
Terugkijken op de  
mooiste momenten van de  

AH Sportactie 2017



AH SPORTACTIE 2017
Ontdek de sport die bij je past! 

Gratis sporten door heel Nederland! 

3 4 14 1 10
Weken sparen Weken activeren Weken sporten zegel is 

10 euro
zegels is  
5x gratis  
sporten4 september t/m  

24 september
4 september t/m  

1 oktober
4 september t/m  

3 december



Terugkijken naar

2017
sport  
activiteiten

verschillende 
sporten

sport 
plekken

deelnemende 
sportclubs331

3M.

GEWAARDEERD MET EEN 8,7!
6000

MEEST GEZOCHTEN 
SPORT TOP 10

POPULAIRSTE  
TIJDEN & DAGEN 
OM TE SPORTEN Ochtend Avond
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AH Sportactie
 
SPORT TOP 10
1.

5.
4.
3.
2.

Fitness
Zwemmen
Yoga
Bootcamp
Tennis
Squash
Pilates
Golf
Spinning
Sportklimmen

6.
7.
8.
9.

10.

1.

5.
4.
3.
2.

Zwemmen
Fitness
Bootcamp
Yoga
Golf
Paardensport
Waterpolo
Sportklimmen
Tennis
Hardlopen

6.
7.
8.
9.

10.

Ma Wo

150k.



GEDRAG SPORTERS

REDENEN OM 
MEE TE DOEN

Vrouw

20%70%

‘De meeste sporters tijdens de  
AH Sportactie 2017 waren vrouwen 
tussen de 21 en 55 jaar. Ze boekten  
voor zichzelf, voor hun eigen gezin  
of voor hun vrienden.’

Ik wil verschillende sporten uitproberen

Ik ken de sport nog niet

Ik zoek een sport die beter bij me past

Ik wil meer bewegen

10% onbekend Leeftijd
0 - 5 jaar

5%

Leeftijd
6 - 11 jaar

10%

Leeftijd
12 - 23 jaar

21%

Leeftijd
24 - 44 jaar

40%
Leeftijd

45 - 64 jaar

21%

Leeftijd
65+ jaar

3%

Tof! De jongste sporter was 0 jaar oud en 

de oudste sporter was 84 jaar oud en heeft 

een leuke tennisles geboekt!

LEEFTIJDSVERDELING 
SPORTERS



RESERVERINGEN

gemiddeld aantal 
keer gesport per 
deelnemer

sporters hebben 
1x gesport

Zondag, maandag en 
woensdag zijn populair om te  

reserveren

Er wordt voornamelijk 
in de avonduren gereserveerd  

tussen 17.00 en 21.00

Gemiddeld reserveerde mensen 0 
tot 3 dagen van 

te voren

Boeken wordt als makkelijk ervaren. De kracht en de toegevoegde waarde van het sportprofiel mag nog meer naar voren komen. 

WEBSITE EN Sport support

Aantal unieke bezoekers 366.000 
Terugkerende gebruikers   130.000
Aantal bounce   17,5% 
Gemiddelde bezoeksessie    5 min. 
Aantal pageviews  3 miljoen 

-

8

+

De  snelheid en navigatie van  
de website  wordt minder  

positief beoordeeld

 De relevante  content 
van de website  wordt 
postief beoordeeld

De  Sport Support 
is gemiddeld 

beoordeeld met een

Sporters zochten op de 
website voornamelijk op: 
1. Woonplaats 
2. Fitness 
3. Bootcamp 
4. Zwemmen 
5. Yoga 
6. Golf

2.8

19.377
Bezoekers komen voornamelijk via:Google, rechtstreeks of artikelen

Mijn boekingen beheren 
en uitschrijven: 7.9 

Contact opnemen met 
de sportclub: 7.9



Bijzonder!
2/3e van de 

mensen is meer 
gaan sporten door 
de AH Sportactie

114.000 40.000 25% 35%

Gereserveerde 
sportmomenten

Unieke 
sporters

van de deelnemers is 
lid geworden bij een 

sportclub

DE EFFECTEN VAN DE AH SPORTWEKEN

heeft nog het  
voornemen om  
lid te worden

AH SPORTWEKEN LEVERDE 
CONCREET OP VOOR DE SPORTCLUBS:

Een gratis, geautomatiseerd en 
gefaciliteerd promotie-platforum

De sportclub onder de aandacht bren-
gen bij nieuwe doelgroepen

Het activeren van vrijwilligers

Gratis promotie voor de sportclub
of sportdiscipline90% van de sporters raadt  

de AH Sportactie aan! 

82% van de sportclubs 
raadt de actie aan bij 

andere sportclubs! 



MOOIE VERHALEN
van sporters

‘Ik wil vertellen dat ik dit een hele leuke 
actie vind. Mijn dochter en ik hebben al 

veel sporten uitgeprobeerd. Het is heel leuk 
om zo ongedwongen overal rond te mogen 

kijken en mee te doen. 

En nog beter we zijn nu ook beide lid  
geworden bij een sportclub. Bedankt! En 

wat ons betreft mag dit vaker gedaan 
worden of zelfs het hele jaar door!’ 

- Wenda

 
‘Ik had mijn dochter opgegeven voor het 
tafeltennissen bij D.H.C ze vond en vindt 

het zo leuk dat ik haar gelijk heb  
opgegeven. Ze gaat iedere dinsdag met 
plezier er heen en komt met verhalen 

thuis van wat ze gedaan en geleerd heeft. 
Ik ben blij dat ik toen voor haar deze 

keuze heb gemaakt!’ 

- Sylvia

- Over Golfbaan de Vlietlanden 
‘Nu heb ik reeds elke week samen met 
mijn dochter deel genomen aan de AH 

Sportactie bij de Vlietlanden en elke week 
is gewoon een feestje opzich. Tevens heb 

ik ook enkele keren een maat van mij mee 
gehad die nu ook besmet is geraakt met 

het golfvirus. Resultaat wij zijn LID  
geworden!’

‘Het was een super goede,  
leuke en leerzame actie van AH, 
NOC*NSF en de deelnemende 

sportclubs en bonden. Mijn man 
en ik hebben er een nieuwe 
klimhobby bij Neoliet mee  
gevonden. Bedankt ervoor!’ 

- Sandra



MOOIE VERHALEN
van sportclubs

‘Yosemite heeft groots ingezet op de  
sportactie: meer dan 1.000 klimmers is  

natuurlijk geweldig!! Zowel hele jonge kids  
(6/7 jaar) als ook ouderen hebben mogen 

genieten van deze sport. En met plezier zoals 
valt te lezen in de reacties op de site van Albert 
Heijn. Wij hebben deze sportactie ook gebruikt 
om een proef te starten met klimmen voor 6/7 

jarigen. Tot nu toe hielden wij 8 jaar als  
ondergrens aan. Deze proef mag als geslaagd 
beschouwd worden. Per 1 januari 2018 gaan 

wij starten met een mini’s groep!! De  
investeringen hiervoor zijn al gemaakt.’ 

- Klimhal Yosmite

‘Ondanks dat niemand (nog) lid  
geworden is, ben ik blij dat de  

mensen hebben kunnen ervaren  
wat aikido is en wie weet komen  

ze nog een keer meedoen en worden  
ze lid in de nabije toekomst.’  

- Aikidoschool Best

‘De AH sportactie heeft voor Sportvereniging 
Leidschenveen erg goed gewerkt en naast 
geïnteresseerden ook een aantal nieuwe 

leden opgeleverd. We zijn een kleine tennis 
vereniging en deze actie sloeg onverwacht 
erg goed aan met 5-10% ledengroei in een 

lastige volwassen doelgroep. De AH  
Sportactie is erg goed bevallen en volgend 

jaar doen we zeker weer mee!’ 

- Tennisvereniging Leidschenveen

‘Zonder deze actie hadden we 
nooit zoveel aanmeldingen  

binnen zo een korte periode 
gehad, dus heel erg bedankt 

namens VC Houten!!’ 

- Volleybalclub Houten



WAT VINDEN...

VAN DE AH SPORTACTIE 2017

SportclubsSporters

Enthousiast
Succesvol
Laagdrempelig

Gevarieerd
Uniek
Kennismaking

8,8 7

WIL JIJ JOUW EIGEN  
STATISTIEKEN INZIEN? 

Deze vind je in jouw contactpersonen dashboard. Heb je geen  
dashboard of een vraag over jouw data?  

Neem dan contact op met sportsupport@nocnsf.nl
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