
LEZERSONDERZOEK 2019
“JOUW MENING TELT”

Beste Bikefreak-magazine lezer,

Hieronder tref je het Bikefreak-magazine lezersonderzoek 2019 aan. Het lezersonderzoek 
is voor ons van onschatbare waarde, omdat we door de mening van de lezer ons 
magazine kunnen aanpassen naar de behoefte van de lezer.

Hoe meer lezers deelnemen aan het onderzoek, des te meer feedback we hebben. Invullen 
van het lezersonderzoek neemt slechts enkele minuten tijd in beslag.

Zou je het onderstaande lezersonderzoek vóór 1 december willen invullen en per e-mail 
terugsturen naar de redactie van Bikefreak-magazine?

Het e-mailadres van de redactie is: redactie@bikefreak-magazine.eu

Succes met het invullen van het lezersonderzoek en alvast hartelijk dank voor de 
genomen moeite. 

Guido Kartner
Hoofdredacteur



1) Ben je geabonneerd op Bikefreak-magazine?
 ❏ ja ❏ nee, ik lees alle nummers op de website
  ❏ nee, ik lees af en toe een nummer op de website

2) Sinds welk jaar lees je Bikefreak-magazine?
 ❏ 2007 ❏ 2010 ❏ 2013 ❏ 2016 ❏ 2019
 ❏ 2008 ❏ 2011 ❏ 2014 ❏ 2017
 ❏ 2009 ❏ 2012 ❏ 2015 ❏ 2018

3) Hoe heb je Bikefreak-magazine ontdekt?
 ❏ internet ❏ toertocht ❏ fietswinkel
 ❏ Facebook ❏ via een vriend ❏ fietsbeurs
 ❏ ...

4) Hoe lees je Bikefreak-magazine?
 ❏ desktop ❏ laptop ❏ tablet ❏ smartphone

5) Bewaar je nummers van Bikefreak-magazine digitaal?
 ❏ ja ❏ nee

6) Heb je de gratis Bikefreak-app al gedownload?
 ❏ nee ❏ ja, via de App Store ❏  ja, via Google Play

7) Wat vind je van het aantal pagina’s, gemiddeld 150 pagina’s, per nummer?
 ❏ te weinig pagina’s
 ❏ voldoende pagina’s
 ❏ te veel pagina’s

8) Welke algemene rubrieken in Bikefreak-magazine hebben jouw interesse?
ALGEMENE RUBRIEKEN geen matig veel
Nieuws  ❏ ❏ ❏

Shopping  ❏ ❏ ❏

Fietsbeurs specials  ❏ ❏ ❏

Productnieuwtjes  ❏ ❏ ❏

Heb je suggesties voor nieuwe algemene rubrieken:
...



9) Welke testrubrieken in Bikefreak-magazine hebben jouw interesse?
TEST RUBRIEKEN geen matig veel
fietstest MTB hardtail ❏ ❏ ❏

fietstest MTB full suspension ❏ ❏ ❏

fietstest e-MTB ❏ ❏ ❏

test onderdelen ❏ ❏ ❏

test accessoires ❏ ❏ ❏

test kleding ❏ ❏ ❏

vergelijkende test  ❏ ❏ ❏

individuele test  ❏ ❏ ❏

test prijsklasse ‘hoog’ ❏ ❏ ❏

test prijsklasse ‘middel’ ❏ ❏ ❏

test prijsklasse ‘laag’ ❏ ❏ ❏

Heb je suggesties voor nieuwe test rubrieken:
...

10) Welke sportrubrieken in Bikefreak-magazine hebben jouw interesse?
SPORT / COMPETITIE geen matig veel
Wedstrijdkalender ❏ ❏ ❏

Interview internationale biker ❏ ❏ ❏

Sportflitsen / sportnieuws ❏ ❏ ❏

De fiets van ❏ ❏ ❏

Toppers van toen ❏ ❏ ❏

Marathonmania ❏ ❏ ❏

Heb je suggesties voor nieuwe sport rubrieken:
...

11) Welke techniekrubrieken in Bikefreak-magazine hebben jouw interesse?
TECHNIEK geen matig veel
Rijtechniek ❏ ❏ ❏

Tech Talk ❏ ❏ ❏

Bike Tuning ❏ ❏ ❏

Tooltime ❏ ❏ ❏

Heb je suggesties voor nieuwe techniek rubrieken:
....



12) Welke adventure rubrieken in Bikefreak-magazine hebben jouw interesse?
ADVENTURE geen matig veel
Mountainbikegebied ❏ ❏ ❏

Vaste routes in Nederland ❏ ❏ ❏

Vaste routes in België ❏ ❏ ❏

Trailhunting reisverhalen ❏ ❏ ❏

Travel story reisverhalen ❏ ❏ ❏

Heb je suggesties voor nieuwe adventure rubrieken:
...

13) Wat is je algemene indruk van Bikefreak-magazine?
...

14) Is de verschijningsfrequentie goed?
❏ ja, 6x per jaar is goed
❏ nee, 4x per jaar is beter
❏ nee, 12x per jaar is beter

15) Indien Bikefreak-magazine in plaats van de gratis online versie een gedrukte versie zou maken
waarvoor je zou moeten betalen,

❏ zou ik daar zeker een abonnement op nemen
❏ zou ik overwegen om daar voor te kiezen
❏ zou ik daar geen gebruik van maken

16) Hoeveel zou een abonnement op een gedrukt magazine volgens jou moeten kosten?
... euro (6 edities per post)

17) Heb je klachten / opmerkingen over het online magazine?
...

Namens de redactie van Bikefreak-magazine wil ik je hartelijk danken voor je medewerking aan dit voor ons 
zeer belangrijke lezersonderzoek. Onder alle inzendingen verloten we tien Bikefreak-magazine fietsshirts. 
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