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1. INLEIDING 
 

1.1 Motocross of Nations 
De Motocross of Nations, afgekort MXoN, is een jaarlijkse motorcrosswedstrijd waarin deelnemende 

landen vanuit de hele wereld hun beste motorcrossrijders afvaardigen om in landenteams te strijden 

voor de titel. Het evenement vindt jaarlijks plaats als afsluitende wedstrijd van het motorcrossseizoen. 

De Motocross of Nations vormt een zeldzame confrontatie tussen de beste motorcrossers uit de 

wereldkampioenschap serie (MXGP) en de beste motorcrossers uit het kampioenschap in de Verenigde 

Staten (AMA Pro Motocross). Men zou het kunnen vergelijken met een confrontatie tussen rijders uit 

de Formule 1 en de Indy Car. Het resulteert in een uniek deelnemersveld dat nog eens versterkt wordt 

doordat het team in drie categorieën moet crossen. Op 28 en 29 september 2019 vond de MXoN plaats 

op het TT circuit in Assen. Het Nederlandse team (TeamNL), bestaande uit Jeffrey Herlings, Glenn 

Coldenhoff en Calvin Vlaanderen, werd voor het eerst in de geschiedenis van de MXoN wereldkampioen.  

 

1.2 Organisatie Motocross of Nations 
De organisatie van de Motocross of Nations steekt als volgt in elkaar. De internationale motorbond, de 

FIM, heeft de rechten voor een groot aantal jaren verkocht aan de Youthstream Group. Deze partij 

benadert Nederland voor de organisatie van het evenement en legt dit vervolgens ter goedkeuring voor 

aan het Management Counsel van de FIM. De organisatie van het evenement wordt door de FIM 

toegewezen aan de Nederlandse bond, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). De 

KNMV verleent op haar beurt de vergunning om het evenement te organiseren aan een ervaren 

organisator van motorwedstrijden, in dit geval Stichting MXGP Assen. In deze stichting hebben 

Motorclub Assen en omstreken en LDP International B.V. zitting.   

De Stichting MXGP Assen sluit dan een overeenkomst met de Youthstream Group voor het recht om het 

evenement te mogen organiseren. De FIM en de KNMV blijven eindverantwoordelijk voor het 

wedstrijdgedeelte en zien met diverse wedstrijdofficials en afgevaardigden toe op naleving van het 

wedstrijdreglement.   

In termen van bemanning levert de FIM de wedstrijdleider, het hoofd van de baancommissarissen, een 

medisch directeur en een technisch directeur. Deze directeurs hebben de beschikking over enkele 

tientallen ‘officials’ van de KNMV, die op hun beurt samenwerken met meer dan 100 medewerkers van 

de lokale organisator, in dit geval de Stichting MXGP Assen. Het TT Circuit Assen treedt met circa 20 

mensen op als facilitair bedrijf, waar het gaat om het gebruik van de circuitruimtes, terreinen en kassa’s.   

De Youthstream Group draagt met meer dan 100 medewerkers zorg voor de registratie van het 

evenement voor televisie en voor de implementatie van sponsorrechten. De lokale organisator Stichting 

MXGP Assen is verantwoordelijk voor de lokale organisatie en promotie van het evenement en treedt 

op als contractpartner van de Youthstream Group, als huurder van het TT Circuit en opdrachtgever voor 

de aanleg van de baan. 
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1.2 Doelstellingen MXoN 
De Stichting MXGP Assen heeft voor de organisatie van de MXoN een subsidieaanvraag gedaan bij het 

Ministerie van VWS vanuit het beleidskader subsidiëring sportevenementen. In de onderbouwing van 

deze aanvraag zijn enkele doelstellingen geformuleerd die met de organisatie van de MXoN gerealiseerd 

worden. Hieronder worden, in het kort, de belangrijkste doelstellingen van de MXoN weergegeven. 

 

Economische impact 
In het haalbaarheidsonderzoek is een prognose opgesteld van de economische impact van de MXoN op 

de provincie Drenthe. Hierbij is gewerkt volgens WESP-richtlijnen1 en met inachtneming van de 

bestaande prognosemodule. Het gaat hierbij om directe effecten die echt additioneel en zijn niet het 

gevolg van een verschuiving van de ´lokale´ vraag in de tijd.   

In deze prognose zijn de volgende bestedingen meegenomen:  

 De additionele bestedingen van deelnemers, bezoekers, sponsoren, technici en media  

 De additionele bestedingen vanuit de organisatie  

 
In de prognose zitten ook een aantal onzekerheden waardoor er betrouwbaarheidsmarges ingebouwd 

moeten worden. Er wordt getracht zo transparant mogelijk te zijn over deze onzekerheden. Voor 

motorcross evenementen zijn helaas weinig (betrouwbare) onderzoeken beschikbaar die gebruikt 

kunnen worden. Daarom moet er vergeleken worden met andere evenementen, die wellicht een heel 

ander karakter hebben.  

Hoewel er grondig gezocht is naar een zo goed mogelijke onderbouwing van deze prognose zal toch een 

betrouwbaarheidsinterval van 25% gehanteerd moeten worden bij deze prognose. Dit betekent dat de 

verwachte economische impact voor Drenthe van de MXoN tussen de € 6.000.000 en € 10.000.000 zal 

liggen.  

 

Kennisdeling 
De Stichting MXGP Assen hoopt zich te kunnen aansluiten bij het Platform Evenementenmanagers van 

NOC*NSF. Vervolgens brengen zij graag het evenement Motocross of Nations te zijner tijd in als 

gespreksonderwerp. Gezien het feit dat binnen dit evenement gewerkt wordt vanuit een enigszins 

andere invalshoek dan traditionele sportevenementen, denkt Stichting MXGP een waardevolle bijdrage 

te kunnen leveren aan het platform. 

 
Verbinding met andere activiteiten/side events 
Daarnaast is het een logische stap aansluiting te zoeken met het landelijke programma voor 

talentontwikkeling van de KNMV. Hierbij maakt de bond onder andere gebruik van ex-wereldkampioen 

John van de Berk.  

In Drenthe loopt het programma Op Fietse naar school. Dit is voortgekomen uit Drenthe Beweegt en 

maakt als inhoudelijk thema onderdeel uit van de ambitie van Drenthe om fietsprovincie nummer 1 te 

zijn en te blijven. Het project wordt toegepast gedurende de looptijd van het schooljaar en er is 

samenwerking gezocht met organisaties. 

 
 

                                                           
1 https://evenementenevaluatie.wordpress.com/  

https://evenementenevaluatie.wordpress.com/
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Commerciële partners 
Aansluitend op het spin-offprogramma zal een sponsorpropositie geschreven worden die aansluiting 

zoekt bij partners die het evenement kunnen activeren bij het grote publiek. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan een partner binnen het thema ‘techniek’, die via het programma ‘techniek is teamsport’ het 

evenement helpt uitdragen. Ook bestaande partners kunnen hun steentje bijdragen op dit vlak. 

 
Mediawaarde 
De Motocross Grand Prixs zijn uitgezonden in 180 landen, waarbij een live uitzending tot stand kwam in 

64 landen. Per GP was er wereldwijd in potentie een totaal aantal kijkers van maar liefst 797,9 miljoen. 

(Bron: Nielsen Sport, iov Youthstream Group, 2017).  

 
Internationale promotie van de BV Nederland  
Eerder is al vastgesteld dat er, naast de internationale TV-exposure, met de Motocross of Nations ook 

een enorm potentieel bereik is via livestream en sociale media. Deze kanalen zullen worden ingezet om 

Holland Promotie te voeren. Concreet kan dat door reclame te plaatsen op strategische plaatsen binnen 

camerabereik. Daarnaast zullen toeristische beelden verwerkt worden in promotievideo’s en zal dit ook 

een vast item worden in de online content voor de social media kanalen. 

 

1.3 Methode evaluatie doelstellingen 
De stichting MXGP Assen heeft de Hanzehogeschool, lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap 

gevraagd een evaluatie uit te voeren van de MXoN. Met deze evaluatie dient primair verantwoording 

afgelegd te worden aan het ministerie van VWS ten aanzien van de verkregen subsidie.  

Wij hebben de hiervoor genoemde doelstellingen geëvalueerd. Daarbij hebben we onderscheid 

gemaakt in de economische impact van de MXoN, de organisatorische waarde en de commerciële- / 

mediawaarde.   

Aangezien het haalbaarheidsonderzoek voor de MXoN ook door onderzoekers van het lectoraat 

Praktijkgerichte Sportwetenschap is uitgevoerd is het niet integer als zij ook het onderzoek uitvoeren 

naar de gerealiseerde economische impact van de MXoN. Om belangenverstrengeling te voorkomen 

zijn collega onderzoekers van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen gevraagd om als externe 

onderzoekers de economische impact inzichtelijk te maken. Jelle Schoemaker en Bertrik Berfelo namen 

dit onderzoek voor hun rekening.  

In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de drie deelstudies beschreven. Ten eerste wordt de 

economische impact omschreven, ten tweede de organisatorische waarde en ten derde de 

commerciële- & mediawaarde. In hoofdstuk 3 worden de leerpunten uit het organisatieproces van de 

MXoN omschreven, daarin wordt onderscheid gemaakt in succesfactoren en verbeterpunten. 

Hoofdstuk 4 is de conclusie.  
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2. DE WAARDE VAN DE MOTORCROSS OF 

NATIONS 
 

De doelstellingen ten aanzien van de economische impact worden geëvalueerd in 2.1. De deelstudie die 

hieraan ten grondslag ligt (uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen) is te vinden in de 

bijlage. 

De evaluatie van de doelstellingen ten aanzien van ‘verbinding met andere activiteiten/side events’ staat 

vermeld in paragraaf 2.2. De doelstellingen ten aanzien van de commerciële partners, de mediawaarde 

en de internationale promotie van de BV Nederland zijn samen te vatten onder de noemer 

‘Commerciële- en mediawaarde’ en worden geëvalueerd in paragraaf 2.3. 

 

2.1 Economische impact2 
Voor dit onderzoek dienden de WESP-richtlijnen als uitgangspunt. Er is onderzoek gedaan naar het 

bezoekersaantal, het bezoekersprofiel en de economische impact. Een uitgangspunt bij de richtlijn voor 

het inzichtelijk maken van de economische impact is dat alleen additionele bestedingen mee worden 

geteld. Dit zijn bestedingen die zonder het plaatsvinden van de MXoN niet gedaan zouden zijn.  

Daags na de MXoN zijn digitale vragenlijsten verstuurd naar bezoekers. Er is een Nederlandse, een 

Engelstalige en Duitstalige vragenlijst waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen3: 

1. Samenstelling en omvang gezelschap; 

2. Herkomst; 

3. Aantal dagen bezoek MXoN 

4. Aantal dagen aanvullend bezoek Assen/Nederland; 

5. Overnachtingen; 

6. Uitgaven; 

7. Totaaloordeel MXoN; 

8. Intentie herhalingsbezoek Assen/NL; 

9. Enkele stellingen over ervaringen in Assen/Nederland; 

10. Inspiratie om zelf (meer) te gaan sporten 

11. Profielkenmerken (incl. sportgedrag). 

In totaal zijn 613 bruikbare enquêtes van de bezoekers in het onderzoek meegenomen. 

De bestedingen van de deelnemers en begeleiding, en vertegenwoordigers van de media zijn geschat 

op basis van informatie van de projectorganisatie en inzichten bij vergelijkbare sportevenementen. De 

bestedingen van de projectorganisatie zijn inzichtelijk gemaakt.  

 

                                                           
2 Dit betreft een samenvatting van het totale eindrapport naar de beleving, bezoekersaantallen en economische 
impact van de MXoN. Het totale rapport is te vinden in de bijlage.  
3 Aspecten 8 en 9 en 10 zijn niet vereist bij de WESP-richtlijn, maar vormen – het projectplan van het evenement 
indachtig - een interessante aanvulling. 



 
7 

Herkomst bezoekers 
Opvallend veel bezoekers kwamen uit het buitenland (65%). Vooral uit Groot-Brittannië en Duitsland 

kwamen veel bezoekers maar ook uit Frankijk en België. In totaal zaten er 37 verschillende 

nationaliteiten in de steekproef. Uit de gegevens van de kaartverkoop blijkt dat 36% van de kaarten aan 

Nederlanders zijn verkocht. De provincie Noord-Brabant was met 31% het best vertegenwoordigd. Dit 

komt mogelijk doordat de drie Nederlandse atleten die deelnamen uit deze provincie afkomstig zijn. De 

noordelijke provincies zijn mogelijk ondervertegenwoordigd in de steekproef vanwege dat alleen 

bezoekers met een online gekochte ticket zijn benaderd voor deelname aan dit onderzoek. 

 

Bezoekersaantal 
De Motocross of Nations trok over de twee evenementdagen in totaal 24.800 bezoeken. Hiervan werd 

een groot deel online verkocht via Platinum. Aan de kassa werd tijdens het evenement zo’n 13% van de 

kaarten verkocht. Gemiddeld bezocht een bezoeker het evenement 1,8 dagen. Dit maakt dat er 

ongeveer 14.000 unieke bezoekers zijn geweest op het evenement.  Ongeveer 95% van alle bezoekers 

geeft in ons onderzoek aan dat ze zonder het evenement niet in Drenthe zouden zijn geweest. Deze 

13.236 bezoekers zijn additioneel voor de Drentse economie. Zij kwamen gemiddeld 1,8 dagen naar het 

evenement waardoor dit resulteerde in 23.400 additionele bezoeken voor de provincie Drenthe. 

Ongeveer 91% van de bezoekers gaf aan dat ze zonder het evenement niet in Noord-Nederland zouden 

zijn geweest en uit het onderzoek blijkt dat zij het evenement gemiddeld 1,8 dagen bezoeken. Dit 

resulteerde in 23.200 additionele bezoeken voor de noordelijke provincies (inclusief Drenthe). 

Het aantal unieke bezoekers bij de MXoN in Nederland is een stuk lager dan bij voorgaande MXoN in 

Duitsland (2013),  Letland  (2014),  Frankrijk  (2015),  Italië  (2016)  en  Groot‐Brittannië  (2017). Ook 

was het de verwachting dat er bij de MXoN meer bezoekers zouden komen dan bij de MXGP’s die in 

2016, 2017 en 2019 op het TT Circuit plaatsvonden. Grote spelbreker is waarschijnlijk het weer geweest 

in combinatie met de trend dat Belgen en Nederlanders last-minute bepalen of zij een sportevenement 

gaan bezoeken: 

“Het weer heeft zeker een rol gespeeld in het aantal Nederlandse en Belgische bezoekers. De 

weersvoorspellingen waren verschrikkelijk. Ik ben een liefhebber van de sport, maar ik was thuis 

gebleven. Als het beter weer was geweest dan zou dat zo 10.000 bezoekers meer opgeleverd hebben. 

Dat past wel meer in de trend van last-minute ticket kopen. Belgen en NL doen dat veel later. Bij de 

Gamma Racing Day gaan mensen pas twee dagen van te voren de kaartjes downloaden.” – Organisator 

MXoN  

 

Ervaringen bezoekers 
De bezoekers waren erg te spreken over de organisatie van de MXoN. Slechts 7% van de bezoekers gaf 

het evenement een onvoldoende als rapportcijfer. Uit de opmerkingen bleek dat men het vaakst 

ontevreden was over de hoge (toegangs)prijzen en de afstand tot het parcours. Bijna 4 op de 10 

bezoekers gaf een rapportcijfer van een 9 of hoger. Gemiddeld gaf men de MXoN een 8,0. Uit een 

nadere analyse blijkt dat men vooral (zeer) tevreden was over de parkeergelegenheid (85%). Ook was 

men over het algemeen (zeer) tevreden over de organisatie en de gastvrijheid. Het minst tevreden was 

men over het eten en drinken en de side-events (mits deze bezocht was). Iets meer dan de helft van de 

bezoekers was hier (zeer) tevreden over. 

Meer dan de helft van de bezoekers is positiever geworden over de regio als vrijetijdsbestemming. Bijna 

40% had hierover geen mening. 
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Het is opvallend dat de bezoekers het evenement met een 8,0 waarderen, aangezien het het hele 

weekend erg regende. Veel bezoekers kwamen in groepsverband en zijn echte motorcrossliefhebbers.  

“Als je met een groep vrienden bent als groepsuitje kan je het wellicht beter hebben dat je tot je enkels 

in de modder staat. Qua spektakel had het evenement de juiste ingrediënten; Door het “duistere” weer 

en lichtinval geeft de omgeving van het TT Circuit een bepaalde sfeer aan een evenement, het TT Circuit 

geeft bezoekers de mogelijkheid nog steeds schoon op de tribunes plaats te nemen en met TEAM NL als 

winnaar natuurlijk.” – Organisator MXoN 

 

Economische impact 
De economische impact van een sportevenement wordt gedefinieerd als de extra bestedingen die door 

dit evenement veroorzaakt worden in een bepaalde afgebakende omgeving van het evenement, in dit 

geval de provincie Drenthe en Noord Nederland (provincies Drenthe, Friesland, Groningen en 

Overijssel). Dit is op wens van de projectorganisatie omdat vanwege de ligging van het TT Circuit 

verwacht werd dat er ook hotelovernachtingen in Groningen, Drachten en wellicht Zwolle zijn geboekt. 

Een additionele bezoeker voor Drenthe geeft gemiddeld 150 euro uit tijdens een dag op de MXoN. 

Hiervan gaat het grootste gedeelte naar tickets/toegangsgelden die bij de organisatie terecht komt 

(daar komen we bij de organisatie impact op terug). Dit geldt ook voor het eten en drinken en overige 

uitgaven van het evenement. Dat maakt dat de extra bestedingen in de Drentse economie bijna 40 euro 

per persoon per bezoek bedraagt. Vermenigvuldigd met het aantal additionele bezoeken (23.400) zorgt 

dit voor €923.000 aan bezoekersbestedingen voor de provincie Drenthe.   

De additionele bezoekers van buiten de noordelijke provincies geven gemiddeld 165 euro uit. Ook 

hiervan belandt het grootste deel bij de organisatie (waar we later bij organisatie impact op terug 

komen). De uitgaven in Drenthe en elders in Noord-Nederland bedraagt in totaal ruim 60 euro. Met 

23.200 additionele bezoeken levert dit dus voor de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en 

Overijssel gezamenlijk €1.400.000 aan economische impact op. 

Omdat er veel regen viel tijdens de MXoN is ook gevraagd of de weersomstandigheden invloed hebben 

gehad op de bestedingen. Hiervan geeft 7 op de 10 bezoekers aan dat dit het geval is geweest. Ongeveer 

8% van de bezoekers schat in dat ze door de MXoN de regio in de komende 12 maanden zeker (vaker) 

gaan bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden. Voor 14% is de kans hierop waarschijnlijk. Ongeveer 11% geeft 

aan de regio hiervoor zeker niet opnieuw te gaan bezoeken. 

Ook aan overnachtingen en extra bestedingen door een langer verblijf in Drenthe geven de bezoekers 

geld uit. In totaal profiteert de Drentse economie voor €2.800.000 aan bestedingen die de bezoekers 

aan de MXoN veroorzaken. Voor de noordelijke provincies samen (inclusief Drenthe) is dat €3.900.000.   

De deelnemers en begeleiding (540 personen in totaal) zorgen door uitgaven aan overnachtingen en 

dagbestedingen voor een totale additionele economische impact van €270.000. De 223 

mediavertegenwoordigers zorgen voor een economische impact van €64.000 

De Stichting MXGP Assen werkte met een budget van ongeveer €3.000.000 miljoen euro. €2.300.000 

van de inkomsten kwam van buiten Drenthe en de overige noordelijke provincies. Dit geld zou zonder 

het evenement niet in deze economie zijn beland. Echter, een deel van deze inkomsten is gebruikt om 

producten, diensten en afdrachten te betalen aan organisaties buiten de lokale economie. Zo is 

ongeveer €1.500.000 afgedragen aan de buitenlandse rechtenhouder Youthstream. Verder zijn er 

kosten gemaakt voor televisie- en beveiligingszaken. Dit maakt dat €1.800.000 de noordelijke provincies 

(inclusief Drenthe) weer heeft verlaten. Ongeveer €500.000 van de inkomsten die zijn verkregen van 
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buiten de noordelijke provincies is daarmee uiteindelijk in de lokale economie beland. Dit is de netto 

economische impact vanuit de organisatie van het evenement.  

De Motocross of Nations heeft voor de provincie Drenthe ongeveer €3.700.000 aan additionele 

bestedingen opgeleverd. Het grootste gedeelte is veroorzaakt door de bezoekers (77%). De deelnemers 

zorgden voor €270.000 aan extra bestedingen, de media €64.000 en de organisatie voor een half 

miljoen.  De noordelijke provincies samen (dus inclusief Drenthe) hebben voor ongeveer €4.800.000 aan 

extra inkomsten gerealiseerd. Het verschil komt door de bezoekers die van buiten dit gebied kwamen 

in een groter gebied hun bestedingen hebben gedaan. Vooral overnachtingen en aan eten en drinken 

hebben bedrijven in een grote cirkel rondom Assen geprofiteerd van het evenement.   

Vanuit lokale overheden is gezamenlijk ongeveer €180.000 in het evenement geïnvesteerd. Elke euro 

dat deze overheden ‘in het evenement investeerde’ resulteerde in nog eens twintig euro aan extra 

bestedingen van buitenaf, in de Drentse economie. Daarbij moet worden opgemerkt dat er nog andere 

financiers (zoals VWS) waren die het evenement mogelijk hebben gemaakt. 

 

Analyse economische impact 
De doelstelling ten aanzien van de economische impact was gebaseerd op de verwachte economische 

impact uit het haalbaarheidsonderzoek. In het haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan van 77.000 

bezoeken en 37.000 unieke bezoekers. Zij zouden, tezamen met de aanwezige teams, 

vertegenwoordigers van de media, en de projectorganisatie, zorgen voor een economische impact 

tussen de €6.000.000 en €10.000.000 in Drenthe.  

Er zijn in totaal 14.000 unieke bezoekers bij de MXoN in Assen geweest die gezamenlijk 24.800 bezoeken 

hebben gepleegd. 95% van de 14.000 bezoekers was zonder de MXoN niet in Drenthe geweest, dat is 

een heel groot percentage in vergelijking met andere sportevenementen.  

De gerealiseerde economische impact is ongeveer €3.700.000 voor de provincie Drenthe en ongeveer 

€4.800.000 voor de noordelijke provincies samen (dus inclusief Drenthe).  

Reden voor de lagere economische impact is dat er veel minder bezoekers zijn gekomen bij de MXoN 

dan gedacht. De hoofreden hiervoor is het slechte weer. Echter, als het zonnig en droog was geweest 

dan had dat, volgens de organisator van het event, wellicht 10.000 bezoekers meer opgeleverd. 

Daarmee was het totaal aan unieke bezoekers op 24.000 uitgekomen, nog steeds minder dan de 37.000 

unieke bezoekers waarvan was uitgegaan in de haalbaarheidsstudie. 

Ondanks dat er minder bezoekers waren dan verwacht, bleken de aanwezige bezoekers echte ‘diehards’ 

te zijn die het evenement zeer positief gewaardeerd hebben. Hoewel het hele weekend de regen met 

bakken uit de lucht viel, waardeerden zij het evenement met een 8,0. Een groot goed en een belangrijk 

resultaat voor de Stichting MXGP Assen en Youthstream. 

 

2.2 Organisatorische waarde 
De evaluatie van de organisatorische waarde richt zich op het inzichtelijk maken van de (ervaren) 

samenwerking van de ketenpartners (publiek en privaat) en op de ervaring van de projectorganisatie in 

deze samenwerking. En op de doelstellingen ten aanzien van kennisdeling en het verbinden van het 

hoofdevenement aan het side-event programma. 

Om inzicht te krijgen in welke mate de doelstellingen ten aanzien van de organisatorische waarde zijn 

behaald, zijn er 7 (telefonische) interviews afgenomen met betrokkenen. Deze personen zijn 
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vertegenwoordigers van de Stichting MXGP Assen, het TT Circuit, betrokken overheden en andere 

stakeholders.  

De meest opvallende uitkomsten van de interviews worden hier puntsgewijs omschreven. 

 

Succesvol evenement 
Alle betrokkenen zijn achteraf enthousiast over het evenement en de ervaren samenwerking. Men is 

tevreden over de organisatie van het evenement en hoe er, ondanks het weer, toch een feest van is 

gemaakt. De grote diversiteit van de bezoekers maakt dat het van te voren lastig in te schatten was 

welke wensen zij hadden wat betreft de randprogrammering en catering, maar dat is allemaal goed 

verlopen.   

Het internationale publiek, maar ook de rechtenhouder (Youthstream) waren enthousiast over het 

evenement. 

“Ik vind het ontzettend knap dat zij zo’n mondiaal evenement naar Assen hebben gekregen, dat is 

chapeau. En dat je die dan ook nog op een motorrace circuit laat plaatsvinden is uniek. Youthstream was 

er ook zeer tevreden over wat wij met elkaar in Assen doen.” – Betrokken stakeholder 

 

De bezoekers van de MXoN verbleven in hotels en vakantiehuisjes in Assen en omgeving (zie ook H2.1). 

Daarnaast verbleven op de MXoN Event Camping 2200 bezoekers in allerhande soorten tenten en 

campers. Ook daar was de sfeer goed, en leidde de internationale diversiteit eerder tot verbroedering 

dan tot problemen.  

“Wij zijn er wel tevreden over hoe het gegaan is. Het weer was niet heel best, dus dan moet je veel 

improviseren. Het was wel een bijzonder publiek, het waren echt liefhebbers. Er waren wereldwijd 

mensen op de camping, ook Russen, Polen en Zweden. Ieder heeft dan zijn eigen beleving, op een 

brommertje over de camping in bepaalde toestand is voor hen normaal, maar voor ons wel bijzonder.” 

– Medewerker Event Camping 

 

Veel ervaring bij Stichting MXGP Assen  
Stichting MXGP Assen heeft in 2015, 2016, 2017 en 2018 de MXGP georganiseerd op het TT Circuit. De 

MXoN was daardoor het vijfde crossevenement dat zij organiseerden in Assen. Hoewel de MXoN van 

een ander kaliber was dan een MXGP, merkten de stakeholders wel op dat de evenementorganisator 

positief opviel door hun ervaring. Ook partners die tijdens de MXGP nog niet betrokken waren laten zich 

hier positief over uit.  

“[Rol van Stichting MXGP Assen?] Die vind ik altijd hartstikke goed. Omdat ik weet wat ik kan ze van 

verwachten. Zij zorgen er altijd voor dat de basis op orde is, qua sportwedstrijd. En zij zijn altijd in staat 

om bepaalde mate van pr te genereren rondom sportwedstijd en evenement. Zij kunnen op de 

traditionele manier functionele pr genereren voor de sportwedstrijd. Indirect is dat voor stakeholders ook 

interessant.” – Betrokken stakeholder  

“[Rol van Stichting MXGP Assen] Hartstikke goed. Wij zijn van het snelle schakelen en zij ook. Zij nemen 

tijd voor je, nemen de telefoon op, schakelen snel in de mail. Als je dat zelf doet dan verwacht je dat ook 

van de andere partij. En als dat dan gebeurt dan is dat een groot voordeel.” – Betrokken stakeholder  
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Een aantal betrokkenen geeft ook aan dat zij de rol van LDP ten aanzien van het organiseren van de 

wedstrijd erg waarderen, maar dat zij de scherpte bij het organiseren van de randzaken soms missen. 

Er wordt daarbij ook aangegeven dat dit geen halszaak is en dat dit ook besproken kan worden met LDP.  

“De samenwerking met LDP is eigenlijk altijd goed, echter merk ik operationeel wel eens dat wij zelf wat 

strakker in de wedstrijd zitten dan zij.” – Betrokken stakeholder.  

 

Timing 
Er werd al eerder vermeld dat de Stichting MXGP Assen, en een groot aantal stakeholders, ook eerder 

betrokken is geweest bij het organiseren van crossevenementen op het TT Circuit. Voor de MXoN was 

het echter van belang om veel eerder de samenwerking op te zoeken, mede doordat er een projectplan 

en haalbaarheidsstudie bij het Ministerie van VWS moest worden aangeleverd. In eerste instantie is 

geprobeerd om zonder haalbaarheidsstudie en maatschappelijke activatieprogramma subsidie aan te 

vragen bij VWS, maar dit bleek minder vruchtbaar. Hierbij wordt door betrokkenen ook opgemerkt dat 

de houding van NOC*NSF terughoudend is geweest tijdens het hele proces. 

“Het verschil in de samenwerking met LDP zat hem er in dat wij voor de Nations veel eerder begonnen. 

Met Eric Kersten al ver van te voren gezeten om de projectomschrijving te maken voor de 

subsidieaanvraag voor VWS.” – Betrokken stakeholder 

“De rol van NOC*NSF  is in het begin erg moeizaam geweest. Ons voorstel is een keer afgeschoten maar 

na het haalbaarheidsonderzoek was dat beter. VWS keek, denk ik, wat gekleurd naar de auto- en 

motorsport. Daar is wel veel in veranderd de afgelopen 2 jaar omdat we atleten hebben die daar extreem 

in uitblinken. NOC*NSF was wel afhoudend. Toen het projectvoorstel eenmaal subsidie kreeg was VWS 

wel ondersteunend en enthousiast.” – Organisator MXoN 

 

PFAS 
Voor de aanleg van het 1700 meter lange crosscircuit werd er door ongeveer 1400 vrachtwagens, 

26.000 kubieke meter zand gestort op het racecircuit. In de weken voordat de vrachtwagens zouden 

beginnen met het uitrijden van het zand werd de landelijke discussie over stikstof en PFAS actueel4. Dit 

maakte dat de voorbereiding in een ander licht kwam te staan. Waar de projectorganisatie al te maken 

had met meer druk ten opzichte van de MXGP door het internationale karakter van de MXoN, kwam de 

discussie omtrent het stikstofbeleid erg slecht uit. Hierdoor kwam de planning onder druk te staan 

omdat de vanzelfsprekendheden van de vier jaren daarvoor weg waren. Geen van de betrokkenen had 

hier ervaring met ontwikkelingen zoals het nieuwe stikstofbeleid. 

“Dat zand kwam dit jaar in een heel ander daglicht te staan door de stikstof en PFAS discussie. Dat heeft 

ervoor gezorgd dat onze directie moest opschalen naar de overheden toe. Dat heeft niet direct te maken 

met de Nations, maar wel met de tijdsgeest. En daar hebben we ons ook wel zorgen over moeten maken. 

Dat heeft invloed gehad op de samenwerking. (…) Daardoor was er veel intensiever contact nodig met 

LDP, de motorclub Assen en de overheden, ook omdat het ging over onze vergunningen. Dat heeft ervoor 

gezorgd dat wij onze verantwoordelijkheden heel scherp hebben gesteld. En dat is heel goed gegaan.”   

– Vertegenwoordiger TT Circuit Assen 

 

                                                           
4 https://nos.nl/artikel/2301304-versterking-afsluitdijk-en-126-andere-grote-rijksprojecten-stilgelegd.html  

https://nos.nl/artikel/2301304-versterking-afsluitdijk-en-126-andere-grote-rijksprojecten-stilgelegd.html
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Kennisdeling & verbinding aan side-event programma 
Vanuit het Ministerie van VWS is het een eis dat de organisator van een sportevenement ook aandacht 

besteed aan de maatschappelijke activatie van het evenement als zij aanspraak willen maken op een 

subsidie voor internationale toonaangevende sportevenementen5. Stichting MXGP Assen heeft hier 

gehoor aan gegeven en in 2017 zijn er een aantal sessies georganiseerd waar maatschappelijke partners 

zijn uitgenodigd om invulling te geven aan het activatieprogramma. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het 

‘Live Like a Pro’-programma. In de projecten ligt de nadruk op de inspirerende waarde van het 

professionele motorcrossen voor een jonge doelgroep MBO-leerlingen en crossers. Hierbij is aandacht 

voor gezonde voeding, lichamelijke en mentale fitheid, een professionele werkhouding, en scholieren 

de mogelijkheid geven zich te profileren met een kans op een baan en langdurige stageplaatsen in de 

motortechniek te realiseren. 

Het Live Lika a Pro-programma (LLaP) is onderwerp geweest van een aparte evaluatie. Dit 

evaluatierapport is te vinden in de bijlage. 

Stichting MXGP Assen geeft aan dat zij zich met name focusten op de organisatie van de MXoN, en dat 

dit naast de DTM races in juli en de Gamma Racing Day in augustus al een pittige taak was. De 

betrokkenen geven aan dat het goed is geweest dat Stichting MXGP Assen niet ook zelf LLaP is gaan 

uitvoeren maar dat zij daar SportDrenthe voor gevraagd hebben.  

“Dat heeft Stichting MXGP goed opgelost door de partijen erbij te zoeken die wel een plan kunnen 

schrijven. (…) Wat er toen goed gedaan is is dat er veel mensen bij elkaar geroepen zijn en dat veel 

mensen zich eigenaar voelen van Live Like a Pro. Dat voel ik wel tenminste. Je moet het niet zien als 

motorsportevenement maar als een event waarin je laat zien hoe fit de coureurs zijn. Live Like a Pro is 

hartstikke goed gevonden en daar zijn ook alle partijen enthousiast over geweest.” – Betrokken 

stakeholder 

 

Vertegenwoordigers van de Stichting MXGP Assen zijn zelf minder content over de uitvoering van het 

Live Like a Pro-programma. De toekenning van de subsidie van het Ministerie van VWS kwam pas in 

februari 2019, iets meer dan een half jaar voor het event, en drie maanden voor de kick-off van Live Like 

a Pro. Dat zorgde voor grote tijdsdruk. Daarnaast wordt aangegeven dat de rol van SportDrenthe niet 

optimaal was in de uitvoering van Live Like a Pro. Zij waren ingehuurd als projectleider van Live Like a 

Pro omdat SportDrenthe over betere contacten zou beschikken dan Stichting MXGP Assen in het 

maatschappelijke sportveld en het onderwijs. Uiteindelijk heeft Stichting MXGP Assen alsnog een eigen 

medewerker ingezet om de projectleiding deels op te pakken omdat er (te) weinig vertrouwen was in 

de uitvoering door SportDrenthe.  

“Wij hebben SportDrenthe gevraagd om de side-events uit te voeren. Wij zijn tot een overeenkomst 

gekomen en ik denk dat onze medewerker meer de kar heeft getrokken dan dat SportDrenthe dat heeft 

gedaan. Qua snelheid en dingen implementeren heeft ons dat wel wat gekost.” – Organisator MXoN 

 
De Stichting MXGP Assen geeft tevens aan dat het vanaf het begin een uitdaging was om het Live Like a 

Pro programma te koppelen aan de MXoN. De motocrossers als rolmodellen gebruiken voor MBO 

scholieren was een goede koppeling, maar de mediakanalen van LDP waren niet toereikend om deze 

doelgroep te benaderen. SportDrenthe en sportmarketingbureau Triple Double werden gevraagd om 

Live Like a Pro en de MXoN te promoten op relevante MBO scholen in heel Nederland. Uiteindelijk zijn 

er weinig activaties uitgevoerd op relevante MBO scholen, alleen op het TT-Instituut in Assen is dit 

                                                           
5 https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01#Bijlage 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01#Bijlage
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gelukt. De kans is zeer waarschijnlijk dat de MXoN weinig geprofiteerd heeft van het activeren middels 

Live Like a Pro.   

“Waar we naar gezocht hebben is om LLAP te laten landen bij zoveel mogelijk leerlingen. Ook omdat 

motorcross een extreme sport is, maar dat hangt heel erg samen met de activatie op scholen in het land. 

Als je op 15 scholen in het hele land het gedachtengoed van LLaP kunt uitrollen dan kan de Nations 

daarvan profiteren.” – Marketingmedewerker organisator MXoN 

 

De doelstelling om aan te haken bij het platform Evenementenmanagers is niet gerealiseerd. Er heeft 

ook geen bijeenkomst van het platform plaatsgevonden bij de MXoN. De unieke opzet van de MXoN en 

het Live Like a Pro programma is daardoor niet voor het voetlicht gebracht bij organisatoren van andere 

sportevenementen in Nederland.   

 

Analyse organisatorische waarde 
De betrokken partners en de stichting MXGP Assen spreken allen over een succesvol verlopen 

evenement. Door de organisatie van de MXGP in de voorgaande vier jaren was er al de nodige ervaring 

met het organiseren van grote cross evenementen op het TT Circuit en wisten de betrokken organisaties 

ook wat zij aan elkaar hadden. Het enige verschil in de organisatie van de MXoN met de organisatie van 

de MXGP’s zat hem in het aanvragen van subsidie bij NOC*NSF voor de MXoN. Daardoor moest er 

eerder begonnen worden met de voorbereidingen omdat er een plan van aanpak voor het evenement, 

en het maatschappelijke activatieprogramma, moest worden ingediend bij VWS. Desalniettemin kwam 

de toekenning van de subsidie pas laat, wat invloed heeft gehad op de omvang en uitvoering van het 

maatschappelijke activatieprogramma.  

Betrokken partners spreken zich positief uit over het besluit van stichting MXGP Assen om niet zelf het 

Live Like a Pro programma uit te voeren, maar SportDrenthe daarvoor in te schakelen. Het 

activatieprogramma kende een unieke opzet door zich te focussen op MBO scholieren met een 

technisch profiel. De aparte evaluatie van LLaP gaat dieper in op de waarde van dit programma (zie 

bijlage voor het eindrapport). Stichting MXGP Assen is zelf ook content met de opzet van LLaP maar is 

minder tevreden over de rol van SportDrenthe in de uitvoering en de koppeling tussen de activatie van 

LLaP en de MXoN.   

 

2.3 Commerciële- en mediawaarde 
De doelstellingen ten aanzien van de commerciële partners, de mediawaarde en de internationale 

promotie van de BV Nederland zijn samen te vatten onder de noemer ‘Commerciële- en mediawaarde’.  

 

De betrokken commerciële partners zijn allen enthousiast over de mogelijkheden die hen geboden zijn, 

en die zij hebben kunnen verwezenlijken, tijdens de MXoN. Vele partners waren ook bij de MXGP’s 

betrokken, of bij andere evenementen op het TT Circuit. De tevredenheid over de commerciële 

mogelijkheden omtrent de MXoN varieert van tevredenheid over het bestedingsgedrag van de 

bezoekers aan catering, tot de goede sfeer en mogelijkheden voor de eventcamping, tot het aantonen 

van de verscheidenheid van het TT Circuit.  

Een enkele partner was voor het eerst betrokken bij de organisatie van een groot (cross)evenement op 

het TT Circuit. Zij zijn in de eerst plaats blij dat zij een bijdrage hebben kunnen leveren, en willen hun 

inbreng graag uitbouwen.   
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“Het hoofddoel was om binnen te komen bij LDP en door niet één evenement te willen helpen maar 

meerdere is ons wel gelukt. Wij zetten wel altijd in op langdurige relaties, voor meerdere jaren of 

evenementen. En dat hebben we nu wel voor elkaar kregen.” – Betrokken stakeholder 

 
Wat betreft de mediawaarde zijn de meeste betrokken partners erg enthousiast. Het bezoek van de 

Koning is ‘de kers op de taart’ als men het heeft over de aandacht voor het evenement. Dit leverde niet 

alleen mooie beelden op, maar ook concreet meer belangstelling van pers en vertegenwoordigers van 

buitenlandse ambassades.   

“Ja, het is een succes geworden. Het event. Dat heeft toch te maken met wat er in de kranten heeft 

gestaan. En dat heeft ook met unieke exposure te maken. Dat heeft ook met het Koninklijk Huis te maken, 

dat zorgt wel voor aandacht. De foto van de Koning op een crossmotor. Dat laat wel zien dat er iets 

bijzonders aan de hand was.” – Betrokken stakeholder 

“De Koning was sinds 1995 niet op het TT Circuit geweest, maar dit gaf de importantie aan van het 

evenement. TeamNL kon hier winnen, het land. De bevestiging dat de koning kwam was wel mooi. Voor 

de mediawaarde was dat wel belangrijk. We hebben accreditaties gehad alleen voor de Koning. We 

hebben meer ambassades op bezoek gekregen daardoor.” – Marketingmedewerker organisator MXoN 

 

Ook wordt aangegeven dat de mediawaarde van een andere orde van grootte was tijdens de MXoN dan 
dat het tijdens de MXGP’s in voorgaande jaren was. Er kwamen meer internationale gasten, en er was 
meer internationale aandacht voor het evenement.  
 
“Het mediabereik van de MXoN was goed en op deze wijze hebben we deels een andere groep mensen 

bereikt dan we normaliter doen. Als TT Circuit Assen hebben we laten zien wat voor enorm toegevoegde 

waarde onze accommodatie kan hebben op een motorcrossevent van deze omvang. De opvang van de 

ruim 200 mediavertegenwoordiger kon uitstekend met onze standaardvoorzieningen, zoals het Media 

centre  en onze internetverbindingen.“ – Vertegenwoordiger TT Circuit Assen 

 
Er waren in totaal 212 vertegenwoordigers van internationale media bij de MXoN en 68 

vertegenwoordigers van nationale media. Het evenement is uitgezonden in 160 landen en heeft 53 

miljoen huishoudens bereikt. Helaas is het onbekend wat de totale waarde is van de gerealiseerde 

(inter)nationale media-aandacht. Youthstream heeft alleen laten onderzoeken wat de waarde is van de 

nationale ‘postcard’; wat neer komt op een bedrag van €136.0006. 

 
Een internationaal evenement als het WK Motocross biedt mogelijkheden om de BV Nederland te 

promoten. De organisatie van de MXoN heeft hier ook op ingestoken door ‘Nations Lounges’ aan te 

bieden. De ambassades van de landen met een vertegenwoordigend cross-team werden benaderd om 

een eigen lounge te realiseren. Bij de MXGP-wedstrijden is dit nooit aangeboden. In totaal waren er 9 

ambassades die een eigen lounge  

“Voor de Nations hebben we veel hospitality bijgebouwd. Bedrijven die ook internationaal actief zijn 

kunnen we dan faciliteren. We hadden Nations Lounges gemaakt waarbij je niet alleen je land 

aanmoedigt, maar ook je contacten uitgenodigd. Via de ambassades zijn de lijntjes heel kort. Dat idee 

werkte heel goed.” – Marketingmedewerker organisatie MXoN 

                                                           
6 2019 MXGP Global Media Evaluation Report - Youthstream 
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Analyse commerciële- en mediawaarde 
De commerciële waarde van de MXoN is voor de betrokken partners ruim voldoende geweest. Zij 

hebben de mogelijkheden gekregen, en benut, om hun eigen commerciële doelstellingen te behalen.  

Wat betreft de mediawaarde zijn de meeste partners ook uitgesproken positief. Het bezoek van de 

Koning heeft bijgedragen aan veel (inter)nationale exposure. Daarnaast waren er veel 

vertegenwoordigers van (inter)nationale media aanwezig. 

De promotie van de BV-Nederland heeft goed gewerkt door ‘Nations Lounges’ aan te bieden. Hiervan 

hebben 9 ambassades gebruik gemaakt waardoor er extra internationale aandacht gegenereerd werd.  

Helaas is het onbekend wat de totale omvang is van de gerealiseerde (inter)nationale media-aandacht. 

Hier kan dus geen conclusie aan verbonden worden. 
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3. SUCCESFACTOREN EN VERBETERPUNTEN 
 
Goede rolverdeling 
De rolverdeling tussen de betrokken organisatie was uitstekend. Dat komt mede doordat men al 

meerdere crossevenementen gezamenlijk heeft georganiseerd op het TT Circuit, maar ook doordat het 

allemaal organisaties zijn die afkomstig zijn uit Assen en omstreken. Hierdoor was het makkelijk en snel 

schakelen in de organisatie, ook toen er extra druk op het proces kwam te staan door de PFAS/stikstof 

discussie.  

“Je merkt dat de samenwerking met LDP en de motorclub Assen makkelijk is omdat er al 4 crossedities 

aan vooraf zijn gegaan. Ook al is de baan iets anders en is het event iets anders. Omdat je weet wat de 

belangen van LDP zijn richting de internationale organisatie. Maar ook omdat je weet waar de krachten 

en zwaktes zitten tussen motorclub Assen en LDP, maar ook richting ons. Je raakt op elkaar ingespeeld. 

Je weet in welke geest je aan het werk bent.” – Vertegenwoordiger TT Circuit Assen 

 

Daarnaast heeft de Stichting MXGP Assen er goed aan gedaan om in een vroeg stadium organisaties te 

betrekken om mee te denken over de opzet van het maatschappelijke activatieprogramma. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat de betrokken organisaties vroeg op de hoogte waren van de plannen en men redelijk 

aan elkaar gewend was voordat er samengewerkt moest worden.  

“Dat heeft de Stichting MXGP Assen goed opgelost door de partijen erbij te zoeken die wel een plan 

kunnen schrijven. Dat is het advies aan iedereen die gewend is om wedstrijden te organiseren om vooral 

zelf te doen waar je goed in bent (organiseren) en laat iemand anders een side event oppakken.” – 

Betrokken stakeholder 

 
Diversiteit TT Circuit aantonen 
De Dutch TT (MotoGP) is het belangrijkste evenement dat jaarlijks op het TT Circuit Assen wordt 

georganiseerd. Samen met andere grootschalige evenementen, zoals bijvoorbeeld WK Superbike, 

Truckstar Festival, Gamma Racing Day, DTM en British Superbikes, maar ook meer kleinschalige 

evenementen wordt het circuit zo’n 220 dagen per jaar gebruikt. De kalender van het TT Circuit Assen 

toont een brede afnemersgroep, waarvan de evenementen jaarlijks door ruim 600 duizend 

toeschouwers wordt bezocht. 175 duizend daarvan bezoeken de Dutch TT. Ook de MXoN en de wijze 

waarop dit wereldkampioenschap kon worden georganiseerd op een locatie dat normaliter een 

wegrace circuit is, toont de diversiteit van het TT Circuit goed aan, ook richting de internationale 

afnemersgroep. Het is zeer positief dat Youthstream na afloop laaiend enthousiast was over de 

organisatie van de MXoN op het TT Circuit. 

 
Verbinding met maatschappelijk activatieprogramma verbeteren 
Wat betreft verbeterpunten kan er bij toekomstige evenementen meer aandacht besteed worden aan 

de koppeling tussen het hoofdevenement en het maatschappelijke activatieprogramma. Via de 

communicatiekanalen van de MXoN was er weinig aandacht voor LLaP. En via de communicatiekanalen 

van LLaP werd slechts een beperkte doelgroep bereikt en is de spin-off naar de MXoN minimaal geweest. 

Bij een volgend cross evenementen kunnen de communicatiekanalen van het hoofdevenement beter 

ingezet worden en kan de doelgroep van het activatieprogramma uitgebreider benaderd worden om 

ook het hoofdevenement te bezoeken.  
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Daarnaast kunnen de partners van het maatschappelijke activatieprogramma ook betrokken worden in 

de marketing van het hoofdevenement, dat heeft nu niet plaatsgevonden.  

 
Meer coördinatie op wensen partners 
Ten slotte is er van enkele partners terug gekregen dat er nog een kleine verbeterslag gemaakt kan 

worden in het bieden van mogelijkheden tot commerciële benutting en mogelijkheden om exposure te 

creëren. Daar zou relatief weinig centrale regie op zijn, maar het is ook de vraag wie die regie zou 

moeten nemen; Youthstream of stichting MXGP Assen.  

“Ik zou het prettig vinden dat er in een vroeg stadium een operationeel comité wordt samengesteld, 

zodat er een betere samenwerking gaat plaatsvinden tussen alle betrokken partijen. Ik ben van mening 

dat het nu te veel losstaande ringen zijn in plaats van de bekende Olympische ringen.” – Betrokken 

stakeholder 

“We hebben nu meer tijd dus de voorbereiding zal nog wel beter gaan. Alleen onze exposure zou 

misschien beter kunnen. Maar iets in drie weken in elkaar knallen en dan zulke positieve feedback krijgen, 

dat kan eigenlijk niet beter.“ – Betrokken stakeholder 
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4. CONCLUSIE 
 

Alles overziend kan er gesproken worden van een succesvol evenement, met TeamNL voor het eerst in 

de geschiedenis van de MXoN als wereldkampioen. 

De waardering van het evenement door de bezoekers met een 8,0 is een grote pluim voor de 

organisatie. Ondanks een weekend lang regen toch een hoge waardering krijgen is een groot goed.  

Het aantal unieke bezoekers, en de daarmee samenhangende economische impact is lager uitgevallen 

dan op basis van de het haalbaarheidsonderzoek verwacht was. In het haalbaarheidsonderzoek is 

uitgegaan van 77.000 bezoeken en 37.000 unieke bezoekers. Zij zouden, tezamen met de aanwezige 

teams, vertegenwoordigers van de media, en de projectorganisatie, zorgen voor een economische 

impact tussen de €6.000.000 en €10.000.000 in Drenthe.  

Er zijn in totaal 14.000 unieke bezoekers bij de MXoN in Assen geweest die gezamenlijk 24.800 bezoeken 

hebben gepleegd. 95% van de 14.000 bezoekers was zonder de MXoN niet in Drenthe geweest, dat is 

een heel groot percentage in vergelijking met andere sportevenementen.  

De gerealiseerde economische impact is ongeveer €3.700.000 voor de provincie Drenthe en ongeveer 

€4.800.000 voor de noordelijke provincies samen (dus inclusief Drenthe).  

 

Wat betreft de organisatorische waarde is de samenwerking tussen de stakeholders uitermate goed 

verlopen. Doordat men al vier MXGP’s in ongeveer dezelfde samenstelling heeft georganiseerd was er  

sprake van een goed geoliede machine. Het traject in aanloop naar de subsidieaanvraag bij het 

ministerie van VWS zorgde ervoor dat men voor de MXoN nog eerder met elkaar om tafel zat om de 

organisatie af te stemmen. Dit subsidietraject zorgde er echter ook voor dat er lang gewacht moest 

worden op de toekenning door VWS waardoor met name de organisatie van het maatschappelijke 

activatieprogramma in het geding kwam.   

Het is goed geweest dat de Stichting MXGP Assen niet zelf het maatschappelijke activatieprogramma 

heeft uitgevoerd, maar daar SportDrenthe voor heeft ingeschakeld. De uitvoering van het 

activatieprogramma was niet vlekkeloos, maar er zijn mooie resultaten geboekt (zie ook de aparte 

evaluatie van Live Like a Pro in de bijlage). Er heeft geen kennisdeling over de MXoN of Live Like a Pro 

plaatsgevonden met het platform evenementenmanagers. Gegeven de unieke opzet van een 

crossevenement op een wegracecircuit, en de unieke insteek van Live Like a Pro, is dat een gemiste kans 

voor organisatoren van andere sportevenementen in Nederland. 

 

De betrokken partners zijn erg tevreden over de commerciële en de mediawaarde die zij hebben weten 

te realiseren door middel van de MXoN. Er zijn vrij weinig cijfers bekend over de commerciële en de 

mediawaarde, maar de partners geven aan dat zij merkten dat de MXoN de overtreffende trap was van 

een MXGP qua omzet en aandacht. Het bezoek van de Koning aan het evenement wordt daarin gezien 

als kers op de taart.  

Kortom, een uniek evenement, op een unieke locatie. Qua uitvoering van het evenement en insteek van 

het maatschappelijke programma een voorbeeld voor andere evenementorganisatoren.  
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BIJLAGE  
 

In deze bijlage worden de eindrapporten van de onderzoeken naar de maatschappelijke waarde van 

het Live Like a Pro programma en de economische impact van de MXoN gedeeld.  
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1. INLEIDING 
 

1.1 Motocross of Nations 
De Motocross of Nations, afgekort MXoN, is een jaarlijkse motorcrosswedstrijd waarin deelnemende 

landen vanuit de hele wereld hun beste motocrossrijders afvaardigen om in landenteams te strijden 

voor de titel. Het evenement vindt jaarlijks plaats als afsluitende wedstrijd van het motorcrossseizoen. 

 

De Motocross of Nations vormt een zeldzame confrontatie tussen de beste motorcrossers uit de 

wereldkampioenschap serie (MXGP) en de beste motorcrossers uit het kampioenschap in de Verenigde 

Staten (AMA Pro Motocross). Men zou het kunnen vergelijken met een confrontatie tussen rijders uit 

de Formule 1 en de Indy Car. Het resulteert in een uniek deelnemersveld dat nog eens versterkt wordt 

doordat het team in 3 categorieën moet crossen. Op 28 en 29 september 2019 vond de MXoN plaats 

op het TT-circuit in Assen. Het Nederlandse team (TeamNL), bestaande uit Jeffrey Herlings, Glenn 

Coldenhoff en Calvin Vlaanderen, werd voor het eerst in de geschiedenis van de MXoN wereldkampioen.  

Stichting MXGP Assen organiseerde de MXoN, net als de voorgaande vier Motocross GrandPrix’s, op het 

TT-Circuit. In deze stichting hebben Motorclub Assen en omstreken en LDP International B.V. zitting.   

 

1.2 Doelstellingen maatschappelijk activatieprogramma 
In aanloop naar de MXoN in september 2019 vond er een uitgebreid activatieprogramma plaats. 

Middels het activatieprogramma wordt de aantrekkingskracht van het evenement benut om samen met 

lokale en nationale partners een maatschappelijke impact te realiseren. Uit het haalbaarheidsonderzoek 

van de Hanzehogeschool (Dijk & Slender, 2017) is naar voren gekomen wat de ambities zijn van de 

partners van het activatieprogramma. Vervolgens is bij het bepalen van de onderwerpen die aan bod 

dienen te komen in het activatieprogramma rekening gehouden met de lange-termijn visie van de 

KNMV en het beleid van de provincie Drenthe en gemeente Assen op het gebied van sport, recreatie en 

(internationale) evenementen. Hieruit is naar voren gekomen dat in het activatieprogramma de focus 

ligt op de volgende themagebieden: 

A. Gezondheid & vitaliteit 
B. Economie & werk 
C. Milieu & innovatie 
 
Binnen de themagebieden zijn verschillende resultaten en effecten benoemd om na te streven: 
 
Gezondheid & vitaliteit 
Resultaat: 
 Een ontwikkelde campagne gericht op positioneren van de motocross en die recht doet aan 

beeldvorming/imago van de sport waarin de aspecten sport, voeding, fysiek, techniek naar voren 
komen. Hierin worden de nationale motocrosshelden gepositioneerd. 

 Aansluitend trainingsprogramma voor huidige jeugdige motocrossers gericht op gezonde leefstijl 
en fysieke training in samenwerking met de Academy. 

 Aansluitend lesprogramma voor studenten in de motortechniek op het Drenthe College in Assen 
met aandacht voor gezonde leefstijl, bewegen en techniek. 
 

Beoogd effect: 
 Imagoverbetering van de sport en KNMV 
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 Deelnemers aan de programma’s zijn zich bewust wat er voor nodig is om op het niveau van de 
motocrossers die in actie komen tijdens MXoN te presteren en hebben zelf kennis en ervaring 
opgedaan hoe ze zelf gezond en actief kunnen blijven.  

 Toegenomen bewustwording over het belang van een gezonde leefstijl en kennis over wat er bij 
komt kijken om gezonder te leven.  

 Betekenisvolle DC Fit lessen: hoe kan bewegingsonderwijs aantrekkelijker en betekenisvoller 
worden gemaakt voor doelgroepen die hier niet altijd direct enthousiast voor zijn.  

 
Economie & werk  
Resultaat: 
 ‘Techniek is Teamsport’, een leerweg voor jongeren in het MBO die geïnteresseerd zijn in de 

motortechniek (TT Instituut) waarbij zij specifiek les krijgen over de motorcross en technische 
componenten daarvan. Tijdens het traject wordt gescout en de beste leerlingen mogen tijdens de 
MXoN een professioneel team versterken (met een stageplaats).  

 Tijdens het evenement is er een programma specifiek voor de leerlingen die hebben 
deelgenomen aan de leerweg waarin een kijkje achter de schermen van de professionele teams 
wordt gegeven. 

 
Beoogd effect: 
 Interesse voor deze beroepsrichting is aangewakkerd. 
 Toegenomen aandacht door de deelnemers voor een professionele werkhouding 
 Talenten krijgen de mogelijkheid zich te profileren met kans op een baan. 
 Langdurige stageplaatsen in relatie tot de motortechniek gerealiseerd. 

 
 
Milieu & innovatie 
Resultaat: 
 Symposium met verschillende workshops tijdens MXoN over biodiversiteit, veilig in en rondom 

circuits en geluidreductie voor bestuurders, natuurorganisaties, beleidsmedewerkers economie, 
recreatie, toerisme, evenementen, motocrossverenigingen. 

 
Beoogd Effect: 
 Imagoverbetering doordat er inzicht is verschaft hoe er vanuit de KNMV om gegaan wordt met de 

natuur en de overige aspecten die aan de orde komen bij het beoefenen van de sport.  
 Wederzijds begrip naar elkaar is versterkt doordat de verschillende organisaties en gebruikers op 

de juiste wijze met elkaar in gesprek zijn. 
 

1.3 Onderzoeksopzet 
De Stichting MXGP Assen heeft de Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Praktijkgerichte 

Sportwetenschap, gevraagd om de beoogde resultaten en effecten van het maatschappelijke 

activatieprogramma te evalueren. Deze evaluatie is uitgevoerd in de periode mei 2019 – februari 2020. 

In deze periode heeft een analyse van relevante documenten plaatsgevonden en zijn er interviews, 

focusgroepen en enquêtes uitgevoerd bij de betrokkenen en de deelnemers van de verschillende 

deelprojecten van het activatieprogramma.  

Een concrete omschrijving van de deelprojecten van het activatieprogramma is te vinden in hoofdstuk 

2. De evaluatie van de maatschappelijke waarde van de deelprojecten in hoofdstuk 3. Afsluitend worden 

in hoofdstuk 4 de leerpunten ten aanzien van het organisatieproces voor de betrokken stakeholders en 

organisatoren van toekomstige sportevenementen en maatschappelijke activatieprogramma’s.     
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2. LIVE LIKE A PRO 
 

Voorgenoemde doelstellingen hebben geresulteerd in diverse projecten binnen het 

activatieprogramma, genaamd Live Like a Pro. In de projecten ligt de nadruk op de inspirerende waarde 

van het professionele motorcrossen voor een jonge doelgroep MBO-leerlingen en crossers. Vervolgens 

zijn er 5 deelprojecten te onderscheiden binnen drie themagebieden van het activatieprogramma:  

4.1 Programmamanagement 
De drie themagebieden met de resultaten en effecten die nagestreefd worden zijn gegoten in een 

integraal programma dat de naam Live Like a Pro kreeg. Het thema Live Like a Pro stond centraal in de 

communicatiecampagne, maar daarmee werd ‘professionalisering’ ook het overkoepelende thema. 

Vanuit de drie overkoepelende themagebieden (strategische doelen) en de operationele doelen 

(beoogde effecten) zijn er activiteiten ontworpen die alle facetten op hoofdlijnen zouden moeten 

dekken. 

De leiding en coördinatie van het programma lag in handen van Hans Slender (SportDrenthe) en Anne 

Geurts (Stichting MXGP Assen). Na een aftrap met leidinggevenden van de verschillende partners, 

waarin overeenstemming gevonden werd op hoofdlijnen over het programma, werd per activiteit de 

details verder uitgewerkt.  

 

 

 

Het voordeel van een programmatische opzet is dat er met verschillende activiteiten aan een specifiek 

doel gewerkt kan worden, maar dat een activiteit ook meerdere doelen kan dienen. In 

Techniek=Teamsport was er bijvoorbeeld aandacht voor aantrekkelijkheid techniekonderwijs, maar ook 

voor gezonde en actieve leefstijl. Hetzelfde geldt voor een programma als MXoN Clubs waarin 

talentontwikkeling, kwaliteit begeleiding en gezonde voeding gecombineerd werden. 

De totale begroting van Live Like a Pro is €100.000. Dit bedrag is exclusief de eigen bijdrage van partners 

en van MXGP Assen, en de kosten van de evaluatie van LLaP.  
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2.2 Drenthe College FIT 
Binnen dit programma besteedt het Drenthe College (MBO) aandacht aan gezondheid van haar 

leerlingen in het deelprogramma ‘DC Fit’. Alle leerlingen van het TT-Instituut (c.a. 110) volgen binnen 

hun vakruimte het DC Fit programma. De opleiding voeding & diëtetiek van het Drenthe College is 

kartrekker van DC Fit. Het DC Fit programma komt in het teken te staan van de MXoN, met daarin 

aandacht voor gezonde voeding, fietssportlessen (BMX, MTB, baanwielrennen) en fitness. Binnen deze 

drie hoofdlijnen vinden de activiteiten plaats..  

Concrete doelstelling van MXoN DC Fit: Bewustwording generen onder de techniekstudenten voor het 

belang van een gezonde leefstijl, bewust worden over wat er komt kijken om gezonder te leven en de 

DC Fit lessen aantrekkelijk en betekenisvol maken, middels het thema Motocross, voor een doelgroep 

die niet altijd direct enthousiast is over beweging en gezondheid. 

 

2.3 Drenthe College techniekonderwijs 
Naast het DC Fit programma krijgen 10 leerlingen van de motorsleutelklas de mogelijkheid om in het 

deelprogramma ‘Techniek is Teamsport’ kennis te maken met de motorsleutelwereld. Hierin wordt 

ingegaan op een professionele beroepshouding, voeding en leefstijl (door deelname aan MXoN DC Fit 

en een extra les over voeding en leefstijl), het bezoeken van evenementen & teams en technische 

vakvaardigheden. Tevens is er de mogelijkheid om aanwezig te zijn tijdens de MXoN. Tijdens een middag 

in de week wordt er toegewerkt naar een praktijksituatie met een eventuele stageplek binnen een 

professioneel team tijdens de MXoN. Voor maximaal 5 leerlingen is er de mogelijkheid om hiervoor in 

aanmerking te komen.  

Concrete doelstelling van Techniek is Teamsport: Bij de doelgroep het enthousiasme en de interesse 

voor de motorfietstechniek- beroepsrichting aanwakkeren, toegenomen aandacht van deelnemers voor 

een professionele werkhouding, talenten de mogelijkheid geven zich te profileren met een kans op een 

baan en langdurige stageplaatsen in de motortechniek te realiseren. 

 

2.4 Talentontwikkeling met clubs 
Bij vijf motorclubs die in het bezit zijn van een eigen kantine worden activiteiten georganiseerd gericht 

op een het verbeteren van gezondheid. Tijdens de activiteiten is er aandacht voor een gezonde kantine, 

een gezond trainingsprogramma (zoals bij een Regionaal Trainingscentrum), en een gezonde leefstijl 

zoals professionele crossers leven. Er worden informatieavonden georganiseerd voor leden van 

motorclubs, hun ouders en monteurs. In totaal wordt er gestreefd naar 25 deelnemers per locatie, dus 

125 deelnemers in totaal. 

15 crossers uit het clubprogramma worden geselecteerd om mee te mogen doen aan de MXoN 
Academy tijdens het weekend van de Nations. Het wordt een weekend aangeboden die bestaat uit: 
Training MXoN, educatie certificaat, bezoek team etc.   
 
Doelstelling van de MXoN Academy: Deelnemers aan MXoN Academy zijn zich bewust wat er voor nodig 
is om op het niveau van de motocrossers die in actie komen tijdens MXoN te presteren en hebben zelf 
kennis en ervaring opgedaan hoe ze gezond en actief kunnen blijven. 
 
 



 
27 

2.5 Symposium 
De Motocross of Nations is een ideaal platform om bestuurders bij elkaar te krijgen. Met workshops 

over innovaties in het motorcrossen (E-bikes), biodiversiteit, veiligheid op circuits en de relatie tussen 

clubs en omgeving wordt een symposium georganiseerd op 27 september. Voor dit symposium worden 

motorclubs, gemeenten en bestuurders van de internationale bonden uitgenodigd om te spreken over 

het verantwoord omgaan met de motocross sport.   

Doelstelling van het symposium: Imagoverbetering doordat er inzicht is verschaft hoe er vanuit de 

KNMV om gegaan wordt met de natuur en de overige aspecten die aan de orde komen bij het beoefenen 

van de sport. Tevens versterking van het wederzijds begrip, doordat de verschillende organisaties en 

gebruikers op de juiste wijze met elkaar in gesprek zijn. 

 

2.6 Campagne 
De LIVE LIKE A PRO campagne is gericht op het positioneren van de motorcross die recht doet aan het 

imago van de sport waarin de aspecten sport, leefstijl en techniek op een positieve manier naar voren 

komen. Middels het positioneren van nationale motorcross helden in verhaallijnen worden de 

verschillende onderwerpen aangehaald. Dit zijn helden van verschillende niveaus: topcrossers, 

toptalenten, toptrainers, topclubbestuurders en topmonteurs. Tevens is er een e-sports challenge 

opgezet om de jongere doelgroep te bereiken. Ten slotte is er op diverse manieren, on- en offline, 

geprobeerd om aandacht te genereren voor het Live Like a Pro programma.  

Doelstelling: Activering van het maatschappelijk programma en haar doelstellingen (verbetering imago, 

bewustwording gezonde leefstijl, kennis/ervaring voor beter trainen/gezonde leefstijl, realisatie 

langdurige stageplaatsen motorfietstechniek etc.). Tevens imagoverbetering van de sport door de 

positieve kanten van de sport te belichten in berichten, foto’s en video’s. 

 

Partners van het Live Like a Pro-programma zijn: Provincie Drenthe, Gemeente Assen, Ministerie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KNMV, Sport Drenthe, LDP International B.V., MXGP 

Academy, Motorclub Assen en Omstreken,  TT-Instituut, Drenthe College, Jan Postema Fitness en de 

Hanzehogeschool Groningen. 
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3. EVALUATIE PROJECTEN 
 

Vanaf mei 2019 is Live Like a Pro (LLaP) gevolgd om inzicht te krijgen in de maatschappelijke waarde. In 

de periode tot en met oktober 2019 hebben er diverse acties plaatsgevonden ten behoeve van deze 

evaluatie. Hierbij een korte opsomming: 

- Digitale vragenlijst naar deelnemers aan het DC Fit programma (N=57) 

- Focusgroep met de deelnemers aan Techniek = Teamsport (N=3) 

- Telefonische interviews met betrokkenen MXoN Academy (N=3) 

- Digitale vragenlijst naar deelnemers MXoN Symposium (N=22) 

- Observaties tijdens de verschillende deelprojecten (N=4) 

- Analyse van relevante documenten en projectplannen 

- Afsluitende focusgroep met projectleiders van de deelprojecten (N=8) 

 

3.1 MXoN DC Fit 
252 unieke leerlingen van het TT-Instituut hebben het DC-Fit programma gevolgd. Een groot gedeelte 

van de leerlingen heeft meerdere keren deelgenomen waardoor er in totaal 461 deelnames zijn geweest 

door leerlingen. Tijdens het project was er aandacht voor gezonde voeding, fietssporten (BMX, MTB, 

baanwielrennen) en fitness. Deze activiteiten vonden plaats op het Wielercentrum in Assen, waar zich 

een BMX-baan, een houten kombaan en een mountainbike parcours bevinden. Daarnaast konden 

leerlingen deelnemen aan een driftbike clinic op de junior track bij het TT-circuit, meerdere 

mountainbike- en bootcamptrainingen, en aan de e-sports tour die plaatsvond op het TT-instituut.  

Het DC-Fit programma is een regulier fitheidsprogramma van het Drenthe College waarbij leerlingen 

gedurende twee onderwijsperiodes sport- en leefstijllessen aangeboden krijgen. In aanloop naar de 

MXoN stonden de DC Fit lessen in het teken van motorcrossen. 89% van de deelnemers vond de 

activiteiten in het kader van LLaP (erg) leuk. En in vergelijking met een reguliere DC Fit-les vond 63% van 

de leerlingen de LLaP insteek (een beetje) leuker (zie figuur 1). 

 
Figuur 1: Deelname aan onderdelen DC Fit 
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Voorafgaand aan de activiteiten vonden er lessen plaats over gezonde voeding, lichamelijke fitheid en 

de mentale fitheid van motocrossers. Als de deelnemers na deelname aan het DC Fit programma 

gevraagd wordt naar de mate waarin zij meer te weten zijn gekomen over deze thema’s dan blijkt dat 

zij met name op het gebied van de lichamelijke en mentale fitheid kennis hebben opgedaan (zie figuur 

2).  

 

Figuur 2: Kennis over de diverse thema’s door deelname aan DC Fit 

 

Een van de projectmedewerkers geeft aan dat de leerlingen aandacht hadden voor het verhaal van de 

diëtist. Zij is van mening dat de leerlingen wellicht niet direct hun gedrag veranderen door deelname 

aan DC Fit, maar zich wel bewuster zijn geworden van het belang van een gezonde leefstijl.  

“Tijdens de activiteiten hadden we bijvoorbeeld ook een diëtist en zij ging echt op de reacties van de 

leerlingen in. Zij heeft goede interactie gehad met de leerlingen, zij gingen echt wel ergens over 

nadenken.” – Projectmedewerker SportDrenthe  

 

Ook een docent van het TT-instituut laat merken dat de leerlingen, tot zijn verrassing, erg positief terug 

kwamen van een DC Fit les bij de wielerbaan. 

“Er zijn ook echt een paar studenten bij mij gekomen dat zij echt niet wisten dat je zo moe wordt van op 

een crossmotor zitten. En de wielerbaan was echt fantastisch. Studenten vonden het echt prachtig. Ik 

hield mijn hart een klein beetje vast omdat studenten er niet veel zin in hadden. Maar toch kwamen ze 

echt enthousiast terug.” – Betrokkene Drenthe College  

  

Als ten slotte de leerlingen na deelname gevraagd wordt in welke mate zij bewuster zijn geworden van 

een gezonde leefstijl voor zichzelf dan antwoord 14% dat zij zich daar veel bewuster van zijn geworden 

en 33% dat zij zich daar een beetje bewuster van zijn geworden. 

Meer dan een kwart van de deelnemers (26%) verwacht dat zij na deelname aan DC Fit meer blijven 

sporten/trainen. Deze deelnemers verwachten dit gemiddeld 15 weken vol te houden met een 

gemiddelde van 65 minuten per week extra.  
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Analyse doelstelling 

Bewustwording generen onder de techniekstudenten ten aanzien van het belang van een gezonde 

leefstijl, over wat er komt kijken om gezonder te leven en de DC Fit lessen aantrekkelijk en betekenisvol 

maken, middels het thema ‘motocross’. 

Deze doelstelling is grotendeels gehaald. De DC-Fit lessen in de ‘Live Like a Pro-stijl’ worden zeer 

gewaardeerd. Als de leerlingen gevraagd wordt in welke mate zij bewuster zijn geworden over het 

belang van een gezonde leefstijl dan geeft 47% aan dat zij (een beetje) bewuster zijn geworden. Dat is 

een knappe prestatie bij een doelgroep die lastig te interesseren is voor kennis over beweging en 

gezondheid. 

 

3.2 Techniek = Teamsport 
In eerste instantie was er het voor 10 eerstejaars leerlingen MBO motorfietstechniek mogelijk om deel 

te nemen aan het programma. In totaal zijn er vijf leerlingen gestart met het programma en hebben 

drie leerlingen het programma compleet doorlopen.  

De deelnemers hebben van 6 mei tot en met 13 juli een fulltime stage doorlopen bij een crossteam of 

een motocross gerelateerde werkplaats. Daarnaast hebben zij gedurende vijf weken een 

sleutelopdracht gekregen aan een special door KTM geleverde crossmotor. Van Jan Postema (ex-

crosser) en Mark Bouwman (TT-instituut) kregen de leerlingen intensief techniekonderwijs en een 

professionele beroepshouding. In aanvulling op het reguliere onderwijs werden de studenten ook 

klaargestoomd middels praktijklessen op de crossbaan: tijdens 2 trainingen en een officiële wedstrijd. 

Tijdens de MXoN mochten twee leerlingen het team van Australië en één leerling bij het team van 

Nieuw-Zeeland ondersteunen, waarbij zij ook de Engelse taal moesten beheersen.  

 
De leerlingen zijn enthousiast over het programma. Zij hadden alle drie al interesse in crossmotoren, 

maar daar is normaal gesproken weinig aandacht voor tijdens de opleiding. Tevens geven zij aan dat 

met name het weekend van de Nations leerzaam voor hen was, om mee te maken wat er allemaal komt 

kijken bij het klaar maken van een crossmotor voor de races.  

“Het is een crossmotor en daar kunnen we op school niet zo heel veel aan sleutelen. Maar nu mochten 
we er dus wel aan sleutelen. (…) Normaal is er vrij weinig aandacht op school voor crossen. Wel voor 
wegmotoren en raceteams.” – Deelnemer 1  
 
“We hebben vooral heel veel geleerd hoe het gaat tijdens zo’n weekend van de Nations. Maar voor de 
Nations hebben we wel goed de basis geleerd wat je tussen de wedstrijden moet doen met de motor.” – 
Deelnemer 2  
 
“Het crossen had altijd al wel mijn voorkeur. Maar hierdoor vind ik het nog wel leuker geworden. Het 
crossen is gewoon leuker dan op de weg. Ik cross zelf ook.” – Deelnemer 1 
 
 
Als verbeterpunt geven de leerlingen aan dat de insteek van het project wel duidelijk voor hen was, 

maar dat zij soms pas laat hoorden welke activiteit er die week plaatsvond. Ook hoorden zij pas een 

week voor de Nations bij welk team zij geplaatst werden.  
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“[Verbeterpunten?] Iets meer duidelijkheid voor alles. We kregen een week van te voren bij welk team 
we werden geplaatst en het team wist volgens mij nog niet dat wij bij hen geplaatst zouden zijn. Maar 
daar hadden zij geen problemen mee. Wat wij konden verwachten was wel duidelijk.” – Deelnemer 1  
 

De betrokken docent van het TT-Instituut is erg blij met het project en zou het graag voort willen zetten. 

Volgens hem biedt dit project de extra toevoeging die geïnteresseerde leerlingen in motorcrossen nodig 

hebben. Daarnaast zijn de ervaringen van de stagebedrijven en het crossteam met de leerlingen ook 

positief. 

“Samen met Jan en Anne ook bij het paddock wezen kijken en het eerste wat ik van de teamchef te horen 

kreeg is dat de studenten goed Engels spraken en dat zij op een correcte manier met het materiaal 

omgingen. Dat was voor mij een bevestiging dat hetgeen wij in de les altijd roepen ook geland was. Daar 

zijn we heel content mee.” – Betrokkene Drenthe College 

 

Analyse doelstelling 

Bij de doelgroep het enthousiasme en de interesse voor de motorfietstechniekberoepsrichting aan te 

wakkeren, aandacht van deelnemers voor een professionele werkhouding doen toenemen, en talenten 

de mogelijkheid geven zich te profileren met een kans op een baan en langdurige stageplaatsen tot de 

motortechniek.  

Hierover kan geconcludeerd worden dat het project in de behoefte van de deelnemers heeft voorzien. 

Hoewel er slechts drie deelnemers waren, hebben zij wel met veel enthousiasme gebruik kunnen maken 

van het aanvullende lesaanbod. De deelnemers hebben zich tijdens de MXoN kunnen profileren bij 

Team Australië en Nieuw-Zeeland, maar dat heeft nog niet geleid tot langdurige stageplaatsen en/of 

werk. Wellicht is het nog te vroeg na het evenement om uitspraken te kunnen doen over het 

arbeidsperspectief van de deelnemers.  

 

3.3 MXoN Academy 
De MXoN Academy heeft plaatsgevonden bij vijf motorcrossverenigingen. Martin van Genderen (ex-

coach) en Jan Postema (ex-crosser) verzorgden dit programma. Tijdens de bijeenkomsten vonden er 

trainingssessies plaats voor MX 65 en MX 85 coureurs in de leeftijd tot 12 jaar.  Daarnaast werd er per 

vereniging een workshop ‘voedingsrichtlijnen’ voor de coureurs gehouden en een workshop 

‘communicatie met de MX-coureur’ voor de ouders van de coureurs. Per club werd er middels loting 

een aantal coureurs (en hun ouders) geselecteerd om ook deel te nemen aan een programma tijdens 

de MXoN.  

Tijdens de bijeenkomst op de vrijdag en zaterdag van de Nations kregen de coureurs en de ouders 

aanvullende uitleg over de beroepshouding van professionele motorcrossers, omgaan met stress bij 

(jonge) coureurs en kregen zij een rondleiding over het circuit. 

Vertegenwoordigers van deelnemende motorcrossverenigingen zien de meerwaarde van het 

programma. Alle respondenten geven aan dat zij vanuit de eigen vereniging ook aandacht besteden aan 

gezonde voeding, techniek en communicatie met de coureurs, maar niet op het niveau zoals de 

projectleiders dat doen.  

“Wat je ziet en wilt bereiken is dat je de rijders, maar ook de ouders, bewust maakt van het hele 

gebeuren. Wij deden in Deurne elke winter al fitnesstraining. Wij hadden al een selectie, nu noemen ze 
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dat dan RTC selectie. Maar in ons geval is het herkenning en uitbreiding. Als Martin en Jan les geven en 

ze staan er met jas en pak aan, dan is het een vreemd gezicht, dan vertelt het zich anders. De kinderen 

waren één en al oor en voelen zich uitgekozen om die dag iets speciaals te doen.” – Respondent 1  

“Martin doet de workshop communicatie met de ouders. Dat komt aan bod. Daar hebben de ouders veel 

van opgestoken. De ouders vragen tot aan vandaag wanneer we weer er aandacht aan besteden. Dat 

gaat dan over omgang met een rijder, wat er in het hoofd omgaat van zo’n rijder als hij van de baan 

afkomt.” – Respondent 3 

 

Als er gevraagd wordt naar het toegenomen bewustzijn bij de coureurs en hun ouders over het belang 

van gezonde voeding, techniek en communicatie dan geven de respondenten aan dat er wel iets bij de 

coureurs blijft hangen, maar dat het met name voor de ouders erg nuttige workshops waren.  

“Of het bij de kinderen bewust aankomt hoe het werkt dan weet ik dat niet, daar zijn ze nog te jong voor. 

Maar dat het bij ouders goed aankomt is wel belangrijk. Dat hun zoon of dochter nog geen Herlings is, 

maar even terugschakelen naar hun eigen kind. Mensen weten het wel, maar moeten er wel bij nadenken 

dat er meer bij komt kijken Met voeding, met de training.” – Respondent 1 

“Het is heel confronterend als iets duidelijk wordt gemaakt en heel concreet wat er moet gebeuren. 

Afspraken die gemaakt worden moeten gewoon nageleefd worden. In dit spelletje willen ze wel shinen 

op de motor maar niet in het zwembad liggen of te hardlopen of op de fiets te zitten. Dat is heel 

confronterend. Daar wordt in LLaP wel erg op gestuurd.” – Respondent 2 

 

De respondenten zien ook ruimte voor verbetering van het project. Een paar respondenten geven aan 

dat de aanpak van Jan niet geheel pedagogisch verantwoord is, of afwijkt van de aanpak van de eigen 

trainers. Daarnaast worden er, in het licht van scholing in de RTC-structuur, enige kritische 

kanttekeningen geplaatst bij inrichting van een vereniging als RTC. De verenigingen zijn namelijk al blij 

als zij een talent in de vereniging hebben. Zij zien dan niet altijd het nut er van in om volgens een 

gestandaardiseerd RTC-programma de talenten te begeleiden.  

“Wij hebben wel een meer individuele aanpak. Er waren ook ouders die zeiden dat Jan niet weer hoefde 

te komen. ‘En publiek’ worden kids dan in de zeik gezet. Dat is pedagogisch niet verantwoord. Als je het 

niet goed doet dan moet je 20 keer opdrukken.” – Respondent 2 

“Het beoordelingssysteem achter de RTC is heel mooi, maar dan moet je ook crossers hebben die mee 

willen ontwikkelen. Dan is een programma heel mooi voor die talenten, maar als een crosser daar niet 

in mee wil dan is dat best lastig. Is heel lastig om algemene scholing voor talenten te bedenken. Er is 

geen stijl vergelijkbaar. Er is niet één gelijk.” – Respondent 2 

 

Analyse doelstelling 

Deelnemers aan MXoN Academy zijn zich bewust wat er voor nodig is om op het niveau van de 

motocrossers die in actie komen tijdens MXoN te presteren en hebben zelf kennis en ervaring opgedaan 

hoe ze gezond en actief kunnen blijven. 

De inhoud van de MXoN Academy voorziet in een behoefte van de clubs aan meer professionele 

kennisdeling omtrent ‘rijderstechnieken’, ‘voedingsrichtlijnen’ en ‘communicatie met jonge coureurs’. 

Het programma van Jan en Martin is professioneel van opzet waarbij de ouders van de coureurs met 
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name kennis op doen en zich bewuster worden van voorgenoemde thema’s. Bij de coureurs is het 

enthousiasme groot, maar is het de vraag in welke mate de kennis op lange termijn blijft hangen.  

 

3.4 Symposium ‘biodiversiteit, duurzaamheid en veiligheid’ 
Het symposium ‘biodiversiteit, duurzaamheid en veiligheid’ werd op vrijdag 27 september 

georganiseerd door de KNMV op het TT-circuit. Deze drie thema’s zijn de pijlers voor de Nederlandse 

Motorbond met betrekking tot het behoud van de motorcrossterreinen. De doelgroep van het 

symposium bestond uit bestuurders op het gebied van sport en openbare ruimte (clubs, gemeenten en 

internationale bonden). Er waren in totaal 52 aanwezigen bij het symposium. De projectleider geeft aan 

dat het maximum aantal inschrijvingen hiermee bereikt was en hij de inschrijving moest sluiten.  

Kattia Juárez Dubón, directeur FIM-commissie Sustainability, begon de middag met een presentatie over 

duurzaamheid, gevolgd door een demonstratie over e-crossen door twee coureurs. De Zweedse 

professor Nils Ryrholm, een autoriteit op het gebied van motorsport en biodiversiteit, vervolgde het 

symposium met een uitleg over het belang van een zo divers mogelijk ecosysteem. Het symposium werd 

afgesloten met drie workshops over ‘natuur versus motorsport’, ‘juridische consequenties van 

problemen met de vergunning’ en ‘geluid op en rond crosscircuits’. 

Het thema ‘veiligheid’ wordt door de bezoekers als meest belangrijke thema gezien op 

motorcrosscircuits (figuur 3). Als vervolgens gevraagd wordt over welk thema de bezoekers meer te 

weten zijn gekomen dan is dat vooral op de thema’s biodiversiteit en duurzaamheid (figuur 4). 

 
Figuur 3: Belangrijke thema’s op motorcrosscircuits 

 

Figuur 4: Mate waarin men kennis heeft opgedaan tijdens het symposium 
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Ten slotte vond ongeveer 80% van de aanwezigen dat de aanwezige personen/organisaties interessant 

waren voor het eigen netwerk. Daarnaast gaf een even groot percentage aan dat de inhoud van het 

symposium interessant was. 

 

Ook de projectleider is positief over de kwaliteit van het symposium. Hij geeft aan dat de koppeling met 

de Nations erg belangrijk was voor de opkomst, maar ook voor het betrekken van kwalitatief goede 

sprekers. 

“We hebben in 2016 ook een symposium georganiseerd waar een stuk minder mensen kwamen. Dus we 

wilden nu een kwalitatief symposium organiseren dat internationaal georiënteerd was. En de kwaliteit 

was gewoon goed.” – Medewerker KNMV 

 

Analyse doelstelling 

Imagoverbetering doordat er inzicht is verschaft hoe er vanuit de KNMV om gegaan wordt met de natuur 

en de overige aspecten die aan de orde komen bij het beoefenen van de sport. Tevens versterking van 

het wederzijds begrip, doordat de verschillende organisaties en gebruikers op de juiste wijze met elkaar 

in gesprek zijn. 

Deze doelstelling is gehaald onder de bezoekers van het symposium. De respondenten geven aan dat 

zij met name kennis hebben opgedaan op de thema’s ‘biodiversiteit’ en ‘duurzaamheid’. Het gesprek is 

gefaciliteerd tijdens de drie workshops en het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat de 

aanwezige personen interessant zijn voor het eigen netwerk.  

 

3.5 #LIVELIKEAPRO campagne 
Een overstijgende (social)media campagne aan alle deelprojecten diende ertoe te leiden dat het 

gedachtengoed van Live Like a Pro ook andere doelgroepen dan de deelnemers zou bereiken, maar ook 

om de impact op de deelnemende doelgroepen te vergroten. De campagne had als doel om te laten 

zien welke maatschappelijke waarde de motorcross heeft en welk potentieel deze sport biedt om van 

meerwaarde te zijn voor onze samenleving. 

In het activatieprogramma en dus ook in de promotiecampagne staan een drietal primaire 

doelgroepen centraal: 

 

1. Jeugdige beoefenaars van motorcross in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar 

2. VMBO/MBO leerlingen tussen de 16 en 20 jaar 

3. Bestuurders op het gebied van sport en openbare ruimte. 

 

Concreet zijn er 6 video’s opgenomen met experts en coureurs specifiek voor Live Like a Pro. Deze 

videocontent is ook weer gebruikt tijdens verschillende activiteiten in het programma. Daarnaast heeft 

digitaal sportmarketingbureau TDE de opdracht gekregen om de doelgroepen online te bereiken met 

de content van Live Like a Pro. Naast de video’s en de activiteiten van TDE is er ook gewerkt met een 

abricampagne bij MBO Techniekscholen, zijn er aftermovies van verschillende activiteiten ter inspiratie 

gemaakt, online winacties, een landingspagina op de KNMV website en is er een e-sportsactivatie in het 

leven geroepen die ook door bezoekers van de MXoN kon worden bezocht. Ten slotte was er tijdens de 
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Nations een LLaP side-event area waar bezoekers aan het evenement de activiteiten van het programma 

konden ervaren. RTL GP heeft hier ook aandacht aan besteed.   

De kanalen van de KNMV, MXoN en MotorcrossNederland (grootste motorcross kanaal van Nederland) 

zijn samengevoegd om meer bereik te generen. Er is gewerkt met één partij die alle kanalen op zich 

nam en zo de content integreerde en de meest passende content deelde op de verschillende kanalen. 

In overleg is er een contentkalender gemaakt, waarin zowel de video’s als activiteiten van het 

programma werden gedeeld, waarbij de KNMV hoofdverantwoordelijk was over de communicatie. Via 

de social media kanalen van de KNMV (Facebook, Instagram, YouTube en Twitter), en in mindere mate 

de social media accounts van MXoN The Netherlands (Facebook, Instagram en Twitter) zijn de video’s 

en verhalen over Live Like a Pro gedeeld. De marketingcommunicatie vertegenwoordigers van de KNMV 

en stichting MXGP Assen zijn daarbij positief over het bereik van de campagne. 

“De video over biodiversiteit is kneitergoed gedaan terwijl het van te voren niet het meest sexy 

onderwerp is. Het leeft dus wel. Die video was er zonder de Nations niet gekomen want dan hadden wel 

5 mensen geroepen ‘wie gaat er nou naar kijken?’. Dankzij Live Like a Pro is deze video er dan wel 

gekomen.” – Medewerker marketing en communicatie KNMV  

Voor ons zat de winst dat de Nations ons bij nieuwe doelgroepen onder de aandacht brachten. Daarvoor 

deden we dat zelf, maar LLaP was daar ook een mooi instrument voor. Zo kwamen we bij scholen binnen. 

– Medewerker marketing en communicatie stichting MXGP Assen 

 

De resultaten van de online mediacampagne van TDE laten ook positieve cijfers zijn. Een kleine greep 

uit het bereik: 

Tabel 1: Bereik online mediacampagne Live Like a Pro via TDE 

Totaal aantal bereikte mensen 167.633 
Totaal aantal uniek bereikte mensen 116.096 
Aantal mensen in retargeting doelgroep 5300 
  
Totaal aantal video views  378.379 
Minimaal 3 seconden of langer: 67.814 
Hele video bekeken 2.523 
  
Totaal aantal mensen in retargetingdoelgroep (Facebook & 
Instagram) voor toekomstige doeleinden KNMV/Live Like a Pro 

5.300 

 

Analyse doelstelling 

Activering van het maatschappelijk programma en haar doelstellingen (verbetering imago, 

bewustwording gezonde leefstijl, kennis/ervaring voor beter trainen/gezonde leefstijl, realisatie 

langdurige stageplaatsen motorfietstechniek etc.). Tevens imagoverbetering van de sport door positieve 

kanten van de sport te belichten in berichten, foto’s en video’s. 

De belanghebbenden zijn positief in welke mate LLaP gebruik heeft kunnen maken van het momentum 

van de MXoN om aandacht te genereren voor LLaP. Daarnaast geeft de stichting MXGP Assen aan dat 

zij middels LLaP ook contact hebben weten te krijgen met een nieuwe doelgroep: MBO scholieren van 

technische opleidingen. Het is wel opmerkelijk dat er gekozen is om via de social media kanalen de 

KNMV en Motorcross Nederland aandacht te besteden aan LLaP, maar via de social media kanalen van 

de MXoN er nauwelijks aandacht besteed is aan de content van LLaP.  
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4. LEERPUNTEN 
 

Terugkijkend op het organisatieproces ten aanzien van Live Like a Pro, en de ambitie om 

maatschappelijke waarde te creëren, kan er lering getrokken worden uit dit maatschappelijke 

programma. Deze leerpunten worden hier beschreven in succesfactoren en verbeterpunten. Deze 

leerpunten zijn waardevol voor de betrokken organisaties, maar ook relevant voor organisatoren (en 

stakeholders) van toekomstige sportevenementen en bijbehorende maatschappelijke programma’s.  

4.1 Succesfactoren 
 

1. Topevenement als vliegwiel voor het creëren van maatschappelijke waarde 

Alle betrokkenen geven aan dat de aantrekkingskracht en uitstraling van de MXoN ervoor zorgde dat 

maatschappelijke activiteiten in het kader van LLaP eenvoudiger van de grond kwamen dan zonder een 

dergelijk evenement. Natuurlijk waren er extra mensen en financiële middelen beschikbaar, maar het 

opende ook deuren bij partners die anders minder eenvoudig te betrekken waren. De projectleiders van 

de deelprojecten maakten goed gebruik van de koppeling aan het hoofdevenement en zijn allen zeer 

positief over hoe hun eigen project daardoor verlopen is.  

“In dit geval zijn de extra middelen en mankracht wel nodig om het zo onder de aandacht te brengen, 

dat realiseren we zelf niet binnen de budgetten en de mogelijkheden die we hebben. Het gaat dan minder 

snel en minder makkelijk, we konden nu echt meer doen.” – Betrokkene Drenthe College  

“De Nations die bedruipt zichzelf wel omdat we goede coureurs hebben, maar om de breedtesport 

daarvan te laten profiteren is veel lastiger en dat zit hem echt in LLaP. Dat we een paar talenten konden 

uitlichten en die video’s ook weer kunnen gebruiken voor andere jeugd, dat is wel tof, ook voor de lange 

termijn.” – Medewerker marketing en communicatie KNMV 

“De Nations hebben veel dingen in mijn ogen 70% makkelijker gemaakt. KTM zijn we 2 jaar geleden mee 

in gesprek geraakt, met de persoon die alle Grand Prix’s regelt een gesprek gehad over het in bruikleen 

krijgen van een motor. Dat kostte me maar 5 minuten om hem te overtuigen dat wij de motor nodig 

hadden voor Techniek = Teamsport.” – Betrokkene Techniek = Teamsport 

De verbinding tussen LLaP en het hoofdevenement MXoN zorgde ook de benodigde uitstraling zodat de 

doelgroep geïnteresseerd raakte om te participeren. Zowel het crossen, als het topsportkarakter 

maakten de LLaP activiteiten extra aantrekkelijk. Tevens is de uitstraling van de MXoN goed geweest 

voor bedrijven waar de studenten stage kunnen lopen.  

“We hebben bedrijven benaderd maar daar kregen we altijd te horen dat zij niet op studenten zaten te 

wachten. En nu laten we zien wat we aan studenten leveren rond de Nations en ineens gaan de deuren 

open. Dat heeft wel echt gewerkt door de Nations.” – Betrokkene Drenthe College  

 

2. Verbinding met de belevingswereld van specifieke doelgroepen 

Aanvullend op de uitstraling van de MXoN wordt het door de betrokkenen ook als positief ervaren dat 

de sport ‘motorcross’ als middel is gebruikt om voeding, en lichamelijke en mentale gezondheid onder 

de aandacht te brengen bij een lastig te bereiken doelgroep. Er is nog geen ander 

(motorcross)evenement geweest waarbij dit geprobeerd is. Volgens de betrokkenen biedt heeft het 
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LLaP-programma de potentie om ook aan andere race-sporten de maatschappelijke thema’s te 

verbinden en aan te bieden aan technisch geïnteresseerde leerlingen/studenten. 

Door te laten zien aan  jonge motocrossers wat er bij komt kijken om topcrosser te worden, is er gewerkt 

aan bewustwording over gezonde leefstijl bij deze doelgroep. Maar ook voor techniekstudenten bleek 

de verbinding met het evenement motiverend te werken. Docenten geven aan dat het normaal lastig is 

om hen te motiveren voor sport- en beweeglessen. Door hen mee te nemen in het verhaal van de 

motorcrossers, de activiteiten aan te laten sluiten op dit thema en aandacht te hebben hoe belangrijk 

fitheid is voor een monteur, krijgen deze lessen meer betekenis. Het betekenisvol maken ten opzichte 

van hun toekomstberoep zou ook bij andere MBO lessen interessant kunnen zijn.   

“Maar het mooiste is dat je de sport kunt laten aansluiten op de belevingswereld van studenten. En 

volgens mij zijn we daar wel in geslaagd. Ieder moment dat je kunt aangrijpen om bij jonge mensen 

aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl, dat is er eentje. En je redt het ook niet door alleen zo’n 

evenement, dat moet je voortdurend blijven doen.” – Betrokkene Drenthe College  

 

3. Korte lijnen in coördinatie 

Hoewel er vijf verschillende deelprojecten werden uitgevoerd in het Live Like a Pro-programma, was 

het aantal betrokken professionals overzichtelijk. Er was sprake van één programmacoördinator en 

aanspreekpunt bij de Stichting MXGP Assen en één programmamanager en aanspreekpunt bij 

SportDrenthe die eindverantwoordelijk was. Dat maakte dat het voor de projectleiders van de 

afzonderlijke projecten makkelijk schakelen was als zij iets nodig hadden. Dit kwam de slagkracht van 

de deelprojecten ten goede. 

Het voordeel van een externe maatschappelijk programmamanager is dat hiermee expertise kan 

worden binnengehaald die de organisator van het evenement zelf minder heeft. Stichting MXGP Assen 

heeft expertise in het organiseren van sportevenementen. SportDrenthe heeft andere expertise en een 

breder netwerk in het maatschappelijk veld, wat van meerwaarde is voor het uitvoeren van 

maatschappelijke programma’s. Uiteindelijk bleek echter dat een programmacoördinator binnen de 

evenement organisator (Stichting MXGP Assen) wel essentieel was om de verbinding tussen 

hoofdevenement en maatschappelijk programma soepel te laten verlopen. Omdat zij fulltime betrokken 

was bij veel onderdelen van het evenement werd de programmacoördinator van de Stichting MXGP 

Assen uiteindelijk de spin in het web die alle deelprojecten van LLaP en de MXoN aan elkaar wist te 

verbinden. 

Naast kennis van maatschappelijke impact en netwerk met maatschappelijke partners, een sterke 

verbinding met het hoofdevenement, is ook kennis en netwerk in de specifieke tak van sport essentieel. 

Naast de sterke betrokkenheid van de KNMV was ook de rol van Jan Postema essentieel. Als oud-crosser 

en eigenaar van een lokaal fitnesscentrum raakte hij lokaal bij bijna elk deelproject betrokken. Dankzij 

het lokale netwerk van dit soort personen kunnen nieuwe ideeën snel omgezet worden in actie en is 

het eenvoudiger om de noodzakelijke partners te betrekken. Het identificeren van mensen die de lokale 

spin-in-het-web zijn in de betreffende sport én deze op tijd betrekken is essentieel om in de hectische 

aanloop naar een evenement succesvol een nieuw maatschappelijk programma neer te zetten.   

“Ik had met Anne en Jan hele korte lijnen en dan kan je heel snel schakelen, dat heb je dan wel echt nodig. 

Als je kijkt naar een logge grote organisatie dan kan een keuze twee weken duren. Communicatie en 

korte lijnen zijn dan wel echt sleutelwoorden.” – Betrokkene Drenthe College  
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4. Ontwerpgericht komen tot innovaties 

De verbinding tussen motorcross en maatschappelijke impact is niet altijd voor iedereen meteen een 

logische verbinding. Veel partijen die actief zijn in deze tak van sport kiezen sneller voor de verbinding 

naar commerciële partijen dan naar maatschappelijke partijen. Mede hierdoor was het vanaf het begin 

duidelijk dat er echt tot nieuwe ideeën gekomen moest worden. Er waren geen voorbeelden 

voorhanden waar uit geput kon worden. Vanaf het begin af aan is er voor gekozen om met een 

ontwerpgerichte aanpak te werken. Plannen werden niet in beton gegoten, maar waren flexibel genoeg 

om nieuwe elementen aan toe te voegen. Enkele van de meest aansprekende aspecten van het 

programma zijn op deze wijze ontstaan. 

Het startpunt was een brainstormsessie om tot de eerste ideeën te komen, in de fase van het 

haalbaarheidsonderzoek, waarbij verschillende stakeholders betrokken waren. Op basis hiervan is een 

eerste concept programma op hoofdlijnen ontwikkeld. Ook in de deelprojecten hebben verschillende 

overleggen er toe geleid dat er continu nieuwe ideeën ontwikkeld werden, de bestaande ideeën 

getoetst en doorontwikkeld werden en dat waar nodig de ideeën diverser getoetst werden. 

Op deze wijze ontstond de e-sports scholentour uit een eerste idee om een mobile game te ontwikkelen 

om de jongere doelgroepen te betrekken. Mede door toetsing van het idee bij experts vanuit een 

sportmarketing bureau ontstond gaandeweg de scholentour met gamification elementen. Hetzelfde 

geldt voor de campagne aan de hand van zes verhalen, de inzet van virtual reality en verschillende 

onderdelen van het MXoN DC Fit programma.  

“Maar ik ben wel heel trots als ik zie dat alles wat we gedaan hebben compleet nieuw hebben. Dit was 

echt met nieuwe partners aan tafel nieuwe dingen ontwikkelen en op een andere manier naar 

motorcross kijken.” – Programmamanager SportDrenthe  

 

5. Zichtbaarheid is de sleutel 

Het parallel aan alle maatschappelijke activiteiten inzetten van een promotiecampagne is een 

succesfactor gebleken. In de projecten zelf zijn slechts een beperkt aantal deelnemers te betrekken. Om 

de ideeën van Live Like a Pro ook breder te verspreiden is er gekozen voor een promotiecampagne. 

Enerzijds waren er de zes video’s met verhalen, maar daarnaast is er ook content gemaakt bij de 

verschillende LLaP activiteiten. De effecten van de campagne bleken echter omvangrijker te zijn dan 

alleen het breder verspreiden van de maatschappelijke thema’s. 

Ten eerste bleek juist de video content, zeker in combinatie met e-sports, een ideale manier om lastige 

te bereiken doelgroepen bij het project te betrekken. Zo konden de video’s ook ingezet worden in de 

promotie van activiteiten vanuit de MXGP Academy of DC Fit. Ook tijdens de activiteiten konden de 

video’s gebruikt worden om het enthousiasme van de deelnemers te vergroten. Ten tweede kan men 

dankzij de video’s sneller en overtuigender aan maatschappelijke partners uitleggen waar het project 

over gaat. Op deze manier kan sneller draagvlak gecreëerd worden onder bestuurders om partner te 

worden in het programma. 

Een mooie bijvangst is dat sommige video’s ook een langere houdbaarheidsdatum hebben. De video 

met de monteur kan nog langer van meerwaarde zijn voor Drenthe College. De video met talentvolle en 

topcoureurs kunnen in de talentprogramma van de KNMV gebruikt worden en de video over 

duurzaamheid kan clubs blijven inspireren om hier op door te zetten. Door nog eerder aan deze verhalen 

te werken en de content beschikbaar te maken had deze nog beter gebruikt kunnen worden in de 
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verschillende deelprojecten. Ook kan dergelijke maatschappelijke content nog beter benut worden om 

in de aanloop naar het evenement de zichtbaarheid te vergroten richting potentiele bezoekers.  

“Ook denk ik dat de andere manier van kijken naar hoe we gezonde leefstijl kunnen laten landen 

waardevol is geweest. Niet opdringen van gezonde leefstijl, maar iemand is geïnteresseerd in gaming of 

in techniek, of in je eigen club en op die manier kunnen wij het over duurzaamheid en gezondheid 

hebben.” – Programmacoördinator Stichting MXGP Assen 

 

4.2 Verbeterpunten 
 

1. Meer centrale afstemming 

Sommige activiteiten waren al vrij snel concreet (DC Techniek = Teamsport, MXoN Clubs), andere 

vroegen wat aanpassingen om praktische problemen te overwinnen (MXoN DC Fit, Campagne) en 

andere ideeën ontstonden pas later in het proces (Esports scholentour, Side-events). Waar Hans Slender 

de hoofdlijnen bewaakte, zoals de financiële kaders, daar werd Anne Geurts steeds meer de spin in het 

web die alle contacten met de deelprojecten onderhield en aan elkaar knoopte.  

Hoewel er sprake was van korte lijnen in de uitvoering van de deelprojecten, misten de betrokkenen 

het overzicht over het totale programma. Er zat enige tijd tussen het moment dat het Live Like a Pro-

programma was vormgegeven en het moment van de daadwerkelijke uitvoering. Er is een lange periode 

geweest waarin werd gewacht op goedkeuring vanuit Ministerie van VWS.  Toen vervolgens weer werd 

gewerkt aan het opzetten van de deelprojecten, hadden verschillende betrokken partners al lang niks 

meer gehoord. Leerpunt is dat ook in deze fase de communicatie met de beoogde partners 

onderhouden moet worden. Tegen de tijd dat de concrete voorbereidingen begonnen moest er nu 

namelijk weer deels opnieuw gebouwd worden aan het draagvlak.  

In januari 2019 is er een soort kerngroep bijeen geweest met bestuurders vanuit de belangrijkste 

beoogde partners. Een waardevolle bijeenkomst waarmee een goede start gemaakt werd voor de 

ontwerpfase van het programma. Vanwege pragmatische redenen kregen de betrokkenen in het 

vervolg via vier e-mails updates over de vorderingen van het programma, maar zij misten hierin het 

totaaloverzicht, of er werd geen contact opgenomen met de projectleiders bij onduidelijkheden. Door 

de korte aanloopperiode is er gekozen voor deze pragmatische oplossing. Een stuurgroep op bestuurlijk 

niveau is echter wel wenselijk om te zorgen dat er bij alle partners het programma op de agenda blijft 

staan. Ook is het belangrijk om meteen de juiste partijen in de stuurgroep te hebben. Dat Drenthe 

College Sport en Bewegen pas later in het project betrokken raakte, maar ook de coördinator DC Fit, 

bleek een groot gemis.  

“Het enige dat ik heb is dat we 1,5 tot 2 jaar geleden met elkaar hebben gesproken en ook een plan 

hebben gemaakt en toen is het heel lang stil geweest. Geen idee waar dat aan ligt. Maar eigenlijk hadden 

we eerder dit verhaal willen uitvoeren.” – Betrokkene Drenthe College  

“Ik had er moeite mee om het overzicht te houden wat er speelde. Er kwamen leerlingen bij mij met 

vragen over de wielerbaan, en toen besefte ik me pas dat dat ook nog speelde. Er speelde zoveel dat 

leerlingen het wel meekregen, maar ik als docent niet. Misschien was een centraal gesprek, zoals we nu 

zitten, wel vaker nuttig geweest.” – Betrokkene Drenthe College  
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2. Gemis van duidelijke focus 

In het Live Like a Pro-programma zijn de meeste deelprojecten nieuw ontwikkeld, of in een andere vorm 

uitgevoerd dan gebruikelijk. De ambities van de deelprojecten, qua omvang en doelstellingen, waren 

vrij hoog. De betrokkenen geven aan dat de inhoudelijke doelstellingen grotendeels gehaald zijn, maar 

dat het wel geschort heeft aan de omvang van de uitvoering. Zo is het DC Fit programma door praktische 

problemen geen lessenreeks geworden, maar in een aantal evenementen gegoten. Ook de stages in 

Techniek = Teamsport zijn korter geweest dan gehoopt. En de campagne heeft minder lang gedraaid 

dan waar vooraf op ingezet was. Het bleek lastiger dan gedacht om de geplande taken binnen de tijd uit 

te voeren, mede doordat het niet altijd duidelijk was welke rol een organisatie diende te vervullen of 

welke persoon ergens verantwoordelijk voor was. Wellicht dat met de focus op minder thema’s er meer 

tijd en aandacht geïnvesteerd kon worden aan de diverse deelprojecten. 

Na de aftrap met de stakeholders in januari bleek de tijd tussen voorbereiding en uitvoering te kort. 

Eigenlijk hadden de eerste activiteiten al in februari moeten starten, maar dat bleek onhaalbaar. 

Doordat er aan veel thema’s tegelijk gewerkt werd, werd de energie van de betrokkenen hier ook over 

verdeeld. Soms is focus op een thema en minder deelprojecten een manier om sneller zaken van de 

grond te krijgen.  

“Ik denk dat we de lat heel hoog gelegd hebben, we wilden voor alle thema’s wat doen. Ook om aan de 

buitenwereld te laten zien dat aan de motorcross ook heel veel maatschappelijke thema’s zitten. Het 

nadeel daarvan was dat Anne dat heel erg heeft gemerkt, dat we veel ballen in de lucht moesten houden. 

We waren wel veel diverse dingen aan het doen. We hebben daardoor ook niet alle doelen gehaald, we 

hebben ook niet alle programma’s zo kunnen draaien zoals we gehoopt hadden.” – Programmamanager 

SportDrenthe 

“Ook praktisch past het niet altijd. Woensdag is een trainingsdag voor het crossen, maar de 

donderdagen en vrijdagen zijn stagedagen op school. Dus op woensdag krijg je nooit stagiairs, en dan 

kan ik dus geen jongens plaatsen. Alle facetten van de motorsport leer je door blubber aan de handen. 

Daar hebben we dus de school voor nodig dat als er iets met de motorsport gedaan moet worden de 

stagedagen aangepast moeten worden.” – Betrokkene Techniek = Teamsport 

 

3. Eigenaarschap ontwikkelen bij partners 

Het idee om op veel verschillende thema’s aan de slag te gaan met de maatschappelijke impact van de 

motorcross is deels gevoed door het plan om vooral op zoek te gaan naar eigenaarschap bij de 

verschillende partners. Hierdoor wordt voorkomen dat het bij eenmalige projecten blijft en neemt de 

kans toe dat de partners het ook zonder topsportevenement een vervolg gaan geven. Daarnaast kan er 

meer gedaan worden als de partners er ook eigen tijd en energie in steken. De maatschappelijke impact 

kan verlengd en verbreed worden. 

In praktijk bleek dit soms heel goed te werken. Zo ging met name de KNMV voortvarend van start met 

de campagne, was de samenwerking binnen Techniek = Teamsport tussen Jan Postema en Drenthe 

College uitstekend en heeft de KNMV het symposium uitstekend georganiseerd. In deze drie projecten 

kwam een groot deel van het eigenaarschap vanuit de partners en zorgde het LLaP programma vooral 

voor extra kansen om het project een extra impuls te geven.  Op andere plaatsen bleef het 

eigenaarschap veel meer bij de programmamanager en -coördinator. Uiteindelijk is er vanuit 

SportDrenthe een extra projectmedewerker aangesteld om de DC Fit evenementen te realiseren. De 

kans op een duurzaam vervolg wordt daarmee veel kleiner. 
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Belangrijkste verbeterpunten hierin is enerzijds de factor tijd. Om binnen grotere organisaties, zoals een 

onderwijsinstelling, alle juiste mensen te betrekken en achter het project te krijgen kost tijd. Daarnaast 

moeten de doelstellingen ook echt sterk gevoeld worden bij de verschillende partners. Geloven zij echt 

in de meerwaarde, dan gaan zij er achter staan, zoals bij Techniek = Teamsport. Is het meer een ‘nice-

to-have’, zoals de e-sports scholentour, dan zal er weinig eigenaarschap getoond worden door de 

betrokkenen. Door de hoge ambitie vanuit het programma werd er af en toe gekozen voor de 

pragmatische oplossing om een deelproject toch te organiseren. De vraag is of het niet verstandiger is 

om in de procesmatige aanpak juist de vrijheid te nemen om iets niet door te laten gaan. De vraag is in 

hoeverre dit zich verhoud tot de beloften die gedaan zijn aan de subsidieverstrekker. 

“Sommige deelprojecten gingen vanzelf, daarin namen onze partners het volledig over en hoefden wij 

alleen te ondersteunen en mee te denken. Andere deelprojecten werden trekken en sleuren. Soms 

vroeg ik mij af of het dan wel zin heeft om door te zetten.”  - Programmamanager SportDrenthe 

    

4. Duurzame doorwerking 

Bij de meeste betrokkenen bestaat de wens om het LLaP-programma te continueren. Men laat in het 

midden of dit aan andere (race)evenementen gekoppeld moet worden, zoals de MotoGP, de British 

Superbike of de DTM-races op het TT circuit, of dat de deelprojecten ook zonder koppeling aan een 

evenement hun kracht behouden. Men is er wel over uit dat de faciliteit van het wielercentrum in Assen 

van toegevoegde waarde is voor de uitvoering van DC Fit.  

Om LLaP door te ontwikkelen is het de wens om meerdere opleidingen van het Drenthe College te 

betrekken bij het programma. De opleiding Sport & Bewegen biedt kennis en studenten die van pas 

kunnen komen in de toekomstige uitvoering. Daarnaast wordt ook genoemd dat andere technische 

scholen ook benaderd zouden kunnen worden om deel te nemen aan een fitheidsprogramma of 

Techniek = Teamsport. Als dit de wens is, en studenten van verschillende opleidingen betrokken moeten 

worden, dan is het advies om op tijd te beginnen hiermee.  Elk curriculum is anders en deze puzzel heeft 

wel wat tijd nodig. Ook bestaat er de wens om, specifiek voor het crossen, te kijken of het curriculum 

bij de opleiding bij het TT-instituut aangepast kan worden zodat de studenten de mogelijkheid krijgen 

om stage te lopen bij crossteams op de woensdagen. 

Bij de KNMV en de MXGP Academy is het nog de vraag in hoeverre de ontwikkelde activiteiten verder 

gebruikt gaan worden. Beide partijen zijn betrokken bij het door ontwikkelen van de Regionale Talenten 

Centra, hier zou Live Like a Pro heel mooi in passen. 

De nieuwe verbindingen die gemaakt zijn, de innovatieve activiteiten en campagnes die ontwikkeld zijn 

maken dat sommige deelprojecten wellicht een vervolg gaan krijgen. Probleem hierin blijft wel dat een 

topsportevenement tijdelijk van aard is. Het programmamanagement valt vrijwel meteen na het 

evenement weg en het eigenaarschap zou dus al volledig overgedragen moeten zijn om tot een vervolg 

te komen. Hoewel hier vooraf wel over nagedacht is, is hier nog geen passende oplossing voor 

gevonden. 

“’Bewegen’ waarbij we het DC fit programma zo opbouwen dat onze studenten eigenlijk een personal 

coach hebben in de vorm van een student Sport & Bewegen. Die student heeft het over gezond eten en 

een gezond lijf. Dus als je het wilt verduurzamen dan zou het voor het TT instituut heel mooi zijn dat je 

het op die manier kunt inrichten.” – Betrokkene Drenthe College  

“Vlak na het evenement is iedereen enthousiast. Dit zouden we ook bij de TT moeten doen, of dit moet 

zeker een vervolg krijgen. Maar een week later hebben we weer een ander project. Wie gaat het dan 
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oppakken. De meerwaarde van een deelproject moet wel heel groot zijn wil het echt doorgezet worden. 

Daarom denk ik dat het soms beter is om met dit soort programma’s verder te bouwen aan bestaande 

activiteiten. Deze een impuls geven en een stap verder brengen. Dan krijgt het in ieder geval een vervolg. 

In dit geval kon dat helaas niet, want er liep nog niet zo veel in onze thema’s. Maar ik ben echt wel een 

beetje bang dat iedereen het over een jaar gewoon weer vergeten is.” - Programmamanager  

SportDrenthe 
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5. CONCLUSIE 
 

Overall gezien kan er gesproken worden van een succesvol evenement, met TeamNL voor het eerst in 

de geschiedenis van de MXoN als wereldkampioen. Ook Live Like a Pro kan gezien worden als een 

succes. Het programma heeft wellicht niet de omvang gehad die aanvankelijk gedacht was, de 

uitgevoerde deelprojecten hebben wel effect gehad en uit de reacties van de deelnemers kan worden 

afgeleid dat zij op zijn minst bewust(er) zijn geworden van de inhoudelijke thema’s.   

Live Like a Pro is deels gebaseerd op reeds bestaande projecten (Academy, Techniek is Teamsport en 

DC Fit) maar deze projecten werden wel anders uitgevoerd dan normaal en kregen het ‘sausje’ van de 

MXoN. Compleet nieuwe activiteiten, waarin partijen samen werken die dat nog niet eerder gedaan 

hebben, blijken toch veel doorlooptijd te kosten. Vroeg beginnen is essentieel.  

De uitvoering van Live Like a Pro is grotendeels goed verlopen (zie de succesfactoren) en heeft er toe 

geleid dat een lastig te bereiken doelgroep is gebruikt. Motorcross als sport en de MXoN als evenement 

zijn een geschikt middel geweest om de doelgroep te bereiken.  

Om bij de MBO-scholieren uiteindelijk ook gedragsverandering te realiseren, of het carrièreperspectief 

te verbeteren, is continuering van het programma noodzakelijk. Live Like a Pro heeft veel potentie om 

gecontinueerd te worden. De meeste stakeholders zijn enthousiast over het programma, en de rollen 

en taken in de uitvoering zijn per organisatie duidelijk geworden het afgelopen jaar. De stakeholders 

benadrukken echter ook dat aanvullende middelen nodig zijn. Middelen die in het kader van de MXoN 

wel aanwezig waren ontbreken na afloop van het evenement. Tevens wordt de connectie met een 

(race)evenement zeer relevant gevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
44 

Colofon 

Hanzehogeschool 

Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap 

 

Bake Dijk  

 

Met dank aan: 

Anne Geurts en Hans Slender 

Alle projectleiders en projectmedewerkers 

Deelnemers aan de activiteiten 

 

In opdracht van: 

Stichting MXGP Assen 

 

Voor meer informatie: 

b.dijk@pl.hanze.nl  

 

Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap 

Instituut voor Sportstudies 

Zernikeplein 17 

9747 AS Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:b.dijk@pl.hanze.nl


 
45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
46 

   

 

Jelle Schoemaker & Bertrik Berfelo 

December, 2019 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HAN-merkteken-descriptor.png


 
47 

 Op 28 en 29 september 2019 werd de 73e editie van de Motocross der 

Naties (MXoN) verreden op het TT-circuit van Assen waar Nederland 

voor het eerst deze wedstrijd won. Er werden 24.800 bezoeken 

gedaan aan het evenement. Opvallend veel bezoekers kwamen uit het 

buitenland (65%). Vooral uit Groot-Brittannië en Duitsland. Het 

merendeel van de bezoekers was mannelijk (84%) en de gemiddelde 

leeftijd lag op 47 jaar. De bezoekers waren erg te spreken over de 

organisatie, gemiddeld gaf men de MXoN een 8,0. 

 Ongeveer 66% van de bezoekers heeft dit jaar zelf ook op de motor 

gezeten en ongeveer een op de drie geeft aan dat ze door de MXoN 

zelf meer zijn gaan sporten. Meer dan de helft van de bezoekers is 

positiever geworden over de regio als vrijetijdsbestemming. Ongeveer 

8% van de bezoekers schat in dat ze door de MXoN, de regio in de 

komende 12 maanden zeker (vaker) gaan bezoeken voor 

vrijetijdsdoeleinden. Voor 14% is de kans hierop waarschijnlijk. 

 Het Nederlands team won voor het eerst in 73 jaar de titel bij de 

MXoN. Vooral onder Nederlandse bezoekers heeft dit naar eigen 

zeggen invloed gehad op hun bestedingen. 70% bezoekers geeft aan 

dat de slechte weersomstandigheden invloed hadden. 

 De Motocross of Nations heeft voor de provincie Drenthe ongeveer 3,7 

miljoen euro aan additionele bestedingen opgeleverd. Het grootste 

gedeelte is veroorzaakt door de bezoekers (77%). De noordelijke 

provincies samen (dus inclusief Drenthe) hebben voor ongeveer 4,8 

miljoen euro aan extra inkomsten gerealiseerd. Vooral aan 

overnachtingen en eten en drinken hebben bedrijven in een grote 

cirkel rondom Assen geprofiteerd van het evenement.  

 Vanuit lokale overheden is gezamenlijk ongeveer 180.000 euro in het 

evenement geïnvesteerd. Elke euro dat deze overheden ‘in het 

evenement investeerde’ resulteerde in nog eens twintig euro aan extra 

bestedingen van buitenaf, in de Drentse economie.  
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 Op 28 en 29 september 2019 werd de 73e editie van de Motocross 
der Naties (MXoN) verreden op het TT-circuit van Assen. De 
allereerste editie van de Motocross der Naties vond plaats in het 
Zuid-Hollandse Wassenaar in 1947. Het was de 9de keer dat de 
Motocross der Naties in Nederland werd verreden. De laatste keer 
dat het evenement in Nederland plaatsvond was in 2004 in het 
Brabantse Lierop. 

 De organisatie van het evenement was in handen van de stichting 
MXGP Assen en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging 
(KNMV). Voor de aanleg van het 1700 meter lange crosscircuit werd 
er door ongeveer 1400 vrachtwagens, 26.000 kubieke meter zand 
gestort op het racecircuit. 

 Aan de 73e editie van de Motocross der Naties deden 34 
verschillende landen mee en in totaal 102 coureurs. Het resultaat van 
de landen is afhankelijk van de teamprestatie. Elk landenteam 
bestaat uit drie coureurs die elk in één klasse rijden. De drie 
verschillende klassen waarin wordt gereden zijn: MXGP, MX2 & de 
Open Klasse 

 Het Nederlandse team bestond uit de coureurs: Jeffrey Herlings, 
Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen. Onder het toeziend oog van 
Koning Willem Alexander won team Nederland voor het eerst in 73 
jaar de Motocross der Naties. Op het door regen doorweekte 
zandcircuit won België het zilver en Groot-Brittannië het brons. 
 

 De KNMV en de stichting MXGP Assen hebben de 

Hanzehogeschool Groningen gevraagd om een evaluatie te doen 

van de Motocross Grand Prix of in Assen in 2019. Omdat zij ook 

betrokken waren bij de prognose van de economische impact is het 

Sports & Economics Research Centre (SERC) van de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen gevraagd om het onderzoek naar de 

economische impact te leiden. Hierbij worden de directe additionele 

bestedingen als gevolg van het evenement in kaart gebracht 

alsmede ook een bezoekersprofiel en een analyse over de 

tevredenheid van de bezoekers.  

 

 In het volgende hoofdstuk wordt de methodologie van het 

onderzoek besproken. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het aantal 

bezoekers en hoofdstuk 4 op de karakteristieken van deze 

bezoekers en hun tevredenheid over het evenement. Hoofdstuk 5 

behandelt de economische impact die bezoekers, deelnemers en 

organisatie hebben veroorzaakt. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de 

totale economische impact beschreven.  
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 De Motocross of Nations is geëvalueerd op basis van 

gestandaardiseerde methoden, welke landelijk zijn vastgesteld in de 

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen. Alhoewel alle sport- en 

cultuur evenementen van elkaar verschillen zullen de uitkomsten 

van de onderzoeken wel goed vergelijkbaar zijn. In deze werkgroep 

werken wetenschappers en onderzoekers van verschillende 

hogescholen, universiteiten en enkele andere maatschappelijke en 

onderzoeksorganisaties samen om standaardrichtlijnen te 

ontwerpen om de maatschappelijke en economische impact van 

(sport)evenementen te meten.  

 

 Na afloop van het evenement zijn bezoekers aan het evenement via 

een online vragenlijst bevraagd naar hun uitgaven, tevredenheid, 

herkomst en sociaal-demografische kenmerken (zie bijlage 1). In 

totaal zijn 613 bruikbare enquêtes in het onderzoek meegenomen. 

De bezoekersaantallen zijn verkregen via de organisator evenals de 

gegevens over inkomsten en uitgaven van de organisatie. 

 

De richtlijnen van de WESP schrijven voor dat onder populaties met 

een omvang van meer dan 5000 personen er minimaal 385 

enquêtes gehouden moeten worden om een voldoende 

betrouwbaar beeld te geven van het evenement. Betrouwbaar 

betekent in dit geval dat met 95% zekerheid kan worden gezegd dat 

de werkelijkheid binnen een marge van 5% van de uitkomsten van 

het onderzoek vallen. Het kritische aantal van 385 respondenten is 

met 613 enquêtes dus gehaald.  

 

Uit de ticketverkoop bleek dat 36% van de kaarten gekocht zijn door 

Nederlanders. In onze steekproef is 35% een Nederlandse 

bezoeker. Doordat de vragenlijst alleen verstuurd werd naar 

bezoekers die digitaal een ticket hadden aangeschaft voor het 

evenement, ontbreken de bezoekers die aan de kassa hun kaarten 

hebben gekocht in de steekproef. Dit kan met name gevolgen 

hebben voor de herkomst van de bezoekers. Bezoekers die van 

dichterbij komen (zoals Drenthe en de overige noordelijke 

provincies van Nederland) zullen eerder hun kaarten aan de kassa 

hebben gekocht. Mogelijk leiden de uitkomsten daardoor tot een 

overschatting van de economische impact. Echter gaat het om 

ongeveer 13% van de totale kaartverkoop die offline heeft 

plaatsgevonden en is vastgesteld dat ongeveer de helft van deze 

kaarten door Nederlanders zijn gekocht, waardoor dit slechts 

beperkt invloed heeft op de uitkomsten van dit onderzoek.  
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 De Motocross of Nations trok over de twee evenementdagen in 

totaal 24.800 bezoeken. Hiervan werd een groot deel online 

verkocht via Platinum. Aan de kassa werd tijdens het evenement 

zo’n 13% van de kaarten verkocht.  

 Gemiddeld bezocht een bezoeker het evenement 1,8 dagen. Dit 

maakt dat er ongeveer 14.000 unieke bezoekers zijn geweest op 

het evenement.  

 Ongeveer 95% van alle bezoekers geeft in ons onderzoek aan dat 

ze zonder het evenement niet in Drenthe zouden zijn geweest. 

Deze 13.236 bezoekers zijn additioneel voor de Drentse economie. 

Zij kwamen gemiddeld 1,8 dagen naar het evenement waardoor dit 

resulteerde in 23.400 additionele bezoeken voor de provincie 

Drenthe. 

 Ongeveer 91% van de bezoekers gaf aan dat ze zonder het 

evenement niet in Noord-Nederland zouden zijn geweest en uit het 

onderzoek blijkt dat zij het evenement gemiddeld 1,8 dagen 

bezoeken. Dit resulteerde in 23.200 additionele bezoeken voor de 

noordelijke provincies (inclusief Drenthe). 
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 Opvallend veel bezoekers kwamen uit het buitenland (65%). Vooral 

uit Groot-Brittannië en Duitsland kwamen veel bezoekers maar ook 

uit Frankijk en België. In totaal zaten er 37 verschillende 

nationaliteiten in onze steekproef. Uit de gegevens van de 

kaartverkoop blijkt dat 36% van de kaarten aan Nederlanders zijn 

verkocht.  

 De provincie Noord-Brabant was met 31% het best 

vertegenwoordigd. Dit komt mogelijk doordat de drie Nederlandse 

atleten die deelnamen uit deze provincie afkomstig zijn. De 

noordelijke provincies zijn mogelijk ondervertegenwoordigd in onze 

steekproef vanwege dat alleen bezoekers met een online gekochte 

ticket zijn benaderd voor deelname aan dit onderzoek.  

 Het merendeel van de bezoekers was mannelijk (84%). De 

leeftijdsopbouw was gelijkmatig verdeeld. De groep 46 tot 55 jaar 

was het grootste. De gemiddelde leeftijd lag op 47 jaar. 
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 Het overgrote deel van de bezoekers kwam vooral met een 

persoonlijk motief, zoals vermaak en beleving van de sport, naar de 

MXoN toe. Acht procent had voornamelijk een sociaal motief 

waarbij de ontmoeting met anderen centraal stond. Slechts één 

procent van de ondervraagden had een zakelijk motief.  

 Ongeveer 66% van de bezoekers heeft dit jaar zelf ook op de motor 

gezeten. 22% heeft eerder wel de motorsport beoefend, maar doet 

dit momenteel niet meer. De meeste motorsport beoefenaars doen 

dit vaker dan één keer per maand maar minder dan één keer per 

week. 14% geeft aan dat ze dit vaker dan één keer per week doen.  

 Ongeveer een op de drie geeft aan dat ze door de MXoN zelf meer 

zijn gaan sporten.  
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 De bezoekers waren erg te spreken over de organisatie van de 

MXoN. Slechts 7% van de bezoekers gaf het evenement een 

onvoldoende als rapportcijfer. Uit de opmerkingen bleek dat men 

het vaakst ontevreden was over de hoge (toegangs)prijzen en de 

afstand tot het parcours. Bijna 4 op de 10 bezoekers gaf een 

rapportcijfer van een 9 of hoger. Gemiddeld gaf men de MXoN een 

8,0. 

 Uit een nadere analyse blijkt dat men vooral (zeer) tevreden was 

over de parkeergelegenheid (85%). Ook was men over het 

algemeen (zeer) tevreden over de organisatie en de gastvrijheid. 

Het minst tevreden was men over het eten en drinken en de side-

events (mits deze bezocht was). Iets meer dan de helft van de 

bezoekers was hier (zeer) tevreden over.  

 Meer dan de helft van de bezoekers is positiever geworden over de 

regio als vrijetijdsbestemming. Bijna 40% had hierover geen 

mening.   
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 Het Nederlands team won voor het eerst in 73 jaar de titel bij 

de MXoN. Dit zorgde vooral bij het thuispubliek voor euforie. 

Gevraagd is of de nationale prestaties invloed hebben 

gehad op bestedingen die gedaan zijn. Ongeveer de helft 

geeft aan dat dit (een klein beetje) invloed heeft gehad. 

Vooral onder de Nederlandse bezoekers is hiervan sprake.  

 Omdat er veel regen viel tijdens de MXoN is ook gevraagd 

of de weersomstandigheden invloed hebben gehad op de 

bestedingen. Hiervan geeft 7 op de 10 bezoekers aan dat dit 

het geval is geweest.  

 Ongeveer 8% van de bezoekers schat in dat ze door de 

MXoN de regio in de komende 12 maanden zeker (vaker) 

gaan bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden. Voor 14% is de 

kans hierop waarschijnlijk. Ongeveer 11% geeft aan de regio 

hiervoor zeker niet opnieuw te gaan bezoeken. 
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 De economische impact van een sportevenement wordt 

gedefinieerd als de extra bestedingen die door dit evenement 

veroorzaakt worden in een bepaalde afgebakende omgeving van 

het evenement, in dit geval de provincie Drenthe en Noord-

Nederland (provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel). 

Dit is op wens van de projectorganisatie omdat vanwege de ligging 

van het TT circuit verwacht werd dat er ook hotelovernachtingen in 

Groningen, Drachten en wellicht Zwolle zijn geboekt. 

 Het onderzoek voor de economische impact van een 

sportevenement richt zich dus op de additionele uitgaven in Drenthe 

en de rest van Noord-Nederland van de bezoekers, deelnemers en 

journalisten/mediawerkers. Deze gebiedsafbakening heeft tot 

gevolg dat bestedingen die zelf uit Drenthe komen niet zijn 

meegerekend voor de impact voor de provincie Drenthe en dat 

inwoners uit de eerder benoemde noordelijke provincies niet zijn 

meegenomen in de impact voor Noord-Nederland. 

 Bij de bepaling van de economische impact vanuit de organisatie 

wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven van de organisatie 

die direct in Drenthe en Noord-Nederland worden gedaan. Er wordt 

nadrukkelijk niet gekeken naar de inkomsten van uitgaven van de 

derden (personen of organisaties) waarvan de organisatie 

inkomsten ontvangt of aan wie het uitgaven doet. Dit valt buiten de 

scope van dit onderzoek.  

 

 Een additionele bezoeker voor Drenthe is niet dezelfde als een 
additionele bezoeker uit Groningen, Friesland of Overijssel. Voor 
Drenthe zijn mensen uit de andere noordelijke provincies namelijk 
ook additioneel voor de Drentse economie. Vandaar dat de 
gemiddelde bestedingen van een additionele bezoeker (in beperkte 
mate) verschilt. 

 Een additionele bezoeker voor Drenthe geeft gemiddeld 150 euro 
uit tijdens een dag op de MXoN. Hiervan gaat het grootste gedeelte 
naar tickets/toegangsgelden die bij de organisatie terecht komt 
(daar komen we bij de organisatie impact op terug). Dit geldt ook 
voor het eten en drinken en overige uitgaven van het evenement. 
Dat maakt dat de extra bestedingen in de Drentse economie bijna 
40 euro per persoon per bezoek bedraagt. Vermenigvuldigd met het 
aantal additionele bezoeken (23.400, zie hoofdstuk 3) zorgt dit voor 
923.000 euro aan bezoekersbestedingen voor de provincie Drenthe.  

 De additionele bezoekers van buiten de noordelijke provincies 
geven gemiddeld 165 euro uit. Ook hiervan belandt het grootste 
deel bij de organisatie (waar we later bij organisatie impact op terug 
komen). De uitgaven in Drenthe en elders in Noord-Nederland 
bedraagt in totaal ruim 60 euro. Met 23.200 additionele bezoeken 
(zie hoofdstuk 3) levert dit dus voor de provincies Drenthe, 
Groningen, Friesland en Overijssel gezamenlijk 1,4 miljoen euro 
aan economische impact op. 
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 Van de 13.236 additionele bezoekers voor de provincie Drenthe (zie 
hoofdstuk 3) blijft 64% overnachten. Dit zijn bijna 8.500 
overnachters die gemiddeld 2,6 nachten op een logés adres 
verblijven. Hun gemiddelde uitgaven daaraan zijn 56 euro, 
waardoor geschat wordt dat er 1,2 miljoen euro aan additionele 
bestedingen in de Drentse economie zijn beland vanwege deze 
overnachtingen.  

 Voor Noord-Nederland waren er 12.808 additionele bezoekers (zie 
hoofdstuk 3) waarvan driekwart bleef overnachten. Met een 
gemiddelde overnachtingsduur van 2,7 nachten komt dit neer op 
ruim 25.000 overnachtingen. De gemiddelde prijs die men per 
persoon betaalde was 57 euro waardoor in de noordelijke 
provincies voor ongeveer 1,4 miljoen euro aan overnachtingen zijn 
gedaan door additionele bezoekers.  

 Overnachtingen kunnen zorgen voor een langer verblijf in de regio. 
Iemand die twee nachten blijft is drie dagen in de regio. De 
gemiddelde overnachtingsduur plus 1 dag, is in mindering gebracht 
met het aantal dagen dat het evenement werd bezocht. Hieruit komt 
naar voren dat een additionele bezoeker gemiddeld nog 1,7 dagen 
in de regio is, zonder dat het evenement wordt bezocht. Met een 
gemiddelde dagbesteding van de additionele overnachters in 
Drenthe, komt dit nog eens neer op ruim 7 ton aan extra 
bestedingen. Voor de noordelijke provincies ligt de gemiddelde 
dagbesteding hoger (67 euro p.p.) waardoor nog eens 1 miljoen 
euro aan additionele bestedingen in de economie belanden.  
 

 In totaal profiteert de Drentse economie voor 2,8 miljoen euro aan 
bestedingen die de bezoekers aan de MXoN veroorzaken. Voor de 
noordelijke provincies samen (inclusief Drenthe) is dat 3,9 miljoen 
euro.  
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 Aan de MXoN deden 34 landen mee, met drie rijders per land. Met 

deze deelnemers kwamen ook technici, bondscoach en andere 

crewmembers mee naar het evenement. In totaal gaat het daarom 

om 540 deelnemers. Zij verbleven gemiddeld vijf dagen in Drenthe 

waardoor er 2.700 overnachtingen zijn geweest. We schatten in dat 

de gemiddelde overnachtingsprijs rond de 60 euro lag7, waardoor 

ongeveer 162.000 euro aan economische impact is gerealiseerd 

door het verblijf van deze deelnemers.  

 Daarnaast doen deelnemers zelf ook nog uitgaven gedurende de 

dag. Dit wordt ingeschat op ongeveer 40 euro8 waardoor nog eens 

108.000 euro in de lokale economie wordt uitgegeven.  

 In totaal komt dit dus neer op 270.000 euro dat zonder de MXoN 

niet in de economie van Drenthe en de overige noordelijke 

provincies zou zijn beland. Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen de economie van Drenthe en die van de overige noordelijke 

provincies omdat verwacht wordt dat de meesten van deze 

bestedingen in Drenthe terecht zijn gekomen.  

 De MXoN trok veel mediavertegenwoordigers die verslag deden 

van het evenement. Vaak bleven zij slapen en deden uitgaven in de 

economie die zonder de MXoN niet in de regio zouden zijn beland. 

Er zijn volgens de organisatie aan 223 journalisten accreditaties 

verleend. Het merendeel waren landelijke media. Wij schatten in dat 

ze gemiddeld 3 nachten bleven met een gemiddelde 

overnachtingsprijs van 75 euro en 25 euro bestedingen per dag9. Dit 

maakt dat er ongeveer 64.000 euro in de lokale economie is beland.  

                                                           
7 Bij WK Paracycling (2015) gaven deelnemers aan 60 euro per nacht kwijt te zijn 
en bij WK Hockey (2014) 68 euro per nacht.  
8 Dit is hetzelfde bedrag als additionele bezoekers van de MXoN per dag kwijt 
waren in de provincie Drenthe.   

 

9 Bij WK Shorttrack (2017) is ook gerekend met een bedrag van 75 euro per 
overnachting en 25 euro per dag per journalist.  
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 De organisatie werkte met een budget van ongeveer 3 miljoen euro. 

2,3 miljoen euro van de inkomsten kwam van buiten Drenthe en de 

overige noordelijke provincies. Dit geld zou zonder het evenement 

niet in deze economie zijn beland.  

 Echter, een deel van deze inkomsten is gebruikt om producten, 

diensten en afdrachten te betalen aan organisaties buiten de lokale 

economie. Zo is ongeveer 1,5 miljoen euro afgedragen aan de 

buitenlandse rechtenhouder Youthstream. Verder zijn er kosten 

gemaakt voor televisie- en beveiligingszaken. Dit maakt dat 1,8 

miljoen euro de noordelijke provincies (inclusief Drenthe) weer heeft 

verlaten.  

 Ongeveer een half miljoen euro van de inkomsten die zijn verkregen 

van buiten de noordelijke provincies is daarmee uiteindelijk in de 

lokale economie belandt. Dit is de netto economische impact vanuit 

de organisatie van het evenement. Er is geen onderscheid gemaakt 

tussen de economie van Drenthe en die van de overige noordelijke 

provincies omdat uit de organisatie bestedingen blijkt dat bijna alle 

bestedingen in de Drentse economie zijn beland.  
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 De Motocross of Nations heeft voor de provincie Drenthe ongeveer 

3,7 miljoen euro aan additionele bestedingen opgeleverd. Het 

grootste gedeelte is veroorzaakt door de bezoekers (77%). De 

deelnemers zorgden voor 270.000 euro aan extra bestedingen, de 

media 64.000 euro en de organisatie voor een half miljoen.  

 De noordelijke provincies samen (dus inclusief Drenthe) hebben 

voor ongeveer 4,8 miljoen euro aan extra inkomsten gerealiseerd. 

Het verschil komt door de bezoekers die van buiten dit gebied 

kwamen in een groter gebied hun bestedingen hebben gedaan. 

Vooral overnachtingen en aan eten en drinken hebben bedrijven in 

een grote cirkel rondom Assen geprofiteerd van het evenement.  

 Vanuit lokale overheden is gezamenlijk ongeveer 180.000 euro in 

het evenement geïnvesteerd. Elke euro dat deze overheden ‘in het 

evenement investeerde’ resulteerde in nog eens twintig euro aan 

extra bestedingen van buitenaf, in de Drentse economie. Daarbij 

moet worden opgemerkt dat er nog andere financierders (zoals 

VWS) waren die het evenement mogelijk hebben gemaakt. 
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Q1: Wat is uw geslacht? 

Q2: Wat is uw geboortejaar? 

Q3: Uit welk land komt u? 

Q4: Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? 

Q5: Bezocht u de MXoN 2019: 

Q6: Op welke manier heeft u tickets gekocht voor de MXoN? 

Q7: Hoeveel dagen bezocht u de MXoN 2019? 

Q8: Waar zou u zijn geweest als er geen MXoN in Assen werd 
georganiseerd? 
Q9: Overnachtte u tijdens de MXoN 1 of meerdere nacht(en) ergens 
anders dan op uw vaste woonadres? 
Q10: Waar overnachtte u? 

Q11: Hoeveel nachten overnachtte u? 

Q12: Welk type accommodatie overnachtte u? 

Q13: Wat was de prijs van 1 overnachting (in euro)? 

Q14: Op hoeveel personen heeft deze overnachtingsprijs betrekking? 

Q15: Deed u op de dagen dat u MXoN bezocht uitgaven voor uzelf of 
ook voor anderen (bijvoorbeeld andere gezinsleden)? 
Hoeveel personen uitgaven bewerkt 

Q16: Op hoeveel personen hadden uw uitgaven betrekking, inclusief 
uzelf? 
Q17: Hoeveel uitgaven deed u aan de volgende zaken?  Tot het 
evenement 
Q18: In welke mate was u tevreden over de organisatie van het 
evenement? 
Q19: In welke mate was u tevreden over de parkeergelegenheden bij 
MXoN 2019? 
Q20: In welke mate was u tevreden over het aanbod van eten en 
drinken 
Q21: In welke mate was u tevreden over de gastvrijheid? 

Q22: In welke mate was u tevreden over de side-events (VR, E-Sports, 
Sleutel Challenge en Kom in Beweging)? 

Q23: Wat voor rapportcijfer zou u dit evenement geven? 

Q24: Wat was uw belangrijkste reden om aanwezig te zijn bij de MXoN 
2019? 
Q25: Door de MXoN ben ik positiever geworden over deze regio als 
vrijetijdsbestemming 
Q26: Hoe groot schat u de kans dat u door de MXoN deze regio de 
komende 12 maanden (vaker) gaat bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden? 
Q27: Hebt u in de afgelopen 12 maanden zelf aan motorsport gedaan? 

Q28: Bent u door de MXoN zelf meer gaan sporten? 

Q29: Hebben de nationale prestaties je bestedingen op de MXoN 
beïnvloed? 
Q30: Heeft het weer je bestedingen op de MXoN beïnvloed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


