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Inleiding
Met bijna 37.000 kilometer aan fietspaden en meer fietsen dan inwoners is Nederland het fietsland 

bij uitstek. De fiets is allang niet alleen een vervoersmiddel meer. Veel mensen vinden fietsen een 
leuk tijdverdrijf of hebben er hun sport van gemaakt.

Wielersportbond NTFU heeft marktonderzoeksbureau Ipsos gevraagd onderzoek te doen naar de 
omvang van de wielersportmarkt in Nederland. Als uitgangspunt hebben zij de sportparticipatiecijfers 

van NOC*NSF gebruikt. Dit betekent dat iemand als beoefenaar van de sport wordt gerekend indien men 
12x per jaar of vaker de sport uitoefent. Daarnaast is als extra criterium toegevoegd dat men de sport ook 

daadwerkelijk dient uit te oefenen op een sportieve fiets (racefiets, mountainbike, trekkingfiets, etc.).

De gehanteerde definitie van de wielersporters in dit onderzoek luidt: "personen van 18 jaar en ouder die 12 
keer per jaar of vaker aan wielrennen, mountainbiken of trektochten doen en deze activiteiten beoefenen 

op een sportieve fiets (racefiets, mountainbike, trekkingfiets of ander type sportieve fiets)".

Deze wielersportmonitor is een vervolg op de edities van 2014 en 2016. Naast inzicht in de omvang van de 
wielersportmarkt in Nederland geeft deze rapportage ook inzicht in verschillende type wielersporters, de 

verschillende vormen van beoefening en het aankoopgedrag van de wielersporter.

We wensen u veel leesplezier!

Met sportieve groet,

NTFU
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Onderzoeksverantwoording
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• Methode
• Verantwoording onderzoek
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vragenlijst hebben doorlopen en voldoen aan de 

gestelde selectiecriteria. 

De resultaten in dit onderzoek hebben betrekking 

op een netto (gewogen) steekproef van n= 3.159. 

Om een goed beeld van startende wielersporters 

te krijgen zijn ook personen meegenomen die 

minder dan 12 keer per jaar aan sportief fietsen 

hebben gedaan. Deze selectie vond, in 

tegenstelling tot eerdere edities, pas in de 

vragenlijst plaats. 

Door middel van een weegprocedure (naar 

geslacht, leeftijd en opleiding) zijn de resultaten 

van dit onderzoek representatief voor de 

doelgroep ‘Nederlandse wielersporters van 18 jaar 

en ouder’

Methode
In september 2019 heeft onderzoeksbureau Ipsos in 

opdracht van NOC*NSF een uitgebreide screening naar 

sportbeoefening uitgevoerd onder 50.219 

panelleden. Voor de Wielersportmonitor is de 

volgende doelgroep geselecteerd:

“Personen van 18 jaar of ouder die aangeven in 

de afgelopen 12 maanden aan wielrennen/

toerfietsen (incl. mountainbiken, handbiken etc.) 

te hebben gedaan.”

Dit heeft geleid tot een potentieel van 

n=5.308 respondenten. Zij zijn, in de periode van 19 

september t/m 2 oktober 2019, middels een 

online vragenlijst benaderd. Om een netto 

respons van 3.000 respondenten te kunnen 

bewerkstellen, is op 26 september een extra 

groep panelleden benaderd. 

Uiteindelijk zijn 5.994 respondenten de vragenlijst 

gestart, waarvan er 3.159 (respons 49%) de volledige 
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Schematische weergave opzet onderzoek

Grootschalig onderzoek onder 50.219 Nederlanders, door Ipsos in 
opdracht van NOC*NSF naar de sportbeoefening in Nederland

Nederlanders (18+) die (minimaal) 1x aan wielrennen / 
mountainbiken / toerfietsen hebben gedaan in de afgelopen 12 

maanden

Steekproef onderzoek, uitgevoerd door Ipsos, naar sportieve 
fietsers met aanvullende selectiecriteria naar aanleiding van de 

aangescherpte definitie

Resultaat van het onderzoek
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De Wielersporter
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•  Omvang
Het aantal wielersporters

•  Demografie
Leeftijd & geslacht

•  Segmentatie
Vier typen wielersporters
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13.924.408
(2016: 13.350.000)

1.471.769
(2016: 1.495.000)

1.180.908
(2016: 1.246.000)

737.269
Wielersporters

in Nederland

100%

10,6%

8,5%

5,3%*

Omvang

* De selectie of men (minimaal) 12x aan wielrennen/mountainbiken/toerfietsen heeft gedaan vond in 
deze editie in de vragenlijst plaats. Bij de edities van 2014 en 2016 werd deze selectie vooraf uitgevoerd.

Omvang van de Nederlandse bevolking  
van 18 jaar en ouder

Nederlanders (18+) die (minimaal) 1x aan 
wielrennen/mountainbiken/toerfietsen hebben 

gedaan in de afgelopen 12 maanden.

Nederlanders (18+) die (minimaal) 12x aan 
wielrennen/mountainbiken/toerfietsen hebben 

gedaan in de afgelopen 12 maanden.

Aanvullende selectiecriteria voor het bepalen 
van de omvang van wielersporters in Nederland 

Wielersporters in Nederland

Definitie: “Personen van 18 jaar en ouder die 
12 keer per jaar of vaker aan wielrennen/

mountainbiken of trektochten op de fiets doen en 
deze activiteit beoefenen op een sportieve fiets”
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Structureel een grote groep Nederlanders die de wielersport beoefent.
Het aandeel Nederlanders dat minstens 1 keer per jaar aan sportief fietsen deed  fluctueerde de 

afgelopen jaren tussen de 13% en 9%. Hierin doen zich dus geen grote veranderingen voor. 

Datzelfde geldt voor het aandeel Nederlanders dat ten minste 12 keer per jaar aan sportief fietsen deed. Het 

aantal wielersporters dat voldoet aan de definitie van ‘sportieve fietser’ fluctueert tussen de 6,3% en 5,3%. 

15

12

Sportieve fietser

Minstens 12 keer per jaar aan sportief fietsen gedaan

Minstens 1 keer per jaar aan sportief fietsen gedaan 

20192018201620152014

Sportieve fietser

Minstens 12 keer per jaar aan sportief fietsen gedaan

Minstens 1 keer per jaar aan sportief fietsen gedaan 
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Nederlander 18+Nederlandse sporter 18+Wielersporters 18+

72%

28%

51%
49% 50% 50%

Demografie
De wielersport blijft voornamelijk een mannensport. Het aantal vrouwen neemt de laatste jaren 

echter wel toe.
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Ten opzichte van overige sporters (van 18+) in Nederland is er sprake van: 
 
• een ondervertegenwoordiging in de leeftijdsgroep t/m 30 jaar 
• een oververtegenwoordiging in de leeftijdsgroep 31 t/m 44 jaar 
• een oververtegenwoordiging in de leeftijdsgroep 45 t/m 64 jaar 
• een oververtegenwoordiging in de leeftijdscategorie van 65 jaar of ouder

De gemiddelde leeftijd is 49 jaar. 

0

5
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15

20

25

30

35

40
Nederlander

Nederlandse
sporter

Wielersporters

65 jaar of ouder45 t/m 64 jaar31 t/m 44 jaar18 t/m 30 jaar

20%

35%
36%

40%

21%

24%
25%

20%

23%

15%

24%

17%
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Segmentatie

% van de markt

35%

35%

26%
4%

Genietende 
wielersporter

Avontuurlijke 
wielersporter

Fanatieke 
wielersporter

Vrije 
wielersporter

258.044 258.044

191.69029.491
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Avontuurlijke wielersporter
Deze wielersporter leidt een afwisselend leven. Is ambitieus en zeer doelgericht. 

Op zoek naar spanning en avontuur. Het jongste segment. Naast fietsen ook  

geïnteresseerd in andere sporten; multi-sporter. Is prestatief (ambitieus) 

ingesteld, wil het leven optimaal beleven. Niet zozeer een fietsende sporter, 

maar een sportende fietser. 

0 5 10 15 20 25 30 35

2019

2016

2014

>65 jaar

55-65 jaar

45-55 jaar

35-45 jaar

25-35 jaar

< 25 jaar
9%

27%

18%

19%

15%

12%

5%

34%

24%

20%

11%

6%

10%

33%

23%

19%

11%

5%

75% 25%

Gemiddelde
 leeftijd  

45 jaar
Wielersport meest favoriete sport  59%
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Fanatieke wielersporter
De wielersport is voor deze groep de meest favoriete sport. Een leven zonder 

sportief fietsen kan men zich moeilijk voorstellen. Naast prestaties, zijn 

gezondheid en fitheid de belangrijkste drijfveren voor het beoefenen van 

de wielersport. Deze groep ademt wielersport! Het is ook de groep met het 

hoogste koopgedrag en interesse in producten. 

0 5 10 15 20 25

2019

2016

2014

>65 jaar

55-65 jaar

45-55 jaar

35-45 jaar

25-35 jaar

< 25 jaar
7%

19%

14%

19%

22%

19%

5%

23%

16%

24%

19%

13%

3%

25%

21%

24%

16%

11%

75% 25%

Gemiddelde
 leeftijd  

49 jaar
Wielersport meest favoriete sport  69%
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Vrije wielersporter
Voor de vrije wielersporter is het bereiken van de eindbestemming een doel 

op zich. Deze fietser belast zichzelf niet met ambitieuze doelen, maar hecht 

waarde aan de vrijheid van het fietsen. Sport omdat men het belangrijk vindt 

om fit en gezond te zijn en te blijven.

0 5 10 15 20 25

2019

2016

2014

>65 jaar

55-65 jaar

45-55 jaar

35-45 jaar

25-35 jaar

< 25 jaar
4%

19%

13%

21%

23%

19%

4%

21%

14%

20%

23%

13%

5%

16%

18%

25%

21%

11%

64% 36%

Gemiddelde
 leeftijd  
51 jaar

Wielersport meest favoriete sport  50%
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Genietende wielersporter
Voor deze groep is fietsen ontspanning en genieten. Geniet vooral van het 

samen fietsen met anderen en van de natuur. Liefhebber van 

meerdaagse (trekking) tochten. Voelt zich sterk betrokken bij en 

verantwoordelijk voor het milieu en de maatschappij. Dat zie je ook 

terug in de rationele consumptiestijl, die georiënteerd is op hoge 

kwaliteit en duurzaamheid.

66% 34%

Gemiddelde
 leeftijd  

58 jaar
Wielersport meest favoriete sport  60%
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Beoefenen van de wielersport
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•  Favoriete sport
Wat is de favoriete sport van de wielersporter?

•  Frequentie
Hoe lang en hoe vaak wordt de wielersport beoefend?

•  Organisatie verbanden
In welke verbanden wordt de wielersport beoefend?
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De wielersport is voor 60% van de wielersporters de 

favoriete sport.

Favoriete sport

Top 5 sporten wanneer de wielersport niet de favoriete sport is

60%

Hardlopen TennisFitnessWandelenVoetbal
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Wielervormen

73% 44% 27%
Wielrennen Mountainbiken Andere sportieve

fietser

25%
Wielrennen en 
mountainbiken

Respondenten kunnen meerdere disciplines 

binnen de wielersport beoefenen, vandaar dat 

som van de verschillende onderdelen hoger is 

dan 100%
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0 10 20 30 40 50

2019

2016

2014

Andere 
combinatie

Zowel wielrennen 
als mountainbiken

Uitsluitend 
mountainbiken

Uitsluitend 
wielrennen

Een duidelijke meerderheid is uitsluitend op de racefiets actief. Wielersporters die actief zijn op de 

racefiets en mountainbike vormen daarna de grootste groep.

Welke disciplines beoefen je?
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Frequentie

0 5 10 15 20 25 30
20 jaar of meer

10 tot 20 jaar

5 tot 10 jaar

3 tot 5 jaar

2 tot 3 jaar

1 tot 2 jaar

0 tot 1 jaar

0 5 10 15 20 25
20 jaar of meer

10 tot 20 jaar

5 tot 10 jaar

3 tot 5 jaar

2 tot 3 jaar

1 tot 2 jaar

0 tot 1 jaar

Wielrennen

Mountainbiken

5%

9%

29%

16%

18%

14%

8%

8%

21%

21%

16%

11%

11%

11%

Circa een derde van de wielrenners beoefent de wielersport al 20 jaar of langer. Voor mountainbikers geldt 

dat meer dan 1/3de de sport meer dan 10 jaar beoefent.

10

Gemiddeld 
aantal jaren 
wielrennen

8

Gemiddeld 
aantal jaren 

mountainbiken

Hoe lang beoefen je de wielersport al?
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0 10 20 30 40 50

Meer dan 10 keer per maand

4-9 keer per maand

1-3 keer per maand

0 10 20 30 40 50 60

Meer dan 10 keer per maand

4-9 keer per maand

1-3 keer per maand

Wielrennen

Mountainbiken

44%

35%

21%

57%

33%

10%

Hoe frequent beoefen je de wielersport?
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Gemiddeld aantal keer beoefend in:

0 2 4 6 8 10

MountainbikenWielrennen

Herfst
(september-november)

Zomer
(juni-augustus)

Lente
(maart-mei)

Winter
(december-februari)

1 3 5 7 9

Wielrenners en mountainbikers vaker actief in lente en zomer.
Meer dan de helft (56%) van de wielrenners beoefent de sport vaker dan 4 keer per maand en voldoet daarmee 

aan de definitie van NOC*NSF voor wekelijkse sporter. 43% van de mountainbikers voldoet aan de definitie 

van wekelijkse sporter. Zowel mountainbikers als wielrenners beoefenen de sport gemiddeld het vaakst in 

de lente- en zomer maanden. 
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Organisatieverbanden

0 20 40 60 80 100

Anders, namelijk

Georganiseerd via een andere commerciële 
(sport-)aanbieder (bijvoorbeeld een fitnesscentrum)

Georganiseerd via een fietsspeciaalzaak

Als deelnemer aan officiële wedstrijden 

Alleen (ongeorganiseerd)

Zelf georganiseerd in een groep
(met vrienden / kennissen / familie)

Als lid van een vereniging

84%

45%

1,6%

10%

2,7%

2,5%

2,8%

In welke van de volgende verbanden beoefent u de wielersport?
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

Anders, namelijk

Georganiseerd via een andere commerciële 
(sport-)aanbieder (bijvoorbeeld een fitnesscentrum)

Georganiseerd via een fietsspeciaalzaak

Als deelnemer aan officiële wedstrijden 

Alleen (ongeorganiseerd)

Zelf georganiseerd in een groep
(met vrienden / kennissen / familie)

Als lid van een vereniging 4%

20%

71%

0,7%

0,9%

0,6%

1,8%

En op welke manier beoefent u de wielersport het meest?
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Wielersporter actief in verschillende verbanden

De wielersporters beoefenen de sport in verschillende 

verbanden. Zij beoefenen de wielersport alleen maar ook 

regelmatig in groepsverband. 41% van de wielersporters 

beoefent de sport zelfs uitsluitend alleen. Vrouwelijk 

wielersporters kiezen er ten opzichte van mannen vaker voor 

de sport in een groep te beoefenen. 

Grote groep wielersporters overwoog de sport 
in verenigingsverband te beoefenen
10% van de wielersporters is lid van een vereniging, 

4% beoefent de sport uitsluitend in verenigingsverband. 

Van de wielersporters die niet in verenigingsverband actief 

zijn heeft 20% wel overwogen de wielersport in 

verenigingsverband te beoefenen. De belangrijkste redenen 

om de wielersport niet bij een vereniging te beoefenen zijn de 

tijdsinvestering en dat clubs te prestatiegericht zijn. Vooral 

vrije en genietende wielersporters vinden 

prestatiegerichtheid een drempel. 
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0 5 10 15 20 25

Geen meerwaarde t.o.v. de groep waar ik nu in fiets

Ik ben niet bekend genoeg 
met het aanbod van verenigingen

Geen geschikte vereniging in mijn omgeving

Te veel regels en verplichtingen (vrijwilligerswerk)

Ik heb het wel geprobeerd maar voelde me 
er niet thuis (sfeer/cultuur)

Sporten binnen een vereniging 
is te prestatiegericht

Kost te veel tijd

Te duur

Waarom besloten de wielersport niet binnen een vereniging te beoefenen?
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Ontwikkeling aantal verenigingsleden NTFU en KNWU
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50

60

KNWUNTFU

20182017201620152014

x1000

Gekeken naar het aantal verenigingsleden bij de sportbonden NTFU en KNWU de afgelopen vijf jaar zien 

we her en der wat fluctuaties maar vooral een stabiel beeld.
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Zelf georganiseerde (vrienden)groepen

Bijna de helft van de wielersporters 45% beoefent de wielersport wel 

eens in een zelf georganiseerde groep met vrienden, familie en of 

kennissen. Voor 10% van de wielersporters is het echter de enige manier 

waarop zij de wielersport beoefenen. Zij komen dan ook met een zekere 

regelmaat samen.  Bij meer dan de helft is ook daadwerkelijk een 

groepsgevoel aanwezig en is het samen fietsen niet alleen vanuit 

praktische overwegingen.

“Ik fiets vaak alleen, maar 
geniet ook van het fietsen 
in een groep”
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Hoe vaak komen jullie met de groep bij elkaar om te fietsen?

0 5 10 15 20 25 30 35

Minder dan 1 keer per maand

1 keer per maand

1 keer per 2 weken

1 keer per week

Meer dan 1 keer per week 12%

25%

18%

12%

23%
64%

Groepsgevoel 
aanwezig

62%
organiseert alleen 

activiteiten voor de 
groep
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Aansluiten bij groep voornamelijk via informele wegen

De manier waarop wielersporters zich aan kunnen sluiten bij een groep varieert. Bij het merendeel van de 

groepen kunnen wielersporters zich alleen aansluiten wanneer zij bekend zijn met mensen binnen de groep. 

Slechts een klein deel van de groepen maakt promotie voor de groep  om op die manier wielersporters te 

werven. 

1 2 3 4 5 6 7

30,5% 20,3% 8,3% 17,6% 7,1% 8,5% 7,6%

Twee stellingen die elkaars uitersten of tegenpolen zijn.  Wil je aangeven welke van de twee stellingen het meest 
van toepassing is op de groep waarin je de wielersport beoefent?

Kunnen mensen 
zich alleen via 
informele wegen 
aansluiten (ons 
kent ons)

Kan 
iedereen zich 

aansluiten 
(externe 

promotie)
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Gelden 
informele 
afspraken

Gelden 
regels en 

voorschriften

Binnen groepen is nauwelijks sprake van formele afspraken. Er gelden voornamelijk ongeschreven 

regels. Denk daarbij aan praktische zaken als starttijden en plaats van samenkomen maar ook het op 

elkaar wachten bij lekrijden (van den Berg et al., 2008). Vaak ontbreekt een formele taakverdeling maar 

vormt een aantal personen een kern. De behoefte aan formalisatie neemt toe naarmate de omvang van 

de groep toeneemt. 

Twee stellingen die elkaars uitersten of tegenpolen zijn.  Wil je aangeven welke van de twee stellingen het meest 
van toepassing is op de groep waarin je de wielersport beoefent?

1 2 3 4 5 6 7

41,1% 25,1% 9,4% 9,6% 7,7%

3,9%

3,3%

Afspraken
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De Starter
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Definitie: “Personen van 18 jaar 
en ouder die een of meerdere 

wielerdisciplines maximaal 2 jaar 
beoefenen en deze activiteit(en) 

beoefenen op een sportieve fiets”
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100.000 Nederlanders zijn de afgelopen 2 jaar gestart met het 

beoefenen van minimaal een wielerdiscipline.

80% voldoet direct aan de definitie van sportieve fietser en 

beoefent de wielersport minimaal 12 keer per jaar.  41% van de 

wielrenners beoefent de sport al  vaker dan 4 keer per maand en 

voldoet daarmee aan de definitie van NOC*NSF voor wekelijkse 

sporter. 29% van de mountainbikers voldoet aan de definitie van 

wekelijkse sporter.

Starters

100.000
starters

80%
sportieve

fietser

Wielersport meest 
favoriete sport

38%
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45%
Uitsluitend 
Wielrennen

33%
Uitsluitend 

Mountainbiken

11%
Zowel wielrennen 
en mountainbiken

11%
Andere vorm of 

combinatie

Starters
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Demografie Starters

Gemiddelde leeftijd 38 jaar

54%

46%
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Segmentatie Starter

% van de markt

41% 23%

34%
2%

Avontuurlijke 
wielersporter

Fanatieke 
wielersporter

Vrije 
wielersporter

De starter verdeeld over de segmenten

Genietende 
wielersporter
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90%
Beoefent 

wielersport voor 
gezondheid

Start motieven
Gezonder/fitter worden speelt een belangrijke rol voor de starter bij het besluit om te starten met het beoefenen 

van de wielersport. Dit blijkt ook wanneer specifieke gevraagd wordt naar de motieven om de wielersport te 

beoefenen, 90% beoefent de sport omdat het goed is voor de gezondheid. Dit blijft n aarmate m en d e s port 

langer beoefent het belangrijkste motief om de sport te beoefenen.

Starten met fietsen: welke punten spelen een rol?
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8%
Herfst (september-november)

1. Goede voornemens / gezond willen zijn

2. Vrienden groep die (weer) startte met fietsen

3. I.v.m. blessure andere sport

In welke periode ben je gestart met het 
beoefenen van de wielersport?

8%
Winter (december-februari)  

1. Goede voornemens / gezond willen zijn

2. Vrienden groep die (weer) startte met fietsen

3. Gestopt met andere sport

59%
Lente (maart-mei) 

1. Lekkere weer

2. Goede voornemens / gezond willen zijn

3. Vrienden groep die (weer) startte met fietsen

26%
Zomer (juni-augustus)

1. Lekkere weer

2. Goede voornemens / gezond willen zijn

3. (Meer) andere mensen zien fietsen
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Productbehoeften Starter

24%
Tips en informatie om mijn 

fietstechniek en/of  
prestaties te  
verbeteren

17%
Tips en informatie over 
voeding en gezondheid 

(blessurepreventie)

16%
Aankoopadvies 

m.b.t. fiets gerelateerde
producten

22%
Aankoopadvies 

m.b.t. sportieve fietsen

32%
Informatie over fietsroutes 

geschikt voor  
sportieve fietsers
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Toertochten
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• Aantal toertochten en deelnemers
• Wie zijn de deelnemers?

• Wie nemen er niet deel en waarom niet?
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Aantal toertochten 
en deelnemers
Het aantal wielersporters dat deelneemt aan toertochten is 

de laatste jaren stabiel. Het percentage blijft rond de 40% 

wat neerkomt op ca. 300.000 deelnemers per jaar. 

Wielersporter minder vaak aan de start van toertocht De 

deelnemers zijn wel minder deel gaan nemen aan 

toertochten. Waar men in 2016 nog gemiddeld 6 keer 

deelnam aan een toertocht, is het gemiddeld aantal 

deelnames in 2018 5 keer. Dit betekent een flinke daling 

in het totaal aantal starts (-300.000). Vooral 

mountainbikers fietsen minder toertochten. De gemiddeld 

aantal deelnames daalde bij deze groep van 6 naar 4. 

Aantal 
deelnemers 

aan toertochten
± 300.000 

Gemiddeld aantal 
deelnames

5

Aantal starts 
per jaar

1.500.000
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0
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1 2 3 4 5 6-10 11-20 21+

%

Aantal

Deelnames aan toertocht per jaar

Hoeveel toertochten rijd je gemiddeld?
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Aantal toertochten* in Nederland daalt
Het aantal georganiseerde toertochten in Nederland kent de afgelopen jaren een daling. Met 

name het aantal wegtoertochten daalde de afgelopen jaren (10%). Een afname in het aantal 

georganiseerde wielersport evenementen is overigens niet uniek. Ook bij sporten als wandelen, 

hardlopen en triatlon is de laatste jaren een afname van het aantal evenementen zichtbaar1.  

1 KPMG. (2019). Brancherapport sport.

0

300

600

900

1200

1500

Racefiets evenementen Mountainbike evenementen Totaal

*Aantallen hebben betrekking op de evenementen waarvan de organisatie aangesloten is bij de NTFU
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Wie is de toertocht 
deelnemer?
Het zijn voornamelijk mannelijke wielersporters die 

deelnemen aan toertochten. De gemiddelde 

leeftijd van alle deelnemers is 49 jaar. Vrouwen zijn 

oververtegenwoordigd in de leeftijdscategorieën 

<25 jaar en 25-35 jaar. Voor 67% van de 

deelnemers is de wielersport de favoriete sport. 

Man Vrouw

23,8%

76,2%
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TotaalVrouwMan

>65 jaar55-65 jaar45-55 jaar35-45 jaar25-35 jaar< 25 jaar

6%

23%

15%

17%

21%

18%

11%

31%

16% 16%
17%

9%

4%

20%

15%

18%

22%
21%

Leeftijdscategorieën toertochtdeelnemer 

35
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Segmenten

Deelnemers verdeeld over de segmenten

% van de markt

35% 41%

20%4%

Avontuurlijke 
wielersporter

Fanatieke 
wielersporter

Vrije 
wielersporter

Genietende 
wielersporter
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De avontuurlijke wielersporter ziet toertochten als extra 

trainingsmogelijkheid. Maken vaker een planning voor welke 

toertochten zij gaan rijden in het jaar en hebben hierbij de 

voorkeur voor middelgrote en grote evenementen. Laten hun 

beslissing om deel te nemen nauwelijks afhangen van de 

weersomstandigheden.

Avontuurlijke 
wielersporter

Man
79%

Vrouw
21%

Gemiddelde leeftijd
45 jaar

Gemiddeld aantal  
toertochten per jaar

5

35%
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De fanatieke wielersporter fietst gemiddeld de meeste 

toertochten per jaar en neemt het liefst ieder jaar deel aan 

een andere evenementen dan het jaar ervoor. Nemen zowel 

deel aan kleine als grote evenementen en laten zich niet 

weerhouden door slechte weersomstandigheden.

Fanatieke 
wielersporter

Avontuurlijke
wielersporter

Man
78%

Vrouw
22%

Gemiddelde leeftijd
49 jaar

Gemiddeld aantal  
toertochten per jaar

6

41%
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De vrije wielesporter beslist vaak spontaan om deel te nemen 

aan een toertocht. Wielersporters binnen dit segment hebben 

dan ook geen duidelijke voorkeur voor bepaalde evenementen. 

Het rijden van een toertocht is een doel op zich. De deelname 

hangt af van goede weersomstandigheden. 

Vrije 
wielersporter

Man
69%

Vrouw
31%

Gemiddelde leeftijd
53 jaar

Gemiddeld aantal  
toertochten per jaar

4

20%
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De genietende wielersporter neemt uitsluitend deel aan 

toertochten voor het plezier. Zij kiezen voornamelijk voor 

kleine evenementen.  Goede weersomstandigheden spelen 

een belangrijke rol bij de keuze om wel of niet deel te 

nemen. 

Genietende 
wielersporter

Man
68%

Vrouw
32%

Gemiddelde leeftijd
57 jaar

Gemiddeld aantal  
toertochten per jaar

4

4%
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Oriëntatieproces deelnemer

Deelnemers oriënteren zich voornamelijk door informatie die 

zij van vrienden/kennissen/familie ontvangen. Daarnaast 

spelen de NTFU- en Fietssport-kalender een belangrijke rol 

in het oriëntatieproces van de wielersporter.

Het zijn met name de fanatiekere segmenten (avontuurlijke 

& fanatieke wielersporter) die de NTFU kanalen gebruiken 

tijdens hun oriëntatie op toertochten. 
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Hoe oriënteer je je op toertochten?

0 10 20 30 40 50 60

Via vrienden / kennissen / familie

Via één van de NTFU- / Fietssport kalenders 

Via Fietssport Magazine (blad NTFU)

Via Fiets gerelateerde magazines

Via social media

Via wielersport fora

Via flyers, posters etc.

Anders, namelijk

%
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Routes  belangrijk
Unieke routes zijn belangrijk bij de keuze voor een toertocht. Vooral fanatieke wielersporters hechten 
waarde aan bijzondere routes.

Ander soort evenementen (gravel en nightrides) zorgen vooral bij de avontuurlijke wielersporter voor 

meer beleving. Verder vindt deze avontuurlijke wielersporter de aanwezigheid van een wedstrijdelement in 

de route leuk. Het samen kunnen fietsen met een beroemde renner is voor maar een hele kleine groep 

een toevoeging.

Minder drukte = meer plezier
Deelnemers willen graag zelf kunnen bepalen wanneer zij van start gaan. Voor 1/3 van de wielersporters 

draagt deze mogelijkheid bij aan meer plezier. 25% geeft daarnaast aan dat zij meer plezier ervaren 

wanneer het minder druk is tijdens toertochten (zij minder drukte ervaren).

Eten en drinken belangrijker dan beloning
Onderweg en na afloop verzorging (eten/drinken) krijgen is naast een unieke route de belangrijkste factor 

die het plezier tijdens een toertocht vergoot. Na afloop een prijs/beloning ontvangen is voor maar een klein 

deel van de wielersporters belangrijk. De fanatieke wielersporter vindt dit echter wel belangrijker dan de 

andere wielersporters. 
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De deelname aan een toertocht zou nog leuker worden wanneer…

0 10 20 30 40 50 60

Er wedstrijd elementen in de toertocht verwerkt zijn

Ik onderweg verzorging (eten/drinken) ontvang

Er meer ander soort evenementen georganiseerd worden
(bijv. Gravelrides, nightrides etc)

Ik na afloop een prijs/beloning krijg

Er kleinere groepen deelnemen, minder deelnemers zijn

Organisatoren minder inschrijfgeld vragen

Ik zelf kan bepalen hoe laat ik start

Er meer tochten in de buurt worden georganiseerd

Ik met beroemde renners kan fietsen

Ik een unieke route kan fietsen
(die normaal gesproken niet toegankelijk is)

%

51%

5%

32%

33%

19%

25%

11%

5%

36%

6%
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Wie nemen er niet deel 
en waarom niet?
Het percentage wielersporters dat niet deelneemt aan 

toertochten blijft rond de 60% wat neerkomt op ruim 

400.000 wielersporters in 2019.

34%66%
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TotaalVrouwMan

>65 jaar55-65 jaar45-55 jaar35-45 jaar25-35 jaar< 25 jaar

7%

22%

16%

20%
19%

17%

12%

31%

17% 17%
15%

9%

4%

17%
15%

21%
22%

21%

Gemiddelde leeftijd: 48 jaar

Leeftijdscategorieën niet-deelnemers
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Segmenten
Niet-deelnemers verdeeld 
over de segmenten

% van de markt

34% 26%

36%4%

Avontuurlijke 
wielersporter

Fanatieke 
wielersporter

Vrije 
wielersporter

Genietende 
wielersporter
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(Verwachte) drukte schrikt af

Meer dan de helft van de wielersporters dat niet 

deelneemt aan toertochten vindt deze evenementen 

te druk en fietst liever alleen of in kleine groepen. 

Daarnaast zien zij weinig toegevoegde waarde t.o.v. 

eigen routes.
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Waarom neem je niet deel aan toertochten?

0 10 20 30 40 50 60 %
Ik ben niet bekend met het aanbod

Er zijn geen toertochten bij mij in de buurt

Ik rijd de route van de tocht liever 
op een ander moment op GPS

Toertochten voegen wat betreft beleving 
niets extra’s toe t.o.v. mijn eigen trainingsrondes

Ik heb geen tijd om toertochten te fietsen

Toertochten zijn te duur

Toertochten zijn te druk,
ik fiets liever alleen of in kleine groepen
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Nog ruim 150.000 
potentiele deelnemers

Van de wielersporters die niet deelnemen aan 

toertochten zijn er ruim 150.000 wielersporters die in 

de toekomst mogelijk wel deelnemen aan 

toertochten. Bijna de helft van het potentieel bevindt 

zich in de leeftijd 25 tot 45 jaar. Vooral de twee 

fanatieke segmenten staan open voor deelname. 

Net als dat bij de huidige deelnemers de route 

een belangrijke factor is, is dat ook binnen deze 

groep het geval. Wanneer zij een unieke route 

kunnen fietsen zullen zij sneller besluiten om deel 

te nemen. Ook drukte speelt een belangrijke rol in 

het besluit.
Man Vrouw

40%

60%



WIELERSPORTMONITOR    |    73

Wanneer zou je wel deelnemen aan toertochten?

0 5 10 15 20 25 %
Als er wedstrijd elementen in 

de toertocht verwerkt zijn

Als ik onderweg verzorging (eten/drinken) ontvang

Als er meer ander soort evenementen
georganiseerd worden

Als ik na afloop een prijs/beloning krijg

Wanneer kleinere groepen 
deelnemen / er minder deelnemers zijn

Wanneer organisatoren minder inschrijfgeld vragen

Wanneer ik zelf kan bepalen hoe laat ik start

Als er meer tochten in de buurt worden georganiseerd

Als ik met beroemde renners kan fietsen

Als ik een unieke route kan fietsen 
(die normaal gesproken niet toegankelijk is)
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Productaankopen en bezit
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•  Fietsbezit
•  Aankoopintentie

•  Productbehoeften

Productaankopen en bezit
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Fietsbezit

Top 5 bezit merken racefiets

Sportieve fietser

1.

2.

3.

4.

5.

Starter

1.

2.

3.

4.

5.
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Top 5 bezit merken mountainbike

Sportieve fietser

1.

2.

3.

4.

5.

Starter

1.

2.

3.

4.

5.
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Wat heb je betaald voor de 
aanschaf van je racefiets?

0 5 10 15 20 25 30 35

StarterSportieve Fietser

0 tot 200 Euro

200 tot 500 Euro

500 tot 1000 Euro

1000 tot 1500 Euro

1500 tot 2500 Euro

2500 tot 5000 Euro

5000 tot 7500 Euro

7500 tot 10000 Euro

10000 Euro of meer
0,1%

0%

1%
0%

2%
0%

11%
1%

21%
7%

24%
18%

26%
35%

12%
29%

5%
10%

Gemiddelde 
aankoopprijs 

racefiets 
sportieve fietser 

€1.517,-

Gemiddelde 
aankoopprijs 

racefiets 
starter

€763,-
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Wat heb je betaald voor de aanschaf  
van je mountainbike?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 tot 200 Euro

200 tot 500 Euro

500 tot 1000 Euro

1000 tot 1500 Euro

1500 tot 2500 Euro

2500 tot 5000 Euro

5000 tot 7500 Euro

7500 tot 10000 Euro

10000 Euro of meer
0%
0%

0,2%
0%

1%
0%

5%
1%

11%
3%

21%
12%

37%
38%

17%
27%

8%
19%

StarterSportieve Fietser

Gemiddelde 
aankoopprijs 
mountainbike 

sportieve fietser 

€1.086,-

Gemiddelde 
aankoopprijs 
mountainbike 

starter

€618,-
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0 5 10 15 20 25 30

Binnen nu en een maand

Over één tot twee maanden

Over twee tot zes maanden

Over zes maanden tot een jaar

Over één tot twee jaar

Over twee tot vier jaar

Over vier tot zes jaar

Over zes tot tien jaar

Over langer dan tien jaar

Verwacht geen nieuwe 
sportieve fiets (meer) te kopen

Weet ik niet, nog geen 
specifieke periode in gedachten

1%

1%

6%

8%

17%

18%

7%

3%

2%

27%

11%

Aankoopintentie

0 5 10 15 20 25

Avontuurlijke
wielersporter

Fanatieke
wielersporter

Vrije
wielersporter

Genietende
wielersporter

17%

21%

10%

12%

Wanneer verwacht je een nieuwe sportieve fiets te kopen? Aankoopintentie binnen 
één jaar per segment

0 10 20 30 40 50

Ander type
 sportieve fiets

Elektrische fiets
(ook sportieve e-bikes)

Trekkingfiets

Mountainbike

Racefiets 41%

34%

14%

12%

18%

Aankoopintentie sportieve 
fiets binnen nu en één jaar

16%  aankoopintentie binnen nu en één jaar
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0 5 10 15 20 25 30 35

Weet niet

10.000 of meer

7500 tot 10.000 Euro

5000 tot 7500 Euro

3500 tot 5000 Euro

2500 tot 3500 Euro

1500 tot 2500 Euro

1000 tot 1500 Euro

500 tot 1000 Euro

200 tot 500 Euro

0 tot 200 Euro 2%

6%

34%

21%

19%

10%

4%

1%

1%

1%

1%

Wat mag de nieuwe fiets kosten?*

*  Sportieve wielersporters die binnen nu en één jaar een nieuwe fiets verwachten te kopen.
Het aantal starters met een aankoopintentie binnen nu en één jaar is minimaal.

Gemiddelde 
aankoopbedrag 

nieuwe 
racefiets  

€1.751,-

Gemiddelde 
aankoopbedrag 

nieuwe 
mountainbike

€1.199,-
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Aankoopintentie Racefiets

737.000
sportieve 
fietsers

16%
aankoopintentie 

binnen nu en 
één jaar 41%

aankoopintentie 
nieuwe

racefiets

+/- 48.000 
wielersporters 

in de markt voor 
nieuwe racefiets

48.000 
x €1.751,- =

+/- €85 miljoen 
marktwaarde aan 

racefietsen 
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Aankoopintentie Mountainbike

737.000
sportieve 
fietsers

16%
aankoopintentie 

binnen nu en 
één jaar 34%

aankoopintentie 
nieuwe

mountainbike

+/- 40.000 
wielersporters 

in de markt 
voor nieuwe 

mountainbike

40.000 
x €1.199,- =

+/- €48 miljoen 
marktwaarde aan 

mountainbikes 
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Marktwaarde mountainbikes & racefietsen 

 

€85 miljoen 
marktwaarde 
racefietsen 

 
€48 miljoen 

marktwaarde 
mountainbikes 

+ = €133 
miljoen 
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Welke (type) winkels zou u overwegen om een  
nieuwe/andere sportieve fiets te kopen?

0 10 20 30 40 50 60 70

Anders, namelijk

Ik zou mijn fiets (aan de hand van losse
 onderdelen) op maat laten bouwen

Ik zou mijn fiets zelf bouwen

Tweedehands kopen van een particulier 

Tweedehands kopen via een bekende

 Een online winkel (bestellen via internet)
 en ophalen bij een fysieke winkel/dealer

Een online winkel (bestellen via internet)
 en laten bezorgen

Een grootwinkelbedrijf

Een speciaalzaak

Een algemene rijwielzaak / fietsenzaak 53%

62%

7%

12%

10%

12%

13%

3%

4%

1%

Geen verschillen  
tussen de verschillende 
type wielersporters en 

de aankoopkanalen.

Nauwelijks 
verschuivingen in 
aankoopkanalen 

t.o.v. 2016.

Algemene 
rijwielzaak en 
speciaalzaak 
blijven veruit 

favoriet.
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In welke periode(s) van het jaar koopt u doorgaans  
een nieuwe sportieve fiets?

0 10 20 30 40 50

StarterSportieve Fietser

Weet ik niet / Geen 
specifieke periode

Winter 
(Maanden december t/m februari)

Herfst 
(Maanden september t/m november)

Zomer 
(Maanden juni t/m augustus)

Lente 
(Maanden maart t/m mei)

34%

49%

8%

11%

10%

35%

17%

12%

5%

44%

49% van de wielersporters koopt de fiets niet in een specifieke periode.
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Productbehoeften

20%
Tips en informatie om mijn 

fietstechniek en/of  
prestaties te  
verbeteren

10%
Informatie over 
georganiseerde 

toertochten/
evenementen

22%
Informatie over (nieuwe) 

fietsen, fietsmaterialen en 
fietsaccessoires

21%
Aankoopadvies  

m.b.t. sportieve fietsen

35%
Informatie over fietsroutes 

geschikt voor  
sportieve fietsers
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Productbehoeften Starter

24%
Tips en informatie om mijn 

fietstechniek en/of  
prestaties te  
verbeteren

17%
Tips en informatie over 
voeding en gezondheid 

(blessurepreventie)

16%
Aankoopadvies  

m.b.t. fiets gerelateerde 
producten

22%
Aankoopadvies  

m.b.t. sportieve fietsen

32%
Informatie over fietsroutes 

geschikt voor  
sportieve fietsers
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Betalingsbereidheid

Informatie over (nieuwe) fietsen, 
fietsmaterialen en fietsaccessoires

Informatie over georganiseerde 
toertochten/evenementen  

Aankoopadvies m.b.t. 
sportieve fietsen

Informatie over fietsroutes 
geschikt voor sportieve fietsers

Tips en informatie om mijn fiets-
techniek en/of prestaties te verbeteren

Wel interesse, 
niet bereid om te betalen

Geen interesse, 
niet bereid om te betalen

Wel interesse, 
wel bereid om te betalen

Geen interesse, 
wel bereid om te betalen

48%

3%

30%

19%

55%

2%

31%

12%

66%

2%
14%

18%

60%

2%

23%

15% 70%

2%
14%

14%
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Betalingsbereidheid Starter

Informatie over (nieuwe) fietsen, 
fietsmaterialen en fietsaccessoires

Tips en informatie over voeding
en gezondheid (blessurepreventie)

Aankoopadvies m.b.t. 
sportieve fietsen

Informatie over fietsroutes 
geschikt voor sportieve fietsers

Tips en informatie om mijn fiets-
techniek en/of prestaties te verbeteren

Wel interesse, 
niet bereid om te betalen

Geen interesse, 
niet bereid om te betalen

Wel interesse, 
wel bereid om te betalen

Geen interesse, 
wel bereid om te betalen
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Jos van Schijndel

e: jvanschijndel@ntfu.nl

t:  0318 - 58 13 00

Contact


