkaar kan zitten en welke
aspecten daarbij komen kijken. Dit model is onderstaand weergegeven in figuur 14 en wordt
verduidelijkt op de volgende pagina.

Figuur 14 Tribe analyse Hofstede (2005)

De waarden vormen de kern van een cultuur. Deze waarden veranderen niet veel. Onder waarden
wordt verstaan: ‘de collectieve beslissing om de ene gang van zaken boven een andere te kiezen’.
Door het kennen van de waarden van een collectief, kan ook het handelen van dat collectief begrepen
worden.
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De eerste laag rond de kern wordt beschreven als rituelen. Rituelen worden binnen de cultuur als
onmisbaar beschouwd. Deze collectieve uitingen zijn niet direct nodig voor het behalen van een doel
maar zijn op sociaal vlak wel relevant. Onder rituelen valt bijvoorbeeld het onderling begroeten en
respect betuigen. Ook sociale en religieuze bijeenkomsten kunnen als ritueel getypeerd worden.
De tweede laag rond de kern zijn de 'helden'. Helden zijn personen of fictieve figuren die
eigenschappen bezitten die binnen de cultuur als waardevol worden beschouwd. Dat kan dan ook de
reden zijn dat deze personen de leidraad vormen voor gedragsmodellen.
De derde laag gaat over symbolen. Onder symbolen worden verstaan: ‘woorden, gebaren,
voorwerpen en/of afbeeldingen die een bepaalde betekenis hebben voor de cultuur.’ Kleding,
haardracht, statussymbolen, vlaggen en jargon behoren tot deze schil.
Alle drie de lagen kunnen aangeleerd of getraind door middel van “practices” met uitzondering van de
kern: de innerlijke culturele waarden (Goed versus slecht, vies versus schoon, lelijk versus mooi,
onnatuurlijke versus natuurlijke, abnormaal versus normaal, paradoxaal versus logisch, irrationele
versus rationeel).
2.2.2 Wensen en behoeften ten aanzien van dienstverlening en faciliteiten
Voor het in kaart brengen van de wensen en behoeften ten aanzien van de dienstverlening en de
faciliteiten van de downhill mountainbikesport op de toekomstige berg in Nederland, wordt het geheel
aan diensten en faciliteiten gezien als één veelzijdig product dat bestaat uit meerdere niveaus. Het
downhill mountainbiken als faciliteit op zich wordt dus gezien als één allesomvattend product dat
bestaat uit verschillende tastbare en ontastbare dimensies. Om dit product als geheel te kunnen
analyseren is het productbeschrijvingsmodel van Kotler (2011) gebruikt. Dit model geeft schematisch
weer uit welke niveaus een product als geheel kan bestaan. Onderstaand wordt dit model
weergegeven en verduidelijkt. In de volgende paragraaf, wordt aangegeven hoe dit model in dit
onderzoek gebruikt is.
Productbeschrijvingsmodel (Kotler, 2011)
Voor het vermarkten van een product is het van belang dat er op verschillende niveaus gekeken wordt
naar een product en niet alleen naar de tastbare kenmerken ervan. Een product omvat namelijk ook
zaken als imago, diensten en functies. Producten zijn middelen die kunnen dienen om een doel te
bereiken. Binnen dit onderzoek zijn de wensen en behoeften op deze niveaus ingedeeld waardoor er
een totaalbeeld gecreëerd kon worden hoe de berg eruit moet komen te zien en wat er allemaal
omheen georganiseerd moet worden. Onderstaand wordt dit model weergegeven in figuur 15 en op
de volgende pagina verduidelijkt.

Figuur 15 Productbeschrijvingsmodel (Kotler 2011)
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Niveau 1 Kernproduct
Het meest elementaire niveau is het kernproduct, het antwoord op de vraag: wat koopt de afnemer in
feite? Het product wordt beschouwd in termen van functies voor de afnemer: het product als invuller
voor een specifieke behoefte van de afnemer. Het kernproduct vormt het centrum van het totale
product. Het bestaat uit de probleemoplossende kernbenefits die de klant zoekt. Bijvoorbeeld: een
consument die een boor koopt van vijf millimeter, koopt geen boor maar een gat van vijf millimeter. Als
men een auto koopt dan koopt men mobiliteit. Bij het ontwerpen van producten moeten aanbieders de
kernbenefits definiëren die het product de consument moet bieden.
Niveau 2 Werkelijk product
Op het tweede niveau moeten de kernbenefits omgezet worden in een tastbaar product. Het gaat om
die componenten van het product die fysiek waarneembaar zijn. Tastbare producten hebben vijf
kenmerken: kwaliteitsniveau, functies, stijl, merknaam en verpakking. Bijvoorbeeld: de BlackBerry is
een tastbaar product, een uitgekiende combinatie van naam, onderdelen, stijl, functies en verpakking
en andere attributen die samen de kernbenefits leveren: verbonden blijven.
Niveau 3 Uitgebreid product
Ten slotte creëert men een uitgebreid product rond het kern- en tastbare product, namelijk door extra
ondersteunende dienstverlening en benefits aan te bieden. Research in motion Ltd. (RIM), het bedrijf
dat de BlackBerry op de markt brengt, moet meer aanbieden dan mobiele telefonie; het bedrijf moet
de consument een volledige oplossing bieden voor zijn problemen met mobiele contacten. Hij moet
onder andere mobiel internetten en e-mailen. Als je een BlackBerry koopt, geven RIM en zijn dealers
de kopers garantie op onderdelen en vakmanschap, gratis lessen in het gebruik, snelle reparaties en
een gratis telefoonnummer dat de klant kan bellen wanneer hij problemen of vragen heeft. Voor de
klant vormen al deze factoren een belangrijk deel van het totale product.
2.2.3 Vergelijkbaar aanbod downhill locaties
Binnen dit onderzoek was het inzicht vereist hoe vergelijkbare aanbieders van downhill
mountainbikelocaties omgaan met de facilitering van de downhill mountainbikesport. Binnen deze
locaties is er gekeken naar best practices van downhill locaties, zoals omschreven in de
probleemanalyse. Hierbij is gekeken naar het product als geheel, zoals omschreven staat in paragraaf
2.2.2. Naast het product als geheel was er voor dit inzicht een breder perspectief nodig voor het
analyseren van het aanbod. Binnen de bedrijfsvoering van een organisatie zijn er naast het product,
namelijk meerdere aspecten die een organisatie af kan stemmen op een doelgroep. Hiermee kan een
organisatie zich onderscheiden. Deze aspecten zijn omschreven in de marketingmix van Kotler
(2011). De marketingmix van Kotler (2011) bestaat uit vier hoofdaspecten, namelijk: Product, Prijs,
Plaats en Promotie. De aspecten worden de vier P’s genoemd. Per downhill locatie zijn deze vier
instrumenten onderzocht en is er door deze inzichten een duidelijk beeld gevormd hoe vergelijkbare
locaties omgaan met het faciliteren en exploiteren van de downhill mountainbikesport. Onderstaand
wordt dit model weergegeven en verduidelijkt. In de volgende paragraaf wordt aangegeven hoe dit
model in dit onderzoek geïmplementeerd is.
De marketingmix (Kotler, 2011)
De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het
invullen van hun marketingstrategie. Deze mix bestaat uit de zogeheten vier P’s, namelijk: Product,
Prijs, Plaats, Promotie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is
onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Het
optimaliseren van de marketingmix wordt vaak gezien als voornaamste verantwoordelijkheid van de
marketingfunctie in een organisatie. Door de juiste combinatie van de vier P's te vinden kunnen
marketeers de effectiviteit en bedrijfsresultaten verbeteren. Onderstaand worden deze instrumenten
toegelicht:
Product
De eerste P staat voor product, soms ook de productmix genoemd. Het betreft hier naast fysieke
producten ook diensten. Soms wordt product zoals in paragraaf 2.2.2 is weergegeven, nader gesplitst
in:
• Het kernproduct;
• Het werkelijke product;
• Het uitgebreide product.
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Prijs
De prijs is het bedrag of het tarief dat betaald moet worden bij de aankoop van een product of dienst.
De prijs is voor zowel leverancier als consument een belangrijke factor en wordt over het algemeen
bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Het is in de meeste productcategorieën ook een
erg snel te veranderen factor en daardoor een veel gebruikt marketingmix-instrument.
Plaats
De P van plaats omvat zowel de locatie waar de consument het product verkrijgt als het (type)
distributiekanaal. Te denken valt aan directe distributie direct van leverancier aan de eindgebruiker
(denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, outletstores en verkoop via internet). Bij indirecte
distributie zitten er tussen de fabrikant en de consument een aantal schakels, zoals groothandels en
detailhandels.
Promotie
Onder promotie valt alle communicatie van een bedrijf naar de buitenwereld gericht op het stimuleren
van de verkoop. Enkele activiteiten die onder de promotie-mix kunnen vallen zijn:
•
•
•

•
•

Public relations: het nastreven van goede contacten met publieksgroepen, zoals klanten,
concurrenten, leveranciers en financiers.
Reclame: niet-persoonlijke communicatie gericht op grote groepen afnemers, bijvoorbeeld in
de vorm van reclamefolders, of radio- en tv-reclames.
Persoonlijke verkoop: een zeer effectief, maar doorgaans duur verkoopmiddel. Persoonlijke
verkoop gebeurt in interactie met de klant waardoor direct op eventuele bezwaren of
vooroordelen ingespeeld kan worden. Bovendien kan persoonlijke verkoop een
vertrouwensband scheppen die de risicoperceptie van de klant vermindert.
Verkooppromotie: het vestigen van de aandacht op een prijsverlaging (de prijsverlaging zelf
valt onder de P van prijs).
Cold calling: het direct telefonisch benaderen van willekeurige dan wel geselecteerde
personen of bedrijven.

2.2.4 Beleving
Buiten het neerzetten van een totaal product dat afgestemd is op de wensen en behoeften van de
doelgroep, is het voor een sportfaciliteit van belang dat er ingespeeld wordt op het creëren van een
ware beleving. Het is voor een organisatie van belang dat een bezoeker een ervaring meemaakt die
zo leuk is dat diegene de ervaring onthoudt, terugkomt naar de sportvoorziening en doorgeeft aan
anderen. Voor het creëren van belevingen zijn meerdere theorieën beschikbaar die weergeven wat er
nodig is om te spreken van een ware beleving. De kenmerken van deze theorieën zouden toegepast
kunnen worden op de berg waardoor er een situatie kan ontstaan waarbinnen de sporters een ultieme
sportbeleving mee kunnen maken. Onderstaand worden twee van deze theorieën uiteengezet. In de
volgende paragraaf, wordt aangegeven welk model gekozen is met de reden daarachter en hoe dit
model in dit onderzoek gebruikt is.
Pure Leisure (Neulinger, 1981)
De emotie die de doelgroep tijdens een activiteit ervaart, wordt de vrijetijdsbeleving genoemd. Deze
vrijetijdsbeleving maakt uit in welke mate de doelgroep vermaak ervaart. Neulinger stelt dat er aan
twee voorwaarden zal moeten worden voldaan, wil er sprake zijn van vrijetijdsbeleving. Het gaat om
de ervaren keuzevrijheid en het type motivatie.
Neulinger benoemt de ervaren keuzevrijheid (perceived freedom) als de belangrijkste voorwaarde
voor het optreden van de vrijetijdsbeleving. Als de doelgroep het gevoel heeft zelf haar gedrag te
kunnen bepalen, dan is er sprake van leisure. Ervaart zij echter belemmeringen (perceived
constraints), dan is er per definitie sprake van nonleisure. De doelgroep voelt zich dan min of meer
verplicht om een handeling te verrichten. De gedachte gebonden te zijn door verplichtingen heeft tot
gevolg dat de positieve gemoedstoestand van vrijetijdsbeleving, het vermaak, achterwege blijft.
Of er sprake is van een zuiver vrijetijdsbeleving (pure leisure), hangt af van het type motivatie. Men
maakt daarbij het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Een activiteit wordt
gekenmerkt door intrinsieke motivatie indien de voldoening voortkomt uit de handeling zelf en niet uit
de consequenties van de activiteit. Een activiteit wordt gekenmerkt door extrinsieke motivatie als de
consequenties van de activiteit de belangrijkste drijfveer tot deelname zijn. Neulinger stelt dat er
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sprake kan zijn van pure leisure wanneer het gaat om een zelfgekozen activiteit, waarbij de motivatie
puur intrinsiek is. Wanneer alleen extrinsieke motivatie een rol speelt, dan spreekt hij van leisure-job.
De term leisure verwijst naar het feit dat de activiteit vrijwillig gekozen is, de term job heeft betrekking
op het feit dat het gedrag voornamelijk gericht is op een zeker beloning die voortvloeit uit de
handeling. Bij leisure-work is er sprake van een mengeling van intrinsieke en extrinsieke motivatie. Het
ondernemen van de activiteit is op zich bevredigend, maar heeft daarnaast ook positieve
consequenties voor de vrijetijdsbesteder. (Beunders, 2003) Het bovenstaande kan samengevat
worden in het leisure-schema van Neulinger, welke hieronder in figuur 16 weergegeven is.

Figuur 16 Leisure-schema Neurlinger 1981

Belevingsdomeinen (Nijs & Peters, 2005)
Het verschil tussen een activiteit en een belevenis bestaat volgens Pine en Gilmore uit het feit dat bij
een beleving de consument op enige wijze betrokken is bij de activiteit: er treedt (enige mate van) flow
op. De belangrijkste dimensies waarop een consument betrokken kan worden, zijn volgens hen de
mate van deelname van de consument en de relatie van de consument met de omgeving. Deze beide
variabelen zijn weergegeven op de assen van figuur 17 welke onderstaand weergegeven is.

Figuur 17 Belevingsdomeinen (Nijs & Peters, 2005)

De eerste dimensie (de mate waarin de consument de belevenis beïnvloedt, op de horizontale as)
loopt van passief (bijvoorbeeld het volgen van een wedstrijd van het Nederlands elftal) tot actief (het
zelf participeren in een sportwedstrijd). De tweede dimensie (de verhouding met de omgeving) loopt
van absorptie tot onderdompeling. Bij absorptie wordt iemand zodanig vastgehouden dat hij de
belevenis in zich opneemt (vindt bijvoorbeeld plaats bij het gefascineerd kijken naar een
televisieprogramma). Bij onderdompeling wordt de consument fysiek (of virtueel) onderdeel van de
belevenis. Het bekijken van een film in een bioscoop met Dolby-surround leidt tot een grotere
onderdompeling dan het bekijken van diezelfde film vanaf een videoband. Ook leidt het zelf toepassen
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van kennis tot een sterkere onderdompeling dan het aanhoren van een lezing. De koppeling van de
twee dimensies van belevingen bepaalt volgens Pine en Gilmore de vier domeinen van een belevenis:
amusement, leren, ontsnapping aan de werkelijkheid en esthetiek.”
Amuserende belevenissen
Deze belevenis spreekt voor zich, hierbij gaat het om puur vermaak.
Lerende belevenis
Ook deze belevenis spreekt voor zich, hierbij gaat het om verrijking van het intellect.
Ontsnapping (escapisme)
Ontsnappingsbelevingen zijn tegenpolen van amusementsbelevingen. In plaats van passief
consumeren creëert de ontsnappingsbelever een eigen wereld waarin hij volledig opgaat.
Esthetiek
Terwijl consumenten in een lerende belevenis iets leren, in een ontsnappingsbelevenis iets doen en in
een amusementbelevenis iets voelen, is het doel van esthetische belevenis alleen maar er zijn. Een
esthetische belevenis wordt ervaren bij het kijken over de rand van de Grand Canyon, het bezoeken
van een museum of het bijwonen van een theatervoorstelling.
Volgens Pine en Gilmore zijn belevenissen, waarin de vier domeinen zijn vertegenwoordigd het meest
memorabel. In deze visie kunnen belevenissen verbeterd worden door te trachten het domein dat nog
niet aanwezig is toe te voegen. De productontwikkelaar kan daarbij nadenken over de volgende
vragen.
• Kunnen we het esthetische karakter van de beleving verbeteren?
• Worden er aan de consument ontsnappingsmogelijkheden geboden? Kunnen er zaken aan
het product worden toegevoegd die de consument aanmoedigen iets te doen, waardoor hij
actief bij de belevenis betrokken wordt en zich los voelt van de dagelijkse wekelijkheid?
• Wat kan de consument van de belevenis leren: is het mogelijk de consument kennis of
vaardigheden bij te brengen waardoor de beleving betekenis blijft behouden nadat deze is
afgelopen?
• Is het mogelijk amusement toe te voegen om de aandacht langer vast te houden?

2.3 Gekozen theorieën en modellen
2.3.1 Profiel downhill mountainbiker
Voor het in kaart brengen van de kenmerken van de doelgroep zijn de socio-demografische
kenmerken, zoals omschreven in het begrippenkader, en het Tribe analyse model van Hofstede
(2005) gekozen. Het Tribe analyse model van Hofstede (2005) is gekozen omdat dit model duidelijke
handvaten geeft voor het analyseren van de lifestyle van de downhill mountainbiker. Dit is gedaan aan
de hand van het analyseren van de kern (waarden) en de drie omliggende ringen (rituelen, helden en
symbolen). De socio-demografische kenmerken geven als aanvulling op het Tribe analyse model
(2005) meer informatie over de macro-omgevingsfactoren van de doelgroep. Door het in kaart
brengen van deze aspecten kon er een duidelijk profiel opgesteld worden van de doelgroep.
Aanvullend op dit profiel is er gekeken naar wat de doelgroep wil betalen voor deze sport, hoever ze
willen reizen voor deze sport en wanneer en hoe vaak ze hun sport beoefenen.
2.3.2 Wensen en behoeften faciliteiten en dienstverlening
Voor het in kaart brengen van de wensen en behoeften ten aanzien van de dienstverlening en de
facilitering van de downhill mountainbikesport op de toekomstige berg in Nederland, wordt het geheel
aan faciliteiten en diensten gezien als één veelzijdig product dat bestaat uit meerdere niveaus. Het
downhill mountainbiken als faciliteit op zich wordt dus gezien als één allesomvattend product dat
bestaat uit verschillende tastbare en ontastbare dimensies.
Om dit product als geheel te kunnen analyseren is het productbeschrijvingsmodel van Kotler (2011)
gebruikt. Dit model geeft schematisch weer dat een product uit meerdere niveaus bestaat en biedt
daarom duidelijke kaders om een product als geheel te kunnen onderzoeken. Voor het vermarkten
van een product is het van belang dat er op verschillende niveaus gekeken wordt naar een product en
niet alleen naar de tastbare, voor de hand liggende kenmerken ervan. Binnen dit onderzoek zijn de
wensen en behoeften op deze niveaus achterhaald, zodat er een totaal beeld gecreëerd kon worden
van hoe de berg eruit moet komen te zien en wat er allemaal omheen georganiseerd moet worden.
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Het gebruik van het model start bij niveau één, het kernproduct. Binnen dit niveau zijn de redenen
achterhaald waarom downhill mountainbikers de sport beoefenen. Dit gaat gepaard met de waarden
die voortgevloeid zijn uit de Tribe analyse die gedaan is bij het in kaart brengen van de lifestyle van de
downhill mountainbiker, zoals aangegeven in paragraaf 2.3.1. De waarden die de lifestyle en de sport
met elkaar verbindt zijn ook onderdeel van de kernbenefits waarvoor de doelgroep de sport beoefend.
Bij niveau twee van het model zijn de kernbenefits omgezet naar een tastbaar product. Het gaat om
die componenten van het product die fysiek waarneembaar zijn. Ten slotte is er binnen niveau 3 een
uitgebreid product gecreëerd rondom het kern- en tastbare product. Dit wordt gedaan door extra
ondersteunende dienstverlening en benefits aan te bieden. De genoemde onderdelen die onderzocht
zijn binnen het productbeschrijvingsmodel van Kotler (2011), zijn onderstaand schematisch
weergegeven:
Niveau 1 Kernproduct
• De kernbehoeften
Niveau 2 Werkelijk product
• Uitstraling van de berg;
• Ideaalbeeld van de berg;
• Parcours;
! Downhill mountainbiken;
! Freeride mountainbiken;
! Overige disciplines.
• Moeilijkheidsgraden;
• Hoogte en lengte parcours;
• Veiligheid;
• Ondergrond;
• Groenvoorziening;
• Faciliteiten
! Horeca;
! Verhuur, verkoop en reparatie;
! Vervoer;
! Overige.
Niveau 3 Uitgebreid product
• Extra dienstverlening;
! Personeel;
! Begeleiding;
! Testcentra;
! Verzekeringen.
2.3.3 Vergelijkbaar aanbod
Voor het analyseren van het vergelijkbaar aanbod is het marketingmix model van Kotler (2011)
gebruikt. Binnen dit onderzoek was het inzicht vereist in hoe de aanbieders van vergelijkbaar aanbod
van downhill locaties omgaan met de facilitering van de downhill mountainbikesport. Hierbij is gekeken
naar het werkelijke product zoals omschreven staat in paragraaf 2.3.2. Naast het werkelijke product
was er voor dit inzicht een breder perspectief nodig voor het analyseren van het aanbod. De analyse
van het aanbod is hierdoor gedaan met gebruikmaking van de vier P’s van Kotler (2011). Per
aanbiedende locatie wordt inzichtelijk gemaakt hoe zij de mountainbikesport faciliteren en exploiteren.
Onderstaand wordt toegelicht hoe de vier P’s worden toegepast.

•

Product;
! Het werkelijke product dat vergelijkbare locaties aanbieden is onderzocht aan de hand
van de in paragraaf 2.3.2 beschreven methode.
Prijs;
! De prijs die gevraagd wordt bij de verschillende locaties zijn voor verschillende
aspecten van de sport vergeleken en geanalyseerd. Hierbij zijn de volgende aspecten
geanalyseerd: Toegang, huur van materialen, begeleiding en verzekeringen.

•

Plaats;

•
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Bij het aspect plaats is er gekeken naar de ligging van de locaties en wat de
bikeparken doen om de bereikbaarheid van de locaties te vergroten. Hierbij is
gekeken hoe dit van invloed kan zijn op het trekken van bezoekers.
Promotie.
! Voor het aantrekken van bezoekers naar locaties is over het algemeen promotie
vereist. Dit wordt over vaak op verschillende manieren gedaan, met een bepaald
uiterlijk en via verschillende kanalen. Tijdens de analyse van de verschillende locaties
is er gekeken welke vormen van promotie gehanteerd worden, hoe dit eruit ziet en via
welke kanalen dit gedaan wordt.
!

•

2.3.4 Beleving
Binnen de term beleving is het belevingsdomeinen model van Pine en Gilmore (2000) gebruikt. De
keuze voor dit model was gemaakt omdat dit model meer toepasbaar is binnen dit onderzoek. De
theorie van Neulinger (1981) is daarentegen een vrij abstracte theorie. Dit model speelt meer in op het
gevoel dan op ‘fysiek’ toepasbare elementen. Hierdoor was het niet echt mogelijk om dit meetbaar te
maken. Het model van Pine en Gilmore (2000) geeft duidelijke handvatten waaraan de berg moet
voldoen om een situatie te kunnen creëren waar de sporters een ware beleving kunnen ervaren.
Volgens deze theorie is een memorabele beleving een optelsom van belevenissen die bestaan uit vier
verschillende domeinen. In hoeverre deze domeinen aanwezig zijn, hoe ‘beter’ de beleving is. Deze
domeinen zijn: entertainment, educatie, esthetiek en escapisme. Binnen het onderzoek is nagegaan
wat de mountainbikesporters willen op het gebied van deze domeinen. Hoe beter deze domeinen
ingevuld worden naar de wensen van de doelgroep hoe groter de kans is dat de mountainbikers het
sporten op de berg als een memorabele beleving aanschouwen.

2.4 Theoretisch raamwerk
Het volgende schema (figuur 18) is een theoretisch raamwerk dat weergeeft aan welk gedeelte van
het onderzoek de bovenstaande theorieën en modellen bijdragen aan het behalen van de doelstelling.
In essentie ging het bij dit onderzoek over het in kaart brengen van de wensen en behoeften vanuit de
scene, stap één (rood) van het schema. Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften waren
verschillende inzichten nodig, stap twee (paars) van het schema. Elk inzicht van dit schema is
onderbouwd met een model en/of bepaalde kaders die gesteld zijn in het begrippenkader. Vanuit het
begrippenkader en de theorieën en modellen komen verschillende aspecten naar voren welke onder
elk inzicht schematisch worden weergegeven (blauw). Vanuit dit schema is in het volgende hoofdstuk
de structuur bepaald voor de vraagstelling van dit onderzoek.
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3. Centrale vraagstelling
In dit hoofdstuk is de centrale vraagstelling en de daaruit voortkomende deelvragen uiteengezet. Door
het beantwoorden van de deelvragen is de hoofdvraag beantwoord. Bij elke deelvraag is een
verantwoording uiteengezet waarom deze vraag gesteld is en welke theorie van toepassing is.
Daarnaast zijn er per deelvraag zoekvragen uitgewerkt, die voor de operationalisering naar het
veldwerk staan. Deze vraagstelling is ontstaan vanuit de behoeften aan inzichten die vastgesteld zijn
in de probleemanalyse. Aan het eind van dit hoofdstuk worden de wellicht onduidelijk begrippen die
ontstaan zijn binnen de vraagstelling, verduidelijkt.

3.1 Centrale vraagstelling
Op basis van de doelstelling en de inhoudelijke oriëntatie is de volgende centrale vraagstelling
geformuleerd:

‘Wat zijn de wensen en behoeften vanuit de downhill mountainbikesport ten aanzien van de
toekomstige berg in Nederland?’

Toelichting centrale vraagstelling
Centraal binnen dit onderzoek staan de wensen en behoeften die vanuit de downhill
mountainbikesport invloed hebben op de diensten en faciliteiten die de stichting op de berg aan wil
bieden. Deze wensen en behoeften zijn onderzocht om de optimale invulling van de berg te kunnen
realiseren voor deze sport. Dit omvat ten eerste wensen en behoeften van de sporters aan de
diensten
en
faciliteiten
en
de
belevingsdomeinen.
Daarnaast
de
wensen
van
mountainbikesportbonden die effect hebben op de exploitatie van de sport op de berg. Om deze
gegevens te ondersteunen is er gekozen om een profiel op te stellen van de downhill mountainbiker.
Naast het afstemmen van de diensten en faciliteiten bij dit profiel, kan de stichting
marketingstrategieën afstemmen op deze doelgroep. Vanuit de wensen en behoeften en het profiel is
er vanuit een heterogene doelgroep, kleinere homogene subdoelgroepen onderscheiden. Hierin is
onderscheid gemaakt tussen de beginnende, de gevorderde en de expert mountainbiker. Aan de hand
van deze subdoelgroepen is er gekeken welke het meest interessant zijn voor de berg. Daarnaast is
er een inschatting gemaakt van de omzet die gegenereerd kan worden uit deze doelgroep aan de
hand van de gemiddelde besteding en de geschatte bezoekersaantallen die naar de berg willen
komen voor deze sport. Als laatste is er gekeken naar best practices van downhill locaties om te leren
van deze kennis en ervaring.
De centrale vraagstelling is beantwoord met behulp van de onderstaande deelvragen. Per deelvragen
zijn er zoekvragen opgesteld waarmee de deelvraag beantwoord kan worden. Deze zoekvragen zijn
onder elke deelvraag weergegeven.

3.2 Deelvragen
Deelvraag 1
Wat is het profiel van de downhill mountainbiker?
Voor de exploitatie van de mountainbikesport op de berg is het van belang om te weten hoe deze
doelgroep en de daar bijhorende lifestyle eruitziet. Aan de hand van het beantwoorden van deze
vraag kon er een profiel opgesteld worden welke bestaat uit kenmerken van de doelgroep. Deze
kenmerken bestaan uit socio-demografische en lifestylekenmerken. De socio-demografische
kenmerken die onderzocht zijn, zijn weergegeven in het begrippenkader in paragraaf 2.1. De lifestyle
is aan de hand van het Tribe analyse model (2005) onderzocht. De Tribe analyse (2005) biedt
inhoudelijk inzicht in de specifieke kenmerken van de lifestyle die gepaard gaat met deze doelgroep.
Door het analyseren van deze kenmerken bij de doelgroep, kan er een duidelijk beeld gevormd
worden hoe de lifestyle van deze doelgroep eruitziet.
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Zoekvragen:
• Wat zijn de socio-demografische kenmerken van de doelgroep?
• Wat wil de doelgroep betalen voor het sporten op de berg?
• Hoe ver wil de doelgroep reizen om te sporten op de berg?
• Wanneer en hoe vaak wil de doelgroep komen naar de berg?
• Wat zijn de gedeelde waarden van de doelgroep?
• Wat zijn de gedeelde rituelen van de doelgroep?
• Wat zijn de gedeelde helden van de doelgroep?
• Wat zijn de gedeelde symbolen van de doelgroep?
Deelvraag 2
Welke economische waarde kunnen downhill mountainbikers genereren voor de toekomstige
berg?
Voor de realisatie van de berg wilde de stichting graag weten wat deze doelgroep op kan leveren. In
essentie wilde de stichting weten welke economische waarde deze doelgroep bijdraagt aan de berg.
Door te kijken wat de gemiddelde besteding is van deze doelgroep bij het beoefenen van deze sport
en naar hoeveel mountainbikers er ongeveer per jaar naar de berg willen komen, is er een uitspraak
gedaan wat deze sport wellicht op kan leveren. Het aantal mountainbikers dat naar de berg wil komen
is geschat door te kijken naar vergelijkbare locaties en het aantal bezoekers die zij trekken. Dit is aan
de hand van een geschat marktpotentieel ondersteund, welke voortgekomen is vanuit de inzichten
over de populatiegrote. Zo zijn er twee methodes gebruikt om het geschatte aantal bezoekers te
kunnen nagaan.
Zoekvragen
• Hoeveel downhill mountainbikers zullen per jaar naar de berg komen?
• Hoeveel omzet kan er globaal per jaar uit deze doelgroep gegenereerd worden?
Deelvraag 3
Welke wensen en behoeften hebben downhill mountainbikers ten aanzien van diensten en
faciliteiten op de toekomstige berg?
Deze vraag is opgesteld omdat, als deze sport in aanmerking komt om een plek te krijgen op de berg,
het van belang is om deze sport zo perfect mogelijk af te stemmen op de doelgroep. Dit zal zorgen
voor optimale invulling van de berg en daarmee kan een situatie ontstaat waar winstmaximalisatie
plaats kan vinden. Het beantwoorden van deze deelvraag is gedaan aan de hand van het
productbeschrijvingsmodel van Kotler (2011). Het geheel aan diensten en faciliteiten die de sport zal
bieden wordt binnen dit model gezien als een allesomvattend product, welke bestaat uit drie niveaus.
Tijdens het onderzoek zijn aan de hand van vooraf gestelde variabelen, de wensen en behoeften in
kaart gebracht op deze niveaus. Aan de hand van deze inzichten is er een duidelijk beeld gevormd
hoe de sport gefaciliteerd moet worden op de berg.
Zoekvragen:
• Wat zijn de kernbehoeften waarvoor de mountainbiker de sport beoefend?
• Wat moet de berg uitstralen?
• Hoe moet de berg eruitzien, wat is het ideaalbeeld van de berg?
• Hoe moeten de parcours eruitzien
• Hoe moet de facilitering eruitzien?
• Hoe moet de extra dienstverlening eruitzien?
• Wat zijn de verschillen tussen het beginners-, gevorderde en experts?

44

Afstudeerrapport: Die Berg Komt Er! Downhill mountainbiken

7 januari 2013

Deelvraag 4
Wat zijn best practices van vergelijkbare downhill mountainbikelocaties?
Door het beantwoorden van deze vraag is inzicht vergaard in hoe vergelijkbare downhill
mountainbikelocaties de wensen en behoeften van de doelgroep afstemmen op hun locatie. Op deze
manier is er geleerd van de ervaring en kennis die deze locaties hebben met de doelgroep en het
exploiteren van de downhill mountainbikesport. Er is uitgegaan van best practices, dit houdt in dat er
gekeken is naar goede voorbeelden van top mountainbikelocaties. Er is vanuit opinies van
mountainbikers gekeken naar welke locaties het beste zijn en deze locaties zijn geanalyseerd. Deze
locaties zijn als casussen in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de hand van de marketingmix van
Kotler (2005). Dit model bestaat uit vier instrumenten waarop organisaties hun bedrijfsvoering kunnen
sturen. Deze vier instrumenten worden de vier P’s genoemd en bestaan uit: Product, Prijs, Plaats en
Promotie.
Zoekvragen:
• Hoe zien de diensten en faciliteiten van vergelijkbare locaties eruit?
• Welke prijzen hanteren vergelijkbare locaties voor de exploitatie van de sport?
• Hoe promoten vergelijkbare locaties hun producten en diensten?
• Hoe spelen best practices van downhill mountainbikelocatie in op de bereikbaarheid van hun
locatie?
Deelvraag 5
Welke wensen hebben downhill mountainbikers op het gebied van de belevingsdomeinen?
Om het bestaansrecht van een vrijetijdsbestedingsgebied te waarborgen zal er door middel van het
creëren van belevingswaard een situatie gecreëerd moeten worden waarin de waarschijnlijkheid dat
men een ware beleving ervaart, hoog is. Het is voor een exploitant van sportfaciliteiten van belang dat
een bezoeker een ervaring meemaakt die zo leuk is dat diegene de ervaring onthoudt, doorverteld en
terugkomt naar de betreffende locatie. Volgens de theorie van Pine en Gilmore (2000), de theorie die
gebruikt is bij deze deelvraag, is de kans hoger als er vier domeinen in zeker mate aanwezig zijn.
Deze domeinen zijn entertainment, educatie, escapisme en esthetiek. Volgens de theorie is de kans
dat iemand een memorabele beleving ervaart hoger als deze domeinen goed vertegenwoordig zijn op
een locatie of bijvoorbeeld een voorziening. Binnen dit onderzoek is nagegaan wat de downhill
mountainbikesporters willen op het gebied van deze domeinen. Hoe beter deze domeinen ingevuld
kunnen worden naar de wensen van de doelgroep hoe groter de kans is dat de mountainbikers het
sporten op de berg als een memorabele beleving aanschouwen.
Zoekvragen:
• Welke wensen hebben de downhill mountainbikers op het gebied van entertainment?
• Welke wensen hebben de downhill mountainbikers op het gebied van educatie?
• Welke wensen hebben de downhill mountainbikers op het gebied van escapisme?
• Welke wensen hebben de downhill mountainbikers op het gebied van esthetiek?
Deelvraag 6
Welke wensen hebben mountainbikesportbonden ten aanzien van de mountainbikesport op de
berg?
Voor wedstrijden, evenementen en een goed verloop van de sport op de berg is het belangrijk om
rekening te houden met mountainbikesportbonden. Dergelijke organisaties hebben vaak een bepaalde
kijk op de sport en zetten zich hiervoor in. Dit heeft bepaalde effecten bij de uitvoering van de sport
welke van belang zijn bij het optimaal faciliteren en exploiteren van de sport. Binnen dit onderzoek
wilde de stichting daarom graag weten hoe mountainbikesportbonden aankijken tegen de berg, welke
wensen zij hebben en welke belangen hierbij meespelen. Op deze manier kon er gekeken worden
naar welke effecten zij hebben op de sport en de berg.
Zoekvragen:
• Hoe kijken mountainbikesportbonden naar de berg?
• Hebben mountainbikesportbonden wensen ten aanzien van de sport op de berg?
• Welke belangen hebben mountainbikesportbonden bij de sport?
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3.3 Definiëring van begrippen
Escapisme
`Escapisme` (van Engels escape, ontsnapping, lek, ontkoming, afleiding en escapism, gewoonte of
neiging de werkelijkheid te ontvluchten) is de psychologische neiging of gewoonte om de zorgen van
het alledaagse leven en de daarbij horende verplichtingen te vergeten. (Encyclo)
Esthetiek
Het doel van esthetische belevenis is alleen maar er zijn. Een esthetische belevenis wordt ervaren bij
het kijken over de rand van de Grand Canyon, het bezoeken van een museum of het bijwonen van
een
theatervoorstelling.
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4. Onderzoeksmethode en populatie
In dit hoofdstuk staat de wijze van onderzoek centraal. Er wordt ingegaan op welke methodes
informatie verzameld is om antwoord te kunnen geven op de deelvragen. Allereerst wordt ingegaan op
welke onderzoekstechnieken gebruikt zijn tijdens dit onderzoek. Daarna wordt er per deelvraag
benadrukt via welke methodes de gegevens verzameld zijn. In de daaropvolgende paragrafen worden
de onderzoekpopulatie en het interviewproces weergegeven om zo een duidelijk beeld te krijgen van
de ondervraagde personen en de wijze waarop deze personen geïnterviewd zijn. Hierop volgend
wordt er ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek en als laatste worden die
hiaten weergegeven.

4.1 Onderzoeksmethoden
Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van desk- en veldonderzoek. Onderstaand worden deze
methodes beschreven en er wordt aangegeven waarom er voor deze methodes gekozen is.
4.1.1 Deskresearch
Deze vorm van onderzoeken houdt in dat er vanuit bestaande literatuur gegevens verzameld worden.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van boeken, rapporten, artikelen, websites, et cetera. Deze gegevens
kunnen direct antwoord geven op een zoek- of deelvraag of kunnen ter voorbereiding staan van het
veldwerk. (Saunders, 2009) Voor deze methode was gekozen omdat er verschillende gegevens over
de doelgroep nodig waren die van kwantitatieve aard waren. Door via deze weg de kwantitatieve
gegevens te achterhalen kon er binnen het veldonderzoek dieper op de materie ingegaan worden
door middel van kwalitatief onderzoek.
4.1.2 Veldonderzoek
Binnen deze vorm van gegevens verzameling worden er vanuit het ‘veld’ nieuwe gegevens gehaald of
er worden gegevens geverifieerd uit eerder onderzoek of deskresearch. Binnen het veldonderzoek zijn
twee hoofdmethoden te onderscheiden, de kwalitatieve en de kwantitatieve methoden. Binnen dit
onderzoek is er op kwalitatieve wijze gegevens verzameld. De reden hiervoor is dat de meesten
inzichten die vereist waren van kwalitatieve aard zijn. Binnen dit onderzoek was het van belang dat er
diep op de materie ingegaan werd om de wensen en behoeften vanuit deze sport scherp te krijgen.
(Saunders, 2009)
Kwalitatieve methode
Bij kwalitatief onderzoek gaat het niet om het in kaart brengen van cijfers, maar om het verkennen en
inzichtelijk maken van een thema of vraagstuk. Kwalitatief onderzoek is een vorm van onderzoek
welke op waarneming berust is, waarbij overwegend gebruik gemaakt wordt van gegevens van
kwalitatieve aard en dat als doel heeft onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen en
personen te beschrijven en te interpreteren. Kwalitatieve gegevens hebben betrekking op de aard, de
waarde en de eigenschappen van het onderzochte verschijnsel en niet op kwantiteiten zoals
hoeveelheid, omvang en frequentie. Voorbeelden van kwalitatieve gegevens zijn het beleven, ervaren,
typeren en het waarderen van bepaalde zaken. Voorbeelden van kwalitatieve onderzoeksmethoden
zijn diepte-interviews, groepsdiscussies en observaties. (Reulink & Lindeman, 2005) Binnen dit
onderzoek is er gebruik gemaakt van diepte interviews en participerende observatie welke
onderstaand worden verduidelijkt.
Diepte-interviews
Bij het interviewen wordt informatie verzameld uit mededelingen van ondervraagde personen ter
beantwoording van een vooraf geformuleerde probleemstelling. De kwalitatieve aard van interviews
ligt hem in het feit dat er naar opinies gevraagd kan worden en er op het onderwerp doorgevraagd kan
worden. (Saunders, 2009)
Participerende observatie
Participerende observatie houdt in dat de onderzoeker in het veld gaat observeren en daarmee
gegevens gaat verzamelen. Dit gebeurt terwijl de onderzoeker ter plaatse aanwezig is en deelneemt
aan de alledaagse activiteiten. Met observeren wordt hier niet alleen kijken bedoeld, maar waarnemen
in het algemeen. Participerende observatie omvat zowel observeren, als interviewen, als het
verzamelen van documenten. De onderzoeker beschrijft de verschijnselen zo levensecht en
gedetailleerd mogelijk en interpreteert ze in hun context. Dit kan vaak van meer waarden zijn dan een
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interview omdat door intensieve omgang met de context of lifestyle van een situatie of doelgroep, er
veel beter begrepen kan worden bepaald waarom bepaalde zaken werken zoals ze werken. (Reulink
& Lindeman, 2005)

4.2 Methode per deelvraag
Deelvraag 1
Wat is het profiel van de downhill mountainbiker?
Deze vraag is deels beantwoord met deskresearch. Er is bij verschillende sport gerelateerde
bedrijven, scholen en instanties navraag gedaan naar informatie over de doelgroep. Daarnaast is er
via het internet gezocht naar onderzoeken, artikelen en dergelijk over dit onderwerp. Helaas bleek er
weinig specifieke gegevens bekend te zijn over deze doelgroep. Het downhill mountainbiken is binnen
Nederland een nichemarkt en zoals het NRIT (Nederlands Research Instituut voor Recreatie en
Toerisme) aangeeft, een te kleine doelgroep om te onderzoeken binnen sportmonitoren. Daarnaast
hebben de sportbonden ditzelfde aangegeven. De gegevens die getoond zijn, komen vanuit de
algehele mountainbikepopulatie en vanuit buitenlandse onderzoeken waar de downhill sport wel in
behandeld werd. Deze informatie is binnen diepte interviews geverifieerd en zo nodig aangepast
specifiek binnen de downhill sport, vanuit de expertise van de geïnterviewden. Dit is gedaan bij alle
onderzoekspopulaties. Hierbij gaat het om de onderwerpen over de populatiegrote, geslacht en leeftijd
en opleidingsniveau. De overige onderwerpen zijn voor het overgrote deel beantwoord vanuit diepte
interviews met alle onderzoekspopulaties en ondersteund vanuit participerende observaties.
Deelvraag 2
Welke economische waarde kunnen downhill mountainbikers genereren voor de toekomstige
berg?
Deze vraag is voor het overgrote deel beantwoord vanuit deskresearch en voor een deel uit diepte
interviews. Eerst is er vanuit het deskresearch gekeken naar het aantal bezoekers dat naar een
bikepark gaat per jaar. Daarnaast is dit in diepte interviews met exploitanten van mountainbikelocaties
besproken. Vanuit deze informatie is een schatting gemaakt hoeveel bezoekers potentieel per jaar
naar de Nederlandse berg zullen komen. Vanuit de informatie die achterhaald was bij de
populatiegrote van deelvraag 1, is deze schatting vanuit een geschat marktpotentieel ondersteund. Zo
kon vanuit twee methodes een relatief betrouwbaardere schatting gemaakt worden van dit aantal.
Hierna is vanuit de informatie die achterhaald was bij het bestedingspatroon binnen het profiel, een
gemiddelde besteding berekend. Dit is vanuit de optiek gedaan van bezoekers die spullen huren en
vanuit bezoekers die geen spullen huren. Vanuit de geschatte bezoekersaantallen en de gemiddelde
besteding is uiteindelijk een berekening gemaakt hoeveel deze sport op jaarbasis op kan leveren.
Deelvraag 3
Welke wensen en behoeften hebben downhill mountainbikers ten aanzien van diensten en
faciliteiten op de toekomstige berg?
Deze vraag is bijna volledig beantwoord door middel van diepte interviews en participerende
observaties. Vanuit de literatuur bleek hier weinig over bekend. Ook voor deze deelvraag is een
uitgebreid scala aan bedrijven bevraagd en op internet via kennisbanken en dergelijke gezocht, maar
dit was grotendeels tevergeefs. Tijdens alle interviews is er navraag gedaan naar de wensen en
behoeften. Er is op een diep niveau gekeken naar wat deze wensen en behoeften zijn en hoe deze
het best tot hun recht komen op de berg. Deze wensen en behoeften zijn in kaart gebracht aan de
hand van vooraf gesteld variabelen. Deze variabelen zijn in paragraaf 2.3.2 uiteen gezet. Deze
informatie is daarnaast ondersteund vanuit de participerende observaties. Vanuit de ervaringen die
hierbij kwamen kijken, kon een duidelijk beeld gevormd worden van deze wensen en behoeften. Door
het beleven van de sport zelf is er vanuit een overzichtelijk perspectief gekeken naar de diensten en
faciliteiten die bij deze sport komen kijken.
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Deelvraag 4
Wat zijn best practices van vergelijkbare downhill mountainbikelocaties?
Voor deze vraag is eerste tijdens diepte interviews in kaart gebracht welke locaties voor de downhill
sport als best practices gezien worden. Hierbij is besproken wat de redenen zijn waarom deze locaties
zo gezien worden. Vanuit deze opinies is er begonnen met het deskresearch. Er is vanuit de website
van de bikeparken, fora en dergelijk, onderzoek gedaan naar deze locaties. Eventuele aanvullende
informaties is opgevraagd bij deze locaties. Helaas heeft alleen bikepark Whistler antwoord gegeven
op de gesteld vragen. Het mailcontact hierover is als bijlage XXIV toegevoegd aan deze scriptie.
Deelvraag 5
Welke wensen hebben downhill mountainbikers op het gebied van de belevingsdomeinen?
Deze vraag is beantwoord door middel van diepte interviews en participerende observaties. Tijdens de
diepte interviews is er concreet besproken welke ervaringen en wensen de doelgroep heeft binnen de
belevingsdomeinen. Per onderwerp is er gekeken naar welke elementen er extra toegevoegd kunnen
worden om het sporten op de berg een ware beleving te maken. Daarnaast is er tijdens participerend
observaties een analyse gemaakt hoe downhill mountainbike locaties hier op inspelen. Vanuit deze
beide percepties kon er een duidelijk beeld gevormd worden hoe de berg voor deze sport een
memorabele beleving kan worden.
Deelvraag 6
Welke wensen hebben mountainbikesportbonden ten aanzien van de mountainbikesport op de
berg?
Het beantwoorden van deze deelvraag is volledig gedaan door middel van diepte interviews. Er is om
de tafel gezeten met de twee grote sportbonden binnen Nederland op het gebied van mountainbiken
en er is vrij concreet vanuit hun expertise en perceptie besproken welke opinies de bonden hadden
over de berg, welke wensen zij hadden ten aanzien van de berg en de exploitatie daarvan en welke
belangen er voor hun in meespelen.

4.3 Populatie
Binnen dit onderzoek stonden drie populaties centraal. Dit waren de mountainbikesportbonden, de
exploitanten van mountainbikelocaties en de downhill mountainbikers zelf. Onderstaand wordt
verduidelijkt wat deze populaties inhouden, hoeveel interviews er afgenomen zijn met deze populatie
en welke informatie er bij deze populaties achterhaald is. Als laatste is aangegeven waar de
participerende observaties plaats hebben gevonden en waarom er voor deze locaties gekozen is.
4.3.1 Mountainbikesportbonden
Binnen Nederland zijn twee sportbonden actief op het gebied van mountainbiken. Dit is de KNWU en
Singletracks (NTFU). Beide bedienen de doelgroep op een andere manier. Met beide sportbonden is
een interview afgenomen. Er is achterhaald welke opinies en wensen de bonden hebben richting de
berg. Daarnaast is er gekeken welke belangen er voor hun mee spelen. Verder is er vanuit hun
expertise gekeken naar de overige inzichten die binnen dit onderzoek vereist waren. Zij konden een
duidelijk en overzichtelijk beeld geven over de sport en al haar facetten. Daarnaast was de
geïnterviewde, Mark Torsius, van de NTFU zelf ook een gevorderde mountainbiker. Hierdoor is ook
vanuit zijn visie gekeken naar de wensen en behoeften die voor hem een rol spelen binnen de sport.
4.3.2 Exploitanten/beheerders van downhill locaties
Binnen deze populatie zijn twee interviews gehouden. Dit was met Huub Hakvoort van bikepark SFA
in Doetinchem en Styles Hanssens van Filthy Trails in Lanklaar, België. Beide mannen waren zelf ook
gevorderde/experts in de sport. Met deze heren zijn in essentie alle benodigde inzichten binnen dit
onderzoek besproken. Zij hebben vanuit een bulk aan expertise over de doelgroep,
mountainbikelocaties, sportbonden en beleving een vrij duidelijk beeld gevormd over deze sport.
Daarnaast hebben zij vanuit hun eigen ervaring als onderdeel van de doelgroep een duidelijk beeld
gevormd wat hun wensen en behoeften zijn binnen de sport en hoe deze op de berg tot uiting kunnen
komen.
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4.3.3 Downhill mountainbiker
Binnen deze populatie zijn elf diepte interviews afgenomen. Hierbij horen de twee mountainbike
exploitanten en Mark Torsius van de NTFU, aangezien zij zelf ook beoefenaars zijn van de sport. De
overige negen zijn binnen dit onderzoek verdeeld naar expertiseniveau binnen het downhill
mountainbiken. Dit wil niet zeggen dat zij geen expert zijn in de kennis over de sport maar puur hun
niveau binnen het fietsen. Hierin in onderscheid gemaakt in beginner, gevorderde en expert. Binnen
dit onderzoek zijn drie beginnende downhill mountainbikers gesproken, drie gevorderde en drie
experts. De gevorderde neigde eigenlijk ook meer naar de experts maar het verschil was dat de
experts echte professionele downhill mountainbikers zijn die binnen de top van Nederland mee
draaien in het internationale wedstrijdcircuit. Naast het beeld wat de exploitanten en de sportbonden
hebben gegeven, kon er op deze manier vanuit drie expertiseniveau een duidelijk beeld gevormd
worden over de wensen en behoeften over de diensten en faciliteiten die bij deze sport komen kijken
en de beleving die daaromheen gecreëerd moet worden. Daarnaast is er aanvullende informatie over
het profiel achterhaald.
4.3.4 Participerende observerende locaties
Tijdens de participerende observaties zijn er vier locaties bezocht. Dit is gedaan om een zo veelzijdig
mogelijk beeld te vormen over de locaties die deze sport te bieden heeft. Allereerst is een locatie
bezocht welke niet als bikepark geëxploiteerd wordt om zo een duidelijk beeld te vormen wat het
verschil is. Dit was Houffalize in België. (zie bijlage V) Daarnaast is er een downhill mountainbike
wedstrijd bezocht in Doetinchem, welke georganiseerd werd door bikepark SFA. Op deze manier kon
er gekeken worden hoe dergelijke wedstijden georganiseerd worden. (zie bijlage VI) De derde locatie
die bezocht is, is het bikepark Filthy Trails in Lanklaar te België. (zie bijlage V) De laatste locaties die
bezocht is en ook binnen deelvraag vier behandeld is als best practice, is bikepark Winterberg in
Duitsland. Dit is een zeer professioneel en commercieel bikepark waar een duidelijk beeld is gevormd
over wat een bikepark kan bieden voor de sport. (zie bijlage VIII) Van al deze locaties zijn ook
fotorapportages gemaakt welke als bijlage XX, XXI, XXII en XXIII zijn toegevoegd aan deze scriptie.

4.4 interviewproces
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de diepte interviews zijn opgebouwd en hoe het afnemen
hiervan is verlopen.
4.4.1 Opbouw interviews
Per onderzoekspopulatie is een apart interviewformulier opgesteld. Dit is gedaan aan de hand van de
vereiste inzichten per populatie. De vragen die opgesteld waren kwamen voort uit de theorieën,
modellen en zoekvragen die binnen dit onderzoek gebruikt zijn. Deze interviewformulieren zijn als
bijlage II (downhill mountainbikers), III (sportbonden) en IV (exploitanten) toegevoegd aan deze
scriptie.
De opgestelde interviewonderwerpen hoefden niet in een specifieke volgorde bevraagd te worden. Bij
de vragen was een interviewboom opgesteld waar de onderwerpen gestructureerd in weergegeven
zijn. Zo kon er tijdens het gesprek aangevinkt worden welke onderwerpen besproken waren. De
interviews zijn opgenomen aan de hand van een tape recorder en later uitgewerkt. Deze interviews
zijn aan de hand van kleuren gelabeld. Deze kleuren geven de verschillende onderwerpen aan waar
informatie van achterhaald is. De legenda voor deze labels is als bijlage IX toegevoegd aan deze
scriptie. Alle uitgewerkte interviews zijn als bijlage X tot en met XIV toegevoegd aan deze scriptie.
4.4.2 Afname interviews
Vanaf de start van de onderzoeksperiode is er begonnen met het vergaren van interviews. De
sportbonden zijn telefonisch benaderd waarna hier een afspraak mee is gemaakt. Voor het vergaren
van interviews met de downhill mountainbiker is in eerste instantie begonnen met het plaatsen van
berichten op fora, sociale media en op de website van de stichting. Ook zijn er verschillende
professionele mountainbikers benaderd via email en sociale media. Dit bracht weinig tot geen respons
op en diegene die wel reageerde waren geen echte downhill mountainbiker. Vervolgens zijn er, zoals
eerder genoemd, een aantal bikeparken bezocht waar de meesten interviews vergaard zijn.

4.5 Betrouwbaarheid en validiteit
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Tijdens het schrijven en uitvoeren van dit onderzoek is er continu gestreefd naar een betrouwbaar en
valide onderzoek. Binnen een onderzoek zijn er divers factoren die van invloed kunnen zijn op deze
onderwerpen. Onderstaande wordt aangegeven welke stappen zijn genomen om de betrouwbaarheid
en validiteit binnen dit onderzoek te waarborgen
Gedurende dit onderzoek is er vanuit verschillende oogpunten gekeken naar alle inzichten die nodig
waren binnen dit onderzoek. Met deze oogpunten worden de verschillende populaties, het
deskresearch en de participerende observaties bedoeld. Hierdoor kon er een veelzijdig beeld gevormd
worden binnen deze inzichten. Gedurende het onderzoek bleek dat hier in essentie bijna geen
contradicties in naar voren kwamen. Wat de mountainbikers bijvoorbeeld zeiden werd beaamd door
de exploitanten en vanuit het deskresearch en de participerende observaties is ditzelfde beeld naar
voren gekomen. Dit geeft de betrouwbaarheid aan van dit onderzoek. Hierdoor is de kans groot dat
als dit onderzoek herhaalt wordt door een ander persoon, dat de conclusies vrijwel hetzelfde zullen
zijn.
Tijdens het vergaren van het deskresearch is zo goed mogelijk gelet op de betrouwbaarheid van de
bronnen. De gebruikte boeken, onderzoeken en websites zijn gecontroleerd op datum, auteur en
achtergrond. Hierbij is getracht om de meest recente versies en onderzoeksgegevens te achterhalen.
Verder is er een vergelijking tussen de informatie gemaakt die gebruikt is van websites met andere
websites. Dit is gedaan om de juistheid hiervan te kunnen controleren. Waar mogelijk is het
deskresearch ook ondersteund vanuit meerdere bronnen. Op deze manier zijn alle gegevens uit het
deskresearch grondig onderzocht om de hoogst mogelijke betrouwbaarheid te garanderen.
Het karakter van de interviews was in essentie zo informeel mogelijk. Alle geïnterviewden hebben de
keus gekregen in welke setting zij geïnterviewd wilden worden. Er is geprobeerd om zo duidelijk
mogelijk te communiceren met een open karakter. Daarbij is getracht om de geïnterviewden zoveel
mogelijk op hun gemak te laten voelen waardoor de situatie kon ontstaan waarin zij zo eerlijk
mogelijke antwoorden wilde geven.
De validiteit is gewaarborgd door dat er begonnen met een duidelijke aanleiding. Deze aanleiding is
scherp gesteld door de gespreken die gevoerd zijn met de opdrachtgever. Vervolgens zijn er binnen
de maatschappelijke context de belangrijkste onderwerpen, trends en ontwikkelingen uitgediept. Dit
zorgde voor een scherpe probleemanalyse en duidelijke behoefte aan inzicht. Deze inzichten zorgde
ervoor dat er binnen de inhoudelijke verkenning goed gezocht kon worden naar theorieën en
modellen. Binnen deze theorieën zijn afwegingen gemaakt in de meeste bruikbare en meest
toepasbare binnen dit onderzoek. Door dit traject goed te doorlopen kon er tot goede vragen gekomen
worden waarmee hetgeen is gemeten wat gemeten moest worden. Daarnaast is er gedurende het
onderzoek tussentijdse analysegemaakt of de gevonden informatie voldoende was voor de behoefte
aan inzicht. Waar bleek dat dit niet voldoende was heb ik dit aangevuld door de doelgroep nogmaals
te benaderen.

4.6 Hiaten
In deze paragraaf worden de hiaten weergegeven van dit onderzoek. Hiermee worden zaken bedoeld
die gaandeweg het onderzoek anders gelopen zijn dan vooraf bedacht was of zaken binnen dit
onderzoek welke niet helemaal met zekerheid aangenomen moeten worden als waarheid.
Zoals eerder omschreven was er weinig deskresearch te vinden over het profiel en de wensen en
behoeften van de downhill mountainbikers. Hierdoor zijn er verschillende onderwerpen in dit
onderzoek geschat vanuit de opinies van de populaties en een zo objectief mogelijke perceptie van de
onderzoeker. Dit zijn vooral de onderwerpen over de populatiegrote en de economische waarde van
de downhill mountainbikesport. Deze gegevens zijn niet helemaal betrouwbaar maar ze geven wel
een mooie richtlijn. Om deze gegevens goed te achterhalen is kwantitatief onderzoek vereist.
Voorafgaand aan dit onderzoek had een betere inschatting gemaakt moeten worden of deze
gegevens wel bestaan. Om echte harde cijfers over deze populatie en de waarde die hij kan
toevoegen aan de berg, wordt geadviseerd om een aanvullend kwantitatief onderzoek te doen.
De downhill mountainbikers hebben aangegeven dat zij graag meerdere disciplines willen beoefenen
als zij een bikepark bezoeken. Om er achter te komen hoe deze disciplines het best tot hun recht
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komen op de berg is meer onderzoek vereist vanuit deze doelgroepen. Hierbij moet goed gekeken
worden of deze wensen en behoeften niet in strijd zijn met die van de downhill mountainbikers.
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Deel II
Resultaten en analyses
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5. Profiel downhill mountainbikers
Binnen dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven die betrekking hebben op het profiel van
downhill mountainbikers. Deze gegevens zijn geanalyseerd waardoor er antwoord gegeven wordt op
deelvraag 1 van dit onderzoek: ‘Wat is het profiel van de downhill mountainbiker?’.
Voor de exploitatie van de mountainbikesport op de berg is het van belang om te weten hoe deze
doelgroep en de daar bijhorende lifestyle eruitziet. Aan de hand van het beantwoorden van deze
vraag kon er een profiel opgesteld worden welke bestaat uit kenmerken van de doelgroep. Deze
kenmerken bestaan uit socio-demografische en lifestylekenmerken. De gegevens voor het
beantwoorden van deze deelvraag zijn voortgekomen uit diepte interviews, deskresearch en
participerende observatie. De structuur van dit hoofdstuk is bepaald aan de hand van de vooraf
gestelde zoekvragen. Elke zoekvraag heeft een aparte paragraaf toegekend gekregen welke
antwoord zal geven op deze zoekvraag. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt de conclusie
weergegeven van deze deelvraag.

5.1 Socio-demografische kenmerken
5.1.1 Populatiegrote
Na een langzame start eind jaren 70 van de vorige eeuw is mountainbiken internationaal gezien een
van de snelst groeiende outdoor activiteiten geworden. De sport heeft tussen 1987 en 2000 een groei
ondervonden van 400 procent. (Koepke, 2005) In de Verenigde Staten zijn er ongeveer 50 miljoen
mensen die in 2001 tenminste een keer op een mountainbike gezeten. (IMBA & Shimano, 2008)
Ongeveer vier tot zes procent van de populatie van de V.S. fiets regelmatig op een mountainbike. Dit
zijn ongeveer 14 miljoen mensen. (Green, 2003; Koepke, 2005) Vergelijkbare statistieken, ongeveer
vier procent, zijn ook in andere landen zichtbaar zoals Canada (1 miljoen), Engeland (1.3 miljoen),
Duitsland (3,5 miljoen), Oostenrijk en Zwitserland (samen 800.000). Al deze landen hebben ongeveer
een populatie mountainbikers van vier procent ten opzichte van de totale bevolking. Daarnaast is deze
sport ook populair in Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Italië, Spanje, Frankrijk, België en in
Nederland. (Koepke, 2005; Mintel, 2005)
Het percentage downhill mountainbikers binnen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ten
opzichte van de totale mountainbike populatie ligt respectievelijk op 22 en 18 procent. (Green, 2003;
Gajda, 2008) Dit zijn statistieken welke uit onderzoeken komen onder IMBA leden. IMBA is zoals
beschreven in de maatschappelijke context een organisatie die zich internationaal inzet voor de
mountainbike sport. De leden die aangesloten zijn bij deze organisatie zijn over het algemeen
gemiddeld tot extreem fanatieke mountainbikers.
Nederland is zonder twijfel een echt fiets land. In vergelijking tot andere Europese landen steken wij
ver boven het gemiddelde. In Nederland worden 26% van alle reizen gemaakt met de fiets. In
vergelijking tot andere landen is dit extreem veel. Bijvoorbeeld in Duitsland (10%), Oostenrijk, (9%)
Zwitserland, (9%) België, (8%) en Groot Brittannië (2%) is dit aanzienlijk minder. (Fiets beraad, 2009)
Het mountainbiken in Nederland is toch minder populair dan in de bovenstaande landen. De NTFU
heeft in 1999 een doelgroepenonderzoek uit laten voeren, waaruit bleek dat er ongeveer 180.000
mensen in Nederland zijn die regelmatig mountainbiken. (Kumpany, 2000) Dit is ongeveer 1.1
procent van de bevolking. Vanuit het nationale sport onderzoek in 2010 bleek dat vijftien procent van
alle Nederlanders tussen de vijf en tachtig jaar ooit wel eens aan mountainbiken gedaan heeft. Dit zijn
ongeveer 2.250.000 mensen. Vier procent van deze mensen geven aan dat zij deze sport vijf keer of
meer hebben beoefend in de afgelopen twee jaar. Dit zijn ongeveer 600.000 mensen. Na contact met
het Mulier instituut, een instituut voor sociaal wetenschappelijk onderzoek, hebben zij aangegeven dat
globaal 2% van de bevolking, met de leeftijd van 5 tot 80 jaar, regelmatig aan mountainbiken doet. Dit
zijn ongeveer 300.000 mensen. (Mulier instituut, 2010)
De bovengenoemde onderzoeken zijn binnen het mountainbiken breed uitgevoerd. Dit wil zeggen dat
er geen onderscheid is gemaakt in het soort mountainbike waar men op zit. Vanuit deze gegevens is
dus niet duidelijk te zien hoe de verdeling aan disciplines er binnen het mountainbiken uitziet. Het
Mulier instituut heeft aangegeven dat deze doelgroep te klein is om daar een goede analyse over te
maken binnen de algehele sportmonitor. Volgens de sportbonden de NTFU en de KNWU bestaan
dergelijk onderzoeken ook nog niet of nauwelijks.
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Mark Torsius (NTFU): “Vorig jaar is er nog wel een onderzoek door Sanoma gedaan, maar daar wordt
ook weer niet echt een onderscheid gemaakt op het soort fiets dat je zit. Hierin wordt meer een
onderscheid in hoe sportief je bent. Dus eigenlijk is het een onderzoek die heel hard nodig is. Wij zijn
wel bezig met het opzetten van een wielersport monitor en hierin willen wij wel onderscheid gaan
maken in het soort fiets waar je opzit. Er zijn veel mensen die zich wel als wielrenner typeren maar
welke in de winter op een mountainbike zullen zitten. En daarnaast heb je een aantal mensen die zich
als mountainbiker typeren en alleen maar mountainbiken. Het gros in Nederland zal toch meer op de
wielrenfiets zitten. Voor zo’n bikepark wat je in principe alleen in de zomer zal gebruiken zal je je met
name moeten richten op de ‘diehard’ mountainbiker. De wielrenner wil in de zomer met zijn racefiets
de bergen in fietsen en niet met de mountainbike naar beneden.”
De schattingen van het aantal Nederlanders dat de sport downhill mountainbiken regelmatig beoefent
liggen tussen de 250 en 1000 personen. Deze schattingen komen vanuit de geïnterviewden downhill
mountainbikers die midden in de scene staan. Zij schatten de populatiegrote puur op basis van
gevoel. Aangezien de scene klein is kennen de meesten elkaar wel. Als deze schattingen kloppen,
dan ligt het percentage downhill mountainbikers ten opzichte van de totale populatie mountainbikers
op ongeveer een half procent. Dit geeft aan dat downhill mountainbiken binnen Nederland een
nichemarkt is. In vergelijking met landen zoals Amerika en Engeland is hier nog veel groei mogelijk.
In essentie zijn er maar weinig mountainbikers die echt te typeren zijn als downhill mountainbikers en
alleen maar de discipline downhill beoefenen. Zoals de geïnterviewden aangeven beoefenen zij
meerdere disciplines waarvan de een meer naar het downhill neigt en de andere meer naar
bijvoorbeeld freeride, een discipline die erg lijkt op het downhillen. Als men een bikepark bezoekt, dan
zal men naast hun primaire discipline ook andere disciplines beoefenen.
Om enige indicatie te krijgen van het aantal mensen dat deze sport binnen Nederland professioneel
beoefent, is er gekeken naar het aantal mensen dat zich ingeschreven heeft bij vier Nederlandse mini
downhill wedstrijden in 2012. Bij deze wedstrijden hebben zich 181 verschillende downhill
mountainbikers aangemeld. (Mini downhill cup, 2012)
De doelgroep zelf geeft aan dat de redenen voor een relatief kleine doelgroep, in vergelijking met de
totale mountainbikepopulatie, komt omdat er een aantal factoren zijn die de grens verhogen om deze
sport te kunnen beoefenen in vergelijking tot andere sporten/disciplines. De belangrijkste reden
hiervoor is dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om deze sport te beoefenen in Nederland.
Hierdoor moet men naar het buitenland reizen wat tijd en geld kost. Hierbij heb je in de meeste
gevallen ook een rijbewijs en een auto nodig. Leeftijd speelt hier dus ook een rol bij. Er kan vanuit
gegaan worden dat de meesten ouders niet ieder weekend hun kind naar Duitsland of België zullen
brengen. De komst van een berg zal volgens de geïnterviewden veel verandering teweeg brengen in
de populatiegrote.
Mark Torsius (NTFU) “Kijk als er in Nederland de mogelijkheden geboden worden voor deze sport dan
vergroot deze markt zich vanzelf. Ik denk dat downhill in Nederland een beetje voor de happy few is.
Die hebben de tijd, de commitment en het geld om naar het buitenland te gaan om daar die sport te
beoefenen. En als je dat niet hebt dan kom je bij de meest haalbare hier in Nederland. Dan kom je
terecht bij het bikepark hier in Utrecht of in Groningen. Maar dat verhoud zich niet echt tot wat downhill
zou moeten zijn.”
Volgens de geïnterviewden zal het downhill mountainbiken niet exponentieel groeien na het plaatsen
van een berg in de ‘polder’. Volgens de geïnterviewden, en dit bleek ook vanuit de participerendeobservaties, is downhill mountainbike een zeer extreme en risicovolle sport. In principe is deze
discipline het meest gevaarlijk van alle mountainbikedisciplines. Dit zal altijd een beperking brengen
voor het aantal mensen die deze sport kunnen en willen beoefenen. Daarnaast is de aanschafprijs
van een downhill fiets relatief duur. Nieuwe downhill fietsen beginnen bij ! 2.500,- en lopen op tot !
10.000,-. Voor ditzelfde geld kan bijvoorbeeld een scooter of een auto gekocht worden.
Voor de groei van de populatie en daarmee ook het succes van de downhill sport op de toekomstige
berg in Nederland, is het volgens een aantal van de geïnterviewden van belang om een breed palet
aan extremere varianten van het mountainbiken aan te bieden. Hiermee wordt bedoeld dat het
noodzakelijk is dat er een multidisciplinair aanbod van parcours aangeboden wordt, binnen
verschillende expertise niveaus. In essentie is de instap om te beginnen met het downhill
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mountainbiken te groot. Men heeft meer ervaring nodig binnen andere vormen van het mountainbiken
om hier aan te kunnen beginnen.
Sjors de Geus (gevorderde/expert): “Ik denk dat in heel het groepje van gebruikers van je berg,
downhill de minst interessante is, qua aantallen. Kijk het is wel mooi om het als mogelijkheid te
kunnen bieden maar het is maar een beperkte doelgroep. Als je het bikepark afstemt op meerdere
disciplines dan is je bereik al veel groter, ook voor de kids. Zie jij al een mannetje van 12 of 15 jaar op
een downhill fiets. Ja dan moet hij wel een hele rijke papa of mama hebben. Zo’n gast krijg je veel
sneller op een BMX fietsje van ! 200,- á ! 300,-, dan kan hij alsnog in jouw park rijden. En dan ziet hij
in het winkeltje wat je daar hebt staan, een toffere fiets van ! 400,- en zo komt hij op een gegeven
moment makkelijker aan het downhillen.”
Dit geldt ook voor de markt van de dagrecreatie. Volgens een aantal geïnterviewden is het creëren
van een markt voor bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten en dergelijke partijen, vrij moeilijk. Men vindt het
snel te eng en er zitten teveel risico’s aan. Het echte downhill is hierdoor niet echt geschikt voor
dagrecreanten. Hiervoor zullen in de vorm van andere disciplines, makkelijkere parcours aangeboden
moeten worden. Dit zal in de loop der tijd ook vergrotend kunnen werken voor de populatie downhill
mountainbikers. Op deze manier komt men er namelijk wel mee in aanraking.
5.1.2 Geslacht en leeftijd
Om een inschatting te maken van de geslachtelijke verdeling en de leeftijdsgroepen binnen de
downhill sport, is er gekeken naar de inschrijvingen van vier Nederlandse downhill wedstrijden. Aan de
hand van deze gegevens kon er een relatief duidelijke indicatie gegeven worden over deze verdeling.
Onderstaand wordt dit in tabel 1 weergegeven:
Tabel 1 Geslachtelijke verdeling qua leeftijdsgroepen downhill mountainbikers

Totaal
Deelnemers
op
scorelijst
Jeugd jongens 8 t/m 12 jaar

de

Lanklaar
(BE)
81

Utrecht

Groningen

Doetinchem

61

53

54

2

2

1

3

Percentage van het geheel

2,47%

3,28%

1,89%

5,56%

Jeugd meisjes 8 t/m 12 jaar

1

1

0

1

Percentage van het geheel

1,23%

1,64%

0,00%

1,85%

Junioren jongens 13 t/m 17

16

13

12

16

Percentage van het geheel

19,75%

21,31%

22,64%

29,63%

Junioren meisjes 13 t/m 17

3

2

2

1

Percentage van het geheel

3,70%

3,28%

3,77%

1,85%

Heren 18 t/m 30 jaar

38

33

20

16

Percentage van het geheel

46,91%

54,10%

37,74%

29,63%

Dames 18 jaar en ouder

8

1

5

2

Percentage van het geheel

9,88%

1,64%

9,43%

3,70%

Masters (mannen) 31 jaar en
ouder
Percentage van het geheel

13

9

13

15

16,05%

14,75%

24,53%

27,78%

Totaal

3,30%
1,18%
23,33%
3,15%
42,09%
6,16%

20,78%
100,00%

Totaal mannen

89,50%

Totaal vrouwen

10,50%

Er is per wedstrijd berekend, procentueel gezien, hoeveel mensen er per leeftijdscategorie meededen.
Daarnaast is er is uitgegaan van het gemiddelde over de vier wedstrijden. Als laatste is procentueel
berekend wat het verschil is tussen het aantal mannen en vrouwen die deze sport beoefenen. Deze
gegevens worden ook ondersteund door verschillende nationalen en internationale onderzoeken bij de
totale populatie mountainbikers. Zoals vanuit meerdere onderzoeken blijkt dat de Nederlandse
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mountainbikers vooral mannen zijn (78%) in de leeftijdscategorie tussen de 20 en 40 jaar (61%).
(Kumpany, 2000; de Vries & Glorie, 2003; Nederlands Research Instituut voor recreatie en Toerisme,
1998a, 1991b, 2002) Meerdere internationale onderzoeken laten ditzelfde beeld zien, bijvoorbeeld in
Duitsland is 96% man, waarvan ongeveer 60% tussen de 20 en 39 jaar is. (Wöhrstein, 1998) In de
Verenigde Staten is 86% man met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar (Green, 2003), waarvan 72%
tussen 18 en 35 jaar. (Hendricks, Ramthun, & Chavez, 1998) In Nieuw Zeeland is 85% mannelijk,
waarvan 19% onder de 20 jaar, 42% tussen 20 en 29 jaar en 27% tussen 30 en 39 jaar. (Cessford,
1995) Het vrouwelijke aandeel in het mountainbiken stijgt wel steeds meer. (Cessford, 1995)
Tijdens de participerende observaties zijn deze bevindingen bevestigd. In essentie waren er bijna
alleen maar mannen aanwezig op de locaties met de leeftijd van 12/13 tot en met 30/35. Vrouwen en
andere leeftijdscategorieën mannen waren wel aanwezig maar in kleine aantallen.
5.1.3 Opleidingsniveau
Vanuit Nederlandse onderzoeken onder de algehele mountainbikepopulatie heeft het merendeel een
MBO (25%) of HBO (22%) opleiding gevolgd. Ongeveer 16% heeft alleen de middelbare school
afgerond en 10% op universitair niveau. (Nederlands Research Instituut voor recreatie en Toerisme,
1998a, 1991b, 2002)
Internationale onderzoeken onder de gehele mountainbikepopulatie wijzen uit dat deze populatie
relatief hoog geschoold is. In een Amerikaans onderzoek hadden 70% van de respondenten een hbo
of universitaire studie afgerond. In een ander Amerikaans onderzoek hadden 31% van de
respondenten een master diploma en 35% heeft een bachelor diploma. (Koepke, 2005)
Dit komt niet volledig overeen met de Nederlandse populatie mountainbikers. Zo zal de populatie
downhill mountainbikers binnen Nederland ook meer lijken op het onderzoek van het Nederlands
Research Instituut voor Recreatie en Toerisme. Toch zal men of heel veel over moeten hebben voor
de sport of genoeg moeten verdienen om deze sport te kunnen beoefenen.
Mark Torsius (NTFU): “Ik denk dat deze sport ook wel mensen trekt die een boven gemiddeld inkomen
hebben. De meesten mensen betalen al ! 2000,- tot ! 5000,- voor een fiets. Dan behoor je niet tot de
aller laagste klasse als je dat kun opbrengen voor je sport.”
Volgens een van de geïnterviewde is het opleidingsniveau van de gemiddelde downhill mountainbiker
niet extreem hoog. Volgens hem is het geen elite sport. Hij denkt dat het tussen de lage en de
middenklasse zit. Dit heeft volgens hem te maken met het feit dat dit een ‘gevaarlijk’ sport is. Deze
risico’s kunnen effect hebben op bijvoorbeeld het werk. Verantwoording speelt volgens hem hier een
rol bij. Diegene die de sport beoefenen hebben volgens hem dus niet boven gemiddeld veel te
besteden maar hebben heel veel over voor hun sport.
5.1.4 Bestedingspatroon
Het beoefenen van de sport downhill mountainbiken is geen goedkope bezigheid. Er zitten relatief
veel reiskosten aan verbonden, de fietsen zijn relatief duur en de kosten die komen kijken bij een
bezoek aan een bikepark wordt door de meesten geïnterviewden ook als relatief veel gezien. Alle
geïnterviewden zijn zich hiervan bewust en hebben een hoge betalingsbereidheid. Zij hebben het
ervoor over. Voor sommige geïnterviewden is het normaal om buiten de vaste lasten en dergelijke,
een groot gedeelte van hun geld te investeren in de sport.
Een van de redenen dat men bereid is om te betalen voor een commercieel uitgebaat mountainbike
gebied is dat binnen de meeste vrij toegankelijke gebieden, mountainbikers niet gewenst zijn. Dit komt
door overlast naar andere gebruikers, verstoring van de natuur en schade door betreding. Hoewel
hiervan blijkt dat niet alles waar is, blijft het feit dat mountainbikers in het algemeen niet geaccepteerd
worden in de publiekelijke bossen en andere ‘ruige’ gebieden. (Jansen, 2004)
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Styles Hanssens (Filthy Trails): “Ja ik sta er hier al van te kijken dat er al zoveel mensen op af komen,
op dit kleine stukje bikepark. Maar goed wij zijn over het algemeen nergens geliefd. De mountainbiker
is een natuurvernieler, wandelaars zijn niet altijd even vriendelijk, dan heb je nog de ruiters die hun
paarden hebben in het bos. Maar goed wij zijn ook natuurliefhebbers, als er voor ons ook wat meer
infrastructuur zou zijn in de bossen dan zou het allemaal veel gemoedelijker gaan tussen elkaar en
met veel meer liefde. Ik heb verhalen gehoord van mensen die wandelaars tegen zijn gekomen die
proberen stokken tussen de spaken te gooien, of boomstronken op het pad leggen, of die touwen
spannen, noem het allemaal maar op. Wat mensen vergeten is dat het bos van iedereen is, alles in
overleg met elkaar natuurlijk.”
Volgens de meesten geïnterviewden is men bereid meer te betalen als de parcours beter zijn. Hoe
beter de parcours des te meer men betaald. In essentie is dit waar het er voor deze doelgroep om
draait. Daarnaast is het voor de downhill discipline nog van belang dat er een lift of een andere
vervoerssysteem aanwezig is. Daarbuiten zal de mountainbiker weinig meer betalen voor bijvoorbeeld
betere horeca en andere faciliteiten. Het gaat dus in principe alleen om het letterlijke beoefenen van
de sport. Een onderzoek van het NTFU wijst uit dat de gewone mountainbiker binnen Nederland
bereid is om ook voor de vrij toegankelijke bossen en andere ‘ruige’ gebieden te betalen. Dit zijn
gebieden waar in essentie geen faciliteiten of dergelijk aangelegd zijn voor deze sport. Daarbij is men
bereid nog meer te betalen als de parcours verbeterd worden. De overige mogelijke faciliteiten worden
ook binnen dit onderzoek als niet belangrijk beschouwd. De mountainbiker zal niet veel meer betalen
voor meer of betere horeca of andere dergelijke faciliteiten. (NTFU, 2011)
De geïnterviewden downhill mountainbikers hebben aangegeven dat zij voor de entree van een
bikepark, welke vaak ook de huur van de liftpas is, tussen de ! 15,- en ! 25,- willen betalen. Dit is een
gemiddelde entree/liftpas prijs voor een volledig dag. Dit is over het algemeen ook het tarief dat
gehanteerd wordt bij verschillende bikeparken en de geïnterviewden geven aan dat zij dit normale
prijzen vinden. Ook hier geldt, hoe beter de parcours hoe meer men bereid is om te betalen.
Jean Pierre (expert): “Als we naar winterberg gaan, zijn we gemiddeld een ! 100,- kwijt inclusief
benzine, eten, liftpas et cetera. Dus ik ga er van uit dat het iets minder zal zijn. Alles daar onder is
prima. Moet het natuurlijk ook waard zijn. Zijn de trails shit, dan geven mensen niet graag geld uit.”
Daarnaast zijn de geïnterviewden bereid om ! 40 - á ! 50,- te betalen voor het huren van een fiets per
dag. Bij sommige bikeparken betaalt men ! 80, - tot ! 100,- voor de huur van een fiets. Voor
kinderen/jongeren is deze prijs iets goedkoper. Voor het huren van overige beschermende kleding
betaalt men gemiddeld tussen de ! 15,- en ! 30,-. Dit hangt af van de benodigde spullen. Een
volledige uitrusting ligt ongeveer tussen de ! 25,- en ! 30,-.
Voor de horeca willen de meeste geïnterviewden mountainbikers ongeveer ! 10, - per dag betalen.
Een enkeling geeft aan zijn eigen brood mee te nemen, maar de meesten kopen eten en drinken van
het park waar zij aan het sporten zijn. Dineren gebeurt vaak onderweg terug of bij een overnachting in
een hotel of nabijgelegen restaurant.
De meesten geïnterviewden mountainbikers geven aan dat zij niet zullen overnachten bij de
Nederlandse berg. Dit doen zij alleen wanneer ze ver moeten reizen om hun sport te beoefenen. De
aanwezige accommodaties voor overnachtingen zullen dus over het algemeen gebruikt worden door
buitenlandse mountainbikers. Het is voor deze doelgroep wel heel normaal om weekenden of eens
per jaar een week, in een mountainbikegebied te verblijven.
Verdere verdiensten met de verkoop van retail of andere materiaal is geen uitspraak over te doen. Na
het benaderen van verschillende bikeparken wilden zij hier geen informatie over verschaffen. Verder is
vanuit de geïnterviewden gebleken dat zij het fijn vinden om clinics (cursussen) te krijgen. Hier hebben
zij ongeveer !90,- voor over. Dit geldt voor ieder niveau. Ook de experts geven aan dat zij altijd nog
wat kunnen leren.
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5.1.5 Bereidheid tot reizen
Aangezien downhill mountainbiken bijna niet beoefend kan worden in Nederland, is het voor deze
doelgroep noodzakelijk om relatief ver te reizen om deze sport te kunnen beoefenen. Alle
geïnterviewden hebben aangegeven dat zij er geen moeite mee hebben om een aantal uur in de auto
te zitten om hun sport te kunnen beoefenen. Hier zit wel een voorwaarde aan. Hoe beter de parcours
des te meer is men bereid te reizen. Opvallend hieraan is dat dit de enige reden is die de
geïnterviewden aangeven om ver voor te willen reizen. Andere aspecten als faciliteiten en dergelijke
zijn bijna niet belangrijk. Voor een gemiddeld bikepark zit men al tussen de één en drie uur in de auto.
De exploitant van het bikepark Filthy Trails in België geeft aan dat men het gemiddeld over heeft om
twee tot drie uur in de auto te zitten om op zijn park te kunnen fietsen. Wat hieraan opvalt, is dat men
voor dit bikepark al relatief veel reistijd overheeft terwijl dit bikepark relatief klein is, bijna geen
faciliteiten heeft en maar veertig hoogtemeters heeft. Voor een relatief goed bikepark is men al snel
bereid om drie tot tien uur in de auto te zitten of zelfs te vliegen.
Jean Pierre van den Akker (expert): “Wederom, als de trails prima zijn dan is iedere rijder berijdt om
even in de auto te zitten. Ik ken jongens uit Friesland die vijf uur in de auto zitten om naar winterberg
te gaan. Zelf doe ik er twee en een half uur over. Trails zijn niet perfect maar wel het beste wat je kunt
rijden in een korte tijd. De Alpen is tien uur rijden. Zit nu in Whistler Canada en dat is tien uur vliegen.
Leuk voor een keer maar als je ziet hoe duur het is. Niet normaal. So to the point, ik zou wel bereid
zijn twee uur in de auto te zitten om goede trails in Nederland te rijden. Tenslotte sta je binnen twee
uur bijna overal in Nederland.”
In de meest ideale situatie komen mensen vanuit de hele wereld naar de berg. Dit is een extreem
voorbeeld maar voor sommige bikeparken ter wereld is dit werkelijkheid. Als er een parcours of
meerdere parcours liggen welke dusdanig interessant is voor de echte professionele/fanatieke
downhill mountainbiker, dan zullen zij hoogstwaarschijnlijk vanuit verschillende hoeken van deze
aarde naar ons land komen. In een minder ideale situatie komen de mensen in ieder geval vanuit
verschillende landen vanuit Europa naar Nederland toe. De geïnterviewden geven namelijk aan dat
het vrij normaal is om verschillende nationaliteiten tegen te komen tijdens het fietsen bij een bikepark.
Een aantal geïnterviewden geven aan dat er relatief veel Engelsen te vinden zijn in Zwitserland en
omliggende gebieden. Zij denken dat als er in Nederland een berg ligt, welke voldoet aan een
bepaalde norm, dat ook zij naar Nederland zullen komen om hun sport te beoefenen.
Maarten Muselaers (expert): “Als je Kijkt naar Port de Soleil, het merendeel van de mensen die daar
komen zijn Engelsen. Zij gaan met hele hordes mensen, gezinnen, familie, daar heen. Ik denk dat er
makkelijk tien a twintigduizend Engelsen daar heen gaan per jaar. Stel dat er een Nederlandse berg
is, dan komen ze allemaal hierheen. Dat is een gigantische markt. Ze zullen dit of als tussen stop
gebruiken of ze zouden hier gaan wonen zeg maar.”
5.1.6 Sport frequentie
Downhill mountainbiken is volgens de meeste geïnterviewden een echte dagactiviteit. Als zij hun sport
beoefenen dan zijn ze hier meestal een hele dag mee bezig. Door de benodigdheden van een
specifieke locatie waar zij hun sport kunnen beoefenen en de reistijd die daarmee gepaard gaat zijn
de meesten respondenten gebonden aan het weekend. In het weekend heeft men de tijd om af te
reizen naar een buitenlandse locatie. Bijna alle geïnterviewden gaven aan dat zij in het
mountainbikeseizoen deze sport gemiddeld twee keer in de maand beoefenen en een gedeelte
daarvan geeft aan dat zij eens per maand een heel weekend verblijven bij een bikepark.
Lars Veenstra (expert): “In principe moet je ervanuit gaan dat het seizoen duurt van april tot oktober
ongeveer, dat ligt er een beetje aan wanneer de sneeuw valt. Dus ongeveer acht á negen maanden.
In die tijd rijden we een dikke tien buitenlandse wedstrijden en dat is eigenlijk twee of drie dagen altijd.
Daarbij heb je nog een paar Nederlandse wedstrijden maar dat zijn kleintje, dat is een middag ofzo of
een dag. Daarnaast gaan we altijd een één of twee keer per jaar een aantal weken naar de Alpen of
naar Scandinavië en heel vaak een dag in het weekend naar Winterberg of België. Soms een
weekend als dat kan. Maar ga er maar vanuit dat we zeker twee weekenden per maand dit doen.”
Over de gehele populatie downhill mountainbikers zal dit wellicht anders liggen. Volgens een aantal
geïnterviewden zijn er ook genoeg mensen die deze sport bijvoorbeeld vier keer per jaar beoefenen
en verder gewoon mountainbiken in Nederland. Met de komst van de berg zal hier wellicht
verandering in gebracht worden aangezien ze niet meer ver hoeven te reizen.
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5.2 Lifestylekenmerken
De meningen van de geïnterviewden downhill mountainbikers zijn verdeeld als men bevraagd wordt of
deze sport een echt lifestyle sport is. Aan de hand van de interviews en de kenmerken van
sportsocioloog Belinda Wheaton (2004), is het wel degelijk een lifestyle sport te noemen. Wheaton
(2004) heeft onderzoek gedaan naar lifestyle sporten en heeft een aantal kenmerken benoemd waar
een dergelijke sport aan moet voldoen. Onderstaand worden deze kenmerken weergeven: (Torsius,
2007)
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Het gaat vooral om jonge sporten (vaak slechts een paar decennia oud) met nog weinig
historie. Dit zijn nieuwe sporten of aangepaste versies van bestaande sporten;
De nadruk ligt op ‘grass roots participation’ wat wil zeggen dat het vooral gaat om het doen,
het zelf beleven (en bijvoorbeeld niet meemaken als toeschouwer);
De sporten zijn vaak gebaseerd op de consumptie van sportgoederen waarbij technologie een
belangrijke rol speelt. Denk hierbij aan de aanschaf van bijvoorbeeld surfboards en
mountainbikes;
Commitment (toewijding) in tijd en/of geld, collectieve expressie, houdingen en het uitdragen
van een bepaalde sociale identiteit tijdens en door de betreffende activiteit;
Een bepaalde ideologie waarbij plezier, betrokkenheid, zelfverbetering, creativiteit, adrenaline,
‘flow’ en andere intrinsieke motivatiebronnen centraal staan. Soms lijdt dit zelfs tot weerstand
tegen institutionalisering en commercialisering van de betreffende sport;
Het zijn vooral blanke, westerse beoefenaars uit de middenklasse. In tegenstelling tot wat
vaak de eerste associatie is, gaat het bij lifestyle sporten niet alleen om jonge beoefenaars.
Het gaat veelal, maar niet uitsluitend, om individuele sportvormen;
Het zijn vaak ‘non-agressive’ activiteiten waarbij geen lichamelijk contact voorkomt;
De sporten vinden vaak plaats op plekken zonder kunstmatige grenzen, veelal in een niet
stedelijke omgeving, of zoals Midol en Broyer (1995) het omschrijven, waar de sporter een
wordt met de (natuurlijke) omgeving.

Zonder onderzoek kan er van de meesten kenmerken al gezegd worden dat deze gelijk zijn aan het
downhill mountainbiken. Zoals uit de maatschappelijke context is gebleken is deze sport niet ouder
dan vier decennia, het is een individuele sportvorm zonder lichamelijk contact en het vindt plaats in
een natuurlijke omgeving. Daarnaast is er tijdens de interviews naar voren gekomen dat men deze
sport gebruikt als verschaffing van identiteit.
Mark Torsius (NTFU): “Ja voor mij zelf is het wel een lifestyle sport. Als je kijkt naar de bladen en de
filmpjes over mountainbiken dan zie je daar toch wel mensen waar men zich mee wil identificeren. Kijk
maar is op de Facebook pagina van verschillende mountainbikers, die hebben in ieder geval een foto
van zich zelf waar zij afgebeeld zijn als een mountainbiker. Daar kun je al een beetje aan af zien dat
het mountainbiken een wezenlijk onderdeel van hun leven uitmaakt. Anders zou je niet zo’n foto van
opzetten.”
Wat ook vanuit de geïnterviewden mountainbikers naar voren kwam is dat de motieven om deze sport
te beoefenen gaan om het bereiken van flow, adrenaline, zelfverbetering, et cetera. Men is zeer
toegewijd aan de sport en het zijn over het algemeen de westerse beoefenaars uit de middenklasse
zoals gebleken is uit hoofdstuk 5. De ‘consumptie’ van goederen is ook heel belangrijk voor deze
sporters. Op mountainbikefora zoals www.dirty-pages.nl is dit goed terug te zien. Er bestaan talloze
veel besproken topics over alle onderdelen, merken en accessoires die de sport te bieden heeft.
Om deze lifestyle beter te begrijpen wordt er onderstaand binnen vier onderwerpen vanuit het
Hofstede model (2005), een analyse weergegeven die voortgekomen is uit de interviews en de
participerende observaties.
5.2.1 Waarden
De downhill mountainbike scene binnen Nederland is nog vrij klein vergeleken met andere landen
zoals Canada en de V.S. Hierdoor heeft de cultuur zich nog niet zo gemanifesteerd als in de eerder
genoemde landen. Echter zijn er wel veel overeenkomende kenmerken te onderscheiden. Diegene
die deze sport beoefenen zijn over het algemeen vrij fanatiek. Een aantal van de geïnterviewden
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gaven aan dat het liefste wat zij doen is op een fiets zitten en van een berg af fietsen. Bij de meesten
beoefenaars van de sport gaat het niet zozeer om prestatie leveren maar meer om vermaak,
adrenaline en zelfontplooiing. Een klein deel, veelal de professionele geïnterviewden downhill
mountainbikers, geeft aan dat er bij deze discipline toch iets meer gaat om prestatie dan bij de andere
extremere mountainbikedisciplines. Aangezien het een race sport is, wordt er toch wat meer gelet op
gewicht en tijd. Dit vindt wel alleen plaats bij wedstrijden. Toch is dit niet vergelijkbaar met andere
meer traditionele sporten. Daarnaast is men wel graag bezig met het stellen van doelen en individueel
grenzen opzoeken. Daarbij geven sommige aan niet van teamsporten of competitie te houden. Dit
typeert ook een lifestyle sport zoals eerder omschreven.
Wat opvalt is dat deze sport voor de beoefenaar niet zozeer als sport gezien wordt maar als passie.
Voor sommige is het fietsen op zich een leven, hetgeen eromheen is als het ware bijzaak. Zoals
sommige aangeven, bouwen ze alles om het fietsen heen. Uitgaan, sociale bijeenkomsten en
vakanties worden afgestemd op het fietsen.
De beoefenaar van de sport kan heel divers zijn, zoals een van de geïnterviewden uitlegt (Elias den
Otter). Hetgeen bindt is de passie, maar daarbuiten kunnen mensen heel erg verschillend zijn. Zo
loopt er volgens hem de larper/rocker rond, de fanatieke sportman en alles daartussen. Volgens hem
is dit ook het ‘geinige’ aan de sport. Hij noemt als voorbeeld dat iemand die universitair opgeleid is op
pad kan gaan met een loodgieter en een heel weekend plezier kan maken. Een ander legt uit dat een
gedeelte van de doelgroep wel sterkere overeenstemmende gedragskenmerken en kleding hebben
welke te typeren zijn als downhill/extreem mountainbikelifestylekenmerken. Maar er zijn er ook genoeg
die zich buiten de sport om niet zo gedragen. Het mooie hieraan is volgens sommige geïnterviewden
mountainbikers dat dit over het algemeen niet uit maakt. Iedereen is vrij om te bepalen hoe die zich
gedraagt en dat wordt geaccepteerd.
Huub Hakvoort (SFA): “Het gaat er gewoon om dat je fiets en niet hoe je fietst. In Nederland gaat het
ook wel gewoon om de fun. Iedereen kent elkaar bijna wel. Maar je merkt wel dat naar mate ze meer
uit het westen komen dan is het vaak al iets meer bravoure, maar als je dan weer boven staat dan heb
je ook weer schik met elkaar. Omdat je dezelfde passie deelt dan maak je ook makkelijk contact met
elkaar. Ik heb nog nooit narigheid mee gemaakt met mountainbiken, tenminste met freeriden dan.
Ingeschat wordt dat wanneer de scene groter wordt binnen Nederland, de lifestyle steeds meer naar
voren zal komen binnen de beoefenaars van deze sport. Toch is er weldegelijk een lifestyle te
herkennen binnen de beoefenaar. Zoals sommige geïnterviewden aangeven zie je dit in het
buitenland al een stuk meer terug. De sport is misschien nu nog te klein en onbekend binnen
Nederland, dat men onbewust bepaalde gedragskenmerken, kleding, et cetera zal kiezen om zich te
identificeren met de sport.
De scene rondom het downhill mountainbiken is zeer hartelijk en ‘laidback’, zoals de meeste
geïnterviewden dat typeren. Aangezien de scene klein is binnen Nederland kent men elkaar over het
algemeen ook. Men is vriendelijk tegen elkaar en iedereen steunt elkaar. Er heerst veel wederzijds
respect en men kijk niet neer op elkaar. Met ‘laidback’ wil men zeggen dat alles heel relaxt is. Er
heerst een ongedwongen sfeer. Tijdens de observatie bij een downhill wedstrijd viel dit ook op. De
observant werd net als ieder ander hetzelfde behandeld. Men was erg open en behulpzaam. Het was
geen competitie. Het was meer een gezellige bijeenkomst zonder ‘poespas’, waar men van de sport
kan genieten.
Styles Hanssens (Filthy Trails): “Dat is al een groot verschil tussen de crosscountry man en de
freeride/downhill man. De XC-man is heel serieus, heel racegericht, heel gewicht gericht. Alles moet
zo licht mogelijk, iedereen moet voor ze aan de kant. Terwijl de downhill/freeriders wel echt een
hechte groep is. Niets hoeft, alles mag, niemand is beroerd om elkaar te helpen. Hier ook, je krijgt
Duitsers, Nederlanders en Belgen en dan gaat allemaal goed samen. Ja het is wel een community
gevoel, een gemeenschap. Ze zijn ook heel anders als de XC-man. Kijk de XC-man is de meest
gangbare mountainbiker die iedereen wel kent, kleine helmpje op, strakke broekje aan en zo. Terwijl
de freeride/downhill toch wel wat meer casual is, wat meer laidback. Het is allemaal niet zo serieus.
Fun en plezier dat is het belangrijkste, terwijl bij de XC-mannen is prestatie toch altijd wel het
belangrijkste. Maar goed dat is ook weer relatief, maar het zijn wel twee aparte groepen ja.”
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Verschillende geïnterviewden geven aan dat men internationaal ook goed op kan schieten met elkaar.
Dit wel in iets mindere maten dan de Nederlanders onderling. Maar als men bijvoorbeeld in de lift
stapt, met een totaal vreemde, dan is het negen van de tien keer gezellig. De geïnterviewden geven
ook aan dat dit op internet ook zo is. Er is een vrij grote community aan mountainbikers op het internet
welke op elk ‘front’ elkaar helpt en bespreekt wat de beste plekken zijn om te fietsen, wat de beste
fietsen zijn, et cetera.
5.2.2 Rituelen
De rituelen die binnen deze doelgroep te onderscheiden zijn, zijn over het algemeen typerend binnen
verschillende lifestyle sporten. De waarden dat men niet van competitie houdt uit zich in rituelen als
respect betuigen tegen elkaar. Men klapt voor elkaar als iemand iets behaald heeft, ook bij
wedstrijden.
Huub Hakvoort (SFA): “Iedereen wil elkaar helpen en iedereen klapt ook voor elkaar. Kijk bijvoorbeeld
de jongens die hier alles al doen daar wordt ook voor geklapt maar als er iemand voor het eerst over
dat ding heen springt dan is het gelijk van vet hé, goed gedaan. Wat dat is voor diegene een
overwinning, ja en de ander doet dat met twee vingers in zijn neus omdat die het al duizend keer heeft
gedaan. Maar diegene die het voor het eerst doet krijgt ook dat respect. Iedereen kent dat moment dat
je voor het eerst daar bovenaan staat, dat je jezelf moet opladen en dan de remmen los en gaan weet
je wel.”
Het is interessant om te zien dat men elkaar helpt in alles wat met de sport te maken heeft. Zoals
eerder vermeld gebeurt dit op internet maar ook tijdens wedstrijden. Een aantal professionals geven
aan dat ondanks dat men concurrent van elkaar is, men elkaar toch helpt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij
trainingen voor wedstrijden en dergelijke. De sporters bespreken wat de beste manieren zijn om over
het parcours heen te gaan of bijvoorbeeld bepaalde obstakels te nemen.
Verdere rituelen zijn bijvoorbeeld barbecueën, de meesten houden wel van een biertje en aangezien
deze doelgroep zich vaak in bosrijke omgevingen bevindt, houden ze ook vaak kampvuurtjes. Dit zijn
uiteraard geen kenmerken welke specifiek aan deze doelgroep te koppelen zijn maar dit typeert wel
de ‘laidback’ achtige sfeer die gepaard gaat met deze sport.
Een ander kenmerk binnen deze scene is dat men via fora met elkaar afspreekt om ergens de sport te
gaan beoefenen. Ook mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen gaan op deze manier samen
fietsen. Na het analyseren van dergelijke fora viel op dat verschillende mountainbikers een topic
openen waar bij degene zegt dat hij/zij naar een bepaalde plek wil gaan om te gaan mountainbiken en
hier reageren mensen op die elkaar waarschijnlijk niet persoonlijk kennen.
5.2.3 Helden
Vanuit de interviews en het deskresearch blijkt dat helden een belangrijke rol innemen in deze scene.
Zoals sommige geïnterviewden aangeven zijn er maar weinig die echt het topniveau binnen de sport
bereiken. Deze personen worden gehypt door grote merken als Red Bull en Monster en men kijkt daar
volgens een aantal geïnterviewden tegenop. Van deze helden worden veel filmpjes gemaakt van
sensationele stunts, technieken en andere adembenemende capriolen. Deze helden en hun filmpjes
komen over het algemeen veel uit landen zoals Amerika, Engeland en Canada. Een aantal
geïnterviewden geven aan dagelijks filmpjes te kijken van dergelijke personen.
Huub Hakvoort (SFA): “Ja die hebben wel veel invloed ja. Want er zijn gewoon een paar echte helden
en die mannen die zie je op de video’s dingen doen en als je daar in het echt naast staat dat denk je
wel even poeh poeh dat is niet mis.”
Hetgeen zij doen is begeerlijk voor diegene die de filmpjes kijken. Binnen de filmpjes wordt vaak een
bepaalde sfeer neergezet en bepaald gedrag, kleding en een levensstijl getoond. Ingeschat wordt dat
dergelijke helden op deze manier gedrag, uiterlijk en andere lifestylekenmerkende aspecten bepalen.
Men kijkt tegen hen op en wil waarschijnlijk onbewust ook zo zijn. Overigens geldt dit niet voor iedere
downhill mountainbiker. Het lijkt erop dat dit te maken heeft met hoe fanatiek iemand met de sport
bezig is. Wellicht heeft dit ook effect op het ambiëren van personages die als leidraad worden gezien.
De helden uit de filmpjes zijn vaak hele relaxte, welbespraakte mannen tussen de 20 en 35 jaar. Ze
hebben vaak een bepaalde stijl van zijn, een flow van communicatie, gedrag en uiterlijk. Ze hebben
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vaak veel zelfvertrouwen en worden internationaal gezien als grote sportmannen. Dit is een analyse
van beken filmpjes van wedstrijden en dergelijke. Daarbij is te zien dat zij ook daadwerkelijk fans
hebben en er is duidelijk te zien dat zij geambieerd worden.
Om een goede impressie te krijgen van de sfeer die gezet wordt binnen dergelijk filmpjes is
onderstaand een link weergegeven van een trailer van een film over extreem mountainbiken, welke
uitgekomen is in september 2012: http://wherethetrailends.com/.
5.2.4 symbolen
Grote merken als Red Bull en Monster, twee energy drinks, hebben deze sport grotendeels
gestructureerd en op de kaart gezet. Zij organiseren grote evenementen en drukken een bepaalde
(commerciële) stempel op de sport. Dit is volgens sommige geïnterviewden geen goede zaak
aangezien dit het individualistische karakter van de sport weghaalt. Daarbij zijn deze dranken niet
goed voor de gezondheid, wat zeker voor de jongeren die deze sport beoefenen misleidend kan zijn.
Men wil graag geassocieerd worden met deze merken. Dit is overigens in meerdere extreme sporten
te zien. Dit valt op aan het uiten van sporters met kleding van dergelijke merken. De geïnterviewden
geven zelf ook aan dat dit misschien wel het meest typerend is als symbool binnen de sport. In
overige kleding zit nog variatie, maar een groot deel draagt wel een petje van een merk als red bull.
Geschat wordt dat men graag uit dat zij er ook ‘bij horen’, ze willen laten zien dat ook zij een ‘extreem’
sporter zijn.
De kleding die gedragen wordt tijdens het beoefenen van de sport is vrijwel bij iedereen hetzelfde. Dit
heeft volgens de geïnterviewden ook te maken met de praktische eigenschappen van het materiaal en
dergelijke. Men draagt eigen dezelfde kleding als dat er gedragen wordt bij de motorcross.
Onderstaand wordt deze kleding weergegeven in figuur 19.

Figuur 19 Sportkleding Downhill mountainbiken

De kleding die gedragen wordt kan getypeerd worden als ‘robuust’. Men lijkt zoals Sjors de Geus
aangeeft, op gladiator X. Men draagt een velgekleurd pak met verschillende bedrukkingen van
merken. Er wordt veel bescherming gedragen zoals een full-face helm, een harnas en een brace.
Hierdoor lijkt het, relatief gezien, indrukwekkend. In essentie draagt iedereen deze kleding bij het
beoefenen van deze sport. Wat wel soms verschillend kan zijn is dat men een korte broek draagt, een
zogeheten ‘baggy short’.
Huub Hakvoort (SFA): “Iedereen rijdt met baggy shorts en een raceshirt. Dat hoort er allemaal wel een
beetje bij. Je ziet ook steeds meer merken zoals Teva, die ook steeds meer gaan doen in de freeride
gebeuren. Ja je hebt gewoon je spullen nodig, je fiets je helm, en daar heb je ook allerlei gradaties in.
En iedereen zit wel een beetje naar elkaar te kijken van wat heb jij. Maar uiteindelijk gaat het erom dat
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je rijdt. Zo staan wij er bij SFA ook altijd in. Kijk je kan de mooiste spullen hebben maar als je aan de
kant blijft staan dan he. En iemand die met een oud barrel van tien jaar oud wel alles doet, die zal
meer respect krijgen dan diegene met al die dure spullen die niks kan.”
De kleding die buiten de sportkleding gedragen wordt is moeilijk te typeren, maar het is wel allemaal
vrij ‘casual’. Wat bleek uit de participerende observaties is dat er niks nets of modieus gedragen wordt.
Hierbinnen is het wel vrij divers. Niet zoals je wellicht bij de lifestylesport skaten zou verwachten.
Sommige dragen bijvoorbeeld zogenaamde ‘skinny jeans’ broeken, andere weer ‘gewone’
spijkerbroeken. Qua kleding voor de torso hadden de meesten een T-shirt aan met een vest of trui
met capuchon. Daarnaast worden er volgens sommige geïnterviewde, houthakkers overhemden
gedragen. Een aantal geïnterviewden professionele downhill mountainbikers geeft aan dat men op het
internationale toneel wel meer een richting op gaat qua kleding keuze. Dit bleek ook na de analyse
van verschillende filmpjes over de sport. De grotere merken zijn veel terug te zien in petjes, T-shirt en
andere kledingstukken. Onderstaand worden binnen figuur 20 een aantal foto’s weergegeven waar de
manier van kleden wordt weergegeven. Dit zijn afbeeldingen professionele downhill mountainbikers.

Figuur 20 kledingstijl downhill mountainbikers

5.3 Conclusie profiel downhill mountainbikers
Ondanks dat Nederland een fietsland is, is het mountainbiken in vergelijking met andere landen
minder populair. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat sport niet optimaal beoefend kan
worden in Nederland. Zeker voor de downhill discipline is dit het geval. Voor deze discipline is een
groot hoogteverschil nodig wat binnen Nederland momenteel nauwelijks te vinden is. Om deze reden
moet men naar het buitenland reizen wat allerlei beperkingen met zich meebrengt. De komst van de
berg zal hier verandering in brengen. Toch zal de participatie binnen de sport niet exponentieel stijgen
omdat de kosten en risico’s die met de sport gepaard gaan, relatief groot zijn. Momenteel zijn er naar
schatting tussen de 250 en 1000 personen in Nederland die de downhill sport beoefenen. zeker is in
ieder geval dat er rond de 200 personen de sport professioneel beoefenen. Hiermee wordt bedoeld
dat zij aan wedstrijden deelnemen.
In essentie zijn er maar weinig of geen mountainbikers die echt te typeren zijn als downhill
mountainbikers en alleen maar de discipline downhill beoefenen. Als men een bikepark bezoekt, dan
zal men naast hun primaire discipline ook andere disciplines beoefenen. Omdat er veel risico’s bij de
sport komen kijken is de instap om te beginnen met de sport te hoog. Voor de groei van de populatie
en daarmee ook het succes van de downhill sport op de toekomstige berg in Nederland is van belang
om een breed palet aan extremere varianten van het mountainbiken aan te bieden. Als er makkelijke
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parcours binnen verschillende disciplines aangeboden worden, dan heeft men een opstap om te
beginnen met het downhillen. Dit geldt ook voor de markt van de dagrecreatie.
De downhill mountainbiker heeft een gemiddelde leeftijd van 18 tot 35 jaar, is in ongeveer 80 á 90
procent van de gevallen een man en heeft een gemiddeld opleidingsniveau tussen het MBO en HBO.
Verder heeft hij een grote bestedingsbereidheid. De sport is namelijk relatief duur maar hier is men
van bewust en heeft het er ook voorover. Hoe beter de parcours zijn binnen een bikepark, hoe meer
men bereid is te betalen voor hun sport. Andere faciliteiten zijn minder van belang in de
betalingsbereidheid. Voor het bezoeken van een relatief goed bikepark is men bereid ongeveer ! 25,te betalen. Gemiddeld is men voor de overige benodigdheden, zoals bescherming, eten en drinken en
begeleiding in de vorm van clinics, respectievelijk ! 25,-, ! 10,- en ! 90,- bereid te betalen. Als zij hun
sport binnen Nederland kunnen beoefenen dan zullen ze hier niet overnachten.
De gemiddelde downhill mountainbiker heeft ook een grote bereidheid tot reizen voor de sport. Hierin
geldt weer hoe beter de parcours, hoe meer men bereid is te reizen. Voor een topmountainbikelocatie
is men als snel bereid tot tien uur te reizen. Hierbij moet wel gezegd worden dat diegene die
momenteel in Nederland de sport beoefenen vrij fanatiek zijn waardoor de bereidheid tot betalen en
reizen vrij hoog ligt. Ingeschat wordt dat naar mate de populatie groeit door de komst van de berg,
deze gemiddelde bereidheid onder de doelgroep kleiner zal worden.
Als men de sport beoefend dan is het over het algemeen echt een dagactiviteit. Door de reistijd die
met de sport gepaard gaat, beoefenen de meesten downhill mountainbikers hun sport in het weekend.
Gemiddeld wordt de sport door de doelgroep twee keer per maand beoefend en een gedeelte hiervan
verblijft een keer per maand een heel weekend bij een bikepark. Dit geldt wel voor het
mountainbikeseizoen (april/mei – oktober/november). De minder fanatieke/beginnende mountainbiker
zal de sport waarschijnlijk maar een aantal keer per jaar beoefenen
Het downhill mountainbiken is een echte lifestyle sport. Binnen Nederland heeft deze zich nog niet zo
gemanifesteerd als in landen waar de sport veel populairder is. Toch zijn er ook binnen Nederland
overeenkomende lifestylekenmerken. Als de sport binnen Nederland zal groeien dan wordt ingeschat
dat de lifestyle meer naar voren zal komen. Men zal waarschijnlijk meer de behoeften krijgen om zich
met de sport te identificeren.
De beoefenaars van de downhill sport zijn vrij fanatiek, ze zien de sport meer als passie. De hele
scene is vriendelijk, aangezien de sport binnen Nederland klein is kent men elkaar over het algemeen
ook. Men helpt elkaar en ook naar buitenstaanders zijn ze heel open en behulpzaam. Het gaat bij de
sport meer om de fun dan om prestatie. Toch zie je bij de wedstrijden dat het wel meer gaat om
prestatie aangezien het een racegerichte sport is. Dit is over het algemeen wel puur individualistisch,
men blijft elkaar helpen en respect betuigen naar elkaar ondanks dat ze concurrenten van elkaar zijn.
De sfeer rondom de sport wordt vaak getypeerd als ‘laidback’. Dit is terug te zien in de houdingen, de
uitingen en de rituelen van de doelgroep. Binnen het outdoor sfeertje waar men zich tijdens deze sport
bevindt gaat men bijvoorbeeld graag barbecueën, bier drinken en kampvuurtjes maken. Buiten de
sport om is men ook heel behulpzaam voor elkaar. Dit is goed terug te zien binnen de mountainbike
fora. Daarbij komt het voor dat men via de fora met een onbekend persoon afspreekt om de sport te
gaan beoefenen.
Binnen de sport zijn de helden een belangrijk onderdeel. Dit zijn grote sportmannen die de top vormen
binnen de wedstrijdsport. Deze mannen worden gehypt door merken als Red Bull. Er worden filmpjes
van hun adembenemende capriolen gemaakt en worden hierdoor geambieerd binnen de sport. Zij
bepalen door hun manier van zijn en stijl, gedrag, kledingkeuzes en dergelijke. De merken die deze
mannen hypen hebben de sport grotendeels op de kaart gezet. Het dragen van petjes en dergelijke
wordt binnen de sport als symbool gezien. Men wil zich graag associëren met de merken. Verdere
kleding die gedragen wordt tijdens het beoefenen van de sport is vrij robuust. Er worden grote
beschermende pakken gedragen welke bijdragen aan de identiteit van de sporters. De overige kleding
welke buiten de sport om gedragen wordt is relatief divers. Alles is wel casual er wordt geen nette of
modieuze kleding gedragen. Binnen de internationale scene zie je wel wat meer een bepaalde stijl
terug komen.
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6. Economische waarde downhill mountainbikers
Binnen dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven en geanalyseerd welke antwoord geven op
deelvraag 2. Deelvraag 2 is als volgt geformuleerd: ‘Welke economische waarde kunnen downhill
mountainbikers genereren voor de toekomstige berg?’
Deze vraag was opgesteld omdat de stichting wil weten hoeveel omzet deze doelgroep kan genereren
voor de berg. Door het kijken naar de gemiddelde besteding van deze doelgroep en naar hoeveel
mountainbikers er ongeveer per jaar naar de berg willen komen, is er een uitspraak gedaan over wat
deze sport wellicht kan opleveren. De structuur van dit hoofdstuk is bepaald door de vooraf gestelde
zoekvragen. Elke zoekvraag is behandeld in een aparte paragraaf. De onderstaande resultaten zijn
verkregen uit deskresearch en diepte interviews. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt de conclusie
weergegeven van deze deelvraag.

6.1 Bezoeker aantallen
Het schatten van het aantal bezoekers dat naar de toekomstige berg in Nederland gaat komen om te
downhill mountainbiken is relatief moeilijk. De berg is er immers nog niet, binnen Nederland staat de
downhill sport nog in de kinderschoenen en verder zijn er weinig tot geen onderzoeken naar gedaan.
Om toch een schatting te kunnen maken van het aantal mensen dat naar de berg zal komen, wordt er
gebruik gemaakt van een dubbele methode. Hiermee wordt bedoeld dat er vanuit twee perspectieven
gekeken wordt naar het aantal bezoekers dat wellicht naar de berg zal komen. Op deze manier is er
met enig zekerheid te zeggen hoeveel bezoekers de berg zal trekken. Bij de eerste methode is er een
vergelijking getrokken met verschillende bikeparken in de wereld en het aantal bezoekers die zij
trekken. Daarnaast is gekeken naar het marktpotentieel van de downhill sport in Nederland. Zo is er
vanuit deze twee perspectieven gekeken naar het aantal bezoekers dat de berg zal trekken. Het
resultaat hiervan wordt in de laatste paragraaf weergegeven.
6.1.1 Eerste methode: Bezoekersaantallen bikeparken
Allereerst is er gekeken naar het aantal bezoekers dat jaarlijks naar een bikepark gaat. Hiervan zijn
voorbeelden gebruikt van bestaande bikeparken. Hierbij gaat het wel om het totaal aantal bezoekers
dat alle disciplines aantrekken die binnen een bikepark aanwezig zijn. Zoals de geïnterviewden
aangeven, en in hoofdstuk 7 verder behandeld wordt, zijn er (bijna) geen mountainbikers die maar één
specifieke discipline beoefenen. Als men een bikepark bezoekt dan beoefend men meerdere
disciplines. Daarnaast zijn er geen gegevens bekend waarop te baseren is hoe de verdeling qua
disciplines is binnen de bezoekers van een bikepark.
De bikeparken waar dergelijke gegevens van achterhaald zijn liggen in vier verschillende landen. Een
ligt in Nederland, een in België, een in Duitsland en een in Canada. Onderstaand worden deze parken
weergegeven. Deze aantallen zijn specifiek gericht op regulieren bezoekers, dit staat dus los van
toeschouwers, evenementen en dergelijke.
Bikepark SFA, Doetinchem (Nederland)
Dit park krijgt gemiddeld 1000 bezoekers per jaar. Dit heeft de voorzitter van dit park aangegeven
tijdens een interview. Dit bikepark is zeer klein en richt zich in principe op de discipline dirt jumpen en
freeriden. Dit park heeft geen natuurlijk hoogteverschil en is alleen in het weekend open.
Bikepark Filthy Trails, Maasmechelen (België)
Dit bikepark is in vergelijking tot SFA een stuk groter maar in verhouding nog een klein park. Er zijn
bijna geen faciliteiten aanwezig en het park richt zich in principe alleen op downhill en freeride. De
heuvel waar dit park op gebouwd is heeft veertig hoogtemeters. Volgens de geïnterviewden beheerder
van dit park trekt dit gebied tussen de 3500 en 5000 mensen per jaar.
Bikepark Winterberg, Winterberg (Duitsland)
Bikepark winterberg is een van de best lopende bikeparken van Duitsland. Het gebied wordt in de
winter geëxploiteerd als skigebied. Het bikepark wordt geëxploiteerd vanaf begin mei tot eind oktober.
Dit is een vrij uitgebreid bikepark met verschillende faciliteiten. Het bikepark is gelegen op één berg en
heeft tien verschillende parcours van in totaal negen kilometer. Het bikepark trekt tussen de 20.000 en
25.000 bezoekers per jaar. Dit staat los van toeschouwers, wandelaars en cross-country fietsers.
(Bikepark Winterberg)
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Bikepark Whistler, Whistler (Canada BC)
Dit is het volgens alle geïnterviewden het meest befaamde en beste bikepark ter wereld. Zelfs de
geïnterviewden mountainbikers die er nooit geweest zijn, waren van mening dat dit het beste bikepark
is. Het bikepark strekt zich over een zeer groot gebied en heeft meer dan vijftig verschillende
parcours, binnen allerlei disciplines. Daarnaast beschikt het over een grote verscheidenheid aan
faciliteiten. Dit park trekt ongeveer 130.000 bezoekers per jaar. (Whistler Bikepark)
Om vanuit de bovenstaande gegevens een schatting te kunnen maken van het aantal bezoekers dat
naar de Nederlandse berg zullen komen voor de extremere vormen van het mountainbiken, wordt er
een vergelijking getrokken met de Nederlandse berg en de bovenstaande bikeparken. In vergelijking
met bijvoorbeeld bikepark Winterberg (Duitsland), zijn er meerdere elementen die ervoor kunnen
zorgen dat de berg relatief veel mountainbikers zal trekken. Allereerst is Nederland een fietsland,
zoals gebleken uit het hoofdstuk 5. Zeker in tegenstelling tot Duitsland waar veel minder mensen
fietsen. (Fiets beraad, 2009) Dit zou de potentie aan kunnen geven van een fietssport welke nog in de
kinderschoenen staat omdat de sport in Nederland niet of nauwelijks beoefend kan worden.
Daarnaast moet de berg nog gebouwd worden. Dit houdt in dat deze berg relatief perfect afgestemd
kan worden op deze doelgroep, waardoor er groot deel van de beoogde doelgroep getrokken kan
worden. Ook internationaal. Verder is de berg op zich al een uniek project waar waarschijnlijk ook
mensen door aangetrokken zullen worden. Deze elementen geven aan dat er in ieder geval potentie is
om een internationale top ‘extreem’ mountainbikelocatie te kunnen faciliteren, die meer mensen zou
kunnen trekken als een locatie zoals Winterberg. In vergelijking met bikepark Whistler (Canada) zou
de Nederlandse berg waarschijnlijk niet zoveel bezoekers kunnen trekken. Dit bikepark is zo divers,
groot en bekend dat de Nederlandse berg hier niet aan zou kunnen tippen.
De schattingen vanuit deze methode zullen liggen tussen bikepark Winterberg en Bikepark Whistler.
Uiteraard moet de populatie binnen Nederland groeien, de berg moet bekend worden op het
internationale toneel en de berg moet wat te bieden hebben. Maar als dit gerealiseerd is dan wordt er
geschat dat het bikepark op de Nederlandse berg tussen de 30.000 en 40.000 bezoekers per jaar
moet kunnen trekken, met een gemiddelde van 35.000. Dit staat los van evenementen, toeschouwers
en dergelijke.
6.1.2 Tweede methode: Geschat marktpotentieel
De tweede methode die gebruikt is, is voortgekomen uit paragraaf 5.1.1. Binnen deze paragraaf wordt
ingegaan op de populatiegrote van de doelgroep. Vanuit deze paragraaf is gebleken dat binnen de
meesten landen waar alle facetten van de mountainbikesport goed beoefend kunnen worden,
ongeveer vier procent van de totale landspopulatie regelmatig aan mountainbiken doet. Als er binnen
Nederland een vergelijkbare situatie zou zijn, dan zou dit betekenen dat er binnen Nederland
ongeveer 650.000 mensen de mountainbikesport zouden beoefenen. Momenteel zijn er binnen
Nederland volgens het Mulier Instituut (2010) ongeveer 300.000 mensen die deze sport regelmatig
beoefenen. Met de komst van een berg zouden deze aantallen omhoog kunnen gaan, maar geschat
wordt dat dit niet exponentieel zal stijgen aangezien de rest van Nederland nog steeds relatief plat
blijft. Voor deze berekening wordt er geschat dat de totale mountainbikepopulatie ongeveer naar de
330.000 tot 350.000 zou kunnen stijgen in een ideale situatie.
Daarnaast is gebleken dat van deze vier procent tussen de achttien en tweeëntwintig procent ook de
discipline downhill beoefend. Deze percentages moeten wel met een korrel zout genomen worden,
omdat deze percentages voortkomen uit onderzoeken onder IMBA (International Mountain Bicycling
Association) leden. Dit zijn over het algemeen gemiddeld tot zeer fanatieke mountainbikers. Er wordt
geschat dat dit percentage werkelijk tussen de 10 en 15 procent ligt aangezien het instapniveau van
deze sport vrij hoog ligt. Met de komst van een berg en de mogelijkheid om meerdere vormen van het
extreme mountainbiken te kunnen beoefenen, wordt er geschat dat dit percentage binnen Nederland
in de loop der jaren ongeveer op tien procent zou moeten kunnen komen.
Als de bovenstaande gegevens relatief goed geschat zijn, dan zou het kunnen betekenen dat met de
komst van een berg binnen Nederland, ongeveer 33.000/35.000 mensen de downhill sport regelmatig
of in ieder geval één keer per jaar zullen beoefenen.
6.1.3 Resultaat bezoekersaantallen
Vanuit de eerst methode is gebleken dat er geschat wordt dat er tussen de 30.000 en 40.000
bezoekers naar de berg zullen komen in een ideale situatie. Door met de tweede methode te kijken
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naar het marktpotentieel, welke ligt op 33.000/35.000, kan er gezegd worden dat gemiddelde
schatting van 35.000 zeker haalbaar moet zijn. Naast deze aantallen zijn er namelijk ook verschillende
internationale sporters die geïnteresseerd kunnen zijn in het bezoeken van de berg.
Los van het bovenstaande is uit het deskresearch ook gebleken dat extreme mountainbike
evenementen relatief grote bezoekers aantallen kunnen trekken. Bikepark Winterberg organiseert
jaarlijks een freeride evenement genaamd Dirt Masters, waar over vier dagen heen 35.000 bezoekers
getrokken worden. (Bikepark Winterberg, 2011). Ook Bikepark Whistler organiseert een jaarlijks
freeride evenement, genaamd Crankworx, waar over tien dagen heen ongeveer 130.000 bezoekers
op af komen. (Whistler Crankworx, 2012)

6.2 Omzet
Om een schatting te kunnen maken van de omzet wordt er een berekening gemaakt vanuit een
gemiddeld bestedingspatroon van de doelgroep en het aantal bezoekers dat op jaarbasis naar de
berg zal komen. Het aantal bezoekers dat jaarlijks naar de berg zal komen is in de bovenstaande
paragraaf behandeld. Daarnaast is er in paragraaf 5.1.4 weergegeven hoeveel men ongeveer uitgeeft
bij het beoefenen van deze sport in een bikepark. Voor de schatting van de jaarlijkse omzet wordt er
uitgegaan van twee type mensen die de deze sport zullen beoefenen bij de berg. Dit zijn diegene die
zelf een fiets en andere materialen hebben en dit zijn diegene die spullen moeten huren. Voor diegene
die alle spullen moet huren en waarschijnlijk meer een recreant/beginner is, wordt gemiddeld ! 105, berekend voor een dag sporten. Hierin zit de huur van de fiets (ongeveer ! 45,-), de huur van de
volledig benodigde bescherming (ongeveer ! 25,-), huur van de liftpas (ongeveer ! 25,-) en eten en
drinken (ongeveer ! 10,-). Dit komt neer op een gemiddelde van ! 105,-. Voor degene die zelf zijn
spullen bij zich heeft wordt een gemiddeld bedrag berekend van ! 35, -. Dit bedrag komt voort uit het
geld dat men betaald voor de liftpas (ongeveer ! 25,-) en het geld wat besteed wordt aan eten en
drinken (ongeveer ! 10,-).
Om een schatting te kunnen maken van het aantal mensen dat een fiets en bescherming wil huren is
er na vraag gedaan bij een aantal bikeparken. Er is uitgegaan van het percentage van het totaal
aantal bezoekers welke een fiets huurt. Bij bikepark Filthy Trails ligt dit percentage op ongeveer 3%.
Bij bikepark SFA ligt dit percentage op 10%. En bij bikepark Whistler, het walhalla van het extremere
mountainbiken, ligt dit percentage op 40%. Verdere bikeparken wilden hier geen informatie over
verstrekken. Wederom uitgaande van een relatief optimale situatie, wordt er geschat dat er bij de
Nederlandse berg tussen de twintig en dertig procent van de totale bezoekers aantallen een fiets zal
huren. Hierbij wordt er uitgegaan van een gemiddelde van 25%.
Met de bovenstaande schattingen is onderstaand een berekening gemaakt. Wederom wordt
benadrukt dat ervanuit wordt gegaan dat de berg optimaal benut wordt voor deze sport. Dit bedrag is
berekend puur aan de hand van diegenen die de sport komen beoefenen op de berg. Dit staat los van
toeschouwers, evenementen, de verkoop van retail, materiaal, clinics en hotelovernachtingen.
Bezoekers welke wel spullen huren:
Bezoekers welke geen spullen huren:
Geschatte jaarlijkse omzet

35.000 x 25% x ! 105,- = ! 918.750,35.000 x 75% x ! 35,- = ! 918.750,- +
! 1.837.500

Toelichting:
Het gemiddelde bezoekersaantal van 35.000 komt voort uit de hierboven weergegeven paragraaf over
de bezoekersaantallen welke naar de Nederlandse berg zullen komen. 25% van de doelgroep zal wel
spullen huren met een gemiddelde besteding van ! 105,- .75% zal dit niet doen en heeft een
gemiddelde besteding van ! 35,-.
Deze omzet is geschat binnen het mountainbikeseizoen. Dit seizoen loopt meestal van april/mei tot
oktober/november. Volgens aan aantal geïnterviewden moet men dit meer als een sluitende business
case voor een skigebied. Op deze manier kan het gebied ook in de minder koude maanden gebruikt
worden. De faciliteiten zoals een lift, horeca, hotels en dergelijke die zijn allemaal al aangelegd.
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Mark Torsius (NTFU): “Wat je nu bijvoorbeeld in de Alpen ziet is dat het aantal mensen dat op
wintersport gaat terug loopt, het seizoen wordt wat wisselvalliger. Je weet niet goed of je nu wel of
geen goede sneeuw hebt. Dus er wordt nu wel een beetje gezocht naar mogelijkheden om zulke
gebieden ook in de zomer te kunnen gebruiken. Voorheen konden exploitanten van dergelijke
gebieden wel leven van de winter maar er moeten nu gewoon alternatieven gezocht worden. En hier
zijn verschillende gebieden in de Alpen en in Zwitserland die allerlei buitensport activiteiten aan het
ontwikkelen zijn om het gebied optimaal te kunnen benutten. Zo kun je het hele jaar door geld
verdienen.”

6.3 Conclusie economische waarde downhill mountainbikers
Vanuit twee methodes is er gekeken naar het aantal bezoekers dat jaarlijks naar het Nederlandse
bikepark zal komen. Dit aantal is geschat op 35.000. Dit zijn puur de bezoekers voor het bikepark. Het
staat dus los van toeschouwers, evenementen en dergelijke en gaat uit van een ideale situatie. Dit
aantal is ook gebaseerd op de totale mountainbikepopulatie die het volledige bikepark op de
Nederlandse berg zal trekken.
Dit geschatte aantal bezoekers is vermenigvuldigd met het berekende gemiddelde bestedingspatroon
van de mountainbiker die spullen moet huren en de mountainbiker die eigen spullen heeft. Uit deze
berekening is naar voren gekomen dat de extremere vormen van het mountainbiken naar schatting !
1.837.500,- op kan leveren op jaarbasis. Dit staat los van hotelovernachtingen, diners, clinics,
evenementen en dergelijke.
Binnen de stichting zal bepaald moeten worden of dit rendabel genoeg is voor de berg. De exploitatie
van de mountainbike sport moet wellicht meer gezien worden als een sluitende business case voor
een skigebied. Een skigebied kan in de warmere maanden goed omgetoverd worden tot een
mountainbike gebied aangezien de faciliteiten relatief hetzelfde zijn. Hierdoor kan een skigebied meer
rendabel gemaakt worden.
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7. Wensen en behoeften downhill mountainbikers
Om antwoord te geven om deelvraag 3 van dit onderzoeksrapport, worden er binnen dit hoofdstuk de
resultaten en analyses weergegeven aangaande de wensen en behoeften van downhill
mountainbikers ten aanzien van diensten en faciliteiten. Deze resultaten zijn voortgekomen uit het
desk- en veldonderzoek. Deelvraag 3 was als volgt gedefinieerd: ‘Welke wensen en behoeften
hebben downhill mountainbikers ten aanzien van diensten en faciliteiten op de toekomstige
berg?
Deze vraag was opgesteld omdat als deze sport in aanmerking komt om een plek te krijgen op de
berg, het van belang is om deze sport zo perfect mogelijk af te stemmen op de doelgroep. Het
beantwoorden van deze deelvraag is gedaan aan de hand van het productbeschrijvingsmodel van
Kotler (2011). Het geheel aan diensten en faciliteiten die de sport zal bieden wordt binnen dit model
gezien als een allesomvattend product, dat bestaat uit drie niveaus. Tijdens het onderzoek zijn aan de
hand van vooraf gestelde variabelen, de wensen en behoeften in kaart gebracht op deze niveaus.
Deze niveaus hebben de structuur bepaald van de onderstaande paragrafen. Bij verschillende
onderwerpen is het verschil tussen de beginnende, de gevorderde en de expert (pro) mountainbiker
aangegeven. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt de deelvraag beantwoord.

7.1 Het kernproduct
Na het bestuderen van de sport, het interviewen van de sporters en het participeren in de sport zelf,
zijn er een aantal hoofdaspecten te onderscheiden waarom men deze sport beoefend. In essentie zijn
dit de elementen waarop het product, het downhill mountainbiken als faciliteit, gebaseerd moet zijn.
Uiteraard ligt dit voor iedere sporter anders maar de hoofdlijnen zijn relatief overeenkomend. De
onderwerpen die naar voren kwamen en onderstaand behandeld worden, zijn: de kick, sportiviteit,
doelen, airtime, flow, natuur, escapisme, de scene en het reisaspect.
7.1.1 De kick
Om te beginnen gaat het er bij deze sport om het ondernemen in een ‘extreme’ activiteit. Dit is niet
voor iedereen weggelegd maar voor diegene die de sport beoefenen een manier om in een bepaalde
behoefte te voorzien. De extremiteit van de sport wordt door verschillende geïnterviewden getypeerd
als avontuurlijk en spannend en ze krijgen hier een ‘kick’ van. Deze kick ontstaat volgens de
geïnterviewden doordat het beoefenen van de sport zorgt voor het aanmaken van adrenaline en
endorfine. Sommige geïnterviewden typeren dit zelfs als een soort drug. Dit wordt ook ondersteund
door verschillende internationale onderzoeken over de effecten van het beoefenen van een (extreme)
sport. (Brymer, 2004; Wibnet, 2010) Deze lichaamseigen stoffen zorgen voor een goed gevoel wat
voor de doelgroep een reden is om deze sport te beoefenen.
Styles Hanssens (Filthy Trails): “Er is maar één plezier snap je, alleen we krijgen het van een andere
iets. We doen het allemaal denk ik voor het zelfde gevoel. Om een voldaan gevoel te krijgen, plezier
te voelen, adrenaline. Ja, en dan maakt het volgens mij niet uit wat voor sport je doet, iedereen die
bezig is met het beoefenen met een sport of een hobby, die doet dat met een doel en dat doel is denk
ik plezier, blijdschap, vrede, rust. Adrenaline is wat ik van een hoop mensen hoor, dat hebben we
gekregen, dat zit in ons lichaam. Als dat op een gegeven moment gaat stromen dan doet dat iets met
je. Veel mensen krijgen daar een kick van, dat is een gevoel dat je niet krijgt op kantoor of in een
fabriek achter een lopende band. De een krijgt dat al met schaken, die krijgt daar zoveel rust van en
die vind het heerlijk om er over na te denken wat de beste zet is. En een downhiller vind het heerlijk
om een trail te bekijken en daarbij te bedenken hoe hij er het snelste overheen kan.”
7.1.2 Sportiviteit
Het sportieve element aan de sport is wel van belang binnen de sport maar wordt niet als zozeer
benadrukt door de geïnterviewden downhill mountainbikers. Volgens nationale en internationale
onderzoeken is dit wel de belangrijkste drijfveer voor de complete mountainbike sport. (Jansen P. ,
2004; Cessford, 1995; Green, 2003) Volgens de geïnterviewden gaat het er bij de extremere vormen
van het mountainbiken meer om de ‘fun’. Hiermee wil gezegd worden dat het uiteindelijke doel minder
van belang is dan het werkelijke participeren in de sport. Volgens de geïnterviewden gaat het bij
wedstrijden wel meer om het sportieve element van de sport. Het gaat in een wedstrijd namelijk om
het afleggen van een bepaald parcours binnen een bepaalde tijd. Hierbij wordt meer gelet op gewicht
en snelheid. De geïnterviewden geven aan, zoals eerder vernoemd in de paragraaf 5.2.1, dat dit zich
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niet uit in competitief gedrag. De wedstrijd downhill mountainbikers zullen nog steeds klappen voor
elkaar en elkaar helpen met bijvoorbeeld tips over het afleggen van parcours.
7.1.3 Grenzen verleggen
Bij de sport komen ook veel risico’s kijken. Deze risico’s zijn volgens een aantal geïnterviewden niet in
essentie van belang in het voorzien van behoeften om deze sport te beoefenen. Maar doordat dit een
sport is waar een bepaalde moeilijkheidsgraad in zit, vinden de meesten sporters het interessant om
hierbij hun grenzen op te zoeken en deze te verleggen. Ze stellen graag doelen en kijken hoe snel,
hoe ver en hoe hard ze deze kunnen bereiken. Dit is ook gerelateerd aan het krijgen van een kick. Als
men bepaalde secties van een parcours of een bepaald obstakel behaalt, dan geeft dit een
adrenalinestoot. Een aantal geïnterviewden gaf hierdoor ook aan dat het ‘bedwingen van een berg’
een fijn gevoel kan geven. Wat opvalt binnen de geïnterviewden mountainbikers is dat
gevorderde/expert downhill mountainbikers hier meer mee hebben dan een beginnende
mountainbiker. Voor deze subdoelgroep is veiligheid toch meer van belang.
7.1.4 Airtime
Een onderdeel van de ‘fun’ binnen de sport ligt hem volgens een aantal geïnterviewden in het krijgen
van zogeheten ‘airtime’. Door het nemen van obstakels zoals sprongen en drops begeeft men zich
enige tijd in de lucht. De tijd die iemand in de lucht hangt wordt ‘airtime’ genoemd. Het kort in de lucht
hangen geeft een vorm van rust en een goed gevoel. Dit is wel een element wat voor de gevorderde
mountainbiker relevant is. Voor de beginnende/amateur downhill mountainbiker geldt dit niet. Zij zullen
niet zo snel relatief lang in de lucht hangen aangezien je hiervoor met hoge snelheden over een
parcours moet gaan.
Sjors de Geus (gevorderde/expert): “Ik heb alles gedaan, van racefietsen, XC-fietsen, downhill, noem
het maar op en het mooiste en lekkerste gevoel is het los zijn in de lucht. Het is zeg maar, tot aan de
schans gaat het heel hard, totdat je in de lucht komt en dan wordt alles rustig. Dan is het even stil en
dan land je en dan ga je weer. En dat is eigenlijk toch het mooiste gevoel.”
7.1.5 Flow
Het ‘in flow komen’ wordt belangrijk gevonden. Flow is een term die ontstaan is uit een onderzoek van
psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon
volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Een staat van 'flow' wordt geassocieerd met het streven om
een bepaald doel te bereiken, zoals beoefenen van een sport of het besturen van een auto. Deze
toestand wordt gerealiseerd als er sprake is van een optimale balans tussen de moeilijkheid van een
taak en de specifieke vaardigheden van de persoon in kwestie. Verder kunnen mensen in de staat van
'flow' boven hun eigen kunnen uitstijgen en sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen. Volgens
Csikszentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door tenminste een aantal van de
volgende acht kenmerken: (Csikszentmihalyi M. , 1990)
1. Men heeft een duidelijk doel;
2. Concentratie en doelgerichtheid;
3. Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
4. Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
5. Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk,
zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
6. Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn heel
uitdagend echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren;
7. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
8. De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.
In hoeverre flow van belang is bij deze discipline van de mountainbikesport, zijn de meningen van de
geïnterviewden over verdeeld. Sommige waren namelijk van mening dat flow een grotere rol speelt bij
bijvoorbeeld de freeride discipline. Een verschil tussen de twee disciplines in het weerstandsgehalte
dat het parcours biedt. Bij het freeriden zijn de banen bijvoorbeeld glad en bij het downhillen zijn de
banen ruw door middel van bijvoorbeeld wortels en stenen. Hierdoor zijn zij van mening dat je bij het
freeriden meer in een flow kan komen dan bij het downhillen. Ondanks dit kan er ook bij deze vorm
van het mountainbiken een mate van flow optreden. Dit ligt aan de mate van ervaring van een fietser.
Dit fenomeen is ook waargenomen in de participerende observaties, het bereiken van deze staat is
ook een element waardoor een euforisch gevoel kan ontstaan.
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Styles Hanssens (Filthy Trails): “Kijk een downhill is niet perse flow gericht. Een downhill parcours ligt
er om jou flink weerstand te bieden en jij moet wel flow vinden om daarover heen te kunnen komen.
Een lijn zodat jij zo min mogelijk weerstand hebt van een trail. Maar wil je flow dan moet je ook echt
een trail maken waar het ook haalbaar is om een flow van te krijgen. Een gladde ondergrond, spongen
die goed berekend zijn zodat je daar goed in kan springen zodat je snelheid krijgt. Bochten zo
aangelegd zodat je daar geen snelheid in verliest en dat moet dan wel haalbaar zijn voor iedereen, dat
is wel heel lastig. Als je flow wilt dan moet je zelf ook wel goed kunnen rijden. Als je niet goed kan
rijden dan kun je nergens flow vinden. Je kan het ook zo zien dat alles wat in een trail ligt aan
obstakels, dat moet zo op elkaar aangesloten zijn dat je daar wel goed doorheen kunt. Ondanks dat je
veel weerstand kunt krijgen van de trail waar je overheen rijdt. Dat is de juiste lijn uitkiezen, snelheid,
dat speelt daar wel een rol in.”
7.1.6 Natuur
Een ander groot element aan deze sport is de behoefte om in de natuur te zijn. De geïnterviewden
hebben een grote affiniteit met de natuurlijke schoonheid van de omgevingen waarin zij hun sport
beoefenen. Ze vinden het heerlijk om buiten te zijn. Hierdoor zijn zij een met de natuur en dit geeft een
gevoel van rust. Zoals Elias den otter aangaf is de geur van dennenbomen een element aan de sport
waar hij erg gelukkig van wordt. Het natuurlijke element is zelfs zo van belang dat de geïnterviewden
de sport minder leuk zouden vinden als dit aspect niet of minder aanwezig zou zijn. Dit blijkt ook uit
een onderzoek van de heer Jansen (2004). Volgens zijn onderzoek zijn de meest aantrekkelijke
mountainbikegebieden, gebieden die een grote verscheidenheid aan terreinen combineren met daarin
een groot aantal routes door mooie natuur of mooie landschappen.
Styles (Filthy Trails): “Als je met mensen praat en je vraagt wat doet de natuur met je. Dan hoor je
vaak, het geeft je rust, het geeft je vrede, je hebt geen last van drukte. Vroeger zei ik wel eens als ik
muziek op heb staan dan heb ik rust of als ik opstap ga dan heb ik rust en plezier maar eigenlijk niet.
Eigenlijk is het alleen maar meer drukte in je hoofd stoppen. Ja, en als je hier bent en je zegt niks dan
hoor je geluiden die je normaal niet hoort in de betonnen wereld. En dat is wat mensen ook heel erg
graag willen. De natuur in. Er wordt steeds meer gebouwd en als die berg er straks is dan komen de
mensen ook voor de natuur daar heen. Maar dan moet je daar wel bomen hebben en allerlei dieren
rond hebben vliegen en lopen.”
7.1.7 Escapisme
Volgens de meeste geïnterviewden is escapisme een element dat belangrijk is binnen deze sport. Zij
hebben de behoefte om te ontsnappen aan de dagelijkse ‘sleur’ en gebruiken de sport om dit te
bereiken. Dit is ook iets wat naar voren kwam in de participerende observaties. Zoals de
geïnterviewden Elias den Otter aangaf kun je met deze sport je stress vergeten en alleen maar bezig
zijn met de ideale bocht of sprong. Hij geeft aan dat het een hele pure en eerlijke sport is. Je moet
tijdens het sporten er letterlijk constant mee bezig zijn anders val je bijvoorbeeld van je fiets.
7.1.8 De scene
Volgens de geïnterviewden is de hele scene om de sport heen ook een belangrijk aspect in het
beoefenen van de sport. De lifestyle, de mensen en de sociale aspecten worden gezien als
belangrijke elementen om deze sport te beoefenen. Zoals eerder omschreven binnen de resultaten
over de lifestyle van de downhill mountainbikers, hangt er een hele hartelijke sfeer binnen de sport.
Jean Pierre van den Akker (expert) “Ik vind alle mensen en de scene eromheen heel hartelijk en leuk,
dat trekt mij hierheen.”
Het is een manier om samen te zijn met vrienden en een manier om vrienden te maken vanuit een
gedeelde passie. Geschat wordt dat dit voor de recreanten en beginnende downhill mountainbikers
minder van belang is. Zij zullen de sport meer als activiteit zien dan als een activiteit waar een sociaal
aspect aan verbonden zit.
7.1.9 Reisaspect
Het laatste aspect is het reizen die de sporters ondernemen om deze sport te beoefenen. Dit refereert
ook aan het avontuurlijke wat eerder in deze paragraaf aangegeven werd. Volgens een aantal

76

Afstudeerrapport: Die Berg Komt Er! Downhill mountainbiken

7 januari 2013

geïnterviewden is het opzoeken van verschillende plaatsen om de sport te kunnen beoefenen een
reden om deze sport te beoefenen. Door het beoefenen van de sport komt men op verschillende
plekken in de wereld. Sommige sporters zien dit als een positief element.

7.2 Het werkelijk product
Vanuit de kernbehoeften waarvoor de downhill mountainbiker de sport beoefend, wordt binnen deze
paragraaf de vertaalslag gemaakt naar het werkelijke product.
7.2.1 Uitstraling berg
De geïnterviewden doelgroep geeft aan veel interesse te hebben aan een berg in Nederland, maar de
berg moet wel gewoon een berg zijn. Het kunstmatige gehalte van de berg moet zo min mogelijk naar
voren komen. Zoals ook uit de voorgaande paragraaf gebleken is, is het voor deze doelgroep van
belang dat zij hun sport beoefenen in een natuurrijke omgeving.
De sfeer die neergezet moet worden op de berg, moet zoals de geïnterviewden typeren, ‘laidback’
zijn. De term laidback kan gedefinieerd worden als een relaxte atmosfeer zonder poespas. Ze willen
kunnen genieten van hun sport in een aangename omgeving.
Elias den Otter (expert): “Ja persoonlijk moet het absoluut heel erg laidback zijn. Ja, mensen vinden
het onbekende ook wel heel erg leuk en het provisorische. Maar goed dat zijn details, nogmaals als
die banen er zijn dan maakt het nog geen ruk uit voor de rest. Ze komen toch wel. Ik denk dat je wat
dat betreft een makkelijke groep te pakken hebt.”
7.2.2 Ideaalbeeld van de berg
Zoals uit de maatschappelijke context naar voren is gekomen worden de gebieden waar de downhill
mountainbikesport op commerciële wijze uitgebaat wordt, bikeparken genoemd. Dit is in essentie waar
de berg volgens de geïnterviewden mountainbikers ook naar toe moet. Dergelijke bikeparken zijn,
zoals uit de interviews en vanuit het deskresearch gebleken is, gebieden die in eerste instantie als
skigebieden geëxploiteerd worden. Deze gebieden worden in de warmere tijden van het jaar
omgetoverd tot bikeparken om het gebied ook in deze tijden rendabel te maken. De gebieden worden
op deze manier het hele jaar gebruikt en daarbij ook de aanwezige faciliteiten zoals horeca en de
skilift. De geïnterviewden downhill mountainbikers geven aan dat de manier hoe deze gebieden
ingedeeld zijn ook de manier is hoe zij de berg in Nederland graag zouden willen zien.
Mark Torsius (NTFU): “Dus er zijn voldoende voorbeelden van bikeparken in Europa en Amerika die je
min of meer zo zou kunnen kopiëren en dan hier in Nederland zou kunnen uitvoeren.”
De grotere en bekendere bikeparken zijn vaak ingedeeld op basis van meerdere disciplines. De
geïnterviewden downhill mountainbikers geven aan dat zij ook bij de Nederlandse berg verschillende
disciplines terug willen zien. De reden hiervoor is ook deels behandeld in paragraaf 5.1.1. In essentie
zijn er maar weinig mountainbikers die echt te typeren zijn als downhill mountainbikers en alleen maar
de discipline downhill beoefenen. Zoals de geïnterviewden aangeven beoefenen zij meerdere
disciplines waarvan de een meer naar het downhill neigt en de andere meer naar bijvoorbeeld
freeride, een discipline die erg lijkt op het downhillen. Als men een bikepark bezoekt zal men naast
hun primaire discipline ook andere disciplines beoefenen. De disciplines die voortgekomen zijn uit de
interviews zijn veelal freeride en in wat mindere maten fourcross, dirt jumpen en slopestyle.
Daarbij is volgens de geïnterviewden de instapgrens voor het beoefenen van downhill sport te groot
waardoor het genoodzaakt is dat er makkelijkere parcours aangeboden worden binnen andere
disciplines.
Mark Torsius (NTFU): “Ja je moet op een laagdrempelige manier beginnen. Je begint met een soort
pumptrack, je maakt een baan voor de kids, dan kunnen ze al best wel goed leren rijden en dan gaan
ze later misschien over op de XC of ze gaan wedstrijden doen of een keer naar het buitenland. Je skill
niveau wordt dan steeds hoger. Je kunt niet in een keer beginnen met downhillen, daar moet je echt
wel wat basics voor hebben. Dus als je dat niet biedt dan richt je je op een hele kleine groep die al een
bepaalde vaardigheid heeft en dan een laatste stap kunnen doen naar het downhillen maar dan sluit
je al een hele grote groep mensen uit. Ik denk dat het gewoon een gezondere basis zal zijn als je een
breder palet aanbiedt.”
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Om de bovenstaande redenen wordt er binnen de onderstaande onderwerpen een koppeling gemaakt
naar de genoemde disciplines. De hoofdlijn zal liggen binnen het downhill mountainbiken. Maar omdat
de downhill mountainbiker ook wensen heeft richting andere disciplines, worden deze ook behandeld.
In essentie worden de disciplines naast het downhill mountainbiken weergegeven puur op basis van
hoe de parcours van de disciplines er volgens de downhill mountainbikers uit moeten zien. De overige
onderwerpen zoals de faciliteiten, diensten, et cetera, worden vanuit de visie van de downhill
mountainbikers weergegeven.
7.2.3 Parcours
Het allerbelangrijkste waarvoor deze doelgroep een bikepark bezoekt, zijn de parcours met daarbij de
obstakels en de disciplines die uitgevoerd kunnen worden op de berg. Naast een lift worden de
overige faciliteiten als onbelangrijk gezien bij het bezoeken van een bikepark. Het hele succes van de
berg valt of staat volgens deze doelgroep bij de aanleg van goede parcours. Parcours worden binnen
de sport ook wel trails of tracks genoemd.
Binnen de parcours heeft de doelgroep verschillende wensen en behoeften maar om uiteindelijk echt
te bepalen hoe de parcours gebouwd moeten worden, moeten er volgens de geïnterviewden een
aantal professionele ‘trailbouwers’ aan te pas komen. Zij kunnen op basis van ervaring en kennis,
bepalen wat de meest interessante, innovatieve en baanbrekende parcours zijn. Dit is immers waar de
echte downhill mountainbiker voor naar de berg zal komen.
Elias den Otter (gevorderde/expert): “Ja het valt en staat bij diegene die de banen bouwt, want je hebt
bijvoorbeeld Braunlage, daar bouwen mensen de banen die niet zelf rijden en dat merk je meteen.
Zoals Styles, die moet je gewoon hebben, als hij er dan nog is. Je moet hem gewoon een jaar op de
parcours zetten en dan krijg je echt hele dikke parcours. Want daar gaat het om, die andere dingen
zijn allemaal leuk maar als de parcours goed zijn, uitdagend en flowie en weet ik het allemaal dan
komen ze makkelijk uit Duitsland. Als het bijvoorbeeld leuker is dan Winterberg dan komen ze wel uit
Duitsland.”
Het aantal parcours dat op de berg aanwezig moet zijn is volgends de doelgroep ‘zoveel mogelijk’.
Wat in ieder geval van belang is, is dat elke discipline een plek krijgt en dat er binnen een aantal
disciplines verschillende parcours met verschillende moeilijkheidsgraden aangeboden worden. Hierbij
geldt wel dat er op één parcours meerdere zogeheten lijnen aangelegd worden. Dit betekent dat een
parcours zo gemaakt kan worden dat het op verschillende manier en daarmee moeilijkheidsgraden,
bereden kan worden. Over het algemeen hebben de meeste parcours twee of drie manieren (lijnen)
om bereden te worden. De eerste lijn is het makkelijkst, dit is de lijn waar men het parcours volgt en
daarbij alle obstakels vermijdt. Het vermijden van obstakels kan door middel van de zogeheten
chickenways. Dit zijn vluchtroutes om obstakels heen. Bij de tweede lijn neemt men wel (bijna) alle
obstakels. En bij de derde lijn gaat men met zoveel snelheid over het parcours heen dat men in staat
is om secties en obstakels van een parcours over te slaan. Hier moet de baan wel op berekend zijn.
Als er bijvoorbeeld een klein heuveltje voor een rock garden ligt dan kan men door de hoge snelheid
over de stenen heen springen. Dit is alleen voor de zeer ervaren rijders weggelegd.
Elias den Otter (gevorderde/expert): “Ja, dat zou ideaal zijn. Je moet gewoon een trek hebben voor de
gevorderden die daar gewoon jaren op kunnen blijven oefenen en daar dan voor terug komen, maar
waar ook een iets minder gevorderde op kan. Zoals ik al eerder zei, je kunt op een baan bijvoorbeeld
drie lijnen aanleggen. Eentje waar je overal omheen gaat en toch leuk is en de snelste is dat je
gewoon highspeed overal overheen springt. Dat je wortelpassages en rockpassages overslaat en je
moet daar op kunnen blijven trainen natuurlijk, dan komen de mensen terug.”
Het is wel belangrijk om een scheiding te houden in het type mountainbiker die je op het parcours wil
hebben. Het is bijvoorbeeld niet handig om de gevorderden te combineren met de beginners. Doordat
de gevorderden veel harder gaan dan de beginners kunnen zij elkaar in de weg rijden. Dus het
algemene niveau van een parcours moet niet ver liggen van het hoogste niveau wat bereden kan
worden op een parcours.
Bij de bouw van een parcours is het volgens de geïnterviewden van belang dat de obstakels goed op
elkaar afgestemd zijn. Men moet van obstakel naar obstakel gaan zonder dat daar een al te lange tijd
tussen zit of tussendoor gefietst moet worden. Men moet snelheid kunnen blijven behouden. Binnen
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het afstemmen van de obstakels moet ook rekening gehouden worden met het soort obstakel dat na
elkaar kan komen. Een bocht na een grote spong kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn. Het rekening
houden met de afstemming van de obstakels kan ook zorgen dat er een grotere mate van flow
ontstaat.
Lars Veenstra (expert): “Het liefst moet je met downhill niet trappen, het moet zo steil zijn dat je niet
hoeft te trappen. Er mag best eens een sprintje in zitten, aan het begin of aan het eind maar een baan
van vijf minuten waar je een minuut moet trappen, daar wordt alleen maar over geklaagd. De eerste
wereldbeker van dit seizoen in Afrika daar zat een sprint in van 35 seconden in het midden. Nou
jonge, er werd ontzetten moeilijk over gedaan door alle profs, teams en iedereen. Omdat die gasten
allemaal kapot gaan maar dat hoort niet bij de sport.”
Volgens de geïnterviewden en wat gebleken is uit het deskresearch en de participerende observaties,
zit er veel overlap tussen de disciplines. Vele bikeparken combineren de verschillende disciplines ook
binnen verschillende parcours. Wat je bijvoorbeeld veel ziet is een track die begint met downhill,
vervolgens overgaat of gecombineerd wordt met freeride en eindigt in een fourcross of dirt jump baan.
Vaak wordt er volgens de geïnterviewden een moment ingebouwd waarbinnen je kunt kiezen uit
meerdere disciplines. Dit wordt onder andere gedaan door verschillende lift opstap mogelijkheden of
rust momenten binnen de parcours. Ondanks dat disciplines vaak gecombineerd worden en er veel
overlap heerst binnen de disciplines, worden de disciplines losstaand behandeld in de volgende
alinea’s:
Downhill mountainbiken
De essentie waar het downhill mountainbiken om gaat is met een vrij zware, volledig geveerde fiets,
van een afdalend parcours fietsen op een zo snel mogelijke manier. Het parcours biedt weerstand
door middel van verschillende obstakels en ruwe ondergronden. Deze weerstand zorgt ervoor dat
men snelheid verminderd waardoor het de taak is van de sporter om hier zo min mogelijk door
beïnvloed te worden. De geïnterviewden doelgroep geeft aan dat zij graag een grote variatie zien in
de verschillende obstakels op elk parcours. De obstakels die zij graag terug willen zien zijn wortels,
stenen, drops, sprongen, bomen, off-camber en verschillende bochten. Deze zogeheten technical trail
features zijn beschreven in de maatschappelijke context. In de volgende alinea’s wordt besproken
welke wensen de downhill mountainbikers hebben binnen drie expertiseniveaus:
Beginner
Voor de beginnende downhill mountainbiker moet er een parcours zijn dat makkelijk te bereiden is. Dit
zou ook voor recreatieve doeleinden gebruikt kunnen worden. Dit parcours moet een baan zijn met
een lichte hellingshoek, weinig obstakels en/of onverwachte elementen. De obstakels kunnen bestaan
uit tafelsprongen waar men ook op kan landen en kombochten zodat men kan leren omgaan met de
snelheid. Deze baan gaat eigenlijk meer richting het freeriden maar er zouden ook kleine stukken
wortelpassages in gebouwd kunnen worden of stenen.
Peter (beginner): “Op zich mag hij wel steil zijn en er mogen ook wel obstakels in zitten maar dan
moet er wel een ding naast zitten dat je er omheen kan. Zo een vluchtroute en ja ook een aantal
kombochten. Dat vind ik nu wel een van de vettere dingen om lekker hard over heen te gaan.”
Gevorderde
Voor de wat gevorderde mountainbikers moet er een baan zijn die uitdagend genoeg is maar niet te
extreem. Hierbij valt te denken aan niet te grote drops, sprongen en andere obstakels. Hierbij is het
ook zaak dat er de mogelijkheid geboden wordt dat de obstakels ontweken kunnen worden.
Expert
Voor de echte expert/professionele downhill mountainbikers is één parcours voldoende. Bij dit
parcours is het veelal niet mogelijk om obstakels te vermijden. In het parcours zitten relatief gevaarlijk
obstakels verwerkt zoals grote drops tot tien meter, grote sprongen en gevaarlijk bochten. De parcours
zijn vaak erg steil en de paden smal. Uiteraard zijn meer parcours wenselijk voor deze subdoelgroep
maar omdat er maar weinig mensen zijn die ongeschonden van zo een parcours af zouden kunnen is
dit niet perse noodzakelijk. Volgens Henk Beusekom van de KNWU zijn er binnen Nederland
waarschijnlijk maar vijf mensen die van een echt moeilijk parcours ongeschonden af kunnen. Zeker als
door het weer het parcours nat is. Als de sport groter wordt binnen Nederland zullen dit er
waarschijnlijk meer worden maar alsnog zullen er niet veel mensen zijn die het aankunnen. Voor de
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extreem moeilijke parcours is dus weinig animo maar wel een noodzakelijk parcours als het op
wereldbekers aankomt. De geïnterviewden geven ook aan dat als er in ieder geval één extreem
moeilijk parcours in het bikepark ligt dat er mensen van over de hele wereld naar de berg zullen
komen om deze baan uit te proberen. Zoals deze doelgroep aangeeft mag het parcours zeer
technisch zijn. Hoe technischer hoe beter.
Lars Veenstra (expert): “Het is haast niet te steil voor wat je kunt bouwen. De laatste wedstrijd die we
gereden hebben daar was het laatste stuk bijna een wand die 30 meter verticaal was en daar ging je
gewoon langs de kant naar beneden. Dat kan prima, je moet gewoon een paar vangnetten ophangen.
Verder is het qua ondergrond ook altijd anders, de ene baan is meer gravel, de ander is weer meer
zachte bosgrond, ja of blubber of klei. Je komt altijd verschillende dingen tegen en daar kun je wel
mee werken. Ja, als je zo een baan gaat maken dan zou ik wel kijken of je ook wereldbekers kan
organiseren. Dit is natuurlijk super interessant voor publiciteit en dergelijke.”
Meerdere geïnterviewden downhill mountainbikers hebben aangegeven dat er interesse is voor een
wereldbekerparcours. Daarbij kan het erg interessant zijn voor de publiciteit van de berg om een
dergelijk evenement te organiseren. Of er in de toekomst ook daadwerkelijk een wereldkampioenschap georganiseerd wordt, kan in die tijd bekeken worden. Maar dan moet er in ieder geval
wel rekening gehouden worden met deze eisen tijdens de bouw van de berg. Deze eisen staan
omschreven in paragraaf 10.2.
Freeride mountainbiken
De term freeride is letterlijk vertaald, vrij rijden. Rijden waar en wanneer men wilt. Hierbij gaat het niet
zozeer om wie het eerst bij een finish is maar meer om een flow te krijgen door snelheid, techniek en
trucjes en daarvan een geweldige kick te krijgen. Freeride lijkt het meest op het downhill
mountainbiken maar is een moeilijk te definiëren sport omdat het verschillende disciplines combineert.
Lars Veenstra (expert): “Ja de grens is ook moeilijk te bepalen want het loopt ook in elkaar over.
Freeride wordt wel eens bestempeld als het rijden waar je wilt, vrij rijden zeg maar. Veel mensen zien
het als dat het niet puur om de snelheid gaat maar meer op de flow en trucjes doen. Maar goed wij
doen ook trucjes, wij gooien ook onze fiets schuin bij downhill wedstrijden. Het is dus een beetje een
combinatie, het is nooit alleen maar dit of alleen maar dat. Zoals bij wereldbekers zie je dat mensen zo
hard mogelijk proberen te rijden maar tegelijkertijd wel een bepaalde stijl hebben. Ze zitten toch op
een bepaalde manier op de fiets, het gaat toch ook wel om de fun en dat is toch dan wel meer dat
freeride gedeelte. Het is niet heel duidelijk, het is niet zoals het verschil tussen mountainbiken en
wielrennen, dat het heel iets anders is.”
Bij het freeriden wordt er net zoals bij downhill alleen maar naar beneden gefietst. Het verschil is dat
de banen glooiend aangelegd zijn en bieden niet zoals bij downhill, weerstand door middel van stenen
en wortels. Op de baan zijn verschillende soorten obstakels gebouwd die ervoor zorgen dat men
trucjes, sprongen en drops kan doen. Naast het downhill mountainbiken is dit de discipline die volgens
de geïnterviewden het meest wordt beoefend wordt door downhill mountainbikers. Ook bij deze
discipline is een grote verscheidenheid aan obstakels gewenst. Het liefst zien de geïnterviewden
mountainbikers alle soorten obstakels terug op de berg. Dit houdt onder anderen verschillende
sprongen, bochten, drops, wall-rides en north shores in.
Binnen de freeride discipline zijn de wensen van de downhill mountainbiker meer divers. Hierbij willen
de geïnterviewden mountainbikers in ieder geval graag een baan die van alles wat heeft. Een baan
met alleen north shore obstakels. En een baan die puur op de flow gericht is.
Elias den Otter (gevorderde/expert): “Eén baan met een flow, die gewoon glad is zeg maar, eentje die
vergelijkbaar is met Willingen. Willingen heeft een freeride baan, dat is een beetje een gravelachtige
baan en die baan heeft een onwijs goede flow, die heeft een paar tafels en een paar kombochten en
daar kun je als beginner gewoon opgaan en dat is hartstikke lache want dan spring je gewoon op die
tafels en als gevorderden is het ook vet dat je gewoon met een dikke flow keihard er over heen kan
knallen. Ja hoe langer hoe beter.”
Qua moeilijkheidsgraden binnen het freeriden op bikeparken ligt het allemaal erg dicht bij elkaar.
Doordat de baan glooiend is en de obstakels vermeden kunnen worden is het voor de meeste
mountainbikers goed te doen. Voor de echt beginnende of zelfs recreatieve mountainbiker is het
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verstandig om een baan te maken waar alle elementen van het freeriden in zitten, maar dan op een
hele toegankelijke manier. Op deze manier kan men de verschillende technieken onder de knie
krijgen.
Overige disciplines
De wensen en behoeften van de downhill mountainbikers binnen de overige disciplines zijn niet heel
specifiek maar ze zouden deze disciplines wel graag terug zien in een bikepark. Dit zijn de disciplines
fourcross, dirt jumpen en slopestyle en volgens hen hoort een pumptrackparcours ook thuis in een
bikepark. De pumptrack kan door alle leeftijden beoefend worden waardoor dit een goede baan is
waarop men kan leren mountainbiken. Het fourcrossen is eigenlijk een vorm van downhill, waarbij de
baan met vier fietsers tegelijkertijd bereden wordt. De banen zijn breder, gladder, korter en hierdoor
vaak minder moeilijk dan bij het echte downhillen. Om deze reden kan dit een goede manier zijn om
de downhill discipline aangeleerd te krijgen. Het dirt jumpen en slopestyle zijn in essentie vormen van
freeride mountainbiken en komen meestal voor in de zogeheten jump parken. Dit zijn kort parcours
met weinig hoogteverschil in vergelijking tot de andere disciplines. Deze disciplines zijn puur gericht
op het doen van trucjes. Het dirt jumpen wordt uitgevoerd op korte heuvelachtige parcours waarbij
men sprongen maakt over de heuvels waardoor men airtime krijgt en daardoor trucjes kan doen. De
heuvels komen voor van laag tot hoog waardoor het door vrijwel elk niveau bereden kan worden. Het
slopestyle is wel echt een discipline voor gevorderden en experts. In essentie is dit een groot
skatepark met grote schansen/heuvels, drops en andere obstakels die van het skaten overgewaaid
zijn. Dit is een zeer extreme vorm van freeriden wat een echte publiekstrekker is.
7.2.4 Moeilijkheidsgraden
De International Mountain Bicycling Association (IMBA) heeft een overzicht gemaakt waarin duidelijk
te zien is welke moeilijkheidsgraden er binnen het extremere mountainbiken zijn. Dit systeem wordt
wereldwijd door verschillende bikeparken gehanteerd (IMBA). Dit schema wordt weergegeven in figuur
21.

Figuur 21 Moeilijkheidsgraden
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Uitleg schema:
• Parcoursbreedte (Trail width);
Wordt berekend over de gemiddelde breedte van het parcours.
• Parcoursoppervlakte (Tread Surface);
Het materiaal en de stabiliteit van de parcoursoppervlakte is een bepalende factor in de
moeilijkheid van het bereiden van een parcours. Zo zijn er bijvoorbeeld gravel, zand, klei,
betongranulaat, et cetera.
• Parcoursgraden (maximaal en gemiddeld);
De maximale parcoursgraden wordt gemeten aan de hand van het steilste gedeelte van een
parcours dat meer dan tien meter lang is. Dit wordt gemeten in procenten met een clinometer
(helingmeter). De gemiddelde parcoursgraden wordt berekend over het gemiddelde van het
volledige parcours.
• Natuurlijke obstakels en technical Trail Features.
Met natuurlijke obstakels worden objecten bedoeld die uitdaging toevoegen in een parcours.
Voorbeelden hiervan zijn: stenen, wortels, bomen, gaten, richels en drops. Technische Trail
Features zijn objecten zoals eerder omschreven.
Dit systeem geeft alleen de technische moeilijkheid aan van een parcours en niet de fysieke
moeilijkheid. Hiervoor kan niet hetzelfde systeem gehanteerd worden omdat hier grote verschillend in
kunnen zitten. Volgens IMBA is het bij de bouw van de parcours op de berg slim om vanuit deze
moeilijkheidsgraden te werken. IMBA raadt aan om naast dit systeem ook de parcourslengte aan te
geven zodat de fietsers zelf kunnen bepalen hoe zwaar het voor hen is. Bij het beoordelen van de
parcours op de moeilijkheidsgraden is het noodzakelijk om alle trails in een gebied mee te nemen
zodat er duidelijk bepaald kan worden welke moeilijker of makkelijker is. Het is niet volledig objectief te
meten hoe moeilijk een parcours is. IMBA geeft aan dat hiervoor het ‘boerenverstand’ gebruikt moet
worden om het goed te kunnen schatten hoe moeilijk een parcours is. Het is ook goed om andere trail
elementen mee te nemen die de moeilijkheid van het parcours kunnen vergroten. Dit is bijvoorbeeld
het psychologische effect dat te maken hebben met angst. Als er bijvoorbeeld langs een afgrond
gefietst wordt, dan kan het stuk waarop gefietst wordt ineens veel kleiner lijken.
7.2.5 Hoogte en lengte parcours
De hoogtemeters en lengte van de downhill en freeride parcours zouden volgens de geïnterviewden
zo hoog en zo lang mogelijk mogen zijn. Dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbare ruimte. Een
downhill parcours en daarmee ook een freeride parcours, moet volgens IMBA minimale 304.8 meter
(1000 feet) hoogtemeters hebben. Een echt leuk parcours heeft volgens hen 609.6 meter (2000 feet)
hoogteverschil nodig. (IMBA) Volgens de geïnterviewden downhill mountainbikes heeft een downhill
parcours tussen de 600 en 1000 hoogte meters nodig om echt interessant te zijn. Dit zeggen zij uit
ervaring met andere bikeparken. Zoals in de maatschappelijke context beschreven wordt, zal de berg
modulair gebouwd worden. Dit betekend dat de berg in fases gebouwd zal worden. De eerste fase zal
ongeveer 350 meter zijn. Dit zal betekenen dat er op deze fase nog niet echt interessante downhill en
freeride parcours gebouwd kunnen worden. Zoals een aantal geïnterviewden aangeven is het binnen
deze fase interessanter als er gericht wordt op bijvoorbeeld een fourcross parcours.
Elias den Otter (expert): “Ja daar heb je kortere parcours, gladde parcours en sprongen. Je fiets heeft
minder vering maar als je hem goed aanlegt dan kun je ook met een dikke downhill fiets er overheen
en heel veel lol beleven. Dus als je begint met 350 meter dan zou ik me eerder daar op richten want
een echt downhill parcours wordt echt pas na een kilometer afdalen interessant. En dan moet je nog
stenen en bomen hebben en weet ik veel wat. Korter zou ik een beetje slap vinden.”
De lengte van de parcours moeten volgens de doelgroep minimaal één kilometer lang zijn om
interessant genoeg te zijn. Een gemiddeld parcours is ongeveer twee kilometer lang. De gevorderden
downhill mountainbikers doen hier ongeveer drie minuten over en de minder gevorderden zes tot acht
minuten. Het liefst zouden de geïnterviewden mountainbikers parcours hebben van vijf tot tien
kilometer lang.
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Sjors de Geus (gevorderde/expert): “Dat is een goede vraag. Het meest lage bikepark waar ik ben
geweest is ongeveer 800 meter. Dan praat je over een redelijk heuvel/berg. Dat een beetje in een
hoek van 45 graden kris kras naar beneden. Het liefst natuurlijk een kilometer of 5 a 10 naar beneden
maar op zijn minst 1000 meter. Het mooiste zou zijn tussen de 5 en 7,5 kilometer naar benden. Dan
kun je dat opvullen met jump parkjes, freeride en wat je maar wilt. Qua XC, als je daar loops hebt
liggen van 30, 60, 80 en 100 kilometer dan ben je helemaal spekkoper.”
Disciplines als dirt jumpen en slopestyle hebben weinig hoogteverschil nodig. Hoewel je dit ook zo
uitgebreid kan maken als je wilt.
7.2.6 Veiligheid
Veiligheid is een element wat belangrijk is binnen alle disciplines. Voor de beginnende mountainbikers
begint dit met een goede instructie. Men moet weten waar ze aan beginnen en wat de basis
technieken zijn. Binnen de participerende observaties bij Bikepark Winterberg werd hier geen
aandacht aanbesteed. Dit kan zorgen voor onzekerheid in het handelen. Dit kan naast het niet goed
uitvoeren van de technieken die noodzakelijk zijn bij het veilig naar beneden komen, ook voor
problemen zorgen.
Patricia de Jong (Beginner): “Maar daar hebben ze hier inderdaad geen enkele uitleg over gegeven,
het was gewoon probeer het maar en ga maar. Dus ik denk inderdaad dat als mensen het nooit
eerder gedaan hebben dan het wel gevaarlijk kan zijn. Want die remmen doen het wel heel goed.”
Daarnaast worden er volgens de geïnterviewden mountainbikers op gevaarlijke stukken van een
parcours veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij steile secties, hier is het
van belang dat er vangnetten geplaats worden. Daarnaast wensen de geïnterviewden mountainbikers
een soort stootkussens die om bomen geplaatst kunnen worden. Bij een val kan dit kussen de klap
opvangen. Een dergelijk systeem wordt weergegeven in figuur 22.

Figuur 22 Stootkussens

Zoals in figuur 22 te zien is wordt er ook gebruik gemaakt van afzetlint. Het is van belang om de
parcours goed af te zetten zodat men weet hoe het parcours loopt en is de kans ook kleiner dat
toeschouwers in de weg komen te staan voor de sporters.
Binnen de downhill, fourcross en de freeride discipline wordt er ook gebruik gemaakt van de
zogeheten ‘chickenways’. Dit zijn mogelijkheden om obstakels te omzeilen door middel van een pad
om de obstakel heen. Voor de veiligheid is dit een belangrijk aspect. Daarnaast bied dit de
mogelijkheid om één parcours voor verschillende niveaus interessant te maken.
Een ander voorkomend probleem is de doorloop van parcours. Zoals beginnend downhill
mountainbiker Patricia de Jong aangeeft, kan het een probleem worden als gevorderde
mountainbikers harder gaan dan de beginnende mountainbikers. Hierdoor kunnen er ongelukken
ontstaan. Het is dan ook van belang dat er bij het bikepark op de berg een duidelijk systeem komt
waarmee dit tegengegaan wordt.
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7.2.7 Ondergrond
De ondergrond van de parcours is van groot belang voor het behoudt van de parcours en de
veiligheid. Dit is een heel technische aangelegenheid waar onder andere vanuit IMBA verschillende
boeken over zijn geschreven. Bij de bouw van de berg zal hier volgens verschillende geïnterviewden
rekening mee gehouden moeten worden. Het belangrijkste is zorgen dat er zo min mogelijk water op
het parcours komt en blijft. Water is funest voor het parcours. Dit kan leiden tot erosie waardoor het
parcours wegspoelt.
Om erosie te voorkomen mag een parcours niet loodrecht op de helling naar beneden lopen. Het
water kan dan over de gehele lengte over het pad naar beneden lopen. Het water krijgt door het grote
volume en de hoge snelheid veel erosiekracht. Beter is het om het pad enigszins parallel aan de
helling te laten lopen met een percentage van 7-12%. Soms zal het dan nodig zijn om een S-bocht in
te bouwen om voldoende hoogte te winnen/verliezen. Het is ook belangrijk dat hellingen niet steiler
zijn dan 15%. Hellingen die steiler zijn dan 15% veroorzaken aanzienlijk meer erosie dan minder steile
hellingen. Uiteraard kan van deze regel worden afgeweken. Steile hellingen zijn voor mountainbikers
een uitdaging, maar hierbij is het dan wel zaak dat er rekening gehouden wordt met watererosie en
regelmatig onderhoud. Verder is het op elke helling belangrijk om te voorkomen dat water
‘gekanaliseerd’ naar beneden kan stromen. Het is belangrijk er voor te zorgen dat water zo kort
mogelijk op het pad blijft en verspreid afstroomt. De oplossing is het aanleggen van zogenaamde
‘contour trails’. Dit zijn paden die niet te steil zijn (half rule), naar de lage zijde afwateren (outslope) en
waarin eventueel afwateringsmogelijkheden zijn opgenomen (grade reversals en grade dips). (Keller,
1990; IMBA, 2001; Mitchell, 2001; Jansen P. , 2004) Deze technieken worden onderstaand
behandeld.
Outslope
Om er voor te zorgen dat het water verspreid over een parcours stroomt, moet het parcours naar de
lage zijde afwateren. Deze zogenaamde ‘outslope’ moet ongeveer 3-5% zijn. Hiermee wordt bedoeld
dat het pad waarop gereden wordt een lichtelijk verticale afloopt. Uiteraard moet het water aan de lage
zijde niet belemmerd worden om af te vloeien. Als het parcours niet op een helling ligt kan afwatering
naar de zijkant worden bevorderd door aan de zijkant een geul te graven of door het pad aan één kant
op te hogen of door het pad bol te maken.
Half rule
De ‘half rule’ houdt in dat de hellingshoek van een parcours niet meer mag zijn dan de helft van de
hellingshoek van de helling waar het parcours op ligt. Bijvoorbeeld: op een helling van 10% mag het
parcours niet steiler zijn dan 5%, want anders zal het water (gekanaliseerd) op het parcours gaan
stromen in plaats dat het water er aan de lage zijde afstroomt.
Grade reversals / grade dips
Een andere manier om watererosie op parcours te voorkomen is het afleiden van de waterstroom door
subtiele verlagingen in het parcours die het water dwingen zijdelings af te stromen. Afhankelijk van de
lengte en steilheid van het parcours moet regelmatig een grade reversal gemaakt worden om het
water van het parcours te leiden. Zorg bijvoorbeeld bij een parcours van 8/10% dat het water om de
dertig meter van het pad geleid wordt.
Vaak wordt er op een parcours ook een zogeheten toplaag aangebracht waardoor het parcours goed
blijft. Deze toplaag is vaak gemaakt betongranulaat, dit zorgt ervoor dat het parcours hard wordt. Dit
moet wel goed onderhouden worden want na een bepaalde tijd van het bereiden van een dergelijk
parcours zal deze toplaag slechter worden. Bij de downhill discipline is dit iets minder van belang
aangezien het parcours wel wat ruwer mag zijn.
7.2.8 Groenvoorziening
Zoals eerder omschreven in paragraaf 6.1, is het binnen deze sport van belang dat men zich in een
natuurrijke omgeving bevindt. De geïnterviewden mountainbikers hebben aangegeven dat ze veel van
bomen houden. Zoals Lars Veenstra aangeeft, hoe meer natuur hoe beter. De natuur vormt de sport,
het geeft sfeer aan de omgeving.
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Sjors de Geus (Gevorderde/expert): ”Ja ik zeg zoveel mogelijk, dat het echt gewoon een bosgevoel
geeft. En ook voor je neerslag, het vertraagt de neerslag. Als je een open vlakte hebt dan wordt dat
wel moeilijk. Verder zijn wortels ook goed voor je grip op je grond. Maar ja zeg gewoon middelmatig
tot grof begroeid.”
Zoals Sjors aangeeft hebben de bomen ook een praktische functie. Zoals eerder benoemd bij de
paragraaf over de ondergrond is het van belang om rekening te houden met het water dat op en langs
het parcours loopt. Wellicht zou bijvoorbeeld een type boom gebruikt kunnen worden dat veel water
opneemt. Daarbij geven de wortels een stevige structuur aan de bodem wat erosie van het parcours
tegen kan gaan.
Exploitant van bikepark Filthy Trails, Styles Hanssens, geeft aan dat bikeparken de omgeving ook zo
natuurlijk mogelijk houden. Ook obstakels worden bijna altijd van natuurlijke producten gemaakt zoals
hout en steen. Alleen het bevestigingsmateriaal is vaak van andere materialen gemaakt.
7.2.9 Faciliteiten
Zoals eerder omschreven zijn de mountainbikers snel tevreden. De essentie ligt in de parcours en de
disciplines, de rest is minder belangrijk. Ondanks dit hebben ze wel specifieke wensen als het gaat om
faciliteiten. Deze wensen worden onderstaand verduidelijkt.
Horeca
Eetgelegenheden
Alle geïnterviewden waren het erover eens dat de eetgelegenheden vrij simpel mogen zijn. Een
veredelde hamburgertent die ook iets gezonds verkoopt, zal het goed doen volgens hen.
Lars Veenstra (expert): ”Nee, simpel, redelijk goedkoop, relatief gezond. Ja, je moet ook wel een
frietje kunnen halen maar ook wel gewoon een gezonde hap. Mensen hebben ook geen zin om 45min
te wachten, het moet wel een beetje vlot zijn. Gewoon een soort Mc Donalds maar dan in een wat
chiquer jasje. Een beetje steakhouse achtig maar dan moet het wat sneller zijn, ook voor lunchen zeg
maar.”
Daarnaast hebben verschillende geïnterviewden aangegeven dat ze graag een mogelijkheid willen om
te barbecueën. Dit is volgens hen een onderdeel van het ‘buitenleven’ waar zij van houden.
Cafés /bar
Volgens een aantal geïnterviewden is er ook de wens om een gelegenheid te hebben zoals een bar of
café waar men na het sporten iets kan drinken of beleven.
Styles Hanssens (Filthy Trails): “Ja misschien wel ja. Ja, goed voor mij hoeft dat niet ik ben daar geen
voorstander van. Ik ben wat dat betreft geen feestbeest maar veel van de rijders die hier komen die
zijn er niet vies van, om een biertje te drinken. Ja, goed ik stimuleer het niet. Er zijn ook jongens die
hier komen fietsen en die hebben dan bier bij zich. Ja, goed ik kan daar wel iedere keer wat van gaan
zeggen maar de verantwoording ligt wel een beetje bij de mensen zelfs. Ja, dat moet er wel zijn ja
eetgelegenheden en drinkgelegenheden.”
Verblijf
Het soort verblijf waar de downhill mountainbiker graag verblijft, is geen eenduidig antwoord over te
geven.
Styles Hanssens (Filthy Trails): “Ja eigenlijk alles wel. Er zijn er die zijn tevreden met een camping. Er
zijn er die willen niet graag op een camping liggen, om allerlei begrijpbare redenen en die willen graag
een chaletje of een vakantie woning. Er zijn sommige die willen graag een hotel, maar daar moet dan
wel de mogelijkheid zijn dat je je fiets kwijt kan. Ja, goed en er zijn er ook die de beschikking hebben
over een camper. Ja, het zou een goede uitkomst zijn als die dingen aangeboden kunnen worden.”
Na contact met het bekendste bikepark ter wereld, Whistler in Canada, hebben zij aangegeven dat de
meeste bezoekers van hun park verblijven in een hotel. Dit zijn de gasten die meerdere dagen het
park bezoeken. Volgens hen verblijft deze doelgroep dus meer in hotels dan bijvoorbeeld op een
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camping of bungalow park. Vanuit internationaal onderzoek onder de complete mountainbike
populatie blijkt dat 45 procent graag op een camping verblijft, 40 procent graag in herbergen of iets
dergelijks verblijft en acht procent verblijft graag in hotels. (Green, 2003)
Vanuit de interviews zijn er verschillende respondenten die aangeven dat de meeste downhill
mountainbikers voor een camping zullen kiezen. Vaak puur voor de kosten. Daarom zullen er ook
genoeg zijn die kiezen voor een huisje als deze goedkoop aangeboden worden. Anderen geven aan
dat de meesten juist zullen kiezen voor een huisje.
Sjors de Geus (gevorderde/expert): “De budget reiziger zal daar wel voor kiezen. Maar zoals in
Winterberg heb je in de buurt van de baan van die chaletjes. Naja niet chaletjes maar hotels. Daar kijk
je gewoon uit op de baan. Dat is wel het meest ideale, dat je het luxe van huis mee neemt naar de
berg. En dan kun je ook gewoon het meisje mee nemen en de kinderen. Ik denk dat het meest ideale
is. In de zomer verhuur je het aan bikers en in de winter aan mensen die komen skiën.”
Verhuur, verkoop en reparatie
De verhuur en verkoop van fietsen, onderdelen en mountainbike gerelateerde producten wordt over
het algemeen gedaan in de zogeheten ‘bikeshop’. De verhuur van materialen is volgens de
geïnterviewden een essentieel onderdeel. De materialen zijn erg duur, vooral de fietsen, waardoor de
meesten mensen niet zelf over deze materialen zullen beschikken. De verkoop van mountainbike
gerelateerde producten is volgens de geïnterviewden wel van belang maar niet zozeer noodzakelijk.
Elias den Otter (expert): ”Ja daar zou wel iets kunnen liggen, als je gewoon een goede winkel hebt
waar je veel kan kopen maar goed de markt is klein en de doelgroep is kritisch. Ze weten precies wat
ze willen hebben en dat heb jij misschien niet in de winkel hangen. Dat is wel een moeilijke kant van
het verhaal.”
De verkoop van onderdelen is volgens de geïnterviewden wel noodzakelijk. Het kan namelijk snel
gebeuren dat men iets kapot rijdt tijdens een afdaling. Hierdoor is het noodzakelijk dat dit gerepareerd
kan worden. Voor de mensen die zelf hun fiets niet kunnen repareren of een fiets gehuurd hebben, is
het dus ook van belang dat er een reparatie afdeling is.
Vervoer
Met vervoer wordt het vervoer op het park bedoeld. Voor de downhill en de freeride discipline is het
van belang dat hier faciliteiten voor aanwezig zijn. Dit is naast het parcours de meest belangrijke
faciliteit volgens de doelgroep. Deze fietsen zijn namelijk te zwaar om mee omhoog te fietsen. Dit
vervoer kan door middel van auto’s/bussen of door middel van een lift. De lift heeft volgens de
geïnterviewden de voorkeur. Zoals eerder omschreven worden bikeparken meestal gebouwd in
skigebieden. Hierdoor is er vaak al een skilift aanwezig. Deze lift kan in de warmere maanden ook
voor het mountainbiken gebruikt worden. Hier worden dan extra haken aan bevestigd zodat ook de
fiets mee omhoog kan.
Huub Hakvoort (SFA): “Maar je moet het meer zien, tenminste dat denk ik, als extraatje. Want zo is
het in Whistler ook en in Zwitserland en Oostenrijk net zo goed. Je hebt een skigebied dus die pistes
en de lift die zijn er al en ze bouwen nu wat extra banen, want de investeringen zijn relatief klein. Het
duurste is er namelijk al, dat is die lift. Als je die lift maar hebt dan komen de fietsers vanzelf. Want als
jij iedere keer je fiets naar boven moet brengen dan ben je dat op een gegeven moment ook zat.”
Vaak is het entreebewijs om een van een gebied gebruik te mogen maken ook je liftpas. De
geïnterviewden geven aan dat als er geen lift of iets dergelijks in een park aanwezig is, zij veel minder
of niet zullen komen.
Zoals al eerder omschreven zouden de geïnterviewden mountainbikers graag tussenstops zien bij de
lift. Op deze manier kan er bijvoorbeeld een duidelijke verdeling gemaakt worden in de
moeilijkheidsgraden van een berg. Hoe hoger, hoe moeilijker.
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De lift heeft wel een bepaalde capaciteit nodig volgens de geïnterviewden mountainbikers.
Lars Veenstra (expert): “Ja dat is moeilijk in te schatten, maar bij winterberg is het bijvoorbeeld veel te
langzaam. Daar wordt de helft van de capaciteit van de lift vervangen voor hakken waar de fietsen
aan opgehangen kunnen worden. Het succes van je bikepark hangt af van je liftcapaciteit. Het liefst is
er überhaupt geen rij maar als mensen elke keer langer dan 10 minuten moeten wachten dan ben je
klanten kwijt.”
Aangezien de berg nog gebouwd moet worden zou het mogelijk zijn om een lift in het midden van de
berg te plaatsen. Een lift is volgens een aantal geïnterviewden namelijk wel een horizonvervuiler. Dit
zou ook goed zijn voor het natuurlijk houden van het gebied. Als een lift in het midden van de berg
geplaatst kan worden voor deze doelgroep dan is het wel van belang dat hier genoeg mensen
tegelijkertijd mee naar boven kunnen. De geïnterviewden geven aan dat er soms wel meer dan
honderd man tegelijk met de lift naar boven willen.
Overige
Sanitair
Uiteraard kunnen toiletten niet ontbreken. De meningen of omkleedruimtes en douches aanwezig
moeten zijn waren verdeeld. Men kan erg vies worden van deze sport en men draagt ook bepaalde
sport kleding. Hierdoor vinden een aantal mountainbikers het fijn om te kunnen douchen of dat er in
ieder geval een ruimte aanwezig waar ze zich kunnen omkleden.
Styles Hanssens (Filthy Trails): “Ja dat mag, kijk als je in zo een bikepark hebt gereden en je bent
helemaal vettig en je moet nog naar huis. Een stuk rijden in de auto. Dan is het wel prettig als je je
bevuilde kleding uit kan doen en al het zand tussen je billen uit kan douchen voordat je weer een rit
van twee tot driehonderd kilometer moet afleggen in de auto. Ja, dat zou wel prettig zijn.”
De reden waarom sommige geïnterviewden dit niet belangrijk vinden is omdat als ze naar een bos
gaan om te mountainbiken dan zijn deze faciliteiten ook niet aanwezig. Men kleedt zich om in
bijvoorbeeld hun auto.
Fiets afspuitplek
Wat volgens verschillende downhill mountainbikers gewenst is, is een plek om je fiets af te spuiten.
Deze kan erg vies worden tijdens het sporten. Het is weliswaar niet heel erg goed voor de fiets maar
voor het gemak maken veel downhill mountainbikers hier toch gebruik van.
Jean Pierre (expert) “Het is weliswaar het aller slechtste voor de fiets maar een plek om de fiets af te
spuiten. Sommige mensen zijn heel hardnekkig want met dat afspuiten blaas je al het vet tussen de
lagers enz. vandaan. Die kun je dan meteen weggooien. Maar ik snap ook wel dat veel mensen het
doen, het is lekker makkelijk. Zo werkt het eigenlijk niet maar zo gebeurt het overal ter wereld.”
Kampvuur
Een aantal geïnterviewden geeft aan dat als men in een mountainbikegebied verblijft voor een aantal
dagen dat ze het fijn vinden om gezellig een kampvuur te kunnen maken.

7.3 Het uitgebreid product
Na het bevragen aan de doelgroep welke extra diensten de berg moet bieden kwamen er een aantal
onderwerpen naar voren. Deze onderwerpen worden onderstaand weergegeven:
7.3.1 Personeel
Zoals eerder benoemd in paragraaf 5.2.3, zijn helden binnen deze sport belangrijk. Verschillende
geïnterviewden geven aan dat het voor de berg van belang is dat er mensen werkzaam zijn welke
toonaangevend zijn binnen de scene.
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Jean Pierre (expert): “Zorg dat je een aantal rijders hebt die voor jullie representatief zijn. Die er alles
van af weten en die echt hun woordje klaar hebben. Je moet een aantal gasten hebben die capabel
genoeg zijn om clinics te geven, dat je echt bekend wordt op die manier.
Verder is het voor deze doelgroep van belang dat er een ‘laiback’ sfeer hangt, zoals eerder
aangegeven in paragraaf 6.2.1. Om deze reden is het van belang dat het overige personeel ook op
deze manier ingesteld is.
Ook is het binnen deze sport relatief normaal dat mountainbikegebieden en bikeparken gebruik maken
van vrijwilligers. Hier schijnt volgens een aantal geïnterviewden genoeg animo voor te zijn. Deze
vrijwilligers helpen vaak bij de aanleg van parcours en dergelijke.
7.3.2 Begeleiding
Zoals eerder genoemd is het voor de veiligheid van belang dat er een goede instructie wordt gegeven.
Dit is een extra dienst die voor een bikepark en voor de bezoekers erg van belang is. Dit voorkomt
onnodige ongelukken. Daarnaast is het volgens de geïnterviewden van belang dat er clinics gegeven
worden. Clinics zijn cursussen waarbij men technieken en dergelijk kunnen leren van een begeleider.
Dit kan volgens de geïnterviewden op elk niveau. Zelfs de ervaren doelgroep geeft aan dat zij altijd
nog wat kunnen leren.
Jean Pierre van den Akker (expert): “Bijvoorbeeld bij Whistler, dat is het bekendste bikepark wat er is.
Daar kun je bij de summer gravity camps met een pro rijder een week lang als amateur mee. Daar kun
je belachelijk veel leren, dat trekt mensen naar je bikepark en je creëert veel mond tot mond reclame.”
7.3.3 Testcentra
Een geïnterviewden downhill mountainbiker gaf een idee aan wat volgens hem voor de berg een
aanwinst zou kunnen zijn. Dit is het idee van een testcenter. Een downhill of bijvoorbeeld een freeride
fiets kopen is erg duur. Hij geeft aan dat het fijn zou zijn als een dergelijke fiets eerst getest kan
worden voordat deze gekocht wordt.
Elias de Otter (expert): ”Ja zeker en wat helemaal een goede lokker zou zijn dat is een testcenter. Ja,
wat ik altijd als droom al heb, en ik denk zelfs dat dat internationaal heel veel mensen kan trekken. Dat
je bij een bikepark van vijf a zes grote fietsmerken fietsen hebt staan welke je kan huren. Deze
worden van te voren even afgesteld op je gewicht en dergelijke en dat je zo een fiets dan kunt testen
en nader hand kan kopen. Ik denk dat daar heel veel mensen op af komen. Ja, en dat kun je dus
helemaal nergens testen. Je kunt nergens ter wereld, tenminste wat ik weet, gewoon verschillende
fietsen uittesten.”
Dergelijk testcentra bestaan al wel, zoals gebleken uit het deskresearch. Zo biedt bikepark Whistler,
behandeld in hoofdstuk 8, de mogelijkheid om fietsen te testen voordat deze gekocht worden.
7.3.4 EHBO
Iets wat voor zich spreekt maar bij deze sport wel echt noodzakelijk is. Vanuit de interviews en de
participerende observaties is gebleken dat dit een gevaarlijke sport kan zijn waar ongelukken bij
gebeuren. Een goed beleid op EHBO is hierdoor noodzakelijk binnen een bikepark.
7.3.5 Verzekeringen
Verzekeringen is het een element wat verschillende geïnterviewden mountainbikers niet bij het park af
zouden sluiten. Diegene die dit aangeven hebben zelf een eigen fiets. Ze geven aan zelf goed
verzekerd te zijn. Voor mensen die geen eigen materiaal hebben kan dit wellicht wel een pre zijn
aangezien zij een fiets huren die relatief duur is. Het vallen en opstaan hoort wel een beetje bij de
sport.

7.4 Conclusie wensen en behoeften downhill mountainbikers
Het kernproduct
De essentie van de berg voor deze sport is een plek waar men in een ongedwongen sfeer een
extreme activiteit kan ondergaan op een relatief veilige maar progressieve manier. In essentie gaat
het bij deze sport om plezier en niet zozeer om prestatie. De hele scene om de sport heen heeft
hierdoor aantrekkingskracht voor de sporters. De hele sfeer van de berg moet daarom voor deze sport
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een relaxte ‘laidback-achtige’ ambiance hebben. Hierin is het natuurlijke element van de berg
belangrijk zodat men in een andere, meer rustige omgeving kan ontsnappen aan de dagelijkse
realiteit. Het escapisme wat hier bedoeld wordt is onderdeel van de sport in de zin dat men door het
beoefenen ervan snel de dagelijkse sleur kan vergeten, een element waarvoor men deze sport
beoefend. Hierbij is het van belang dat de berg echt een berg is. Het kunstmatige gehalte van de
kunstmatige berg moet beperkt blijven. Het moet zo natuurlijk mogelijk ogen.
Het extreme aan de sport biedt de doelgroep een mogelijkheid om te voorzien in de behoefte van het
krijgen van een kick (adrenaline). Hierbij verleggen ze graag grenzen. Dit is vooral van belang
wanneer men verder gevorderd is in de sport.. Het avontuurlijke spreekt men aan. Dit is ook terug te
vinden in de affiniteit met het reisaspect wat komt kijken bij de sport. Men vind het leuk om nieuwe
mountainbike locaties, parcours en omgevingen te ontdekken. Daarbij is het voor de gevorderde een
extra kick om door de lucht (airtime) te kunnen vliegen. Onderdeel van de kick is ook het krijgen van
flow. Naar mate iemand gevorderd is kan deze flow beter bereikt worden en zal ook meer van belang
zijn. Deze flow ontstaat onder andere in een omgeving waar men uitgedaagd wordt binnen zijn eigen
niveau en daar merkbaar steeds beter in wordt. Dit geeft een euforisch gevoel
Het werkelijke product
De berg moet een multidisciplinair bikepark worden met een breed pallet aan moeilijkheidsgraden en
obstakels. Dit komt vanuit de visie dat in principe alle downhill mountainbikers ook andere disciplines
beoefenen binnen de mountainbikesport en deze ook graag terug willen zien op de berg. Daarnaast is
de opstap om te beginnen met het downhill mountainbiken te groot waardoor er op deze manier een
grotere doelgroep aangesproken kan worden.
Het hele succes van de berg valt of staat bij de aanleg van goede parcours. Binnen de parcours heeft
de doelgroep verschillende wensen en behoeften. Maar om uiteindelijk echt te bepalen hoe de
parcours gebouwd moeten worden, moeten er een aantal professionele ‘trailbouwers’ aan te pas
komen. Zij kunnen op basis van ervaring en kennis, bepalen wat de meest interessante, innovatieve
en baanbrekende parcours zijn. Het aantal parcours dat op de berg aanwezig moet zijn is volgends de
doelgroep ‘zoveel mogelijk’. Wat in ieder geval van belang is, is dat elke discipline een plek krijgt en
dat er binnen een aantal disciplines verschillende parcours met verschillende moeilijkheidsgraden
aangeboden worden. De parcours kunnen wel op verschillende manieren bereden worden, de
zogeheten lijnen. Zo kan één parcours multi-inzetbaar zijn voor meerdere moeilijkheidsgraden.
Daarnaast moeten de obstakels goed op elkaar afgestemd zijn om voor een goede flow te kunnen
zorgen en waardoor de veiligheid gewaarborgd wordt. Tussen de disciplines zit wel veel overlap en
deze worden ook vaak gecombineerd binnen parcours. Het komt bijvoorbeeld voor dat een parcours
begint met downhill, vervolgens overgaat of gecombineerd wordt met freeride en eindigt in een
fourcross of dirt jump baan. Hierbij is het van belang dat men altijd kan kiezen of men met een
bepaalde discipline verder wil gaan. Dit kan door middel van tussenstops gecreëerd worden. De
disciplines welke het meeste terug moeten komen op de berg zijn downhill en freeride en in wat
mindere maten fourcross, dirt jumpen en slopestyle.
Downhill mountainbike
Bij het downhillen is een afdalend en ruw parcours vereist en een grote variatie aan alle denkbare
obstakels. Het verschil in moeilijkheidsgraden wordt bepaald door de mate van steilheid, breedte van
de paden, lengte van de parcours, hoeveelheid en extremiteit van obstakels en het kunnen vermijden
van obstakels. In hoeverre dit toeneemt des te moeilijker het wordt. Voor de echte beginner moet dit
zo min mogelijk zijn. De parcours moeten over het algemeen glad en niet zo steil zijn, de obstakels
laag en vermijdbaar en er moeten geen onverwachte elementen in zitten. Dit gaat wel meer richting
het freeriden maar op deze manier kan er een grote doelgroep aangesproken worden met daarbij ook
recreanten. Het afdalen van een dergelijk parcours kan namelijk al erg leuk zijn. Voor de gevorderde
mag het allemaal wat extremer, steiler en uitdagender. De obstakels hoeven niet altijd vermeden te
kunnen worden en er moet wel een bepaalde moeilijkheid in zitten. Voor de echte expert mag het zo
technisch, steil en moeilijk zijn als maar kan. Het is maar een kleine doelgroep die een dergelijk
parcours af kan, maar het is wel een parcours welke noodzakelijk is binnen het bikepark op de
Nederlandse berg. Hierdoor kunnen wereldbekerwedstrijden georganiseerd worden en de berg kan
internationaal interessant worden. Voor het bouwen van een wereldbekerparcours moet er rekening
gehouden worden met de eisen die hiervoor gelden vanuit de sportbonden.
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Freeride mountainbike
Dit is de meest beoefende sport binnen een bikepark en wordt in principe ook door alle downhill
mountainbikers beoefend. De sport lijkt erg op het downhill mountainbiken alleen zijn de parcours glad
waardoor men makkelijker snelheid en meer flow kan creëren. Ook bij deze discipline is een grote
variatie aan obstakels gewenst. Alle denkbare obstakels zouden terug moeten komen op de berg.
Daarbij wil men graag per obstakel specifiek ingerichte parcoursen terugzien. Dit zijn bijvoorbeeld
parcours met alleen north shores, of alleen kombochten en sprongen. De niveaus binnen deze sport
liggen ook dichter bij elkaar omdat obstakels vermeden kunnen worden en de banen glad en dus
minder gevaarlijk zijn. Hierdoor is het een meer toegankelijkere sport dan het downhill mountainbiken
omdat de gebruiken niet zo beperkt zijn. Daardoor is het ook een discipline welke door een grotere
doelgroep beoefend kan worden en als goede opstap kan dienen voor het downhill mountainbiken.
Daarnaast is voor het beginnende niveau belangrijk dat er een soort oefenparcours is waar alle
soorten obstakels in voorkomen en vermeden kunnen worden. Voor de vordering in
moeilijkheidsgraden ligt het binnen deze discipline in de obstakels. Ook hier kan door middel van het
gebruiken van bijvoorbeeld tafelsprongen in plaats van gap-sprongen het toegankelijker gemaakt
worden. Hierdoor kan men namelijk ook op het obstakel landen.
Overige disciplines
Dit zijn de disciplines fourcross, dirt jumpen, slopestyle en de parcoursvorm pumptrack. Hier zijn geen
hele specifieke wensen voor geuit maar zouden wel terug moeten komen op de Nederlandse berg.
Fourcross valt onder het downhill mountainbiken, de parcours zijn alleen korter, breder, gladder en er
worden meer sprongen gemaakt. Dit kan ook als goede opstap dienen richting het echte downhillen.
Het dirt jumpen en slopestyle is eigenlijk een vorm van freeride waarbij het gaat om het maken van
trucjes. Hier kunnen een soort jump parken voor gebouwd worden. Het slopestyle is wel echt voor de
gevorderde. Daarnaast is een pumptrack gemaakt voor elk niveau wat als leerparcours kan dienen
voor beginnende en jonge mountainbikers.
De moeilijkheidsgraden van parcours kunnen gemeten worden aan de hand van het ‘difficulty rating
system’ van IMBA, dit systeem geeft duidelijk handvaten voor het beoordelen van parcours. De
hoogte van de parcours voor het downhillen en het freeriden moet minimaal liggen tussen de 300 en
600 meter en de lengte minimaal één kilometer. Meer is altijd wenselijk, zeker voor de gevorderden.
De overige disciplines hebben weinig hoogteverschil nodig. Hierin kan wel vanuit de creativiteit van de
bouwers en het combineren met andere disciplines, van alles van gemaakt worden. Binnen de
parcours is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met veiligheid. Dit kan door middel van
stootkussens om bomen en obstakels, vangnetten bij steile stukken, het parcours duidelijk afzetten en
zoals eerder genoemd, vluchtwegen in bouwen. Daarnaast is het belangrijk dat men een duidelijke
instructie krijgt bij aanvang van het beoefenen van de sport en de doorstroom op de parcours in de
gaten gehouden wordt.
Het is voor de meesten disciplines wenselijk dat de ondergrond gemaakt is van een toplaag zodat
deze stevig en veilig is. Dit is voor de downhill discipline minder van belang omdat het parcours ruw
mag zijn. Naast het goed onderhouden van het parcours is het is belangrijk dat er vanuit bepaalde
regels gewerkt wordt voor de aanleg van de parcours om onder andere erosie te voorkomen. Hiervoor
zijn onder andere vanuit IMBA allerlei richtlijnen opgesteld welke gehanteerd moeten worden tijdens
de bouw van de berg. Dit is bijvoorbeeld dat het parcours niet loodrecht op de helling naar beneden
mag lopen maar verticaal aan de berg met een percentage van 7-12%. Hellingen die steiler zijn dan
15% veroorzaken aanzienlijk meer erosie dan minder steile hellingen. Steile hellingen zijn voor
mountainbikers een uitdaging, maar hierbij is het dan wel zaak dat er rekening gehouden wordt met
watererosie en regelmatig onderhoud. Verder is het op elke helling belangrijk om te voorkomen dat
water ‘gekanaliseerd’ naar beneden kan stromen. Het is belangrijk er voor te zorgen dat water zo kort
mogelijk op het pad blijft en verspreid afstroomt. De oplossing is het aanleggen van zogenaamde
‘contour trails’. Dit zijn paden die niet te steil zijn (half rule), naar de lage zijde afwateren (outslope) en
waarin eventueel afwateringsmogelijkheden zijn opgenomen (grade reversals en grade dips).
Faciliteiten
Qua faciliteiten is de doelgroep snel tevreden, als het bovenstaand in orde is dan komen ze al. De
horeca mag relatief simpel zijn. Men houdt van een snelle of gezonde hap en er wordt regelmatig ’s
avond een biertje gedronken, dus een café of bar is ook wenselijk. Qua verblijf is er geen eenduidig
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antwoord te geven. Hierin verschillen de resultaten. Hierdoor is het van belang dat er een breed
aanbod is zoals hotels, bungalowparken en campings. Voor de verkoop, verhuur en reparatie van
materialen is het belangrijk dat er een zogeheten ‘bikeshop’ aanwezig is. Hierbinnen kunnen ook de
liftpassen verkocht worden. De lift is een essentieel onderdeel aan een bikepark. Als deze niet
aanwezig is of een langzame doorstroom aan gebruikers heeft dan zal dit niet in goede aarde vallen
bij de doelgroep. Daarbij moeten er binnen het park meerdere opstap punten zijn voor de lift zodat de
parcours goed verdeeld kunnen worden in moeilijkheidsgraden. Overige zaken die aanwezig moeten
zijn, zijn sanitaire voorzieningen, met daarbij ook een douche en omkleed mogelijkheden. Fiets
afspuitplekken en de mogelijkheid om een kampvuur te maken.
Het uitgebreid product
Het personeel dat werkzaam is op de berg voor de mountainbikesport moet zelf ook ingesteld zijn op
een ‘laidback-achtige’ manier. Verder is het goed als er een paar helden werkzaam zijn bij het
bikepark. Zij kunnen ook clinics geven. Dit is een belangrijk onderdeel voor de begeleiding van de
sporters. Clinics moeten in alle maten, vormen en voor alle niveaus gegeven worden. Hier is veel
animo voor. Daarnaast kan er nog de mogelijkheid geboden worden dat men fietsen kan testen,
waarna deze gekocht kunnen worden. Hiervoor zou samengewerkt kunnen worden met een fietsmerk.
Voor eventuele letselgevallen is het belangrijk dat er in ieder geval een goed EHBO beleid gevoerd
wordt. Het is een extreme sport en men kan makkelijk ten val komen. Daarnaast kunnen
verzekeringen voor de huur van fietsen ingezet worden. De fietsen zijn relatief duur waardoor dit een
pre kan zijn. Het vallen en opstaan hoort wel een beetje bij de sport. Hier moet vanuit het bikepark wel
rekening mee gehouden worden.
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8. Best practices downhill mountainbike locaties
Vanuit de diepte interviews, participerende observaties en het deskresearch, worden binnen dit
hoofdstuk de resultaten weergegeven en geanalyseerd voor het beantwoorden van deelvraag 4: ‘Wat
zijn best practices van vergelijkbare downhill mountainbike locaties?’
Deze vraag was opgesteld omdat het inzicht vereist was hoe vergelijkbare downhill mountainbike
locaties de wensen en behoeften van de doelgroep afstemmen op hun locatie. Op deze manier is er
geleerd van de ervaring en kennis die deze locaties hebben met de doelgroep en het exploiteren van
de downhill mountainbikesport. Vanuit opinies van mountainbikers is er gekeken naar welke locaties
het beste zijn en deze locaties zijn geanalyseerd. Deze locaties zijn als casussen in kaart gebracht. Dit
is gedaan aan de hand van de marketingmix van Kotler (2005). Dit model bestaat uit vier instrumenten
waarop organisaties hun bedrijfsvoering kunnen sturen. Deze vier instrumenten worden de vier P’s
genoemd en bestaan uit: Product, Prijs, Plaats en Promotie. De vergelijkbare locaties zijn aan de hand
van deze instrumenten geanalyseerd. Elk instrument heeft een eigen paragraaf toegekend gekregen.
Voorafgaande aan deze paragrafen wordt eerst ingegaan op welke best practices geanalyseerd zijn.
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt er binnen de conclusie antwoord geven op deze deelvraag.

8.1 Best practices
Vanuit de interviews kwamen verschillende bikeparken naar voren die volgens de doelgroep als best
practices gezien worden binnen de sport. De redenen voor het aandragen van deze parken zijn
volledig gericht op de parcours die in de parken liggen. Overige faciliteiten worden niet als belangrijk
gezien voor de keuze van een park. Uiteindelijk is het gebleken dat er maar één bikepark is welke
echt bij iedereen als beste wordt gezien. Dit is bikepark Whistler in Canada. Zelfs degenen die nog
nooit in dit bikepark geweest zijn, vonden dat dit wel het meest interessante bikepark moest zijn.
Huub Hakvoort (SFA): “Whistler is het mekka van de downhill/freeride sport. Het is ook wel een hyper
commercieel circus. Wij zijn daar vier dagen geweest en dat heeft ons bakken met geld gekost. Je
hebt daar een heel plein met horeca en een lift. Je hebt daar 50 verschillende parcours die daar
allemaal zo een beetje uitkomen. En Whistler is ook al 10 a 15 jaar bezig. Ga hier maar is vragen
waar ze het liefst naar toe willen dan zegt 9 van de 10 dat ze daar naar toe willen. Whistler is gewoon
de bakermat.”
De overige bikeparken die genoemd werden zijn:
• Mont Saint Anne (Canada);
! Ideale Berg, grote diversiteit, lange parcours, wereldbekerparcours.
• Hafjell (Noorwegen);
! Rollercoaster parcours (flow gericht parcours).
• Åre (Zweden);
! Zeer groot, iedereen kan zich hier weken vermaken.
• Winterberg (Duitsland);
! Voor ieder wat wils, meest bekend bij de geïnterviewden.
• Lac Blanc (Frankrijk);
! Hele goede parcours waar een hoge mate van flow kan ontstaan.
• Morzine, Portes du Soleil (Frankrijk);
! Grote diversiteit, aangesloten bij meerdere bikeparken en 25 liften waar allemaal
gebruik van gemaakt kan worden met één liftpas.
• Champéry, Portes du Soleil (Zwitserland).
! Wereldbekerparcours (‘een van de vetste banen’).
Binnen de bikeparken zit veel homogeniteit. Het betreft allemaal bergen welke ingericht zijn voor de
wintersporten zoals skiën en snowboarden. De faciliteiten zijn hier ook op afgestemd en worden ook
voor het mountainbikeseizoen op deze manier gebruikt. De onderscheiding tussen de parken ligt hem
veelal in smaak. Alle bikeparken hebben een grote diversiteit aan disciplines, moeilijkheidsgraden en
obstakels. Om deze reden wordt er binnen dit hoofdstuk ingegaan op drie mountainbike gebieden. Dit
is Bikepark Whistler omdat dit volgens iedereen de beste is, Bikepark Winterberg aangezien dit
waarschijnlijk de grootste concurrent is voor de Nederlandse berg en er wordt globaal ingegaan op het
Les Portes du Soleil gebied waar meerdere bikeparken onder vallen. Voor Les Portes du Soleil is
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gekozen omdat dit gebied door de meeste geïnterviewde, naast Whistler en binnen Europa, benoemd
werd als het ‘walhalla’ voor deze sport.

8.2 Product
8.2.1 Bikepark Whistler
Zoals eerder genoemd wordt dit bikepark gezien als het ‘walhalla’ als het gaat om de extremere
vormen van het mountainbiken. Vanuit meerdere fora, de interviews en websites wordt dit beaamd.
(Dirty Pages, 2010) Veel grote namen binnen de sport, technieken en sporthistorie komt uit dit gebied.
Het park is gelegen is een mooi en zeer divers natuurgebied. In de winter is dit een van de grootste
skigebieden van Noord-Amerika en was onderdeel van de Olympische spelen in 2010. Het park heeft
ongeveer 1507 hoogtemeters, een gemiddelde hellingshoek van 17 graden en er zijn meer dan 200
kilometer aan parcours. Een van de redenen dat dit park zo goed aangeschreven staat, komt omdat
de parcours met machines aangelegd worden. Het park bezit ook over meerdere wereldberoemde
parcours zoals de A-liner. In totaal zijn er 50 verschillende parcours waarbinnen alle soorten
moeilijkheidsgraden, disciplines en obstakels te vinden zijn. De parcours hebben allerlei soorten
lengtes en hoogtemeters. Op deze manier kan elke type fietser zijn eigen grenzen bepalen en
verleggen op een veilige en progressieve manier. Alle parcours zijn door verschillende liften te
bereiken en worden jaarlijks vernieuwd. (Whistler Mountain Bike Park)
Parcours
Voor de beginners zijn er vier gladde en makkelijke parcours om zelfvertrouwen te ontwikkelen en de
technieken on de knie te krijgen. Hierna is een grote variatie aan parcours beschikbaar voor het
niveau tussen de beginners en de gevorderden in (intermediate). Voor deze doelgroep zijn er
zeventien verschillende parcours met verschillende gebouwde en natuurlijke obstakels. De obstakels
zijn allemaal relatief makkelijk berijdbaar en er is altijd een mogelijkheid om de obstakels te vermijden.
Voor de gevorderden zijn er zestien verschillende parcours. Ook deze parcours zijn relatief goed
berijdbaar voor het intermediate niveau door middel van vluchtroutes (chickenways) om obstakels
heen. De obstakels zijn wel wat gevaarlijker, de paden smaller en het parcours steiler. Voor de echte
experts zijn er dertien parcours. Deze parcours zijn wel echt voor de experts weggelegd, hierbij is er
niet altijd de mogelijkheid om een obstakel te vermijden. De sprongen, drops en obstakels zijn relatief
extreem en het is belangrijk dat men veel ervaring heeft.
Naast de parcours zijn er nog verschillende skill centers aangelegd voor drie niveaus. Dit is het
beginners-, intermediate/gevorderde en expertniveau. Skill centers zijn parcours die aangelegd zijn
om de technieken die nodig zijn bij het uitvoeren van de sport onder de knie te krijgen. Daarnaast is er
nog de ‘boneyard’ en de ‘airdome’. De boneyard is een slopestyle parcours en de airdome is een
gebouw waar men de extremere trucjes en dergelijke kan oefenen. In dit gebouw zijn er verschillende
grote obstakels gebouwd waarbij de landing een grote bak is met zachte elementen.
Het park is opgedeeld in drie zones. De eerste zone, genaamd: Fitzsimmons Zone, is het gebied waar
het park begonnen is in 1999. Binnen dit gedeelte zijn de skillcenters te vinden, parcours voor alle
niveaus, de airdome en de verschillende horecafaciliteiten. Het gebied boven deze zone heet de
Garbanzo Zone, dit gebied biedt alleen parcours voor intermediate tot experts. Dit gebied is ruwer,
steiler en veel groter dan de eerder genoemde zone. Bovenop de berg ligt de Peak Zone, dit is het
gebied dat letterlijk op de top van de berg ligt. Het gebied is ruw, steil en veelal onbegroeid. Het weer
kan ook sneller veranderen in dit gebied waardoor men bijvoorbeeld qua kleding goed voorbereid
moet zijn. Per dag mogen er maar 100 personen op de top komen.
Aan veiligheid wordt veel gedaan binnen dit park. Ten eerste wordt er veel gedaan aan begeleiding en
trainingen. Op elk niveau kan men clinics volgen en van skill centers gebruik maken. Daarnaast
heersen er in het park strikte regels. Dit zijn regels aangaande het gedrag van de mountainbikers. Zo
mag er bijvoorbeeld niet zomaar stil gestaan worden op het parcours, drank en drugs gebruik is
verboden, de natuur en dieren moet met rust gelaten worden, et cetera. Daarnaast zijn er
verschillende verkeersborden in het park aanwezig. Deze geven de moeilijkheidsgraden aan, moeilijke
obstakels, steile stukken en dergelijke. Verder is er een zogeheten ‘bike patrol’, welke het park in de
gaten houdt. Er wordt veel aan onderhoud en vernieuwing van de parcours gedaan. En op de
parcours zijn momenten ingebouwd om rust te nemen of andere voor te laten. (Whistler Mountain Bike
Park)
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Faciliteiten
Het park is gelegen aan rand van de stad Whistler. Deze stad is volledig ingericht op bergsport
toerisme. Er zijn talloze hotels, bungalow parken, restaurants te vinden in deze stad. Op het park zelf
zijn er twee restaurants te vinden welke uitkijken over de parcours/pisten en waar ’s avonds ook wat te
doen is. Zoals eerder vernoemd zijn alle parcours met liften te bereiken. In het park zijn vier liften
aanwezig met een tussenstop zodat men op niveau kan kiezen welke parcours er genomen kunnen
worden. Verder is er nog een bikeschop aanwezig voor onderdelen en het huren van fietsen en
dergelijke. (Whistler Mountain Bike Park)
8.1.2 Bikepark Winterberg
Bikepark winterberg is gelegen in een bergachtig natuurgebied gebied welke in de winter
geëxploiteerd wordt als skigebied. Het bikepark is één van de best lopende bikeparken van Duitsland.
De berg waar vanaf gefietst wordt is 776 meter hoog. Op het park zijn tien verschillende parcours,
welke elk zijn eigen eigenschappen heeft en waar verschillende disciplines beoefend kunnen worden.
In totaal zijn heeft het park 10 kilometer aan parcours. De disciplines die beoefend kunnen worden zijn
downhill, freeride, slope-style, fourcross, en dirt jump. In essentie kan elke mountainbiker van elk
niveau fietsen in dit park en een leuke dag hebben. Onderstaand worden de tracks uiteen gezet
binnen drie expertise niveaus. (Bikepark Winterberg)
Parcours
Beginners
Aan het begin van het park is een oefen/beginners parcours neergelegd. Dit is een rond parcours
welke voornamelijk bestaat uit sprongen maken. Verder zijn er een aantal makkelijke drops, north
shores en bochten in verwerkt. Het parcours heeft bijna geen hoogte verschil. Daarna is er een
parcours welke iets moeilijker is maar wel voor een beginner makkelijk haalbaar. Deze baan bestaat
uit gladde ondergronden, kombochten, en tafel sprongen.
Gevorderde
Voor de iets gevorderde fietser zijn er vijf tracks. Deze variëren van discipline en obstakel gehalte.
Ook binnen deze tracks kan een beginner die al enig sinds ervaring opgebouwd heeft veel plezier
maken. Dit komt door de ingebouwde chickenways. Dit zijn mogelijkheden om tijdens het fietsen over
een parcours de moeilijkere obstakels te omzeilen. Toch kan men secties tegenkomen welke techniek
vereisen. Zo zitten er bijvoorbeeld north shores tussen, drops, grote sprongen, snelle kombochten en
dergelijke. Er is ook een downhill achtige track welke minder moeilijk is dan de echte downhill track
van Winterberg. Deze baan is goed om gevoel te krijgen voor deze vorm van het mountainbiken.
Experts
Voor de experts fietser zijn drie tracks gebouwd welke qua techniek volledig verschillen. Er is een pure
downhill track gebouwd welke erg risicovol is en ervaring vereist. Het parcours bestaat uit een steile
en grove ondergrond met stenen, wortels en losliggend zand/grond. Qua obstakels zijn er
verschillende drops waarbij men letterlijk een aantal meter naar beneden valt en een aantal sprongen.
Bij deze track kun je vaak niet om een obstakel heen, dit brengt voor de rijder die niet een expert is
risico’s met zich mee. Er is een north shore track welke bestaat uit houten obstakels waar overheen
gereden wordt. Deze obstakels verschillen van bruggen, smalle padden, kombochten, drops, et
cetera. Dit parcours vereist ook veel techniek, durf en evenwicht. Aangezien je hoger bent dan de
gewone grond val je ook een stuk harder. De derde moeilijke track in het slope-style parcours.
Volgens Winterberg zelf ligt dit parcours tussen het gevorderde en expert niveau. Dit komt omdat je
verschillende keuzes hebt in de lijnen waarop je het parcours kan afleggen. Dit parcours is eigenlijk
een zeer groot skatepark waar met een fiets overheen gefietst kan worden. De obstakels bestaan uit
dirts, schansen, drops, quarter-pipes en dergelijke.
Tijdens de participerende observaties bleek dat er geen instructies worden gegeven als men een fiets
huurt of een beginner is. Hier werd ook niet naar gevraagd. Clinics worden er wel gegeven. Hier moet
men zich van te voren voor opgeven en wordt op meerdere niveaus gegeven. Ze hebben zelfs
speciale vrouwen clinics en clinics voor bepaalde obstakels zoals north shores. Ook gelden er in dit
park strikte regels zoals in Whistler en wordt er regelmatig aan onderhoud gedaan.
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Faciliteiten
Aangezien het park een wintersport gebied is zijn er al allerlei faciliteiten aanwezig zoals een
stoeltjeslift, restaurants, een bobsleebaan, parkeergelegenheden, een sleeplift en een belevenisbrug.
De belevenisbrug (erlebnisbrücke) is een loopbrug waar men over het hele gebied heen kan kijken, dit
geeft een mooie esthetische beleving. Daarnaast is er voor de mountainbikers een gebouw waar men
een liftpas kan kopen. Dit is gelijk het toegangsbewijs voor het bikepark. Je kunt ook zonder liftpas het
gebied in maar het is niet te doen om elke keer naar boven te lopen. Bij ditzelfde gebouw kunnen
spullen gekocht of gehuurd worden en andere organisatorische zaken geregeld worden. Naast het
gebouw staat een frietkraam en er zijn toiletten. De frietkraam wordt volgens de geïnterviewden meer
gebruikt door de mountainbikers dan de wat duurdere restaurants. Verder is er onderaan de berg is
een afspuitplek voor de fietsen gefaciliteerd en er zijn verschillende hotels en dergelijk in de omgeving
aanwezig.
8.1.3 Portes du Soleil
Portes du Soleil is een gebied dat in de Alpen ligt op de grens van Frankrijk en Zwitserland. In het
gebied liggen twaalf dorpen welke met 25 skiliften aan elkaar verbonden zijn. Portes du soleil is
discutabel het grootste skigebieden ter wereld. Het uniek aan dit gebied is dat men met één liftpas van
alle liften gebruik mag maken. Op deze manier is het een van de grootste sportgebieden op aarde
welke in de zomer omgetoverd wordt tot mountainbikemekka Het unieke aan dit gebied is de
diversiteit in omgeving en mountainbike routes. In de Portes du Soleil liggen meerdere bikeparken
waarbinnen alle niveaus en disciplines beoefend kunnen worden. Zo zijn er dertig permanente
downhill parcours, vele freeride parcours, verschillende jump parken voor de disciplines dirt jump en
Slopestyle en 650 kilometer aan normale mountainbike routes. Gemiddelde hoogtemeters van de
parcours liggen tussen de 400 en 500 meter. De bikeparken die onder ander in het gebied liggen zijn:
Morzine-Avoriaz, Champéry, Châtel, Les Gets en Morgins. (worldbikeparks.com; Portes du Soleil)
De bekendste bikeparken van dit gebied zijn Mozine, Les Gets en Châtel. Dit komt mede door de
lange historie, de snelle lifttoegang en omdat er in 1994 een wereldkampioenschap mountainbiken en
in 2004 een wereldkampioenschap downhill mountainbiken is gehouden in Les Gets. Door de drukte
in deze parken is er de laatste jaren een verschuiving gaande waardoor andere parken steeds
populairder worden. Dit zijn parken als Les Linderettes, Les Crosets en Champéry. Hier worden
mountainbikers met open armen ontvangen. Ieder jaar wordt er geïnvesteerd in nieuwe parcours,
beter onderhoud en snellere doorstroming bij de liften. (Mountainbike Morgins)
Zeker Champéry is erg in trek de afgelopen jaren. Dit komt mede door het wereldkampioenschap dat
gehouden is in 2011. Tijdens dit kampioenschap heeft de winnaar een legendarische zogeheten ‘run’
neergezet waar binnen de mountainbikewereld nu nog steeds veel reuring over bestaat. Danny Hart
had namelijk in de regen het parcours zo snel en toch met stijl afgelegd, dat hij relatief ver onder de
tijd van zijn tegenstanders is gekomen. (Dirt Mountainbike Mag, 2011)
In het gebied worden de verschillende parcours met moeilijkheidsgraden aangegeven. Er is een
bewegwijzering aangelegd aangezien het een relatief groot gebied betreft. Verder wordt er veel aan
onderhoud gedaan en er zijn verschillende organisaties die clinics geven op alle fronten.
Faciliteiten
Het hele gebied is ingericht voor de wintersport en in de zomer worden al deze faciliteiten gebruikt
voor de mountainbikesport. De horeca is gewoon open en alle winkels waar skispullen gehuurd en
gekocht kunnen worden, worden ingericht voor de verhuur en verkoop van fietsen en andere
materialen. Wat opvalt, is dat de meesten bedrijven losstaan van elkaar. Alle bikeshops, skiliften,
restaurant en hotels zijn van verschillende eigenaren. Voor het kopen van de liftpas is een
overkoepelende organisatie verantwoordelijk. (Portes du Soleil)

8.3. Prijs
Binnen bikeparken zijn er verschillende diensten en producten die afgenomen kunnen worden. Wat
opvalt bij de analyse van de bovenstaande bikeparken en de prijzen die zij hanteren is dat prijs
fluctueert als het gaat om het moment van afname en de manier van afnamen. Zoals bij bikepark
Whistler wordt er korting gegeven als men in het laagseizoen producten afneemt en wanneer men
materiaal van te voren boekt. Wat ook opvalt, is dat er korting wordt geboden als men meerdere
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dagen verblijft in het park. Vaak loopt deze korting op tot een bepaald maximum van een dag of drie
en elke extra dag wordt één prijs voor gerekend.
De prijzen van bikepark Whistler (Canadese dollar) zijn omgerekend met de geldende valutakoersen
van 1 januari 2013. (Valuta.nl) Daarnaast is er twaalf procent btw bij op gerekend aangezien de prijzen
op de website van Whistler aangegeven stonden zonder de zogeheten TAX. (Canada business tax)
Sommige prijzen van het Portes du Soleil gebied zijn ook omgerekend met de valutakoersen van 1
januari 2013 aangezien een gedeelte van het gebied in Zwitserland ligt waar ze niet de euro voeren.
(Valuta.nl)
8.3.1 Toegang
Binnen de genoemde bikeparken krijgt men toegang als men een liftpas koopt. In essentie zijn de
parken vrij toegankelijk alleen kan er geen gebruik gemaakt worden van de lift, een essentieel aspect
voor de downhill sport. Om een vergelijking te trekken tussen de bikeparken zijn de prijzen voor de
liftpas van alle bikeparken in tabel 2 weergegeven. Aangezien alle parken verschillende methodes
gebruiken voor de verkoop van meerdaagse passen of seizoensgebonden dagpassen, is er een
vergelijking gemaakt van wat een reguliere dagkaart kost en wat een seizoenkaart kost. Zo heeft
winterberg bijvoorbeeld een soort urenkaarten wat de andere parken niet hebben, Whistler heeft een
laag- en een hoogseizoenstarief en bij Port du soleil kun je enkel een dag-, een zesdaagse of een
seizoenspas kopen. Daarnaast heeft Whistler ook passen waarmee men drie keer met de lift naar
boven kan en Winterberg heeft één, tien en twintig rittenkaarten. Binnen het tabel is onderscheid
gemaakt in leeftijdscategorieën: (Bikepark Whistler; Bikepark Winterberg; bikepark.ch)
Tabel 2 Toegangsprijzen

Whistler

Winterberg

Portes Du Soleil

Dagpas volwassenen

! 48,29

! 27,00

! 22,50

Dagpas jongeren

! 43,12

! 19,00

! 17,00

Dagpas kids en senioren

! 26,73

n.v.t.

! 20,00

Seizoenspas Volwassenen

! 473,46

! 330,00

! 225,00

Seizoenspas jongeren

! 473,46

! 170,00

! 169,00

Seizoenspas kids en senioren

! 473,46

n.v.t.

! 203,00

Winterberg heeft voor dit bedrag een stoeltjeslift en een sleeplift lopen. Whistler heeft vier liften lopen
maar als men naar de top van de berg wilt dan moet er nog eens ! 11,55 extra betaald worden per
dag. Hier mogen ook maar 100 personen per dag komen. Portes du soleil, de goedkoopste van de
drie, heeft voor dit bedrag 25 liften lopen.
8.3.2 Verhuur
Voor de verhuur van fietsen en materialen worden door de betreffende bikeparken ook verschillende
methodes gebruikt. Zo verhuurt Whistler fietsen en bescherming voor één prijs en de andere
bikeparken de fietsen en bescherming los van elkaar. Ook krijgt men vaak korting als men een halve
dag of meerdere dagen spullen huurt. Om de bikeparken met elkaar te kunnen vergelijken worden er
in tabel 3 de prijzen weergegeven die gelden binnen de bikeparken voor het huren van een downhill
fiets met daarbij volledige bescherming. Er is onderscheid gemaakt in de kosten voor kinderen en
volwassenen en voor normale downhill fietsen en extreme (professionele) downhill fietsen. Bij de
beschermende materialen is er uit gegaan van de prijs die geldt bij het huren van een volledige
uitrusting (full-face helm, harnas, knie- en elleboogbeschermers). De prijzen van Portes du Soleil zijn
vanuit een gemiddelde berekend over meerdere bikeshops. Dit is gedaan omdat er verschillende
bikeshops in dit gebied spullen verhuren en verschillende prijzen hanteren. (Bikepark Whistler;
Bikepark Winterberg; bikepark.ch; rsequipment)
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Tabel 3 Huur materiaal

Downhill fiets normaal

Whistler
! 86,23

Winterberg
! 80,00

Portes du Soleil
! 100,00

Downhill fiets extreem

! 112,10

n.v.t.

! 120,00

! 60,36

! 54,00

! 45,00

Downhill fiets kids

8.3.3 Begeleiding
Binnen de bikeparken wordt veel gedaan aan de begeleiding van mountainbikers in de vorm van
clinics. Clinics zijn zoals eerder omschreven cursussen waar men technieken en rijstijl kan leren.
Binnen elk niveau, leeftijdsgroep, geslacht, discipline, obstakels, et cetera, worden deze cursussen
gegeven. Deze komen in de vorm van privé- tot groepssessies, meerdaagse cursussen en kampen.
Het is lastig om hier een duidelijke vergelijking in te maken tussen de bikeparken, aangezien de
diversiteit groot is tussen de cursussen. Dit zijn verschillen in tijdsduur, groepsgrote, niveau, wel of
geen maaltijd, wel of geen liftpas, wel of geen bescherming, disciplines die behandeld worden,
technieken die behandeld worden, et cetera. Zeker bij bikepark Whistler zijn de mogelijkheden
eindeloos. Om toch een vergelijking te kunnen maken is er gekeken naar een standaard les van één
dag waar de liftpas bij in begrepen is en een privéles per uur.
Als men bij Whistler een les van een dagdeel (6 uur) neemt in het normale mountainbikeseizoen, dan
betaald men ongeveer ! 120,-. Een privé les kan bij Whistler alleen afgenomen worden voor drie uur
of 6 uur. Dit kost respectievelijk ! 185,- en ! 255,-. Omgerekend betaalt men ongeveer ! 50,- per uur.
(Bikepark Whistler) Bij bikepark Winterberg liggen deze kosten per dagdeel (4 á 5 uur) tussen de !
80,- en ! 100,- en voor een privé les betaald men tussen de ! 40,- en ! 50,- per uur en voor elk extra
uur betaald men ! 20,-. (Bikepark Winterberg) In het Portes du Soleil gebied zijn ook veel
prijsverschillen te vinden. Gemiddeld liggen deze prijzen voor een les van een dag rond de ! 90,- en
een privéles kost ongeveer ! 45,- per uur. (Activités Morzine; Ride Ability; MCFSynergie)
8.3.4 Verzekering
Qua verzekeringen ligt het bij ieder bikepark anders. Bikepark Whistler geeft aan dat het bij deze sport
normaal is dat de spullen stuk kunnen gaan en zij zullen deze repareren wanneer dit gebeurt. Behalve
bij de demo fietsen, welke getest kunnen worden als men een fiets wil kopen. Hierbij betaalt men !
19,25,- voor de eerste dag en ! 38.50,- voor meerdere dagen. (Bikepark Whistler) Bikepark
Winterberg geeft alleen aan op hun website dat alle materialen die stuk gaan betaald moeten worden.
(Bikepark Winterberg) In het Portes du Soleil gebied bieden de verschillende bikeshops ook
verschillende manieren aan. Bij de een is verzekering inbegrepen bij de prijs van de huur van een fiets
en bij de ander kost het ! 20,75,- per dag voor de eerste twee dagen en daarna ! 16,60,- voor elke
extra dag. (bikepark.ch)

8.4 Plaats
8.4.1 Whistler
Whistler is een stad welke ligt in de staat Brits-Colombia, ongeveer 125 kilometer ten noorden van
Vancouver, Canada. De wegen in en rondom dit gebied zijn in de warmere maanden van het jaar
relatief goed begaanbaar. Op de website van het bikepark is goed te zien dat dit een grote
internationale speler is binnen het mountainbiken en een bikepark welke commercieel vooruitstrevend
is. Op de website van het bikepark zijn namelijk de volgende elementen toegevoegd om de
bereikbaarheid van het park te vergroten: (Whistler Bikepark)
• Het bikepark heeft zijn eigen vliegticketzoekmachine. Daarbij sluiten zij deals met
vliegtuigmaatschappijen om kortingen aan te kunnen bieden op vluchten. Ook kan er
telefonisch gebeld worden met het park om vliegtickets te boeken.
• Via de website kan het vervoer van en naar het vliegveld geregeld worden.
• In samenwerking met een aantal autoverhuurbedrijven kan er via de website auto’s gehuurd
worden.
• Om in te spelen op maatschappelijk verantwoord ondernemen kan er via de website, in
samenwerking met andere bedrijven, gecarpoold of gelift worden.
• Via de website kan doorgelinkt worden naar verschillende maatschappijen die bus-, trein-,
taxi- en zelfs helikoptertickets verkopen.
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Verder wordt er uitgebreid ingegaan op informatie over de grote steden in de omgeving,
reisverzekeringen, parkeermogelijkheden, benodigde reisdocumenten, bereikbaarheid met de
auto, wegcondities, et cetera.

8.4.2 Winterberg
Winterberg is een stad in Duitsland en ligt ongeveer 250 kilometer rijden vanaf Arnhem. Tijdens de
participerende observaties bleek Winterberg goed bereikbaar te zijn en over genoeg parkeerplekken
te voorzien. Winterberg is ook met de trein te bereiken en Dortmund is het meest dichtstbijzijnde
vliegveld. Vanuit bikepark Winterberg wordt relatief weinig aandacht besteed aan de bereikbaarheid
van het park. Op de website is alleen een routeplanner aanwezig en een pagina met Google Maps.
(Winterberg)
8.4.3 Portes du Soleil
Port du Soleil ligt in het hart van de Alpen tussen het Geneva meer en de Mount Blanc en op de grens
van Frankrijk en Zwitserland. Het gebied ligt een uur rijden vanaf Geneva waar een groot
internationaal vliegveld ligt. Op de overkoepelende website van het gebied wordt aangegeven hoe het
gebied te bereiken in per auto, trein en vliegtuig. Ook kan er doorgelinkt worden naar de betreffende
maatschappij om tickets te kopen. (Portes du Soleil)

8.5 Promotie
Het is lastig om exact aan te kunnen geven op welke wijze de bikeparken hun promotiebeleid voeren.
Zeker omdat bij navraag alle parken, behalve Whistler, geen respons hebben gegeven over hoe zij
hun dit beleid voeren. Er is globaal wel een duidelijk patroon te herkennen in de manier hoe
bikeparken zich door middel van promotie in de markt zetten. In essentie zijn het hele commerciële
organisaties die via allerlei kanalen hun boodschap naar buiten brengen. De boodschap die de
bikeparken promoten heeft een extremiteit tonend, ‘laidback’ achtig en stoer uiterlijk. Er wordt veel in
jargon gebruikt en er wordt veelal aangesproken op de avontuurlijke kant van de mens. Dit komt naar
voren op de websites en sociale media uitingen van de bikeparken. Verder gaf bikepark Whistler aan
dat zij ook gebruik maken van geprinte media, onlinecampagnes en het sponsoren van films.
Daarnaast werken zij ook samen met Tourisme Whistler om het park cross mediaal te promoten. Bij
de participerende observaties bij Winterberg viel ook op dat er gebruik gemaakt wordt van gedrukte
media. Bij verschillende locaties buiten het park om, zoals hotels en restaurants, lagen folders van het
park.
De bikeparken promoten zich ook door middel van evenementen. Whistler organiseert onder andere
een van de grootste freeride evenementen ter wereld waar ongeveer 130.000 bezoekers per jaar
heen gaan. (Whistler Crankworx, 2012) Winterberg organiseert ook een dergelijk evenementen waar
35.000 bezoekers heen gaan. (Bikepark Winterberg, 2011) En in het Portes du Soleil gebied worden
ook verschillende evenementen gehouden waaronder verschillende wereld en Europese
kampioenschappen. (Bikepark.ch)
Daarnaast werken de bikeparken samen met grote merken binnen de sport zoals Kona, IXS
Continental, Giro, Scram, Giant, Truvativ. De spullen die de bikeparken verhuren worden volgens de
geïnterviewden gesponsord door verschillende van dit soort merken. Daarnaast verkopen de bikepark
ook spullen van dergelijke merken en maken ze reclame voor elkaar.
Ook wordt er veel gebruik gemaakt van grote namen binnen de sport. De bikeparken sponsoren
atleten en de atleten werken vaak ook in de parken. Ze geven bijvoorbeeld clinics en dergelijke.
(Bikepark whistler; Bikepark Winterberg)
Verder gebeurt een groot gedeelte van het promoten van een bikepark door mountainbikers zelf,
brancheorganisaties en organisaties zoals magazines en fora. Zoals eerder genoemd is het binnen de
sport gebruikelijk dat men filmpjes maakt van de sport en zichzelf tijdens het sporten. Deze filmpjes
gaan het web over door verschillende kanalen als Youtube, fora en Vimeo en promoten op deze
manier indirect een bikepark. Brancheorganisaties werken in het belang van de sporters en daarmee
de locaties waar de sport beoefend kan worden, waardoor zij ook de bikeparken promoten.
Verschillende internationale fora zoals pinkbike.com doen veel voor de scene en de bikeparken die
daarbij horen. Ze houden evenementen, discussies, foto’s/video’s, statistische gegevens, et cetera, op
een gestructureerde wijze bij zodat ieder dit kan zien en raadplegen wanneer nodig. (Pinkbike.com)
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8.6 Conclusie Best practices downhill mountainbike locaties
Product
De bikeparken zijn commerciële gebieden welke in eerst instantie voor de wintersport gebruikt worden
en in de zomer omgebouwd worden tot mountainbikegebieden. Ze zijn gelegen in zeer mooie
natuurgebieden met een grote diversiteit aan terreinen. De parken zijn voorzien van goede lifttoegang.
Alle parcours kunnen bereikt worden met een lift. De parken vernieuwen minimaal elk jaar de parcours
en de parcours worden goed onderhouden.
Parcours
Alle parken hebben een grote diversiteit aan parcours, disciplines en moeilijkheidsgraden. Geen één
park richt zich op een bepaald segment van de mountainbikemarkt. Ieder type fietser kan zich in de
parken vermaken en zijn grenzen verleggen op een veilige doch progressieve manier. De
hoogtemeters, hellingsgraden en de lengte van de parcours variëren sterk. Dit heeft met de
moeilijkheidsgraden van een parcours te maken en de betreffende discipline. De bikeparken hebben
in totaal tussen de 500 en 1500 hoogtemeters. Op sommige parcours wordt een maximaal aantal
mensen toegelaten, hierdoor kan de veiligheid en de rust op het parcours toenemen.
In essentie zijn de meesten parcours gericht op de freeride discipline en in iets mindere mate op de
downhill discipline en in nog mindere mate de fourcross discipline. Deze disciplines lijken wel veel op
elkaar en worden ook gecombineerd binnen de parcours. Voor deze disciplines is echt hoogteverschil
nodig. De parken worden verder opgevuld met de zogeheten jump parken voor de overige disciplines
zoals dirt jumpen en slopestyle. Hiervoor worden meestal maar één a twee mogelijkheden geboden
maar de essentie van de disciplines, sprongen en trucjes maken, komt ook terug in de freeride
discipline welke vrij divers terug komt binnen het overgrote gedeelte aan parcours.
Beginners
Voor de beginnende mountainbiker worden er makkelijke en gladde parcours aangeboden, veelal
binnen de freeride discipline. Het echte downhillen wordt pas vanaf het intermediate/gevorderden
niveau aangeboden. Voor dit niveau worden een relatief klein aantal parcours geboden. De parcours
hebben weinig hoogtemeters, brede paden, lage hellingsgraden en relatief kort lengtes. De obstakels
die gebruikt worden zijn makkelijk begaanbaar, zoals, kleine drops, lage en brede north shores, kleine
sprongen, et cetera. De obstakels zijn ook altijd te vermijden door middel van chickenways. Voor dit
niveau zijn er ook oefenbaantjes aanwezig binnen de bikeparken waar de verschillende disciplines en
obstakels terug komen zodat men de technieken onder de knie kan krijgen.
Gevorderden
In essentie is het verschil tussen dit niveau en de beginners veelal dat de parcours steiler, smaller,
langer en/of ruwer zijn en er wordt meer gebruikt gemaakt van obstakels. De obstakels zijn ook wat
extremer zoals, grotere sprongen en drops. Obstakels kunnen over het algemeen nog steeds
vermeden worden of er wordt gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld tafelsprongen of dubbel sprongen
waardoor dit ook voor minder gevorderden toegankelijk is. Voor dit niveau worden de meesten
parcours aangeboden, grotendeels binnen de freeride discipline en in wat mindere mate de downhill
discipline. Verder is het voor dit niveau ook mogelijk om de wat makkelijkere jump parken te
bezoeken.
Experts
Voor dit niveau worden er relatief minder parcours aangeboden dan bij het gevorderden niveau. De
parcours zijn zeer extreem, steil en smal en de obstakels zijn ronduit gevaarlijk als je hier geen
ervaring mee hebt. Het gehalte downhill parcours is in verhouding met het gevorderd niveau beter
vertegenwoordigd. Verder zijn er voor dit niveau ook jump parken aanwezig met zeer extreme
obstakels en dergelijke.
Veiligheid
Om de veiligheid te waarborgen worden de parcours onderscheiden met moeilijkheidsgraden. Deze
zijn te vinden aan het begin van ieder parcours. Binnen de parken gelden strikte regels aangaande het
gedrag van de mountainbikers. Verder wordt er gebruik gemaakt van verschillende verkeersborden
om bijvoorbeeld gevaarlijke obstakels aan te geven. Binnen de parcours worden ook rustmomenten
ingebouwd, hier kan men elkaar ook voor laten gaan. De bikeparken bieden ook clinics op
verschillende niveaus, disciplines en obstakels en de parcours worden goed onderhouden.
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Faciliteiten
De aanwezig faciliteiten worden omgebouwd vanuit het winterseizoen. De winkels en
onderhoudscentra worden in de winter gebruikt voor de ski’s en in de zomer voor de fiets. De horeca
is vrij divers. Velen soorten restaurants, hotels, bungalowparken, et cetera, zijn aanwezig. De
aanwezige liften hebben tussenstops zodat het park verdeeld kan worden in moeilijkheidsgraden en
disciplines. Verder is er op de bikeparken een plek aanwezig om je fiets af te spuiten,
parkeergelegenheden en een plek waar de liftpas gekocht kan worden. De plek waar de liftpas
gekocht kan worden is ook de plek waar fietsen en materialen gekocht en gehuurd kan worden.
Prijs
De bikeparken gebruiken meerdere methodes om prijzen te bepalen van de diensten en producten.
Dit zijn bijvoorbeeld prijsverschillen in seizoenen of de manier van afname (online of op het park).
Verder worden er kortingen gegeven als men meerdere dagen achter elkaar in een park verblijft of
meerdere dagen een fiets/materiaal huurt. Ook bieden de parken rittenkaarten of tijdsgebonden
liftpassen aan. Daarnaast hanteren zij meerdere leeftijdscategorieën waar verschillende prijzen voor
gelden.
De prijzen die binnen de bikeparken gehanteerd worden verschillen veel van elkaar. Zo wordt er voor
een reguliere liftpas tussen de ! 50,- en ! 20,- gevraagd. Het huren van materialen ligt iets dichter bij
elkaar. Voor het huren van een normale downhill fiets met volledige bescherming betaald men
gemiddeld ! 90,-. Voor clinics liggen de prijzen tussen de ! 90,- en ! 120,- en voor een privéles
ongeveer ! 40,- á ! 50,-. Verzekering zit meestal bij de fiets inbegrepen, maar kunnen niet bij alle
bikeparken worden afgesloten.
Verzekeringen worden op verschillende manieren georganiseerd. Bij de een zit het bij de prijs
inbegrepen, bij de ander los en of helemaal niet. Als men dit wel af kan sluiten dan betaald men
ongeveer ! 20,- per dag.
Plaats
De bikeparken hebben allemaal de naam van de stad waar zij bij liggen aangenomen als merknaam.
Dit zal komen door het internationale karakter van de sport. Door dit karakter is het voor een bikepark
ook noodzakelijk om veel te doen aan de bereikbaarheid van de locatie. Om deze reden besteden
bikeparken vrij veel aandacht aan het bieden van informatie over het reizen naar en in de buurt van de
locatie. Op de websites van de bikeparken wordt aangegeven via welke bedrijven er naar hun locatie
gereisd kan worden. Hierbij gaat het om bussen, vliegtuigen, taxi’s en treinen. Op de website kan
doorgelinkt worden naar deze maatschappijen. Bikepark Whistler gaat zelfs zover dat er via hun
website naar vliegtickets gezocht kan worden. Daarnaast wordt er informatie gegeven over
parkeermogelijkheden, wegcondities, grote steden in de omgeving en manieren om te carpoolen of te
liften samen met iemand anders die ook naar het bikepark gaat.
Promotie
De bikeparken maken gebruiken van allerlei soorten promotie. In essentie zijn het commerciële
bedrijven die hun boodschap via allerlei kanalen vertellen. De boodschap toont het extreme en stoere
karakter van de sport in een laidback-achtige sfeer. Er zijn een aantal elementen die er uitspringen
waarop de bikeparken zich promoten. Dit zijn vooral de evenementen die zij organiseren. Het extreme
karakter van de sport trekt veel bezoekers en de bikeparken worden hier internationaal om geroemd.
Daarnaast werken er bekende figuren uit de sport bij de bikeparken. Zij geven clinics en zijn het
gezicht van het park. En de parken werken samen met grote merken binnen de sport om in een soort
joint promotion het park te promoten en daarmee ook de merken.
Indirect wordt het park ook veel gepromoot door de scene. De beoefenaars verspreiden filmpjes op
sociale media en fora, de brancheorganisaties promoten op hun manier bikeparklocaties om de sport
te vergroten en verschillende fora doen van alles voor de publiciteit van de sport en daarmee de
locaties waar deze beoefend kan worden.
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9. Beleving
Dit hoofdstuk staat in het teken van het weergeven en analyseren van de resultaten over deelvraag 5:
‘Welke wensen hebben downhill mountainbikers op het gebied van de belevingsdomeinen?’
Deze vraag was opgesteld omdat het voor een exploitant van sportfaciliteiten van belang is dat een
bezoeker een ervaring meemaakt die zo leuk is dat diegene de ervaring onthoudt, doorverteld en
terugkomt naar de betreffende locatie. Volgens de theorie van Pine en Gilmore (2000), de theorie die
gebruikt is bij deze deelvraag, is de kans groter als er vier belevingsdomeinen in zeker mate aanwezig
zijn. Deze domeinen zijn tevens de paragrafen van dit hoofdstuk: entertainment, educatie, escapisme
en esthetiek. Volgens de theorie is de kans dat iemand een memorabele beleving ervaart hoger als
deze domeinen goed vertegenwoordig zijn op een locatie of bijvoorbeeld bij een sportvoorziening.
Binnen dit onderzoek is nagegaan wat de downhill mountainbikesporters willen op het gebied van
deze domeinen. Deze deelvraag is beantwoord door middel van diepte interviews. Aan het eind van
dit hoofdstuk wordt de deelvraag beantwoord.

9.1 Entertainment
Uit de participerende observaties is gebleken dat de sport op zichzelf al een ware beleving is om naar
te kijken. Het zien van de verschillende disciplines, trucjes en technieken is een vorm van
entertainment. De mate van extremiteiten binnen disciplines en obstakels die voorkomen op de berg,
draagt bij aan het entertainende gehalte voor diegenen die kijken naar de beoefenaars. Dit kunnen
zowel reguliere bezoekers zijn als toeschouwers.
Het bekijken van de sport wordt volgens de geïnterviewden ook veel gedaan door middel van filmpjes.
Dergelijke filmpjes maken de sporters ook van zichzelf door middel van helmcamera’s of camera’s die
langs een parcours opgesteld worden. Dit viel ook op tijdens de participerende observaties. Een
element dat volgens de geïnterviewden toegevoegd kan worden aan de berg is dan men zelf gefilmd
wordt tijdens het fietsen en dat deze filmpjes getoond worden in bijvoorbeeld de aanwezige horeca.
Daarnaast kunnen er volgens de geïnterviewden, elementen als muziek en verlichting als het donker
is toegevoegd worden om de entertainende beleving te verhogen. De muziek zal wel slechts op
specifieke plekken zoals de lift en de entree te horen moeten zijn. Op de parcours is men namelijk
bezig met de sport. Daarbij wil men rust. Dit zal ook blijken in paragraaf 9.3

9.2 Educatie
Aangezien dit een sport is die bestaat uit een relatief grote diversiteit aan disciplines,
moeilijkheidsgraden en obstakels, is de lerende beleving een relatief groot onderdeel van deze sport.
Tijdens het beoefenen van de sport is men volgens de geïnterviewden constant aan het leren en dit
vindt men fijn. Wanneer er een groot aanbod is aan moeilijkheidsgraden zal dit domein goed ingevuld
kunnen worden voor iedere mountainbiker. De doelgroep wil namelijk graag uitgedaagd worden
binnen haar niveau.
Daarbij is begeleiding, zoals eerder genoemd in paragraaf 7.2.3, een belangrijk onderdeel van de
sport. Men vindt het fijn om bijvoorbeeld technieken aangeleerd te krijgen. Dit begint bij een goede
instructie voor beginners en clinics voor alle niveaus.
Verder zouden volgens een aantal geïnterviewden verschillende apparaten toegevoegd kunnen
worden waardoor de tijd gemeten kan worden van het afleggen van een parcours.
Sjors de Geus (gevorderde/expert): “Ja, dat geeft wel een beleving van ow ik was nu langzaam. Dat
komt zeker omdat ik gisteren ik gezopen heb. Dat is voor de downhill wel een idee. Dat je je resultaat
terug kan zien. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een goed gevoel geeft. Je zou ook bijvoorbeeld
een officieel starthek kunnen doen. Besink Gate maakt dat, dat is de Nederlandse fabrikant van
starthekken voor BMX. Ja verder misschien foto’s. Dat er op bepaalde momenten in een track foto’s
gemaakt worden net zoals in de achtbaan. En dat je dan beneden bent en dat je hem dan kunt kopen
voor een paar euro. Met dat timen kun je ook de beste rijder van de week bepalen.”
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Het betrekken van de doelgroep bij de aanleg van parcours kan ook een lerende beleving geven
volgens Sjors de Geus. Zoals een aantal geïnterviewden mountainbikers aangeven, zijn zij zelf ook
vaak bezig met het aanleggen van parcours of obstakels in bossen en dergelijke.

9.3 Escapisme
Escapisme is volgens de geïnterviewden een groot onderdeel van de sport. Dit is ook gebleken uit
paragraaf 7.1.1. Men houdt er van om er lekker op uit te trekken en daarbij de dagelijkse sleur te
vergeten.
Sjors de Geus (Gevorderde/expert): “Kijk ik heb mijn werk doordeweeks en als ik dan ’s avonds even
tijd heb dan is het liefste wat ik doe, even met mijn fiets en schep het bos in. Dat je even iemand
anders kan zijn dan wie je overdag bent. Het is denk ik ook een stukje honger naar natuur, buiten zijn.
Naast alle drukte die om je heen is en hoe slecht het ook gaat, als je buiten bent met je fiets dan is
alles toch wel weer even goed. Het houdt je ook gefocust, als ik bijvoorbeeld een avondje weg ben
geweest dan denk je automatisch toch aan dingen. En dan kom je terug en dan kijk je toch anders
tegen dingen aan, het geeft wel weer nieuwe inzichten.”
Het downhill mountainbiken is een hele actieve sport. Door alle risico’s, de obstakels en de snelheid is
een hoge concentratie vereist. Volgens de doelgroep kan men hierdoor snel de rest van de wereld
vergeten en dit is ook een behoefte waar zij de sport voor beoefenen. Volgens de geïnterviewden is
het hierdoor van belang dat iedereen op zijn niveau in een veilige omgeving uitgedaagd wordt. Er is
een grote diversiteit nodig binnen het aanbod. Voor het echte ontsnappingsgevoel en daarmee ook de
flow waar men in kan komen, is het van belang dat de obstakels goed op elkaar afgestemd zijn. Er
moeten bijvoorbeeld niet te lange secties in zitten waar niks gebeurd, of juist dat obstakels te dicht op
elkaar zitten waardoor men snelheid verliest.
Zoals eerder genoemd is de natuur een belangrijk element binnen deze sport. Het vormt de sport
zoals verschillende mountainbikers aangeven. Het hele outdoor leventje zou volgens hen nagebootst
moeten worden op de Nederlandse berg. Prachtige natuur, kampvuur, barbecueën, fluitende vogels,
en de geur van dennenbomen zijn volgens de geïnterviewden van belang. Het natuurlijke element
draagt bij het de ontsnapping aan de realiteit omdat men zich in een omgeving bevindt die totaal
anders is dan de stedelijke gebieden.
Een aantal geïnterviewden geven ook aan dat ze houden van de rust die de natuur met zich
meebrengt. Hoewel dit niet altijd te voorkomen is in een bikepark, zou er volgens hen toch enige mate
van rust moeten heersen op de parcours. Sommige geven zelfs aan dat ze graag het gevoel hebben
dat ze alleen op de berg zijn. Andere geven aan dat ze binnen een bikepark niet op zoek zijn naar
rust.
Elias den Otter (expert): “Nou je wilt gewoon zoveel mogelijk omhoog en naar beneden dus hoe
minder lang je hoeft te wachten hoe beter maar het is niet zo dat wij afhankelijk zijn van een soort
gevoel van ik ben in the middle of nowhere en ik ben nu helemaal vrij en alleen. Dan moet je gaan
wandelen, dat hebben wij allang opgegeven. Overal waar downhill gebeurt zijn ook weer andere
dingen. Winterberg is met al die bobbanen gewoon een pretpark en dat schrikt niet af. Dus als je dit
faciliteert dan hoeft dat allemaal niet, die beleving hoeft niet heel exceptioneel zijn.”

9.4 Esthetiek
De berg op zich is al een esthetische beleving. De mate waarin deze beleving beter naar voren kan
komen wordt bepaald door hoe mooi de berg en het uitzicht is. Hierbij moet men wel het gevoel
hebben dat zij op een echte berg staan.
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Elias den Otter (gevorderde/expert): “Ja, als het maar echt is, het moet geen betonnen vloer zijn. Je
wilt echt bomen en bossen, de geur van dennennaalden die is heel belangrijk. Als ik dat ruik dan word
ik gewoon spontaan gelukkig. Maar wat dat betreft zijn we snel tevreden, ik bedoel een dennenbosje
is zo uit de grond gestampt. Ja, en hoe vet zou het zijn als je uitzicht hebt op het water als je op die
berg staat, meer hoef je toch niet. Dat is toch al de beleving die je wilt hebben. Je wilt een verandering
van het dagelijks leven, vluchten van het alledaagse. Ik ben de eerste die een seizoenspas heeft
hoor!”

9.5 Conclusie beleving
In essentie is de hele sport al een beleving op zich. In hoeverre er voldaan wordt aan de wensen en
behoeften binnen de diensten en faciliteiten, des te meer men een ware beleving mee zal maken.
Deze beleving kan versterkt worden door te voldoen aan de wensen die de doelgroep heeft ten
aanzien van de eerder genoemde belevingsdomeinen, zoals onderstaand omschreven.
Het kijken naar de sport en zijn extremiteiten, heeft al een entertainende waarde. Doordat de sport op
zich al entertaint, kijkt de doelgroep ook graag naar de sport en filmpjes over de sport. Ze maken ook
filmpjes van zichzelf door middel van helmcamera’s en dergelijke. De doelgroep zou graag willen dat
er op de berg vanuit een geïntegreerd systeem ook filmpjes gemaakt worden van hun afdalingen.
Hierbij kan ook een lerende beleving plaatsvinden doordat de tijd geregistreerd wordt en er feedback
gegeven kan worden door andere downhill mountainbikers. Deze filmpjes zouden getoond kunnen
worden in de aanwezige horeca. Verdere elementen die toegevoegd kunnen worden zijn muziek,
foto’s net zoals bij een pretpark, een starthek en verlichting zodat men ook in de avond kan fietsen.
Daarnaast is een groot aanbod aan disciplines, moeilijkheidsgraden en obstakels noodzakelijk voor
deze doelgroep, zodat zij een (onderdompelende) lerende en escapistische beleving kunnen ervaren.
Het is belangrijk dat iedere beoefenaar in een omgeving kan fietsen waar hij uitgedaagd wordt maar
wel het gevoel heeft dat hij de controle heeft. Daarbij is het ook van belang dat er goede instructies en
clinics aangeboden worden op alle niveaus, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om altijd wat te
leren.
Het betrekken van de doelgroep bij de aanleg van parcours kan ook bijdragen aan de lerende
beleving. Men is bezig met het bouwen van obstakels welk daarna beoefend kunnen worden. Dit kan
ook een gevoel van trots teweeg brengen wat ook weer bindend werkt aan het bikepark.
Het is voor deze doelgroep van belang dat door de omgeving waarin gesport wordt een grote mate
van escapisme op kan treden. Natuur is hierin erg belangrijk, men moet het gevoel hebben in een
andere omgeving te zijn. Men wil de natuur kunnen zien, voelen, ruiken, proeven en horen. Hierin is
echtheid ook van belang. De berg moet echt aanvoelen volgens de doelgroep. Dit zal naast het
uitzicht ook bijdragen aan de esthetische beleving.
Het is wel belangrijk dat er een balans is tussen een echt natuurpark en een pretpark. De doelgroep
houdt enigszins van rust en vindt dit door in de natuur te zijn. Het commerciële gehalte van de locatie
zal hierdoor beperkt gehouden moeten worden. Uiteraard is dit binnen een bikepark niet altijd mogelijk
maar hier zal wel een duidelijke balans in moeten zitten.
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10. Wensen sportbonden
Voor het beantwoorden van deelvraag 6 worden binnen dit hoofdstuk de resultaten en analyses
weergegeven over de wensen van sportbonden. De deelvraag die hiermee beantwoord is, is als volgt
geformuleerd: ‘Welke wensen hebben mountainbikesportbonden ten aanzien van de
mountainbikesport op de berg?’
Deze vraag is opgesteld omdat het belangrijk is dat er voor wedstrijden, evenementen en een goed
verloop van de sport op de berg, rekening gehouden wordt met mountainbikesportbonden. Dergelijke
organisaties hebben vaak een bepaalde kijk op de sport en zetten zich hiervoor in. Dit heeft effecten
bij de uitvoering van de sport welke van belang zijn bij het optimaal faciliteren en exploiteren van de
sport. Binnen dit onderzoek wilde de stichting daarom graag weten hoe mountainbikesportbonden
kijken tegenover de berg, welke wensen zij hebben ten aanzien van beleid en dergelijke en welke
belangen hierbij meespelen. Op deze manier kon er gekeken worden naar welke effecten zij hebben
op de sport en de berg. Om deze informatie te achterhalen zijn er diepte interviews gehouden en is
deskresearch uitgevoerd. De bovenstaande onderwerpen zijn hieronder uitgewerkt. Elke vooraf
gestelde zoekvraag wordt beschreven in een aparte paragraaf. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt
de conclusie weergegeven van deze deelvraag.

10.1 Opinie sportbonden
Tijdens de interviews met de twee grotere sportbonden van Nederland op het gebied van het
mountainbiken, kwam naar voren dat het idee om een berg te bouwen voor hen erg interessant is.
Deze sportbonden zijn de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) en de Nederlandse Tour
Fiets Unie (NTFU). De mogelijkheden die een berg kan bieden voor het vergroten van de sport en
daarbij hun doelgroep, is volgens hen enorm. In hun rol als belangenbehartiger voor mountainbikers
binnen Nederland biedt dit veel mogelijkheden. Hierbij geven zij wel aan dat de haalbaarheid van de
berg eerst aangetoond moet worden. De bonden zijn nog vrij sceptisch of de berg er echt gaat komen.
Mark Torsius van de NTFU vond dat het tot dus ver nog over kwam als een ‘groot luchtkasteel’.
Mark Torsius (NTFU): “Maar het is een dermate abstract idee of in ieder geval hoe het vanuit de
media gepresenteerd wordt, dat wij daardoor niet direct zoiets hadden van nou hier moeten wij
inspringen of iets dergelijks. Als het uiteindelijk echt haalbaar is dan is dat denk ik wel het moment om
daar verder in na te denken, hoe ga je zoiets inrichten, wat zou die kunnen betekenen voor de sport,
noem het allemaal maar op. Maar meer dan een leuk idee was het voor ons niet in eerste instantie.”
Momenteel richten de sportbonden zich op de mogelijkheden die binnen Nederland voor handen zijn.
Het echte downhill mountainbiken is binnen Nederland niet echt mogelijk en hierdoor voeren de
bonden ook geen specifiek beleid uit op deze tak van de wielersport. Als de berg er echt kan komen
dan zullen de bonden hier meer aandacht aan gaan besteden. Zoals de NTFU aangeeft zullen zij, als
het zover is dat de berg gerealiseerd wordt, gaan nadenken over wat dit betekend voor hun
organisatie. Dit zijn zaken waar zij nu nog geen antwoord op hebben, ook omdat hun organisatie er in
de toekomst wellicht heel anders uitziet. De KNWU geeft aan dat zij bij het vergroten van de downhill
sport in Nederland, op de zelfde wijze deze sport gaan behandelen als andere (traditionele)
wielersporten. Dit houdt onder andere het promoten van de sport in, het sportklimaat verbeteren,
belangen behartigen van mountainbikers en verenigingen en allerlei organisatorische elementen die
met wedstrijden te maken hebben. Het echte organiseren van evenementen en wedstrijden houdt het
KNWU zich niet mee bezig. De rol van de KNWU bij wedstrijden is alleen het verschaffen van
juryleden, de lidmaatschappen voor deelname en wat organisatorische elementen zoals de medailles.
De berg zal wel uitkomst bieden in het organiseren van een Nederlands kampioenschap of een
wereldbeker. De KNWU geeft aan dat zij hier graag aan mee willen werken.

10.2 Wensen sportbonden
De grootste rol die de sportbonden kunnen bieden voor de berg, ligt in de realisatie van de berg en de
bouw/ontwerp van de parcours en dergelijke. Zoals de NTFU aangeeft, hebben zij expertise in huis of
binnen handbereik, voor het bouwen en onderhouden van de parcours en andere faciliteiten. Verder
kunnen zij als intermediair dienen in overleg met gemeenten, parcoursbouwers, staat- en bosbeheer,
et cetera. Zij brengen veel overtuigingskracht en kennis met zich mee, wat in het voordeel van de
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stichting kan werken bij de realisatie van de berg. Zoals zij aangeven zijn dit zaken waar zij graag aan
mee willen werken.
Henk Beusekom: “Maar we werken ook samen met de NCO*NSF voor zaken zoals verkeersregelaars,
voor zaken voor het vereenvoudigen van vergunningaanvragen. Het wordt natuurlijk lastiger en
lastiger die sport. Vergunningen en toestemmingen worden steeds lastiger, aansprakelijkheid van
organisatoren wordt steeds groter. Wij proberen proactief, in besprekingen met ministeries en andere
instanties die er zijn, de sport leefbaar te houden. Dat doen we samen met de NTFU, want die doet
hetzelfde in feite. Wij proberen daar in ieder geval sturing aan te geven als intermediaire. En natuurlijk
om meer mensen te laten fietsen, want het is gewoon een mooie sport.”
De wensen van de KNWU die direct van invloed zijn op de berg, zijn vooral gericht op de
regelementen die van kracht zijn bij wedstrijden en kampioenschappen. Vanuit de internationale
wielerbond (UCI) wordt beleid geschreven voor dergelijke wedstrijden, welke door de KNWU vertaald
en uitgevoerd wordt binnen Nederland. Hierboven staat nog het IOC, het International Olympic
Committee. De regels die de UCI opstelt mogen niet in strijdt zijn met de IOC en de regels die de
KNWU opstellen mogen niet in strijdt zijn met de UCI. Volgens de KNWU ligt dit allemaal vrij vast. Bij
het mountainbiken valt het nog mee, volgens Henk Beusekom van de KNWU. Deze sport is nog het
meest flexibel. Dit in tegenstelling tot het veldrijden waar alles tot op de millimeter nauwkeurig
gemeten wordt. Tussen de regels die in Nederland van kracht zijn en de regels die internationaal van
kracht zijn zit dus bijna geen verschil. Wat de geïnterviewden aangaf is dat wanneer er wel een regel
anders is, dan staat er in het regelement een letter N voor de regel. Dit zijn bijvoorbeeld
gespecificeerde regels welke door het terrein van Nederland gebruikt worden. Een voorbeeld welke is
aangegeven, is dat het verboden is om in Nederland op een veldrijfiets mee te mogen doen met
mountainbikewedstrijden. De huidige parcours in Nederland zijn soms te makkelijk waardoor het
voordeliger was om met een dergelijk fiets te rijden. Hierdoor is het in Nederland verplicht om
minimaal 35 millimeter bandbreedte te hebben waardoor veldrijfietsen afvallen.
Het overgrote gedeelte van al het beleid en de regelementen die vanuit de KNWU gelden, zijn van
belang voor de downhill mountainbikers zelf. Dit zijn bijvoorbeeld regels over kleding, licenties,
ranglijsten, et cetera. Het beleid waar de berg mee te maken krijgt in de zin van het aanleggen van
parcours, faciliteiten en dergelijke, zijn niet heel specifiek. Er zijn bijvoorbeeld geen regels voor het
aantal bochten er in het parcours moeten zitten of de steilheid van het parcours. De belangrijkste
regels die wel gelden en voor de bouw van een wereldbekerparcours/wedstrijdparcours van belang
zijn, worden onderstaand puntsgewijs weergegeven: (KNWU, 2012)
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Het parcours van een downhill moet een afdalende route volgen.
Het parcours moet gevarieerde terreingedeelten omvatten: smalle en brede paden, bospaden
en -wegen, terreinpaden en rotspaden.
Het moet een mengeling zijn van snelle en technische gedeelten. De nadruk van het parcours
moet er op gericht zijn de technische vaardigheden van de renners te testen en hun
lichamelijke mogelijkheden.
De lengte van het parcours en de duur van de wedstrijd zijn als volgt vastgesteld:
Minimum
Maximum
! Parcourslengte:
1500 m
3500 m
! Wedstrijdduur:
2 minuten
5 minuten
Het geheel van de omloop dient te worden afgeschermd en beschermd door middel van nietmetalen palen, bij voorkeur uit PVC (skislalompalen), met een hoogte van 1,5 tot 2 meter.
In zeer snelle en gevaarlijke gedeelten, moet er een zone zitten tussen het parcours en de
toeschouwers.
Het gebruik van strobalen om het verlaten van het parcours aan te duiden is niet toegestaan.
De breedte van de start-zone dient tussen 1 meter en 2 meter te zijn. Een geschikt hekwerk
moet worden geplaatst, de bodem moet worden bedekt met een anti -slip bekleedsel en de
start-zone moet overdekt zijn.
De breedte van de finish-zone moet minstens 6 meter zijn.
Er moet in een uitloop-zone (rem-zone) van minstens 35 tot 50 meter worden voorzien na de
aankomstlijn met passende bescherming en volledig afgesloten voor publiek. Deze zone moet
vrij zijn van elke hindernis. De uitgang voor de renners moet daar worden voorzien waar de
renners geen snelheid meer hebben.
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Naast het beleid en regelgeving voor wedstrijden werkt de KNWU met een chipsysteem welke
gebruikt wordt door alle renners die aan wedstrijden mee doen. Dit zijn systemen waar tijden, posities,
snelheden, et cetera bij gehouden mee kunnen worden. Deze chip is bevestigd in de voorvork van
elke fiets. De KNWU zou in de toekomst graag willen dat alle downhill mountainbikers ook met een
dergelijke chip van de berg af kunnen gaan. Dit zou een uitkomst kunnen bieden in een volledig
geregistreerd betalingssysteem voor de berg.
Henk Beusekom (KNWU): “Nou laten we een mooie deal maken, dat wij voor alles en iedereen
dezelfde chip gebruiken die wij nu bij de KNWU gebruiken, tegen die tijd zal het wel een GPS chip
zijn. En dat je dan per minuut dan wel per kilometer die je aflegt of per start die je maakt, en als we
dan gewoon zorgen dat iedereen die lid is van de KNWU of de NTFU dat heeft, en dat je dan een heel
systeem hebt van rekening rijden daar op dat ding. Je hebt dan gewoon een tolpoort waar je doorheen
moet, dan heb je helemaal niemand nodig. Je moet dat gewoon interactief via die chip of via een
ander registratiesysteem doen. Op die manier kun je het ook nog een beetje sturen, als er
bijvoorbeeld op een bepaald parcours te veel mensen zijn dan kun je bijvoorbeeld een poortje dicht
gooien vanwege het feit dat je met teveel mensen naar beneden of naar boven moet. Daar kun je wel
wat leuks voor verzinnen.”
Naast het feit dat de mensen die komen sporten op de berg zullen betalen via hun chip, biedt het ook
een uitkomst in het registeren van hun prestaties en dergelijke. Elke renner kan op deze manier
bijhouden hoeveel, waar, wanneer, hoe snel, et cetera, hij fietst.

10.3 Belangen sportbonden
De belangen die deze sportbonden hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden zijn gericht op
het maken van omzet. In essentie zijn het commerciële bedrijven welke veelal diensten verkopen aan
sporters en verenigingen. Het meeste geld wat zij verdienen komt vanuit lidmaatschappen van leden,
sponsoring en subsidiering. Dit neemt niet weg dat waarschijnlijk de meesten werknemers passie
hebben voor de sport waar zij voor werken. Ze komen vaak zelf uit de sport en beoefenen de sport
ook zelf. Net zoals de geïnterviewden Mark Torsius van de NTFU, wie een zeer gepassioneerde
mountainbiker is.
Henk Beusekom (KWNU). “Wij vinden de wielersport belangrijk als sport, het op de juiste wijze
begeleiden van sporters, het aanbieden van sporten voor alles en iedereen. En dit alles gecontroleerd
laten gebeuren. En natuurlijk om meer mensen te laten fietsen, want het is gewoon een mooie sport.

10.4 Conclusie sportbonden
De essentie van mountainbikesportbonden ligt hem in de belangbehartiging van de sporters en
daarmee indirect ook de sportlocaties. Ondanks dat het relatief commerciële organisaties zijn, zetten
zij zich volledig, vanuit de optiek dat de wielersport een mooie sport is, in om de sport groter te maken
binnen Nederland. Voor de berg en de downhill mountainbikesport die daarop gefaciliteerd wordt, is
het in essentie niet noodzakelijk om samen te werken met deze organisaties. Zij hebben geen
specifieke wensen als het gaat om de bouw of exploitatie van de sport. Behalve als het gaat om
wedstrijden, dan zijn er een aantal regelementen vereist aan de parcours. Maar omdat de
mountainbikesportbonden zich inzetten voor de sport is het interessant voor de berg om met deze
organisatie te werken. Zij hebben bijvoorbeeld de expertise in huis voor het ontwerpen en aanleggen
van parcours, het implementeren van chipsystemen voor de betaling en registratie van mountainbikers
en zij kunnen als intermediair dienen in overleg met gemeenten en dergelijke over de bouw van de
berg of over het binnen halen van bijvoorbeeld een wereldkampioenschap. Iets wat voor de publiciteit
van de berg erg interessant kan zijn en waar vanuit de KNWU interesse voor getoond is. Hierbij is het
wel van belang dat de sportbonden overtuigd worden van het idee dat de berg echt gerealiseerd kan
worden. Ondanks dat zij het een zeer interessant idee vinden, zijn ze nog vrij sceptisch of de berg er
echt kan komen. Als dit wel het geval blijkt te zijn dan zullen zij hun organisatie aanpassen op de
hierdoor ontstane mogelijkheden voor de mountainbikesport.
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Deel III
Conclusies en aanbevelingen
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11. Algehele conclusies
Binnen deel twee van dit onderzoek zijn de resultaten en analyses weergeven die voortgekomen zijn
uit het desk- en veldonderzoek. Vanuit deze resultaten is door middel van conclusies antwoord
gegeven op de deelvragen van dit onderzoek. Binnen dit hoofdstuk wordt vanuit deze conclusies
antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt
geformuleerd:

‘Wat zijn de wensen en behoeften vanuit de downhill mountainbikesport ten aanzien van de
toekomstige berg in Nederland?’

Om te beginnen worden de wensen en behoeften van de sporters zelf uiteengezet aan downhill
gerelateerde diensten en faciliteiten en de beleving die hieromheen gecreëerd kan worden. Dit is
aangevuld met de wensen van mountainbikesportbonden die effect hebben op de exploitatie van de
sport op de berg. Deze wensen en behoeften zijn vanuit het perspectief van best practices van
downhill mountainbike locaties verder gespecificeerd. Daarna wordt er vanuit een ondersteunende rol
aangegeven wat de downhill sport op jaarbasis op kan leveren en er wordt profiel weergegeven van
de downhill mountainbiker. Als laatste worden er vanuit de wensen en behoeften en het profiel van
een heterogene doelgroep, kleinere homogene subdoelgroepen onderscheiden. Hierin is onderscheid
gemaakt tussen de beginnende, de gevorderde en de expert downhill mountainbiker.
Vanuit deze informatie is er vanuit een breed perspectief een duidelijk antwoord gegeven op wat de
wensen en behoeften zijn die vanuit de downhill mountainbike scene van invloed zijn op de berg.

11.1 Wensen en behoeften
De essentie waar het er bij deze sport om gaat is het krijgen van een kick door het ondernemen in een
extreme en avontuurlijke activiteit en dit alles doen in een ongedwongen ‘laidback-achtige’ sfeer.
Binnen de lifestyle van deze sport staan plezier en gezelligheid voorop. Deze sfeer moet doorgezet
worden tot en met het werkzame personeel. Het is belangrijk dat de doelgroep zich thuis voelt en ook
kan conformeren aan het personeel dat werkzaam is op de parken. Dit is ook een aantrekkingsfactor
waarvoor men de sport beoefend. Hierbij is het van belang dat men kan ontsnappen aan de realiteit in
een natuurlijke en rustgevende omgeving. Binnen bikeparken is dit niet altijd haalbaar maar er moet
een goede balans zitten tussen natuurgebied en pretpark en de berg moet zo echt mogelijk
aanvoelen. De natuur is een belangrijk onderdeel aan de sport en draagt bij aan het bieden van een
vluchtmogelijkheid aan de dagelijkse sleur. Men wil de natuur kunnen zien, voelen, ruiken, proeven en
horen. Naast het uitzicht zal ook dit bijdrage aan de esthetische beleving.
Binnen de extremiteit wil men graag grenzen kunnen verleggen in een veilige doch progressieve
manier. Hierbij is het van belang dat er een grote diversiteit is in het aanbod, waardoor iedere type
fietser zich kan vermaken en in zekere maten in staat van flow terecht kan komen. Daarbij is het voor
de gevorderde een extra kick om door de lucht (airtime) te kunnen vliegen. Daarnaast heeft men
affiniteit met het reisaspect wat bij de sport komt kijken. Men vindt het leuk om nieuwe
mountainbikelocaties, parcours en omgevingen te ontdekken.
De berg moet een multidisciplinair bikepark worden met een breed pallet aan moeilijkheidsgraden en
parcours. Binnen de parcours moeten alle denkbare obstakels te vinden zijn. Het aantal parcours dat
op de berg aanwezig moet zijn is volgens de doelgroep ‘zoveel mogelijk’. Dit geldt ook voor de
hoogtemeters en lengte van de parcours. Wat in ieder geval van belang is, is dat elke discipline een
plek krijgt en dat er binnen een aantal disciplines verschillende parcours met verschillende
moeilijkheidsgraden aangeboden worden. De hoogtemeters van de parcours voor het downhillen en
het freeriden moet minimaal liggen tussen de 300 en 600 meter en de lengte minimaal één kilometer.
De parcours kunnen wel op verschillende manieren bereden worden, de zogeheten lijnen. Zo kan één
parcours multi-inzetbaar zijn voor meerdere moeilijkheidsgraden.
Het bovenstaande komt vanuit de visie die voortkomt uit het profiel van de downhill mountainbiker. In
principe beoefenen alle downhill mountainbikers ook andere disciplines en zij zouden deze graag
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terug willen zien op de berg. Daarnaast is de opstap om te beginnen met het downhill mountainbiken
te groot waardoor er op deze manier een grotere doelgroep aangesproken kan worden. Vanuit de best
practices kwam ook naar voren dat bikeparken ingesteld zijn om vanuit een grote diversiteit voor ieder
niveau en type fietser iets te kunnen bieden. Voor de lerende beleving van het bikepark is dit ook van
belang. Als ieder binnen zijn niveau uitgedaagd wordt en er veel niveaus aangeboden worden, kan
men sneller onderdompelen in een lerende beleving. De disciplines welke het meeste terug moeten
komen op de berg zijn downhill en freeride en in mindere maten fourcross, dirt jumpen en slopestyle.
Tussen de disciplines zit veel overlap en deze worden ook vaak gecombineerd binnen parcours. Zoals
uit de best practices is gebleken, komt het bijvoorbeeld voor dat een parcours begint met downhill,
vervolgens overgaat of gecombineerd wordt met freeride en eindigt in een fourcross of dirt jump baan.
Hierbij is het van belang dat men altijd kan kiezen of men met een bepaalde discipline verder wil gaan.
Dit kan bijvoorbeeld door middel van lifttussenstops gecreëerd worden. Hierdoor kan de berg ook
verdeeld worden in moeilijkheidsgraden.
Ondanks alle wensen en behoeften is het voor het ontwerp en de aanleg van de parcours van belang
dat er een aantal professionele zogeheten ‘trailbouwers’ aan te pas komen. Zij kunnen op basis van
ervaring en kennis, bepalen wat de meest interessante, innovatieve en baanbrekende parcours zijn.
Het betrekken van de doelgroep bij de aanleg van parcours kan ook bijdragen aan de lerende
beleving. Men is bezig met het bouwen van obstakels welk daarna beoefend kunnen worden. Dit kan
ook een gevoel van trots teweeg brengen wat ook weer bindend werkt aan het bikepark.
Voor de bouw van de berg en de exploitatie is het niet noodzakelijk om rekening te houden met
sportbonden. Behalve als het gaat om wedstrijden, dan zijn er een aantal regelementen vereist aan de
parcours. Wel kunnen zij helpen bij het ontwerp van parcours en als intermediair dienen bij
gesprekken tussen overheden, parcoursbouwers, bosbeheerders en dergelijke. Hier hebben zij de
kennis voor in huis en zij zullen hierbij helpen vanuit het belang dat de sport groter wordt. Ook kunnen
zij een beslissende factor spelen in het binnenhalen van kampioenschappen, iets wat voor de
publiciteit van de berg interessant is en waar vanuit de KNWU interesse voor getoond is.
Veiligheid binnen de parcours is erg belangrijk. Vanuit de wensen en behoeften van de downhillers en
de analyses van de best practices zijn verschillende elementen naar voren gekomen die toegepast
moeten worden op de berg. Voor de veiligheid en ook voor het onderhoud van de parcours is het
belangrijk om bij de aanleg van parcours rekening te houden met verschillende richtlijnen die
opgesteld zijn vanuit de International Mountain Bicycling Association (IMBA). Dit zijn bijvoorbeeld
regels over de steilheid van de berg waarmee watererosie voorkomen kan worden.
Qua faciliteiten is de doelgroep snel tevreden, als het bovenstaand in orde is dan zullen zij al komen.
Wat bleek uit de best practices, is dat de faciliteiten die gebruikt worden voor het skiën ook gebruikt
worden voor het mountainbiken. Dit zijn bijvoorbeeld horecagelegenheden, verkoop en verhuur
winkels en de skilift. Dit is meer dan voldoende om te voorzien in de behoeften van de mountainbiker.
Het is wel van belang dat de lift goed werkt en dat er een snelle doorstroom aan mensen wordt
gerealiseerd.
Verder zijn helden zoals omschreven in de lifestylekenmerken van belang binnen de sport. Als er
bekende sporters werkzaam zijn of in ieder geval komen sporten op het park, dan zal dit positief
werken op de bezoekersaantallen van het bikepark. Hiermee kan ook, zoals gebleken uit de best
practices, bekendheid verworven worden. Deze sporters kunnen ook clinics geven. Een belangrijk
onderdeel aan het begeleiden van de sporters. Clinics moeten in alle maten en vormen gegeven
worden voor alle niveaus. Dit zal ook bijdragen aan de lerende beleving. Hierbij kan het aanbieden
van testcentra ook een rol in spelen. Hiermee wordt bedoeld dat men fietsen kan testen waarna deze
gekocht kunnen worden. Hier kan ook vanuit een promotioneel oogpunt samen gewerkt worden met
een fietsmerk. Iets wat vanuit de best practices veel gedaan wordt.
Voor het bepalen van prijzen zijn verschillende methodes gebruikelijk binnen de scene. Dit zijn
bijvoorbeeld prijsverschillen in seizoenen of de manier van afname (online of op het park). Verder
worden er kortingen gegeven als men meerdere dagen achter elkaar in een park verblijft of meerdere
dagen een fiets/materiaal huurt. Ook bieden de parken rittenkaarten of tijdsgeboden liftpassen aan.
Daarnaast hanteren zij meerder leeftijdscategorieën waar verschillende prijzen voor gelden.
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De extremere vormen van het mountainbiken hebben een internationaal karakter, waardoor
bikeparken de naam van de stad gebruiken als merk en veel doen aan de bereikbaarheid van het
park. In essentie wordt er op de website een grote hoeveelheid aan informatie geboden over het
reizen naar en de omgeving van het bikepark. Dit zijn bijvoorbeeld vervoers- en parkeermogelijkheden
en wegcondities
De bikeparken maken gebruik van allerlei soorten promotie. In essentie zijn het commerciële bedrijven
die hun boodschap via allerlei kanalen verspreiden. De boodschap toont het extreme en stoere
karakter van de sport in een ‘laidback-achtige sfeer’. Er zijn een aantal elementen die eruit springen
waarop de bikeparken zich promoten. Dit zijn vooral de evenementen die zij organiseren. Het extreme
karakter van de sport trekt veel bezoekers en de bikeparken worden hier internationaal om geroemd.
De hele sport op zich is namelijk al een hele beleving om naar te kijken. Het is een vrij extreme sport
waar de experts adembenemende capriolen uithalen. Dit heeft een hele grote entertainende
belevingswaarde. Wanneer er binnen het bikepark op de berg de mogelijkheden geboden worden
voor een echt extreem parcours, dan zal dit ook veel toeschouwers kunnen trekken. Daarbij is het
binnen de sport gebruikelijk dat men filmpjes maakt van zichzelf. De doelgroep zou graag willen dat er
op de berg vanuit een geïntegreerd systeem ook filmpjes gemaakt worden van hun afdalingen. Hierbij
kan ook een lerende beleving plaats vinden doordat de tijd geregistreerd wordt en er feedback
gegeven kan worden door andere downhill mountainbikers. Deze filmpjes zouden getoond kunnen
worden in de aanwezige horeca. Deze filmpjes promoten ook indirect het park, doordat deze verspreid
worden via fora en sociale media. Vanuit de KNWU is aangegeven dat zij chipsystemen hanteren
welke ook gebruikt zouden kunnen worden op de berg. Elke fietser zou een chip kunnen krijgen
waarmee hun tijd geregistreerd wordt. Dit zou gekoppeld kunnen worden aan het systeem waarmee
gefilmd wordt en dit kan ook dienen als betalingssysteem.
11.1.2 Omzet
Vanuit een ideale situatie wordt er geschat dat er puur voor het beoefenen van de extremere
mountainbike disciplines, ongeveer 35.000 bezoekers per jaar naar de berg zouden kunnen komen.
Dit vermenigvuldigd met de berekende gemiddelde besteding van verschillende sporters, is er geschat
dat deze sport ! 1.837.500,- op jaarbasis op kan leveren. Dit staat los van hotelovernachtingen,
diners, clinics, evenementen en dergelijke. Deze omzet is geschat binnen het mountainbikeseizoen
(april/mei tot oktober/november).
Binnen de stichting zal bepaald moeten worden of dit rendabel genoeg is voor de berg. Er kan wel
gezegd worden dat er vanuit de scene een hele grote belangstelling is voor de berg. Zij kunnen
immers hun sport niet of nauwelijks beoefenen in Nederland. Maar zoals in de volgende paragraaf
omschreven staat, betreft het een kleine doelgroep welke naar schatting niet exponentieel zal groeien
met de komst van de berg. Dit komt omdat het een relatief gevaarlijke en dure sport is waardoor de
doelgroep beperkt blijft. Door de kleine doelgroep zou gezegd kunnen worden dat deze niet rendabel
genoeg is voor de exploitatie van deze sport op de berg. Echter uit onderzoek is gebleken dat de
exploitatie van de mountainbikesport meer gezien moet worden als een aanvulling op een business
case van een skigebied. Een skigebied kan in de warmere maanden goed ‘omgetoverd’ worden tot
een mountainbikegebied, aangezien de faciliteiten relatief hetzelfde zijn. Hierdoor kan een dergelijk
gebied het hele jaar gebruikt worden waardoor het meer rendabel gemaakt kan worden. Daarnaast
heeft deze sport een grote entertainende belevingswaarde wat voor de internationale bekendheid en
promotie van de berg erg interessant kan zijn.
11.1.3 Downhill mountainbikers
De populatie downhill mountainbikers binnen Nederland is klein. Dit komt omdat de sport niet in
Nederland beoefend kan worden, het een dure sport is, er (nu nog) veel voor gereisd moet worden en
omdat er risico’s komen kijken bij de sport. Binnen Nederland beoefenen ongeveer 250 tot 1000
mensen deze sport. In essentie zijn er weinig tot geen mensen die alleen de discipline downhill
beoefenen. De meesten beoefenen meerdere disciplines. Omdat het instapniveau om te beginnen
met downhill mountainbiken hoog ligt is het van belang om een breed palet aan te bieden zodat de
algehele mountainbikesport kan groeien en daarmee ook de downhill discipline
De doelgroep heeft een gemiddelde leeftijd van 18 tot 35 jaar, is in ongeveer 80 á 90 procent van de
gevallen een man en heeft een gemiddeld opleidingsniveau tussen het MBO en HBO. Diegenen die
momenteel de sport beoefent in Nederland zijn bereid veel te betalen en te reizen voor de sport.
Hierin geldt hoe beter de parcours, hoe meer men bereid is te reizen en geld uit te geven. Diegenen
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die momenteel in Nederland de sport beoefenen zijn vrij fanatiek waardoor deze bereidheid vrij hoog
ligt. Geschat wordt dat naar mate de populatie groeit door de komst van de berg, deze gemiddelde
bereidheid onder de doelgroep kleiner zal worden omdat men minder ver hoeft te reizen en er
hierdoor een grotere doelgroep getrokken zal worden. Voor de sport is men ongeveer het volgende
bereid te betalen: entree !25,-, bescherming ! 25,-, fiets ! 45,- eten en drinken ! 10,- en clinics ! 90,-.
Dit komt redelijk overeen met de gevraagde prijzen van best practices van downhill locaties. Alleen
bikepark Whistler in Canada gaat hier ver boven. Oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat dit relatief het
beste bikepark is ter wereld.
Als men de sport beoefend dan is het over het algemeen echt een dagactiviteit. Als zij hun sport
binnen Nederland kunnen beoefenen dan zullen ze hier niet overnachten. Door de reistijd die
momenteel met de sport gepaard gaat beoefenen de meesten downhill mountainbikers hun sport in
het weekend. Gemiddeld wordt de sport door de doelgroep twee keer per maand beoefend en een
gedeelte hiervan verblijft één keer per maand een heel weekend bij een bikepark. Verder zijn er nog
verschillende die de sport maar een aantal keer per jaar beoefenen.
Binnen Nederland heeft de lifestyle van de sport zich nog niet zo gemanifesteerd als in landen waar
de sport veel populairder is. Toch zijn er ook binnen Nederland overeenkomende lifestylekenmerken
te onderscheiden. Als de sport binnen Nederland zal groeien dan wordt geschat dat de lifestyle meer
naar voren zal komen. Momenteel is de hele scene heel vriendelijk. Men helpt elkaar en ook naar
buitenstaanders zijn ze heel open en behulpzaam. Het gaat bij de sport meer om de fun dan om
prestatie. Bij wedstijden komt het prestatiegerichte op individuele wijze wel terug, maar dit uit zich niet
in een competitieve sfeer. Kenmerken hiervan zijn dat er respect betuigd wordt naar elkaar en dat
men elkaar helpt. De sfeer rondom de sport wordt vaak getypeerd als ‘laidback’ (relaxt). Dit is terug te
zien in de houdingen, uitingen en rituelen van de doelgroep. Buiten de sport om is men ook heel
behulpzaam voor elkaar. Dit is goed terug te zien binnen de mountainbikefora.
Binnen de sport zijn de helden een belangrijk onderdeel. Dit zijn grote sportmannen die de top vormen
binnen de wedstrijdsport. Deze mannen worden gehypt door merken als Red Bull. Zij bepalen door
hun manier van zijn en stijl, het gedrag en bijvoorbeeld kledingkeuzes van de doelgroep. De symbolen
binnen de sport zijn veelal het dragen van casual kleding met allerlei sport gerelateerd merken erop.
Men wil graag laten zien dat ze onderdeel zijn van de sport. Daarbij is de kleding die gedragen wordt
tijdens het sporten, ook onderdeel van hun identiteit. Dit zijn grote, vel gekleurde pakken waar veel
beschermende onderdelen bij horen.
11.1.4 Onderscheiden doelgroep
De heterogene doelgroep downhill mountainbikers is al een vrij homogene doelgroep. Deze sport is
vrij extreem waardoor de doelgroep beperkt wordt. Daarbij zijn momenteel de meesten die de sport in
Nederland beoefenen relatief fanatiek. De sport kan vrijwel niet beoefend worden in Nederland en het
is een relatief dure sport, waardoor zij überhaupt al veel over moeten hebben om hun sport te
beoefenen. Echt socio-demografische verschillen zijn hierdoor niet of nauwelijks te onderscheiden.
Behalve dat er door het extreme gehalte aan de sport de populatiegrote steeds kleiner wordt
naarmate het niveau vordert. Zo zijn er maar weinig die het extreem hoge niveau aankunnen. Binnen
Nederland liggen de schatting op tientallen mensen die een echt extreem parcours ongeschonden af
kunnen. Dit heeft te maken met de steilheid van de parcours en de obstakels die verwerkt zijn in de
parcours. Wat wel opvalt, is dat de mate waarin iemand fanatieker met de sport bezig is, bepalend is
voor de mate waarin men bereid is te reizen en geld uit te geven voor de sport. Dit houdt in dat
ondanks dat de doelgroep kleiner wordt naar mate het niveau omhoog gaat, men wel meer bereidt is
om te reizen en geld uit te geven aan de sport. Daarbij is dit ook van invloed op de frequentie
waarmee men de sport beoefend. Binnen de lifestyle zijn diegene die zich willen identificeren met de
sport ook relatief fanatieker met de sport bezig. Binnen de sport zelf liggen deze verschillen in de mate
van een kick willen krijgen, in flow kunnen komen, grenzen op willen zoeken en risico’s willen nemen.
Voor de minder gevorderde is veiligheid dus meer van belang. Verder zijn de experts binnen de sport
meer prestatie gericht dan de minder fanatieke downhill mountainbiker.
Facilitair gezien zijn er binnen de doelgroep geen echt verschillen te onderscheiden. Binnen de
parcours zijn deze verschillen te onderscheiden in de moeilijkheidsgraden die de berg moet bieden.
Dit is het beginners, gevorderde en expert niveau. Ook hiertussen zouden verschillen of
overlappingen kunnen zitten. Ook kunnen verschillende niveaus binnen verschillende parcours
gecombineerd worden door de eerder genoemde chickenways en de mogelijkheid om op één

112

Afstudeerrapport: Die Berg Komt Er! Downhill mountainbiken

7 januari 2013

parcours meerdere lijnen aan te leggen. Onderstaand wordt per niveau aangegeven wat de
verschillen zijn binnen de parcours:
Beginner
Voor de beginnende mountainbiker moeten er makkelijke en gladde parcours aangeboden worden. Dit
gaat wel meer richting de freeride discipline want het echt downhillen moet pas vanaf het gevorderde
niveau aangeboden worden. De parcours moeten relatief weinig hoogtemeters hebben. Daarnaast
moeten parcours brede paden, lage hellingsgraden en relatief korte lengtes hebben. De obstakels die
gebruikt worden moeten makkelijk begaanbaar zijn, zoals kleine drops, lage en brede north shores,
kleine sprongen, et cetera. De obstakels moeten altijd te vermijden zijn door middel van chickenways.
Voor dit niveau is het ook goed om een oefenbaantje aan te bieden binnen het bikepark waar de
verschillende disciplines en obstakels terug komen zodat men de technieken onder de knie kan
krijgen. Daarnaast kunnen er ook een pumptrack gebouwd worden waar iedereen op kan fietsen.
Gevorderde
In essentie is het verschil tussen dit niveau en de beginners veelal dat de parcours steiler, smaller,
langer en/of ruwer zijn en er wordt meer gebruikt gemaakt van obstakels. De obstakels zijn ook wat
extremer zoals, grotere sprongen en drops. Obstakels kunnen over het algemeen nog steeds
vermeden worden of er wordt gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld tafelsprongen of dubbel sprongen
waardoor dit ook voor minder gevorderden toegankelijk is. Voor het downhillen kunnen wortelsecties
en rock gardens (stenen) in het parcours verwerkt worden. Verder is het voor dit niveau ook mogelijk
om de wat makkelijkere jump parken neer te zetten voor de dirt jump en de slopestyle discipline.
Expert
Voor de echte expert zijn de parcours zeer extreem, steil en smal en de obstakels zijn ronduit
gevaarlijk als je hier geen ervaring mee hebt. De obstakels hoeven over het algemeen niet vermeden
te kunnen worden. Zeker niet binnen een wedstrijdparcours. De obstakels houden bijvoorbeeld drops
in tot tien meter, gap sprongen waar een normaal mens bang van wordt en lange, steile, en ruwe
secties met stenen en wortels.
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12. Aanbevelingen
Vanuit de resultaten, analyses en conclusies worden in dit hoofdstuk diverse aanbevelingen gedaan
richting de stichting Die Berg Komt Er, met betrekking tot de geformuleerde doelstelling. De
doelstelling van dit onderzoek was als volgt geformuleerd:

‘Inzicht krijgen in de wensen en behoeften vanuit de downhill mountainbikesport, ten einde gericht
advies te kunnen geven hoe de dienstverlening en de facilitering er voor deze sport op de toekomstige
berg in Nederland uit moet zien om optimaal aan te sluiten op de downhill mountainbike scene.’
De essentie van de aanbevelingen gaan over hoe het geheel aan diensten en faciliteiten er als
product voor de downhill mountainbikesport uit moet zien om de optimale invulling van de berg te
kunnen realiseren. De aanbevelingen zijn onderverdeeld in verschillende thema’s, te weten: de berg,
de doelgroep, parcours, promotie en betalings- en registratiesystemen.

12.1 De berg
De berg moet vanuit een bikeparkconstructie geëxploiteerd worden. Dit houdt in dat er een
commercieel gebied van gemaakt wordt waar men de extremere vormen van het mountainbiken tegen
betaling kan beoefenen. Het is slim om het gebied zo af te stellen dat er in de wintermaanden aan
wintersport gedaan kan worden en in de warmere maanden aan mountainbiken. De faciliteiten die
gebruikt kunnen worden zijn namelijk in essentie hetzelfde en op deze manier kan over een heel jaar
heen gebruik worden gemaakt van dit gebied. Hierin is het van belang dat er goede liftmogelijkheden
aanwezig zijn met een snelle doorstroom aan gebruikers.
Het bikepark moet een multidisciplinair gebied worden. De downhill mountainbiker heeft de behoefte
om meerdere disciplines te beoefenen als hij een bikepark bezoekt. Daarbij ligt het instapniveau om te
beginnen met het echte downhillen relatief hoog waardoor het een gezondere basis is voor een
bikepark om een breed pallet aan te bieden binnen meerdere disciplines. Zo kan er een veel grotere
doelgroep aangesproken worden, zal het bikepark beter bezocht worden en de doelgroep downhill
mountainbikers zal vergroot worden. Om deze reden moeten er ook binnen de disciplines
verschillende moeilijkheidsgraden aangeboden worden. Hoe meer diversiteit er binnen de disciplines
en de moeilijkheidsgraden zit, hoe beter het bikepark zal lopen en hoe meer er aan de wensen en
behoeften van de doelgroep zal worden voldaan.
Natuur
De kunstmatige berg moet voor deze sport wel echt een berg zijn. Het is voor deze doelgroep
belangrijk dat zij in een natuurlijke omgeving hun sport kunnen beoefenen. Ze willen de natuur kunnen
zien, ruiken, voelen, proeven en horen. Het kunstmatige gehalte moet in ieder geval zo min mogelijk
naar voren komen. De natuur draagt bij aan het ontsnappen aan de dagelijkse realiteit en men vindt
het fijn om rust te kunnen vinden op de berg. Uiteraard is het binnen een commercieel gebied niet
volledig mogelijk om alles natuurlijk te houden. Het is in ieder geval van belang dat er een goede
balans zit tussen een natuurgebied en een pretpark.
Sfeer
De sfeer in en rondom de berg moet heel relaxt zijn. Er moet een ongedwongen ambiance hangen
waarbinnen plezier en gezelligheid goed tot zijn recht komt. Dit zijn waarden die binnen de lifestyle
centraal staan en een reden waarvoor de doelgroep de sport te beoefent. Het personeel dat
werkzaam is op de berg moet ook op deze manier ingesteld zijn. De doelgroep moet zich hiermee
kunnen conformeren. Hierin wordt geadviseerd om de helden binnen de sport te betrekken bij het
bikepark. Dit zijn de grote sportmannen die binnen de wedstrijdsport de top vormen. Men kijkt hier
binnen de lifestyle tegen op en zal ook een reden zijn om het bikepark te bezoeken en bijvoorbeeld
clinics af te nemen, welke gegeven kunnen worden door deze helden.
Ligging
Het downhill mountainbiken heeft een internationaal karakter. Men reist veel om hun sport te
beoefenen en doet dit in verschillende landen. De aller bekendste bikeparken ter wereld worden ook
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letterlijk bezocht door mensen van over de hele wereld. De namen van deze parken zijn ook
gerelateerd aan de stad waar zij bij liggen. Vanwege deze reden wordt er geadviseerd met de ligging
van de berg rekening te houden. Het zou bijvoorbeeld ideaal zijn als de berg enigszins in de buurt kan
liggen van een grote, internationaal bekende stad. Dit zou bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam
kunnen zijn. Om de bereikbaarheid van het park te vergroten, is het zaak om op de website van het
bikepark alle vervoersmogelijkheden aan te geven voor het bereiken van de berg.
De bouw
De berg zal modulair gebouwd worden. De eerste fase zal naar verwachting rond de 350 meter zijn.
Het advies hierin is dat er op deze initiële module een bikepark aan te leggen waar het niveau niet
extreem hoog is. Er moet vooral gericht worden op de beginners en de gevorderde. In essentie zijn
hierbinnen alle disciplines mogelijk. Voor de echte extreme parcours en daarmee ook een
wereldbekerparcours, moet de berg toch meer richting de 500 tot 800 hoogtemeters gaan. Op deze
manier kunnen de extremere vormen van het mountainbiken groeien binnen Nederland. Binnen de
volgende module kunnen de extremere parcours aangelegd worden.
Voor de uiteindelijke bouw van de berg en daarbij de aanleg van de parcours, wordt geadviseerd om
vanuit professionele parcoursbouwers te werken. Het bikepark valt of staat bij de bouw van goed
parcours en hierdoor in het noodzakelijk om mensen die vanuit kennis en ervaring het meest perfect
afgestemde park kunnen bouwen. Hierbij wordt geadviseerd om dit in samenwerking te doen met
sportbonden. Zij hebben de expertise binnen handbereik om de parcours te ontwerpen en aan te
leggen. Daarbij kunnen zij een intermediaire rol bieden in de overleg met overheden en andere
organisaties. Zij brengen veel overtuigingskracht met zich mee en hebben aangegeven om vanuit het
belang van de sport hier graag aan mee te werken.
Voor de aanleg van de parcours wordt geadviseerd om te werken met de richtlijnen die vanuit de
International Mountain Bicycling Association (IMBA) worden gesteld. Deze zijn opgesteld op basis van
ervaring met veiligheid, onderhoud en goed afgestemde parcours. In deze richtlijnen staan
bijvoorbeeld manieren om watererosie te voorkomen, iets wat een groot probleem kan vormen op een
afdalend parcours.
Met de uiteindelijke aanleg van de parcours wordt geadviseerd om de doelgroep te betrekken in het
proces. Hierdoor kan de doelgroep gebonden worden aan het park en een grote lerende beleving
vormen voor de sporters.

12.2 Doelgroep
Binnen de conclusies is de heterogene doelgroep, welke eigenlijk al een vrij homogene doelgroep is,
nog verder gespecifieerd tot kleinere subdoelgroepen. Hieruit is gebleken dat er maar weinig mensen
de echte extreme parcours aankunnen. Het advies hierbij is daarom om niet te veel te richten op deze
doelgroep. Hoe lager het niveau des te groter de doelgroep. Deze doelgroep is wel meer bereid te
reizen en te betalen voor de sport. Dit wil zeggen dat het bereik, internationaal gezien, relatief hoog
ligt als hierop gericht wordt. Daarnaast heeft deze doelgroep waarschijnlijk eigen materiaal waardoor
zij minder uit zullen geven binnen het bikepark aan het huren van bijvoorbeeld een fiets. Toch is deze
doelgroep heel interessant. Er zal voor deze doelgroep toch minimaal één á twee parcours geboden
moeten worden. Deze doelgroep en hetgeen zij doen, heeft namelijk een hele grote entertainende
waarde. Dit trekt bezoekers en hiervoor is het interessant om evenementen te organiseren voor de
exploitatie van de sport. Dit zijn bijvoorbeeld wereldkampioenschappen downhill of slopestyle
evenementen, waar een grote belangstelling voor is.
Daarnaast wordt er geadviseerd om voor de echte beginners een aantal parcours binnen de
verschillende disciplines te bieden, of verschillende disciplines binnen één of twee parcours. Maar de
focus binnen het bikepark moet liggen tussen het beginners en het gevorderde niveau in. Dit heeft de
meeste potentie voor het bikepark op de Nederlandse berg.

12.3 Parcours
Binnen de ideale situatie dat de berg hoger is dan 500 meter, wordt er geadviseerd om in ieder geval
de volgend aantal parcours aan te leggen binnen het bikepark. Binnen de disciplines kunnen ook
combinaties gemaakt worden en binnen de parcours kunnen verschillende lijnen aangelegd worden
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zodat deze door verschillende niveaus bereden kunnen worden. Hierbij wordt wel geadviseerd dat de
niveaus die bereden kunnen worden op één parcours niet te ver uit elkaar liggen om ongelukken te
voorkomen. De parcours moeten wel goed onderhouden worden en het wordt geadviseerd om
minimaal één keer paar jaar de parcours te vernieuwen om interessant te blijven voor de doelgroep:
Oefenparcours;
• Er moet een parcours aanwezig zijn waar diegene die net begonnen zijn met de sport kunnen
oefenen. Hierbij moeten simpele variaties aan obstakels in zitten die voorkomen binnen de
disciplines.
Pumptrack;
• Voor kinderen en beginners is dit een mooie optie om te beginnen. Dit is een klein rond
parcours met heuvels.
Downhill;
• Beginners/gevorderde parcours die niet al te extreem is maar wel een echt downhill parcours
is met sprongen, drops, wortels, stenen en ruwe ondergronden.
• Expert parcours, in vergelijking met de gevorderde is dit parcours een steiler en grover
parcours met gevaarlijke onvermijdbare obstakels. Hierbij moet rekening gehouden worden
met wereldbeker eisen die gesteld worden vanuit de UCI.
Freeride;
• Beginnersparcours met variatie aan obstakels.
• Gevorderde parcours met variatie aan obstakels.
• Beginners/gevorderde parcours gebouwd op snelheid waar een grote mate van flow kan
ontstaan. In het parcours moeten kombochten en tafelsprongen verwerkt worden.
• Beginners north shore parcours.
• Gevorderde/expert north shore parcours.
Dirt jumpen;
• Een gevorderde parcours maar wel met tafelsprongen zodat ook de iets minder gevorderde er
op kan.
Slopestyle;
• Een parcours voor de gevorderde/experts met extreme obstakels welke ook voor
evenementen kunnen dienen.
Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk aspect binnen de sport. Men gaat met grote snelheden van de parcours af
en hierbij is het genoodzaakt dat er verschillende maatregelen getroffen worden om de veiligheid te
waarborgen. Ook hier moet vanuit professionals gekeken worden hoe dit het beste geïmplementeerd
kan worden. Dit zijn in ieder geval vluchtmogelijkheden binnen de beginner en gevorderde parcours,
aanduiding van de moeilijkheidsgraden bij de parcours, verkeersborden, vangnetten, stootkussen en
een goed EHBO beleid. Daarnaast moeten er strikte regels gelden binnen het park aangaande het
gedrag van de mountainbikers.

12.4 Promotie
Evenementen
Zoals eerder genoemd is het voor de promotie van een bikepark erg goed om een groot evenement te
organiseren. Binnen de scene zijn er een aantal bikeparken wereldwijd die bekend staan om deze
evenementen en hierdoor als goede bikeparken worden gezien binnen de doelgroep. Hoe beruchter
het park is, hoe meer free publicity er gegenereerd kan worden. Vanuit de KNWU is hier ook animo
voor getoond om een ondersteunende rol te bieden bij de organisatie van dergelijke evenementen.
Sportbonden
Er wordt geadviseerd om de sportbonden te overtuigen dat de berg er echt kan komen. Samen met
hen kan er door het gedeelde belang van het vergroten van de sport, publiciteit gegenereerd worden.
Hier staan de bonden voor open. Dit zou al voor de realisatie van de berg kunnen maar in ieder geval
bij de opstart van het bikepark.
Samenwerken
Voor het bikepark wordt geadviseerd om samen te werken met branche gerelateerde merken. Zij
kunnen veel aan sponsoring doen en er zou een deal gesloten kunnen worden met bijvoorbeeld een
fietsmerk waarvan de fietsen verhuurd en verkocht kunnen worden in het bikepark. Dit gebeurt al
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binnen deze branche en dit kan goed werken voor de promotie van beide bedrijven en het bikepark
krijgt hierdoor korting op het aanschaffen van fietsen en materialen om te verhuren. Daarnaast zou er
een testcentra aangeboden kunnen worden waar de fietsen getest kunnen worden van deze merken
voordat deze verkocht worden. De fietsen zijn erg duur en voor deze doelgroep zou het fijn zijn als ze
de fiets eerst kunnen testen voordat ze hem kopen.
Online
Ook naast het beoefenen van de sport is men veel bezig met de sport. Zeker de fanatiekelingen kijken
veel filmpjes en zitten op mountainbikefora en sociale media. Vanuit de stichting kan hier op
ingespeeld worden door zelf een forum te koppelen aan de website van de berg of in ieder geval
samen te werken met deze fora. Een goed voorbeeld hiervan is Pinkbike.com. Een internationale
website waar verschillende bikeparken mee samenwerken. Deze fora kunnen veel doen voor de
publiciteit van het park. Daarnaast is het binnen de sport gebruikelijk om via de fora met mensen in
contact te komen om de sport te beoefenen. Hier kan vanuit de berg ook op ingespeeld worden door
dergelijke mogelijkheden te creëren via de website of sociale media van de berg.

12.5 Betalings- en registratiesystemen
Er wordt geadviseerd om een integraal betalings- en registratiesysteem toe te passen binnen het
bikepark. Dit houdt in dat er een chip geplaatst wordt op de fietsen waardoor prestaties vastgelegd
kunnen worden, de locatie bepaald kan worden van de fiets en door het personaliseren van de chip
zou het ook als betalingssysteem kunnen dienen. De prestaties die vastgelegd kunnen worden,
bieden de mogelijkheid voor de sporters om te weten in welke tijd zij een parcours afleggen. Voor de
downhill discipline is dit een pre aangezien het een racegerichte sport is. Deze informatie zou via een
‘app’ naar de telefoon van de gebruiker gestuurd kunnen worden. Daarnaast kan er door het bepalen
van de locatie, door middel van bijvoorbeeld katrolsystemen, de sporters vastgelegd worden op video.
Dit kan een grote entertainende waarde hebben als deze filmpjes bijvoorbeeld in de aanwezige
horeca getoond worden en er kan door middel van deze filmpjes feedback gegeven worden aan de
fietsers door bijvoorbeeld een expert binnen de sport. Iets wat goed kan werken voor de lerende
beleving binnen de sport en deze filmpjes kunnen indirecte promotie genereren doordat deze
verspreid worden op het internet. Daarnaast kan er door middel van het bepalen van de locatie van de
fiets gekeken worden hoeveel en waar men gefietst heeft. Hier zou een betalingssysteem aan
gehangen kunnen worden waardoor men bijvoorbeeld niet meer in de rij hoeft te staan voor het
verkrijgen van een liftpas. Ook kan het dienen voor de veiligheid van het park omdat er direct gezien
kan worden waar de meesten fietsers zijn. Er kan dan bijvoorbeeld door middel van poortsystemen
bepaalde parcours dichtgegooid worden als er een opstopping plaats heeft gevonden of een ongeluk.
Daarnaast kan er hierdoor meer rust gecreëerd worden op de parcours wat ook een element is
waarvoor men de sport beoefend.
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Deel IV
Bronnen
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