
Spatlab Enquête 2016 
In april van dit jaar hebben we een enquête onder onze leden gehouden om jullie mening te peilen 
over o.a. het voorrijden, het rijden in groepen, onze activiteiten in 2015 en 2016 en wensen voor 
nieuwe activiteiten. 

We hebben de resultaten bekeken, besproken en daar wat conclusies uit getrokken, die we uiteraard 
met jullie willen delen. 

In totaal hebben 13 leden de enquete ingevuld, en gelukkig bij de vragen ook veel opmerkingen en 
toelichting gegeven. 

Rijden in (vastgestelde) groepen 
We wilden graag weten wat jullie vinden van het rijden in groepen met vaste voorrijders, zoals we nu 
al een tijdje doen op de eerste dag van de 4-daagse tochten.  

Degenen die de enquête ingevuld hebben, zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over 
het rijden in groepen. De groepsgrootte wordt als zeer goed ervaren. Wat betreft de vaste groepen 
en voorrijders zijn er nogal wat opmerkingen gemaakt. De belangrijkste punten en conclusies die we 
getrokken hebben: 

- Voorrijders: we zullen onze voorrijders op het hart drukken om te zorgen dat de hele groep 
de rit als plezierig ervaart, en de route veilig wordt afgelegd. Aan de andere kant is het ook 
aan de groepsleden zelf om aan te geven wat ze niet bevalt om daar samen met de 
voorrijder een oplossing voor te zoeken  

- Vaste groepen: Ondanks dat we dat niet zo bedoeld hadden, blijkt dat de groepsindeling die 
wij voor de eerste dag van de 4-daagse tochten gemaakt hadden, soms ervaren wordt als 
een vaste indeling voor de rest van de dagen… Wat dus niet ons idee was en is! Dus we 
roepen iedereen op om zelf te zorgen voor andere groepen op de overige dagen, voor zover 
gewenst natuurlijk…. 

- We willen voor de weekenden van dit jaar iets anders proberen, een ideetje dat we van een 
andere motorclub hebben gekregen. Nog wel vaste groepen voor de eerste (!) dag, maar met 
een indeling waarvoor we jullie inbreng zullen vragen! 

- Wat betreft de dagtochten in het voor- en najaar, werd de opmerking gemaakt dat sommige 
(nieuwe) leden er soms wat verloren bijstonden als de groepen van start gingen. We nemen 
deze opmerking ter harte en zullen daar de volgende ritten extra op letten en helpen waar 
nodig! 

Weekenden 2015 
Ook hier is de meerderheid tevreden tot zeer tevreden. Positieve opmerkingen over de ligging van 
het hotel in Luxemburg en de routes in Luxemburg. Negatieve opmerkingen over het ‘schipperen’ 
met de 1-persoonskamers in Lutzerath (wat overigens wel een probleem zal blijven als veel mensen 
op een 1-persoonskamer willen slapen), en het ontbreken van het terras in Luxemburg, alhoewel 
daar met wat inventiviteit toch wel iets leuks van gemaakt was. 

 

 



Allgäu/Oostenrijk 2015 
Deze reis is iets minder ervaren dan de weekenden, 50% van de invullers gaf een score goed/heel 
goed en 38% neutraal. Opmerkingen die gemaakt zijn: Niet uitdagend (routes Oostenrijk/Slovenië 
waren mooier; te kort (maar 4 toerdagen); graag minder snelweg. 

Weekenden 2016 
 Voor dit jaar geeft 62% aan tevreden te zijn, maar 38% geeft ook aan behoefte te hebben aan 
andere locaties.  

Eerlijk gezegd merken wij ook dat qua locaties de ‘sleet’ er een beetje in dreigt te komen. Er zijn 
leuke suggesties gegeven voor alternatieve streken: Sauerland, Harz, Rothaargebirge, Vogezen. We 
zullen daar in de planning voor volgend jaar zeker rekening mee houden! 

Kamperen 2016 
Ook hier een duidelijk beeld, maar liefst 92% van de enquête deelnemers vindt dit geen goed idee 
(dat hebben we ook gemerkt aan de animo). 

Ideënbox/Prikbord op de Spatlab website  
We hebben gevraagd of jullie het een goed idee vinden om via de Spatlab website de leden te vragen 
mee te denken en suggesties te geven voor activiteiten buiten het motorseizoen om. Hier is 
wisselend op gereageerd. Ongeveer de helft wil interesses/suggesties delen, een kleiner deel wil dit 
gebruiken om  hun mening te kunnen geven. 

We hebben nog niet besloten wat we hiermee gaan doen. Inmiddels hebben we ook een Facebook 
pagina geopend, waarmee we wat actiever mededelingen en korte berichtjes willen delen. ’s Kijken 
hoe dit gaat lopen…. 

Suggesties voor activiteiten 
We hebben wat suggesties gegeven voor activiteiten en vroegen jullie mening. Eén van de suggesties 
was mee te doen aan een georganiseerde reis (Horizon, ANWB, etc.). 10 van de 13 lijkt dit wel een 
leuk idee. Dit zou in plaats kunnen komen van de vakantieweken die we de afgelopen haren hebben 
georganiseerd. We zullen voor 2017 bekijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Daarnaast 
geven een flink aantal aan een weekend in eigen land wel leuk te vinden (b.v. Noorden van 
Nederland) met b.v. 1 overnachting. Ook deze suggestie zullen we meenemen. Tenslotte geeft een 
klein deel aan een langere kampeervakantie wel leuk te vinden. 

Er zijn wellicht wel meer ideeën van leden (b.v. van degene die de enquête niet hebben ingevuld). 
Onze oproep aan jullie is om dat in ieder geval met ons te delen, want goede suggesties zijn altijd 
welkom. Daarnaast willen we jullie oproepen om daarvoor ook de Spatlab Facebook pagina te 
gebruiken. Als je een leuke rit hebt en/of maatjes zoekt, plaats een berichtje of oproep! 

Verder willen we iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen en opmerkingen 
& suggesties met ons te delen zeer hartelijk bedanken! Het helpt ons zeker om de activiteiten van 
onze club voor iedereen interessant te houden. Laat ons s.v.p. weten als er zaken zijn die verbeterd 
kunnen worden! 

Groeten, Anja, Leonor, Jeroen, Gerry, Mark en Frank 
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