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Voorwoord 

Inhoudsopgave 

Geachte bestuurder/relatie,

Hierbij delen wij met u een samenvattend document over IRONMAN 70.3 Westfriesland 

2021 gehouden in het weekend van 24 -26 september.  We hebben een onderverdeling 

gemaakt op economisch, sociaal/maatschappelijk en sportief vlak en we sluiten af met 

een visuele facts + figures pagina en doorkijk naar 2022. 

Stichting Westfriesland Events

Eddy Bakker, Voorzitter
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1. Inleiding

Na drie geplande edities die geen doorgang konden vinden 

door de landelijke COVID-19 maatregelen was IRONMAN 70.3 

Westfriesland 2021 geslaagd. Partners, ondernemers, bewoners 

en uiteraard de bezoekers van de regio als deelnemers en 

supporters spreken van een mooi sportief evenement met 

potentie. 

Door reisbeperkingen, de onzekerheid in de evenementenbranche, 

het driemaal uitstel waardoor deelnemers tickets van meerdere 

evenementen dicht op elkaar op hadden, resulteerde in minder 

deelnemers dan voorzien. Het evenement had beduidend minder 

deelnemers dan de mogelijke editie welke in juni 2020 gehouden zou 

worden. Hier was de zondag uitverkocht met 2300 deelnemers. Met 

een normale no-show van 10% tot 15% zou dit een deelnemersveld 

van meer dan 2000 triatleten op de IRONMAN 70.3 Westfriesland 

afstand opgeleverd hebben op zondag 26 september. Hetzelfde 

geldt voor de 5150 Westfriesland  en de 4:18:4 Westfriesland  afstand 

van zaterdag 25 september en IRONKIDS en Nightrun van vrijdag 

24 september.  Door alle aanpassingen en onzekerheden was het 

percentage no-show per onderdeel tientallen procenten hoger dan 

normaal. 

Gezien de enorme internationale interesse voor de juni 

doorgeschoven 2020 editie verwachten wij voor de aankomende editie 

in 2022 het dubbele aantal deelnemers met een hoger percentage 

internationale deelnemers aan de start te zien in Westfriesland. 

IRONMAN heeft een databestand met meer dan 300.000 potentiële 

sporters die bereid zijn om met familie/vrienden enkele dagen naar 

de regio Westfriesland te komen. De kans dat deze groep voor een 

andere gelegenheid naar Westfriesland komt is nihil.

Ondanks alle moeilijkheden op scholen en covid-19 beperkingen voor 

de regio en evenementen zijn wij erin geslaagd onze kernopdracht; 

‘het organiseren van een internationaal sportevenement met 

economische en maatschappelijke impact in de regio Westfriesland’ 

voet aan de grond te geven. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek 

over hoe wij het vliegwiel IRONMAN 70.3 Westfriesland harder 

kunnen laten draaien en een vaste waarde kunnen maken in de regio.

“Wij gaan dan 
ook graag met 
u in gesprek 
over hoe wij 
het vliegwiel 
IRONMAN 70.3 
Westfriesland 
harder kunnen 
laten draaien”
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2. Economische impact

In de bijlage vindt u het volledige onderzoek vanuit 221 respondenten 

verspreid onder 1697 deelnemers. De toeschouwers zijn dit jaar niet 

separaat geënquêteerd aangezien er door de geldende covid-19 

maatregelen zeer beperkt publiek aanwezig was. Wij hebben het 

voornemen om toeschouwers te enquêteren bij toekomstige edities 

mits er publiek is toegestaan. 

Totale economische impact in de regio Westfriesland:

Kort samengevat is de additionele economische impact in de regio 

Westfriesland € 970.000,-. Zie bijlage voor het volledige rapport met 

onderbouwing. 

WESP Methode

Om (sport) evenementen op een betrouwbare manier te kunnen 

meten en vergelijken, heeft de Werkgroep Evaluatie (Sport) 

evenementen (WESP sinds 2008) een standaard meetinstrument 

ontwikkeld. Het gebruik van een gestandaardiseerd meetinstrument, 

biedt als voordeel dat de resultaten vergeleken kunnen worden met 

soortgelijke evenementen over afstand of tijd, waarbij een groot 

leereffect kan worden bereikt door meerdere edities te meten. De 

resultaten kunnen gebruikt worden om het evenement naar een hoger 

niveau te tillen. Bovendien kan men de informatie naar aanleiding 

van deze evaluatie(s) aanwenden in communicatie- uitingen naar 

(potentiële) sponsors en andere stakeholders van het betreffende 

evenement en toekomstige evenementen.

De additionele 
impact in de regio 
Westfriesland is
€ 970.000,00
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Communicatie vooraf aan het evenement is goed ontvangen in de 

regio. Bewoners en ondernemers zijn overwegend positief en beter en 

duidelijker geïnformeerd dan bij de vorige editie in 2019. Het spreekt 

voor zich dat een evenement met dergelijke wegafsluitingen en schaal 

niet zonder enige overlast te organiseren is. Echter moet er draagvlak 

binnen de gemeenschap bestaan voor een dergelijk evenement. Hierin 

denken wij op grond van de ontvangen feedback van alle stakeholders 

te zijn geslaagd en vinden wij dit voldoende vruchtbare grond om op 

door te bouwen. De onderstaande items hebben hieraan bijgedragen:

• Oprichting ambtelijk kernteam welke maandelijks overleg heeft met 

Stichting Westfriesland Events en Extra Leisure.

• Correspondentie en persoonlijk overleg Stichting Westfriesland 

Events, 7 Westfriese gemeenten en Provincie Noord-Holland.

• Persoonlijk bezoek aanliggende bedrijven parcours door Extra 

Leisure.

• Huis-aan-huis brief vanuit Extra Leisure én betreffende gemeente.

• Drie weken voor IRONMAN 70.3 Westfriesland gele 

vooraankondigingsborden met datum en afsluittijd.

• Driehoeksborden lantaarnpalen in de gehele regio.

• Inzet lichtkrant Hoorn.

• Inzet LED-scherm A7 nabij Hotel Van der Valk.

• Gesprekken met ondernemersverenigingen + uitnodigingen als VIP.

• Inzet persberichten en social media laatste maanden voor event.

Door aanpassing van het parcours vanuit de binnenstad naar buiten 

het winkelgebied, beter bekend als het Julianapark en het Baatland 

met de transitiezone op de velden van voetbalvereniging Hollandia te 

verplaatsen, zijn de afzettingen aanzienlijk beperkt en is de stad Hoorn 

veel beter bereikbaar gebleven voor bewoners en bezoekers. Hiermee 

hebben we het belangrijkste leer- en kritiekpunt uit 2019 succesvol 

omgebogen. In het weekend waren er naast het IRONMAN 70.3 

Westfriesland event gelijktijdig omvangrijke werkzaamheden aan de 

toegang/afslag 8 Hoorn en was er tevens een koopzondag gepland.

“Het spreekt voor 
zich dat een 
evenement met 
dergelijke schaal 
niet zonder 
enige overlast te 
organiseren is.”
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Volgend jaar wijzigen: In juni 2022 zal de situatie 

anders zijn, waardoor de bereikbaarheid ook 

beter beoordeeld zal worden. Onvermijdelijk blijft 

dat bij het organiseren van een evenement als de 

IRONMAN 70.3 Westfriesland er altijd sprake zal 

blijven van enige mate van overlast.

Het gehele weekend waren er ruim 450 

vrijwilligers en bijna 300 professionals zoals 

verkeersregelaars actief om het evenement 

mogelijk te maken. Deze kwamen voornamelijk 

uit de regio en kunnen worden bestempeld als 

ware ambassadeurs. Zonder vrijwilligers is er 

geen sport in Nederland. Als organisatie hebben 

we een redelijk uniek concept waarbij vrijwilligers 

een bedrag bij elkaar kunnen sparen voor hun 

vereniging of stichting. Hiermee heeft dit weekend 

de lokale verenigingen financieel € 5.555,- sterker 

gemaakt. 

Tijdens de IRONMAN in Westfriesland is er 

ook door de bijna 50 deelnemers die zich lieten 

sponsoren in het kader van de KIKA Extreme een 

bedrag opgehaald van maar liefst € 168.939,-! 

Een ongelofelijk mooi bedrag waar wij ontzettend 

trots op mogen zijn als regio! 

Ook de trots van omwonenden, vrijwilligers, 

deelnemers en publiek was voor ons als 

organisatie een bevestiging van wat dit weekend 

oplevert voor de gehele regio. 

Tijdens het fietsparcours van IRONMAN 70.3 

Westfriesland waren er verschillende straten 

versierd waren met vlaggen en buren en vrienden 

aan het applaudisseren voor alle deelnemers. 

We zullen dit als Stichting Westfriesland Events 

volgend jaar verder gaan promoten. Wij willen u 

ook vragen om maatschappelijke initiatieven bij 

ons aan te dragen.

“Ik woon in Hoorn maar ben zo trots dat dit in 

mijn stad gebeurt”

 “Heb zelf zondag meegedaan en van 

deelnemers uit USA, Zwitserland en andere 

landen enkel positieve reacties gehoord 

dat het zo mooi is hier! Trots op Hoorn! 

Hoorn promotie ten top hopelijk verdient dit 

internationale event een vaste plek in Hoorn en 

nog breder wordt gedragen. De sfeer in de stad 

was geweldig en terrassen zaten vol en in de 

avond restaurants vol deelnemers!! Eindelijk 

leeft Hoorn weer! Trots op de gemeente voor 

dat men de nek durft uit te steken voor deze 

sportevents!!”

“Door nadruk op beperkte bereikbaarheid zijn 

er op zondag wel minder bezoekers in mijn 

park geweest”

“Veel respect voor alle deelnemers.”

“Geweldig om dit in Hoorn te zien gebeuren! 

Graag meer van deze mooie evenementen?”

“Complimenten voor de organisatie en alle 

betrokken gemeenten; geweldig evenement en 

alle omwonenden van het parcours zijn perfect 

geïnformeerd. We hebben van de doorkomst 

van de wielrenners genoten!”

“Super en een echt evenement voor 

Westfriezen; vechten met de elementen zit in 

het DNA.” 

“Ik woon vlak bij het Batenland maar had wel 

meer informatie willen ontvangen”

Quotes deelnemers en
publiek! 
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4. Sportieve impact

De volgende aantallen deelnemers hebben we mogen begroeten. 

Wederom plaatsen we de opmerking dat dit het dubbele aantal 

had kunnen zijn als Covid-19 in 2020 niet alles had veranderd.

Het aantal deelnemers aan de IRONKIDS was hoger dan verwacht. 

Pas een paar weken voor het evenement en na de zomer konden 

we actief promoten op de scholen en toch hadden we meer dan 

200 deelnemers. Bij de deelnemers zaten ook enkele buitenlandse 

kinderen die met papa of mama meegekomen zijn. 

De interesse in de triatlon sport is mede door IRONMAN enorm 

gegroeid. Het ledenaantal is gestegen met 90%. Meer dan 100 

sportievelingen hebben meegedaan aan een 13 weekste start to 

tri cursus. En vanuit de Road to IRONMAN cursussen hebben 40 

cursisten deelgenomen aan de kwart en de halve triatlon. 

Het nieuwe parcours lijkt een schot in de roos. Middels de deelnemers 

survey krijgen wij input over de ervaring in de regio. Van deelnemers 

wordt ook aangegeven dat het zwemmen vanuit een oude haven 

uitermate positief ontvangen wordt. Dat je daarna mag fietsen over 

de Westfriese Omringdijk met pittoreske dorpjes en steden is zeker 

voor buitenlanders iets unieks. De combinatie van polder, dijken langs 

stoomgemalen en passages door de oud Hollandse stadskernen 

Medemblik, Enkhuizen en Hoorn worden als prachtig decor ervaren. 

Over een dijk die het hogere water buiten het lagere polderland houdt.  

Dit weten wij als Westfriezen al eeuwenlang en heeft gezorgd voor 

ons strijdbare karakter welke naadloos past bij de mentaliteit om een 

triatlon te volbrengen.

Totaal

238

116

314

396

1212

Westfriesland

228

101

296

312

187

(Inter)nationaal

10

15

18

84

1025

IRONKIDS

NightRun

IRONMAN 4:18:4 Westfriesland

IRONMAN 5150 Westfriesland

IRONMAN 70.3 Westfriesland

“De combinatie 
van polder, 
dijken langs 
stoomgemalen en 
passages door 
de oud Hollandse 
stadskernen 
worden als 
prachtig decor 
ervaren...”
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4. Facts and Figures

4500
bananen

18
EHBO-ers

11.000
liter sportdrank

30.000
bewonersbrieven

450
vrijwilligers

238
IRONKIDS

3000
Bidons

450
Verkeersborden

15.000
recycle drinkbekers

8
duikers

●	 3200	meter	
dranghek

3 burgemeesters
7 wethouders
1 gedeputeerde

●	 9	partners
sport expo dorp 

2276
atleten
totaal!
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6. Evaluatie en doorpakken 2022

Na het evenement hebben een aantal evaluaties plaatsgevonden, onder andere met het ambtelijk 

kernteam vanuit de regio, de organisatie intern, surveys van deelnemers, maar ook de veiligheidsregio, 

verkeer en mobiliteitsafdelingen, brandweer en politie. Met alle opgehaalde evaluatiepunten gaan wij 

als organisatie aan de slag om een aantal verbeteringen door te voeren. Verbeter- en aandachtspunten 

liggen bij:

1. Op- en afbouw Batenland en transitiezone zal plaats vinden volgens een beschreven draaiboek waardoor 

we de relatie met omwonenden goed houden en/of herstellen.

2. Afzettingen rond het parcours (3 dagen). De veiligheid van de deelnemers blijft zeer belangrijk. Toch zullen 

we kijken hoe we de duur van het afsluiten tussen de eerste en laatste deelnemer verantwoord kunnen 

verkorten. De verkeersregelaars zullen nog meer kennis hebben van alternatieve doorlaatplekken, tijden 

van de wedstrijd en parcours overzicht.

3. Service desk. Deze zal gedurende het gehele evenement (opbouw, event, afbouw) bereikbaar zijn. Men is 

op te hoogte van de alternatieve doorlaatplekken, tijden wedstrijd en het gehele parcours. Nogmaals willen 

wij aangeven dat er altijd enige overlast is. Wij zullen dit met de nodige empathie proberen om te buigen.

4. Overlast ‘wild’ parkeren omliggende wijken. Daar we verwachten dat we volgende editie serieus meer 

deelnemers mogen ontvangen zal er naar aanvullende parkeerruimtes (bijvoorbeeld bedrijventerreinen op 

zondag) gekeken worden.

5. Communicatie. Ondanks dat we hier een enorme verbetering hebben gerealiseerd zullen we alle musea 

en evenementen die plaats vinden in dit weekend persoonlijk vooraf benaderen en meenemen in alle 

communicatie.

6. Draagvlak vergroten. Dit gaan we bereiken door verbeteringen in de organisatie van vooral onze side 

events IRONKIDS en Nightrun. Maar ook zichtbaarheid middels aankleden van straten in verschillende 

dorpen/steden, lokale hero’s inzetten etc. 

De planvorming hiervoor moet in het begin van het jaar 2022 gereed zijn. Uiteraard vindt er dan terugkoppeling 

plaats op ambtelijk niveau middels het kernteam.  Wij kijken uit naar een verdere continuering van IRONMAN 

70.3 Westfriesland als Westfriese samenwerking van de 7 gemeenten en de regio. Samen maken we een vaste 

waarde van dit evenement, dat jong en oud inspireert en aan het sporten krijgt, onze verenigingen financieel 

ondersteunt, de regio internationaal op de kaart zet én een behoorlijke economische spin-off voor ons 

Westfriesland betekent.  Tijdig halen wij graag uw feedback op middels een persoonlijk onderhoud en horen 

dan ook graag uw ambities. 

Tot juni 2022!  IRONMAN 70.3 Westfriesland “Anything is Possible”

Stichting Westfriesland Events     

Eddy Bakker, Voorzitter 

Bart Leijdekker, Penningmeester

Cees Degeling, bestuurslid
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