Enquete Halve Marathon Sint Anthonis
Van de ongeveer 1000 lopers van de laatste 4 jaar die aan geschreven zijn hebben 284 lopers
gereageerd op onze enquete. Daarvoor dank.
Hiervan hebben 212 mensen de halve marathon gelopen of de 5 km in 2018.
Als bij elkaar een hoog aandeel mensen die hebben gelopen in 2018 geeft gereageerd.
Een van de vragen was welke dag of tijd heeft de voorkeur.
Zaterdag 13.00 83x
Zaterdag 14.00 63x
Zaterdag 15.00 135x
Zondag 11.00 69x
Zondag 12.00 6x
Zondag 13.00 19x
Afwijkend 8x
Hierbij kon men meer mogelijkheden opgeven.
Hoe is de bereikbaarheid van de locatie
Goed 281x
Niet goed te vinden 3x
Bewegwijzering parcours voldoende
Goed 277
Niet goed 7x
Waarom mee gedaan
De meeste keuze viel op leuke en toegankelijke loop, mooie omgeving 146x
Niet deel genomen

18x ivm Stevensloop, 15x ivm Venloop
45x ziekte of blessure
Andere opmerkingen, net bevallen, druk , past niet in training schema of toch te weinig getraind.

Ziet u graag de mogelijkheid tot andere afstanden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Halve marathon in estaffete vorm, 14x
10 km, 104x
15 km, 67x
Nee, 136x

Welke faciliteiten vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

Belangrijkste opmerking was gratis koffie en speculaas.
Verder ook douches en goede toiletvoorzieningen veel genoemd.

Vindt u de geboden faciliteiten voldoende?
21x maal nee. De rede daarvoor was het gebrek aan Douches
263 x Ja
Veel leuke en enkele kritische opmerkingen: (denk aan: Wat mist u? Wat ziet u graag anders?
Waar bent u tevreden over?)
Kleinschaligheid vindt ik heel fijn; niet zo massaal. Daarnaast vond ik de vrijwilligers zeer aardig; zowel
in de kantine als langs het parcours. Bij het afhalen van het startnummer werd gezegd dat er warm
drinken onderweg was; dat bleek maar bij EEN post ergens op het einde. Jammer want het uitgereikte
water was te koud om te drinken. Wel voldoende drinkposten. Bij de finish zakte ik beetje door m'n
benen en werd meteen opgevangen door vrijwilligers, en met een warm deken; zeeer netjes gedaan!
Volgend jaar ben ik er weer bij!
Super georganiseerd, ga zo door.
prima organisatie en gelukkig niet zo massaal
Jammer dat het T-shirt elk jaar hetzelfde is. Ik heb er nu 4 in de kast liggen, maar alleen het jaartal is
anders............ (vind de sponsor blangrijk en is herkenbaar, organsatie)
Ik mis niets en loop al vele jaren met veel plezier mee
Het relaxte karakter met name ook de vriendelijke en rustige benadering van alle vrijwilligers spreken
mij erg aan. Complimenten!!!
Ik kom al jaren in St Anthonis voor de halve. En sinds ik Let'sGo heb opgericht vind ik het ook een van
de mooiste en laagdrempeligste wedstrijden om er lopers te laten debuteren. Het enige wat ik al jaren
mis is een 10 km . Dit mogen zelfs 2 rondjes van 5 zijn.
Groeten Léon Nillessen Let'sGo hardloopbegeleiding
Goede organisatie. Petje af voor iedereen die in deze koude wind stonden te helpen op verschillende
onderdelen.
Het was mijn eerste keer en heb erg genoten. Het was allemaal erg goed geregeld. Mijn
complimenten!

