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INLEIDING
La Vuelta start in 2020 niet in Nederland. Toch is er door een 
gerichte communicatiecampagne sinds februari 2019 veel aandacht 
geweest voor La Vuelta Holanda en de vijf organiserende steden en 
provincies.  

In deze rapportage blikken we terug op onze 
communicatiecampagne; wat is er gedaan en welke resultaten 
heeft dat opgeleverd?



Owned media Earned media



*Bereik is het totale bereik van alle posts van dat kanaal bij elkaar opgeteld. Dit betreft het aantal personen dat de post daadwerkelijk heeft gezien. 
Het is echter geen uniek bereik, omdat dezelfde persoon meegerekend kan worden in het bereik van verschillende posts.

TOELICHTING 
Via Facebook en Twitter zijn verreweg de meeste 
mensen bereikt. Het Twitter kanaal had al heel 
veel volgers vanaf de start, dat verklaart deze 
hoge aantallen. Via Facebook is 
advertentiebudget ingezet om de juiste 
doelgroepen te bereiken en de fanbase te laten 
groeien.  

Uit de resultaten van de advertenties kunnen we 
opmaken dat we de juiste doelgroepen hebben 
weten te bereiken. De ‘cost per click’ (CPC) ligt 
erg laag, wat betekent dat 1 klik weinig kost. 
Gemiddeld ligt dit rond de €0,50. Het kostte ook 
relatief weinig om zoveel mogelijk mensen met 
de juiste interesses te bereiken. 

Dit is af te lezen aan de lage ‘cost per 
mille’ (CPM). Gemiddeld ligt dit tussen de €3,00 
en €7,00. De ‘click through rate’ geeft aan 
hoeveel mensen daadwerkelijk doorklikken nadat 
zij de advertentie zien. Dit ligt in Nederland 
gemiddeld rond de 1,50% (hoe hoger hoe beter). 



FACEBOOK EN TWITTER 

Nieuwsberichten deden het organisch het beste 
(op bereik en betrokkenheid). Verder staken -logischerwijs- 
de geadverteerde posts er boven uit, zoals video’s, link posts 
over inschrijvingen (Toerversie, vrijwilligers, etc.), 
merchandising en routes. 

INSTAGRAM  

Op Instagram scoorden qua weergaven ook de posts met 
belangrijke updates en de routes het beste. Verder viel het 
op dat op Instagram de shared content van andere kanalen 
veel betrokkenheid opleverde.

*Shared content is content van andere kanalen die is gedeeld met het kanaal van La Vuelta Holanda



In onze campagne hebben we diverse video’s geproduceerd. 
Video’s hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 
meerdere doelstellingen zoals fan engagement, interactie en 
bereik. 

*Weergaven zijn het totaal aantal keer dat een video ten minste 3 seconden is afgespeeld over de verschillende social kanalen.

26 VIDEO’S GEPRODUCEERD 

MET 430.000 WEERGAVEN



UTRECHTS 
NIEUWSBLAD

53 BERICHTEN 
over La Vuelta Holanda

47 BERICHTEN 
over La Vuelta Holanda

55 BERICHTEN 
over La Vuelta Holanda

MICHEL REINDERS KLAAS VERSCHUURE 
Wethouder gemeente UtrechtDirecteur BrabantSport

Naast onze eigen 
communicatie, hebben heel 
veel verschillende kanalen 
aandacht besteed aan La 
Vuelta Holanda. Zij hebben er 
samen met ons voor gezorgd 
dat de boodschap over de 
Nederlandse start van La 
Vuelta (en alles wat daarbij 
kwam kijken) verspreid werd. 

Hiernaast een aantal 
belangrijke La Vuelta Holanda 
ambassadeurs:

ANDERE INFLUENCERS 

La Vuelta 2020 
@ Utrecht-Region: 139 

BPU Utrecht: 81 

RTV Utrecht: 38 

BN De Stem: 35 

In De Leiderstrui: 34





1. Homepage 

2. Evenementen (Activaties)/aanmelden 

3. Route 3 Breda 

4. Route 1 Utrecht  

5. Route 2 ’s-Hertogenbosch 

*Statistieken zijn gemeten over de totale periode (februari 2019 t/m mei 2020). Pagina’s zoals de evenementenkalender, toerversie en 
merchandise zijn pas later gelanceerd waardoor zij gemeten over de totale periode niet terugkomen in de top 5 meest bezochte webpagina’s.



Overzicht online media aandacht 

Berichten    PR-waarde   Bereik   Positief   Negatief

Totale cijfers (01-02-2019 tot 15-05-2020):

(Hierin is de offline publiciteit niet 
meegenomen. Dit zou vanwege 
de hoge kosten alleen tijdens de 
koers worden gemeten.)



ADAD WielerFlits

KRITISCHE MEDIA

POSITIEVE MEDIA

FINANCIEELSTIKSTOFVRAAGSTUK

Wieler Revue NU.nl BN DeStem AD

LANDELIJKE AANDACHT ACTIVATIEPROGRAMMA WAARDE LA VUELTA HOLANDA

https://www.ad.nl/utrecht/een-wielerwedstrijd-die-het-milieu-vervuilt-dit-is-waarom-de-vuelta-start-in-utrecht-onder-vuur-ligt~aef9ee09/
https://www.wielerflits.nl/nieuws/stikstof-uitspraak-bedreigt-mogelijk-start-vuelta-utrecht/
https://www.ad.nl/utrecht/utrechtse-politici-vrezen-voor-tegenvallers-vuelta-net-als-bij-de-tourstart~ab40030d/
https://www.ad.nl/den-bosch/la-vuelta-holanda-een-eenmalig-feestje-dat-als-het-meezit-ook-iets-oplevert-de-waarde-is-niet-altijd-uit-te-drukken-in-euro-s~ad1c91ff/
https://www.bndestem.nl/breda/wordt-breda-de-breihoofdstad-van-de-wereld-tijdens-de-vuelta~a02ccba1/
https://www.nu.nl/wielrennen/5753364/koersdirecteur-zeer-verheugd-over-drie-nederlandse-vuelta-ritten-in-2020.html?redirect=1


ENKELE ANDERE DUITSE ARTIKELEN 

• Duitse podcast (Mein Sport Podcast) over het parcours van La Vuelta in Nederland 

• Duits wielermedium (Radsport News) over komst La Vuelta naar Utrecht 

• Nederlandse vakantieparkorganisatie Topparken op haar 
Duitse website over komst La Vuelta 

• Duitse reisorganisatie (Lassuns Reisen over Nederlandse evenementenkalender)

Duits sportmedium (Kicker) besteedt aandacht aan La Vuelta Holanda 
wanneer de route bekend wordt gemaakt. In het artikel is onder andere 
een reactie van de burgemeester van Breda, Paul Depla, te lezen.

Het grootste sportmedium van Frankrijk, L’Équipe,  
besteedt aandacht aan de start van La Vuelta 2020 in Utrecht.

ENKELE ANDERE FRANSE ARTIKELEN 

• Frans sportmedium (We Sport FR) licht parcours van La Vuelta 2020 uit 

• Nederlandse vakantieparkorganisatie Topparken op haar 
Franse website over komst La Vuelta

DUITSLAND FRANKRIJK

https://meinsportpodcast.de/radsport/radio-tour/vuelta-2020-gelegenheiten-das-rennen-auf-den-kopf-zu-stellen/
https://www.radsport-news.com/sport/sportnews_113025.htm
https://www.topparken.de/nachrichten/das-radrennen-vuelta-wird-2020-in-die-niederlande-kommen
https://www.topparken.de/nachrichten/das-radrennen-vuelta-wird-2020-in-die-niederlande-kommen
https://lassuns.reisen/das-ist-in-den-niederlanden-los-9975/
https://wesportfr.com/le-tour-despagne-2020-visitera-les-pays-bas-la-france-le-portugal-et-le-nord-de-lespagne/
https://www.topparken.fr/nouvelles/la-course-de-cyclisme-vuelta-arrive-aux-pays-bas-en-2020
https://www.topparken.fr/nouvelles/la-course-de-cyclisme-vuelta-arrive-aux-pays-bas-en-2020
https://www.kicker.de/742829/artikel
https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Le-depart-du-tour-d-espagne-2020-sera-donne-d-utrecht/967740


ENKELE ANDERE BRITSE ARTIKELEN 

• Het grootse Britse wielermedium (Cycling Weekly) besteedt 
aandacht aan het nieuws dat La Vuelta 2020 
in Nederland start 

• Uitgebreid artikel van de Independent over waarom La Vuelta 
niet in Nederland start in 2020

Publicatie van de BBC Italiaans wielermedium, BICITV, schrijft over de presentatie 
van de drie etappes in de Grote Kerk in Breda. 

ENKELE ANDERE ITALIAANSE ARTIKELEN 

• Grootste Italiaanse sportmedium, La Gazzetto Dello Sport, 
schrijft dat La Vuelta in 2020 niet in Nederland start

VERENIGD KONINKRIJK ITALIË

https://www.bbc.com/sport/cycling/46540469
https://www.bicitv.it/2019/02/21/la-vuelta-a-espana-2020-partira-dallolanda-presentate-le-tre-tappe/
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/vuelta-a-espana/vuelta-espana-start-netherlands-2020-402834
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/vuelta-a-espana/vuelta-espana-start-netherlands-2020-402834
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/vuelta-a-espana/vuelta-espana-start-netherlands-2020-402834
https://www.independent.co.uk/sport/cycling/vuelta-a-espana-2020-netherlands-depart-cancelled-coronavirus-a9489836.html
https://www.independent.co.uk/sport/cycling/vuelta-a-espana-2020-netherlands-depart-cancelled-coronavirus-a9489836.html
https://www.gazzetta.it/ciclismo/vuelta/29-04-2020/ciclismo-vuelta-non-partira-olanda-via-fine-ottobre-sole-18-tappe-370571828839.shtml
https://www.gazzetta.it/ciclismo/vuelta/29-04-2020/ciclismo-vuelta-non-partira-olanda-via-fine-ottobre-sole-18-tappe-370571828839.shtml


ENKELE ANDERE BELGISCHE ARTIKELEN 

• Belgisch sportmedium Sporza over het niet doorgaan van La 
Vuelta Holanda in 2020. Ook zit hier een video bij met een 
reactie van Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht.

Belgisch wielermedium (Grinta) over de gratis Spaanse lessen die aan 
76 Bredanaars worden gegeven.

Artikel uit Spaanse krant AS over La Vuelta die in 2020 in Nederland 
start. Javier Gullién legt uit dat hij er naar uitkijkt om de renners zien te 
vertrekken uit ‘fietsgek’ Nederland.

ENKELE ANDERE SPAANSE ARTIKELEN 

• Een van de grootste Spaanse wielermagazines (Ciclisimo a 
fondo) over de start van La Vuelta in Nederland in 2020 

• Artikel van Visit Benidorm over de Fiets en Wandelbeurs waar 
ze staan om daarmee haar regio te promoten 

• Spaans radiostation (Cope) die aandacht besteed aan het 
Nederlandse parcours en de bijzondere plekken waarlangs 
gefietst wordt

BELGIË SPANJE

https://www.grinta.be/nl/actua/nieuws/hola-espa-a-breda-gaat-alvast-op-spaanse-les-voor-ontvangst-vuelta
https://as.com/ciclismo/2018/12/12/vuelta_espana/1544617655_551852.html
https://sporza.be/nl/2020/04/29/definitief-de-vuelta-start-dit-najaar-zeker-niet-in-nederland~1588145175362/
https://sporza.be/nl/2020/04/29/definitief-de-vuelta-start-dit-najaar-zeker-niet-in-nederland~1588145175362/
https://sporza.be/nl/2020/04/29/definitief-de-vuelta-start-dit-najaar-zeker-niet-in-nederland~1588145175362/
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/la-vuelta-a-espana-2020-arrancara-en-utrecht_45192_102.html
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/la-vuelta-a-espana-2020-arrancara-en-utrecht_45192_102.html
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/la-vuelta-a-espana-2020-arrancara-en-utrecht_45192_102.html
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/la-vuelta-a-espana-2020-arrancara-en-utrecht_45192_102.html
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/la-vuelta-a-espana-2020-arrancara-en-utrecht_45192_102.html
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/la-vuelta-a-espana-2020-arrancara-en-utrecht_45192_102.html
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/la-vuelta-a-espana-2020-arrancara-en-utrecht_45192_102.html
https://www.holabenidorm.com/benidorm-viaja-a-holanda-con-su-oferta-de-cicloturismo-15780/
https://www.holabenidorm.com/benidorm-viaja-a-holanda-con-su-oferta-de-cicloturismo-15780/
https://www.holabenidorm.com/benidorm-viaja-a-holanda-con-su-oferta-de-cicloturismo-15780/
https://www.holabenidorm.com/benidorm-viaja-a-holanda-con-su-oferta-de-cicloturismo-15780/
https://www.holabenidorm.com/benidorm-viaja-a-holanda-con-su-oferta-de-cicloturismo-15780/
https://www.cope.es/blogs/a-tumba-abierta/2019/12/01/utrecht/
https://www.cope.es/blogs/a-tumba-abierta/2019/12/01/utrecht/
https://www.cope.es/blogs/a-tumba-abierta/2019/12/01/utrecht/
https://www.cope.es/blogs/a-tumba-abierta/2019/12/01/utrecht/
https://www.cope.es/blogs/a-tumba-abierta/2019/12/01/utrecht/


In het Chassé theater wordt onder het 
toeziend oog van wethouder Daan Quaars, 
een ideeënbox geplaatst.

’s-Hertogenbosch heeft veel plannen 
rondom de komst van La Vuelta naar haar 
stad.

La Vuelta Holanda maakt bekend dat 139 
plannen financiële ondersteuning 
ontvangen voor hun initiatieven rondom 
La Vuelta.

OMROEP BRABANT BRABANTS DAGBLAD NU.NL

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/geen-standbeeld-voor-gerrit-schulte-wel-meerdere-wielercafes-als-opwarmer-voor-vuelta-2020-in-den-bosch~accb4c3b/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3069980/springende-skaters-over-peloton-en-een-gebreide-leiderstrui-breda-heeft-zat-ideeen-voor-la-vuelta
https://www.nu.nl/utrecht/6018153/139-plannen-voor-vuelta-ontvangen-financiele-bijdrage.html


10 POSTS EIGEN KANALEN MET TOTAAL BEREIK 62.136

LAVUELTAHOLANDA.COM

SOCIAL KANALEN



Het AD over Fonds Gehandicaptensport dat door de organisatie van La 
Vuelta Holanda 2020 is gekozen tot het goede doel van het evenement.

RTV Utrecht over de speciale nijntjes voor La Vuelta Holanda 2020. 
De opbrengsten gaan naar Fonds Gehandicaptensport

https://www.ad.nl/utrecht/vuelta-wil-bij-start-in-utrecht-geld-inzamelen-voor-fonds-gehandicaptensport~ad6e4117/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2024746/


4 POSTS EIGEN KANALEN MET TOTAAL BEREIK 21.459

SOCIAL KANALEN

LAVUELTAHOLANDA.COM



Het AD over Interimage dat als 
merchandise-partner betrokken is bij La 
Vuelta Holanda

Het AD over de huisvesting van de 
projectorganisatie van La Vuelta Holanda in 
het a.s.r.-gebouw

Consultancy.nl over de betrokkenheid van 
Arcadis bij La Vuelta Holanda

AD

CONSULTANCY.NL

AD LAVUELTAHOLANDA.COM

SOCIAL KANALEN

https://www.ad.nl/utrecht/hoofdkwartier-vuelta-in-duurzaam-a-s-r-gebouw-in-utrecht~ae396727/
https://www.ad.nl/woerden/nijntje-knuffels-en-zonnebrillen-van-tarwestro-woerdens-bedrijf-maakt-merchandise-rond-vuelta-start~a3be10ab/
https://www.consultancy.nl/nieuws/26529/ingenieurs-helpen-la-vuelta-holanda-2020-met-verkeerspuzzel


BREDA VANDAAG

BICYCLING

AD

LAVUELTAHOLANDA.COM

SOCIAL KANALEN

https://www.bredavandaag.nl/nieuws/sport/303092/bredanaars-kunnen-parcours-van-vuelta-fietsen-dankzij-speciale-toertochten
https://www.ad.nl/heuvelrug/grote-toertocht-in-aanloop-naar-start-ronde-van-spanje-in-utrecht~a18e0e0c/
https://www.bicycling.com/nl/events/a30264953/la-vuelta-holanda-utrecht-breda/


NOS NU.NL

SOCIAL KANALEN

LAVUELTAHOLANDA.COM

https://nos.nl/artikel/2263177-ronde-van-spanje-in-2020-van-start-in-utrecht.html
https://nos.nl/artikel/2263177-ronde-van-spanje-in-2020-van-start-in-utrecht.html
https://nos.nl/artikel/2263177-ronde-van-spanje-in-2020-van-start-in-utrecht.html
https://nos.nl/artikel/2263177-ronde-van-spanje-in-2020-van-start-in-utrecht.html
https://nos.nl/artikel/2263177-ronde-van-spanje-in-2020-van-start-in-utrecht.html
https://nos.nl/artikel/2263177-ronde-van-spanje-in-2020-van-start-in-utrecht.html
https://nos.nl/artikel/2263177-ronde-van-spanje-in-2020-van-start-in-utrecht.html
https://nos.nl/artikel/2263177-ronde-van-spanje-in-2020-van-start-in-utrecht.html
https://www.nu.nl/wielrennen/5625911/utrecht-mag-start-ronde-van-spanje-in-2020-organiseren.html
https://www.nu.nl/wielrennen/5625911/utrecht-mag-start-ronde-van-spanje-in-2020-organiseren.html
https://www.nu.nl/wielrennen/5625911/utrecht-mag-start-ronde-van-spanje-in-2020-organiseren.html
https://www.nu.nl/wielrennen/5625911/utrecht-mag-start-ronde-van-spanje-in-2020-organiseren.html
https://www.nu.nl/wielrennen/5625911/utrecht-mag-start-ronde-van-spanje-in-2020-organiseren.html
https://www.nu.nl/wielrennen/5625911/utrecht-mag-start-ronde-van-spanje-in-2020-organiseren.html
https://www.nu.nl/wielrennen/5625911/utrecht-mag-start-ronde-van-spanje-in-2020-organiseren.html
https://www.nu.nl/wielrennen/5625911/utrecht-mag-start-ronde-van-spanje-in-2020-organiseren.html


BRABANTS DAGBLAD

OMROEP BRABANT

SOCIAL KANALEN

LAVUELTAHOLANDA.COM

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/historische-citadel-als-startplaats-vuelta-in-den-bosch~adcd48ef/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3150719/spanjaarden-den-bosch-is-klaar-voor-la-vuelta


TROUW AD

SOCIAL KANALEN

LAVUELTAHOLANDA.COM

https://www.trouw.nl/nieuws/wat-spanje-en-nederland-bindt-de-vuelta-en-de-geschiedenis~b780af3a8/
https://www.trouw.nl/nieuws/wat-spanje-en-nederland-bindt-de-vuelta-en-de-geschiedenis~b780af3a8/
https://www.trouw.nl/nieuws/wat-spanje-en-nederland-bindt-de-vuelta-en-de-geschiedenis~b780af3a8/
https://www.trouw.nl/nieuws/wat-spanje-en-nederland-bindt-de-vuelta-en-de-geschiedenis~b780af3a8/
https://www.trouw.nl/nieuws/wat-spanje-en-nederland-bindt-de-vuelta-en-de-geschiedenis~b780af3a8/
https://www.trouw.nl/nieuws/wat-spanje-en-nederland-bindt-de-vuelta-en-de-geschiedenis~b780af3a8/
https://www.trouw.nl/nieuws/wat-spanje-en-nederland-bindt-de-vuelta-en-de-geschiedenis~b780af3a8/
https://www.trouw.nl/nieuws/wat-spanje-en-nederland-bindt-de-vuelta-en-de-geschiedenis~b780af3a8/
https://www.ad.nl/binnenland/vuelta-2020-wielrenners-lopend-door-de-grote-kerk-van-breda~a4cb4171/
https://www.ad.nl/binnenland/vuelta-2020-wielrenners-lopend-door-de-grote-kerk-van-breda~a4cb4171/
https://www.ad.nl/binnenland/vuelta-2020-wielrenners-lopend-door-de-grote-kerk-van-breda~a4cb4171/
https://www.ad.nl/binnenland/vuelta-2020-wielrenners-lopend-door-de-grote-kerk-van-breda~a4cb4171/
https://www.ad.nl/binnenland/vuelta-2020-wielrenners-lopend-door-de-grote-kerk-van-breda~a4cb4171/
https://www.ad.nl/binnenland/vuelta-2020-wielrenners-lopend-door-de-grote-kerk-van-breda~a4cb4171/
https://www.ad.nl/binnenland/vuelta-2020-wielrenners-lopend-door-de-grote-kerk-van-breda~a4cb4171/
https://www.ad.nl/binnenland/vuelta-2020-wielrenners-lopend-door-de-grote-kerk-van-breda~a4cb4171/


AD

SOCIAL KANALEN



BN DE STEM

SOCIAL KANALENLAVUELTAHOLANDA.COM

https://www.bndestem.nl/breda/hola-vuelta-hoe-spanje-dit-jaar-langzaam-brabant-weer-verovert~a96e9041/


NOS AD

DE VOLKSKRANT

VEEL POSITIEVE 
REACTIES IN DE MEDIA 

OVER 2022

https://nos.nl/collectie/13840/artikel/2332134-start-ronde-van-spanje-definitief-niet-in-utrecht-dit-jaar-nu-2022
https://www.ad.nl/dossier-vuelta-niet-naar-utrecht/vuelta-in-zomer-2022-naar-utrecht-perfect-moment-om-feestje-te-bouwen-als-de-stad-900-jaar-bestaat~ab294903/
https://www.volkskrant.nl/sport/utrecht-moet-organisatie-vuelta-start-teruggeven-hoop-is-op-2022-gericht~b4eaece7/


BETROKKENEN, WIELRENNERS EN WIELERFANS HOPEN OP 2022
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