Samenvatting evaluatierapporten

Club : 78 HOOGSTRAATSE WIELERTOERISTEN VZW
Aantal verslagen ingediend : 7

Algemeen
Was er afpijling vanop de invalswegen naar de vertrekplaats?

71%

Kwam deze afstand overeen met de aangegeven afstand?

100%

Opmerkingen : geen

Infrastructuur en accomodatie
Liggen parking, inschrijving en douches gegroepeerd, dwz
minder dan 500 m uiteen?

100%

Capaciteit parking voldoende?

100%

Capaciteit inschrijving voldoende?

100%

Capaciteit douches voldoende?

100%

Waren douches en kleedkamers proper?

100%

Waren er vrouwendouches aanwezig?

100%

Was er warm water?

100%

Inschrijving en ontvangst
Was het tarief aangeduid?

100%

Werd het tarief gerespecteerd?

100%

Was er een vlotte inschrijving (minder dan 10 min
aanschuiven)?

100%

Was er een infostand met Vlaamse Wielrijder & Biker,
VWB-folders, andere

100%

Waren er spandoeken en beachvlaggen van VWB
opgehangen?

100%

Waren deze spandoeken hoog genoeg gehangen (opdat er
geen fietsen tegen konden gezet worden)?

100%

Afpijling
Was de zichtbaarheid van de pijlen voldoende?

100%

Was de afpijling duidelijk?

100%

Werden splitsingen duidelijk aangeduid?

100%

Bevoorrading
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Waren de bevoorradingsposten gelijkmatig verdeeld over het
parcours?

71%

Was er ook gratis drank op de korte afstanden?

100%

Was er voldoende bevoorrading voor iedereen?

100%

Waren er spandoeken en beachvlaggen van VWB
opgehangen?

100%

Waren deze spandoeken hoog genoeg gehangen (opdat er
geen fietsen tegen konden gezet worden)?

100%

Veiligheid
Was er een wegbeschrijving met noodnummer beschikbaar?

100%

Stonden er seingevers bij de startlocatie en parking?

100%

Werden er gevaarborden gebruikt?

100%

Werden deze gevaarborden efficiënt gebruikt?

100%

Opmerkingen : geen
Was de locatie van de bevoorradingsposten veilig?

100%

Opmerkingen : geen

Parcours
Liep het parcours over onverharde wegen?

75%

Was het parcours goed berijdbaar? (dwz parcours zonder
extreem modderige stroken , onneembare hellingen, andere
onverantwoorde hindernissen...)

100%

Opmerkingen : geen
Was er een kidstoer?

100%

Was er bevoorrading voor de kids?

100%

Was er bevoorrading voor begeleidende ouders?

100%

Was het parcours haalbaar voor de kids? (dwz parcours
zonder extreem modderige stroken, onneembare hellingen,
andere onverantwoorde hindernissen...)

100%

Opmerkingen : geen

Divers
Was er een afspuitstand?
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Was de capaciteit van de afspuitstand voldoende? (max. 10
minuten wachttijd)

71%

Werd er een geschenk gegeven, een gratis consumptie, gratis
tombola...

0%

Opmerkingen : geen

Opmerkingen
Opmerkingen : in orde
--Indien men van 08uur tot 10 uur meer dan 1000 man de wei in stuurt en er dan maar 1 controle is
voor alle afstanden zou men moeten weten dat er lange wachtrijen ontstaan, idem dito voor de
afspuitstand.De tocht was schitterend en goed georganiseerd met heel wat seingevers aan
oversteekplaatsen.
--Goed berijdbaar en veilig parcours
--Goede bevoorrading en afpijling. Succesvolle organisatie met veel inschrijvingen!
--Goede organisatie en mooi parcours
Goede en ruim voldoende bevoorrading op een veilige plaats
Seingevers op gevaarlijke oversteekplaatsen
Afspuitstand bemand door organisatie ging heel vlot
Fietsparking was door de vele deelnemers te klein ( kan je op voorhand niet weten)
--Zeer mooie en goed uitgepijlde tocht, heel veel deelnemers wat resulteerde in lange wachtrij aan
bevoorrading, goede organisatie
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