Samenvatting evaluatierapporten
09-04-2017 53x11 CLASSIC
Club : 296 53 X 11
Aantal verslagen ingediend : 11

Algemeen
Was er afpijling vanop de invalswegen naar de vertrekplaats?

91%

Kwam deze afstand overeen met de aangegeven afstand?

91%

Opmerkingen : Was een kleine km minder, kan natuurlijk ook aan mijn GPS gelegen hebben.

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

91%

Capaciteit parking voldoende?

90%

Capaciteit inschrijving voldoende?

100%

Capaciteit douches voldoende?

100%

Waren douches en kleedkamers proper?

100%

Waren er vrouwendouches aanwezig?

100%

Was er warm water?

100%

Inschrijving en ontvangst
Was het tarief aangeduid?

100%

Werd het tarief gerespecteerd?

100%

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

100%

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

100%

Waren er spandoeken en beachvlaggen van VWB
opgehangen?

100%

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

90%

Afpijling
De afpijling gebeurde met

Alleen verfpijlen 0%
Alleen bordjes 100%
Gemengd verfpijlen en bordjes 0%
Dubbel verfpijlen en bordjes 0%

Was de zichtbaarheid van de pijlen voldoende?
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Was de afpijling duidelijk (2 pijlen voor de afslag, 1 pijl na de
afslag, 1 voor kruispunt RD, 1 na kruispunt RD)?

100%

Werden splitsingen duidelijk aangeduid (2 borden voor de
splitsing, 1 bevestigingsbord na de splitsing)?

100%

Bevoorrading
Waren de bevoorradingsposten gelijkmatig verdeeld over het
parcours?

100%

Was er ook gratis drank op de korte afstanden?

83%

Was er voldoende bevoorrading voor iedereen?

100%

Was er een toilet op minstens 1 post?

100%

Waren er spandoeken en beachvlaggen van VWB
opgehangen?

100%

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

89%

Veiligheid
Was er een wegbeschrijving met noodnummer beschikbaar?

100%

Stonden er seingevers bij de startlocatie en parking?

100%

Werden er gevaarborden gebruikt?

100%

Werden deze gevaarborden efficiënt gebruikt?

100%

Opmerkingen : geen
Was de locatie van de bevoorradingsposten veilig?

100%

Opmerkingen : geen

Parcours
Liep het parcours over fietsvriendelijke wegen ?
(brede, goede fietspaden - rustige, autoluwe wegen)

68%

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

100%

Opmerkingen : pannenkoek voor de dames
--pannenkoek voor zowel mannen en vrouwen maar voor de dames met slagroom en een
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advocaatje.
--een pannekoek voor iedereen en eentje met room en likeur voor de dames
--Pannekoek
--gratis pannenkoek na aankomst
--flensje
--pannenkoek bij aankomst
--gratis pannenkoek

Opmerkingen
Opmerkingen : mooie organisatie. kom zeker terug
--Een heel goed georganiseerde toertocht. Het zet aan om deel te nemen aan de volgende
toertochten. Ik heb de toch van Bazel al in mijn agenda geplaatst. En volgend jaar kom ik zeker
terug naar Hamme.
Doe zo verder!
--alles oke
--Op gevaarlijker plaatsen werden ook seingevers voorzien, zeer waardevol voor de veiligheid van
de deelnemers.
Mooie rit, zeer goede afpijling.
naar de toekomst toe, misschien vermelden van de aanwezige kasseistroken.
deze mogen in ieder geval in het parcours opgenomen blijven.
--Mooie rit, perfecte organisatie met seingevers op gevaarlijke oversteekplaatsen, goede
bevoorrading en afpijling
--Mooie tocht
Heel goede organisatie
--zeer goede organisatie
ruime bevoorrading
seingevers onderweg op gevaarlijke kruispunten
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