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DEBRIEFING

Datum: 12-2-2018
 
Beste Saskia Tromp,
 
Dank u wel voor deze uitdagende opdracht. Vanuit de briefing van de opdracht hebben wij een 
debriefing gemaakt met onze opvatting over de opdracht. Hierin kunt u vinden wat u van ons kunt 
verwachten en wat wij van u verwachten. In deze debriefing beschrijven wij hoe we deze opdracht 
gaan aanpakken. In het geval dat we iets verkeerd begrepen hebben of als er iets onduidelijk is 
kunt u met ons contact opnemen.
 
Wij begrijpen dat het probleem is dat de LDP-sport nog veel te onbekend is, daarbij wordt er wel 
geprobeerd de sport uit te breiden maar nog zonder succes. Hierbij is de vraag aan ons om het 
LPD als sport op de kaart te zetten zonder budget, met als eindresultaat in in ieder geval een me-
diaplan en een website.
 
Wij begrijpen dat u onze opdrachtgever en contactpersoon bent. U vertegenwoordigt G|Bomb 
Longboards LLC en Rocket Longboards. Deze bedrijven focussen zich voornamelijk op de onder-
delen van een longboard en minder op de sport zelf. Verder vertegenwoordigt u ook de LDP-sport 
zelf. De LDP-sport heeft in Nederland ongeveer rond de honderd vijftig beoefenaars.

Als doelgroep focussen we ons voornamelijk op mensen tussen de 20 en 30 jaar oud, maar aan-
dacht vanuit alle leeftijden is welkom. De doelgroep gaan we d.m.v. deskresearch en fieldresearch 
onderzoeken. Hiervoor gaan we enquêtes opstellen om nog meer van de doelgroep te weten te 
komen. Ook gaan we proberen te weten te komen wat deze doelgroep aanspreekt, hoe we deze 
doelgroep het beste kunnen bereiken en vooral wat ze activeert. Al deze gegevens gaan we ver-
werken om uiteindelijk persona te creëren die representatief zijn voor de doelgroep. Dit allemaal 
om te zorgen dat we een mediaplan kunnen ontwerpen die aansluit op de doelgroep.
 
U kunt van ons verwachten dat wij uiteindelijk een mediaplan en een website opleveren. Verder 
zullen wij tussendoor verschillende beroepsproducten opleveren om ons onderzoek te onderbou-
wen zoals een persona enquêtes en interviews. Wij leveren ons plan met de website uiterlijk in de 
week van 9 april op. Ook proberen wij u minimaal om de twee weken een update te sturen of met 
u te overleggen. Wij verwachten van u dat wij met u contact kunnen opnemen.
 
Er is nog geen stichting en we zullen dit gegeven meenemen in ons mediaplan. Verder zullen we 
er ook rekening mee houden dat er geen budget is. Als er ten tijde van het onderzoek vragen bij u 
opkomen of er overleg nodig is, kunt u met ons contactpersoon vanuit het team contact opnemen, 
namelijk met Enya Schuitemaker via enya.schuitenmaker@student.hu.nl en op het nummer 
+31 6 10505521.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het team 2 long,
Enya Schuitemaker, Bart Ruitenbeek, Dominique Häfner en Brenda van den Berg
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ONDERZOEK

Inleiding tot het onderzoek

Het probleem in de ogen van de opdrachtgever is dat longboarden nog bij te weinig mensen be-
kend is en de sport daarom onvoldoende wordt beoefend. Daarom is dit onderzoek gericht op de 
vraag hoe media- aandacht kan worden gegeneerd voor lange- afstands longboarden (LDP) in het 
algemeen en voor wedstrijden?

Guiding Principles die nodig zijn om deze vraag op te lossen, zijn de volgende:
- Ons concept moet op de creativiteit en vrijheid van de doelgroep inspelen.
- Ons concept moet voor bekendheid van het LDP zorgen bij de doelgroep.
- Ons concept moet een informatieve waarde hebben waar de doelgroep gebruik van kan maken.

Resultaten

De doelgroep bestaat uit 20 tot 30-jarigen, maar het onderzoek richt zich vooral op studenten, 
omdat het meerendeel van deze doelgroep uit studenten bestaat.

Op de volgende pagina is een weergave van de gemaakte persona te zien. Anne Hoekstra is 
representatief voor de doelgroep waar het onderzoek zich op richt. Zo is te zien dat de doelgroep 
sportieve studenten zijn, die nu nog vaak de fiets of het openbaar vervoer gebruiken als vervoer 
en die veel op Social Media te vinden is. Ook is te lezen dat Anne Hoekstra vaak met vrienden is 
en zich gemakkelijk laat overhalen door de wensen van haar vrienden.

In de onderstaande tabel is het mediagebruik van de doelgroep in kaart gebracht. De cijfers geven 
aan hoeveel procent van de doelgroep het desbetreffende medium gebruikt. Deze cijfers zijn cruci-
aal om te kunnen bepalen welke media- aandacht gewenst is om te genereren.
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In de volgende grafiek is te zien op welke manier de doelgroep aan haar informatie over een nieu-
we rage komt. Ook deze informatie zal bijdragen aan het uitkiezen van media- aandacht.

Uit de bovenstaande afbeeldingen valt af te lezen waar de doelgroep hun vrije tijd aan besteedt en 
wat de doelgroep belangrijk vindt aan een sport. Dit is voor mannen en vrouwen verschillend.
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In deze naastgelegen staafdiagram is te zien wat de 
concurrenten en andere longboardorganisatie doen 
om longboarden op de kaart te zetten.

Alle resultaten uit het doelgroeponderzoek en de good, best & bad practise onderzoek zijn 
gebaseerd op deskresearch en een enquette met 51 mensen tussen de 20 en 30 jaar.

Concept

Omdat de doelgroep competitief is en ook de concurrenten wedstrijden houden, is er voor ge-
kozen om een challenge te houden in de zomer. Deze challenge is een race met je longboard te-
gen het openbaar vervoer, en dan met name de bus. Voorafgaand aan de challenge wordt er een 
Social Media campagne gehouden waarin wordt bewezen dat je met het longboard sneller kan 
zijn dan met de bus. Aan de hand van de resultaten hierboven valt te concluderen dat een Social 
Media campagne zowel past binnen het budget als dat het effectief is.
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PROCES

Om het idee te verbeteren is het concept geanalyseerd met behulp van de SWOT-analyse. Deze 
is gemaakt om inzichtelijk te krijgen wat de sterke punten en de mogelijke kansen van de campag-
ne zijn. Dit is nuttige informatie om het concept te verbeteren. 

Belangrijkste 
sterkten concept

Belangrijkste 
zwakten concept

Belangrijkste 
kansen

Belangrijkste 
bedreigingen

Gratis Gevaarlijk Economische crisis Veiligheid
Je ontwijkt het OV Buiten Het OV is onbe-

trouwbaar en hat-
elijk

Afhankelijk van het 
weer

Je houdt meer tijd 
over

Onervaren Studenten hebben 
het druk

Studenten hebben 
geen longboard

Sportief Studenten zijn 
competitief

Studenten hebben 
geen tijd om long-
boarden te leren

In bijlage 1 is de volledige confrontatiematrix afgebeeld. De matrix is gebaseerd op uitkomsten na 
het testen van het concept met de doelgroep (zie bijlage 2).

Om het concept verder uit te werken hebben we een Customer Journey Map gemaakt, afgebeeld 
op de volgende pagina. Bij bushokjes kun je een longboard lenen tegen een borgbedrag. Voor de 
geleende longboards zijn we afhankelijk van sponsors en vrijwilligers. Bij het begin- en eindstati-
on kun je het longboard teruggeven en krijg je je borg terug. Om te anticiperen op de onervaren 
vaardigheden van studenten kun je ter plekke les krijgen van ervaren vrijwilligers. Bij elk van deze 
twee stations staan kraampjes van onze sponsors Rocket en G|Bomb om longboards te kopen. In 
de campagne gebruiken we twee idolen: meneer buschauffeur en meneer longboard, die regel-
matig ruzie hebben, maar vooral ervan houden om tegen elkaar te racen. Ze zijn aanwezig bij de 
challenge.
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Concept

De eerste schetsen:

Hierboven is het prille concept afgebeeld. Het werd echter al meteen duidelijk dat deze stijl niet bij 
de stoere longboardstijl past, maar vanuit deze schets zijn foto’s gemaakt voor de campagne. Voor 
de campagne was het wenselijk om tenminste een poster en een reclamespotje te gebruiken om 
de doelgroep aan te spreken. Campagnes komen vaak het sterkst tot hun recht via beelden (Bron: 
Clé, 2015).
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Het storyboard voor het reclamespotje:



Huisstijl

Voor de huisstijl van de campagne en de website zijn verschillende experimenten geprobeerd en 
weergegeven in drie moodboards.



In overleg met de opdrachtgever is er gekozen om een combinatie van de laatste twee mood-
boards te nemen. Daar is de volgende huisstijl uit voortgekomen.
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Logo

Voor het logo zijn er verschillende schetsen gemaakt en getest. De 6e en de 3e worden het best 
beoordeeld.

Met de meegebracht feedback is er een nieuwe selectie gemaakt, ditmaal met longboards in de 
hoofdrol in de plaats van skateboards.
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Na de testronde en in overleg met de opdrachtgever zijn de volgende logo’s verbeterd en uitgeko-
zen. Het eerste afgebeelde logo is voor de campagne en de tweede is het algemene logo voor de 
website.



Poster

Hieronder is de eerste schets van de poster afgebeeld. Deze poster is getest met de doelgroep 
(zie de afbeelding eronder).
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Door het feedback te verwerken is de volgende poster het definitieve resultaat geworden:
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Website

Ook de website is getest met de doelgroep en kreeg behoorlijk wat feedback om aan te werken. 
Deze feedback is verwerkt in het definitieve resultaat.

De website is tijdelijk beschikbaar en te bewerken op: http://s.voortzetters.nl/wp-admin/
Na de overdracht zal de website beschikbaar zijn op de URL van de opdrachtgever en is de web-
site te bewerken door hierachter /wp-admin/ toe te voegen.

De inlognaam is: Saskia
Het wachtwoord is: olOToSGDaIcgn)
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CONCLUSIE

Vanuit de opdrachtgever luidde de vraag;

“Hoe kan media- aandacht worden gegeneerd voor lange- afstands longboarden (LDP) in het 
algemeen en voor wedstrijden?”

Door een campagne te lanceren om het longboard te gebruiken als vervoer, wordt verwacht dat de 
sport zal groeien. Het concept heeft een onderscheidend vermogen, omdat het anticipeert om de 
frustraties van de doelgroep rondom het OV en zo niet alleen een wedstrijd is tegen de bus om je 
energie kwijt te kunnen. Omdat longboarden hier een vervanging is voor het huidige vervoer, hoeft 
de doelgroep geen tijd vrij te maken om te longboarden en daarom past dit in het drukke bestaan 
van een student.

Door de campagne op Social Media te houden, is dit zowel effectief als goedkoop.
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BIJLAGE 1: CONFRONTATIEMATRIX

Sterkten en 
kansen

Het OV is on-
betrouwbaar 
en hatelijk

Economische 
crisis

Studenten 
hebben het 
druk

Studenten zijn 
competitief

Je ontwijkt OV 5 3 0 1
Sportief 0 3 0 5
Gezond 0 1 0 3
Sneller, houdt 
meer tijd over

3 1 5 1

Vrijheid, onaf-
hankelijk

3 0 0 1

Gratis 0 5 0 0
Makkelijk mee te 
nemen

1 0 3 0

Zwakten en 
bedreigingen

Veiligheid Afhankelijk van 
het weer

Studenten 
hebben geen 
tijd om long-
boarden te 
leren

Studenten heb-
ben geen long-
board

Gevaarlijk 5 0 0 0
Onervaren 3 1 5 5
Buiten 3 5 0 0
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BIJLAGE 2: TESTINTERVIEWS

Vrouw:
Bent u bekend met Longboarden?
-Een beetje, ja.
Bent u ook bekend met de Long Distance 
Pump?
-Nee.
Long Distance pump is een discipline vanuit het 
Longboarden waarbij er voornamelijk wordt ge-
focust op lange afstand zo snel mogelijk skaten. 
Het is een competitieve sport dat internationaal 
wordt beoefend. Daarnaast staat Longboarden 
ook bekend als recreatieve sport, omdat het 
competitieve gedeelde vaak wordt onderbelicht.
Wij zijn van de studie Communication and Multi-
media Design en wij zijn gevraagd om Longboar-
den op de kaart te zetten. Wij hadden bedacht 
om eerst een Social Mediacampagne te houden 
waarin we bewijzen dat je sneller bent dan de 
bus, gevolgd door een challenge om daadwerke-
lijk te racen tegen bussen, want we merken dat 
het reizen met het openbaar vervoer nogal wat 
irritatie oplevert en dat het Longboarden juist 
voor vrijheid en onafhankelijkheid kan zorgen. 
Daarnaast is het erg sportief.
Wat vindt u van het idee?
-Leuk en ik begrijp het wel, dan hoef je niet meer 
met bus 12.
Dat is inderdaad een beetje waar onze inspiratie 
vandaan kwam. Zou u mee willen doen aan de 
challenge?
-Nee, ik ben niet zo sportief. Het is ook niet handig 
met schoolspullen. Mijn vriendin moest vandaag 
bijvoorbeeld zulke cameratassen meenemen, dus 
dan is de bus wel makkelijker.
En als je vrienden het zouden doen, zou je dan 
wel meedoen?
-Nee, ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Ook als het 
regent bijvoorbeeld en zij willen graag skaten, laat 
hen dan maar gewoon skaten, maar ik neem de 
bus.

Man:
Bent u bekend met Longboarden?
-Ja, ik wel.
Bent u ook bekend met de Long Distance 
Pump?
-Nee.
Long Distance pump is een discipline vanuit het 
Longboarden waarbij er voornamelijk wordt ge-
focust op lange afstand zo snel mogelijk skaten. 
Het is een competitieve sport dat internationaal 
wordt beoefend. Daarnaast staat Longboarden 
ook bekend als recreatieve sport, omdat het 
competitieve gedeelde vaak wordt onderbelicht.
Wij zijn van de studie Communication and Multi-

media Design en wij zijn gevraagd om Longboar-
den op de kaart te zetten. Wij hadden bedacht 
om eerst een Social Mediacampagne te houden 
waarin we bewijzen dat je sneller bent dan de 
bus, gevolgd door een challenge om daadwerke-
lijk te racen tegen bussen, want we merken dat 
het reizen met het openbaar vervoer nogal wat 
irritatie oplevert en dat het Longboarden juist 
voor vrijheid en onafhankelijkheid kan zorgen. 
Daarnaast is het erg sportief.
Wat vindt u van het idee?
-Leuk, ik doe zelf ook veel aan surfen, dus ik vind 
het idee sowieso leuk. Ik heb zelf ook overwogen 
om zo’n board te kopen, maar ik zie mezelf dan niet 
in de plaats van de fiets of in de plaats van het ov 
zo’n ding… Ik zie het mensen wel doen, maar ik 
denk dan zelf: het is alleen relaxed wanneer je een 
glad fietspad hebt, maar als je over de gracht ofzo 
met die klinkers, dan is dat behoorlijk waardeloos. 
Dus in de praktijk weet ik niet hoe dat bij mij zou 
werken.
Zou u daaraan meedoen?
-Nou, ik ben aan het afstuderen momenteel, dus ik 
weet niet of ik daaraan mee zou willen doen, maar 
op zich vind ik het idee wel leuk om het op zo’n ma-
nier duidelijk te maken.
Dus tijd is het struikelblok voor jou, zeg maar?
-Ja, het gaat me niet lukken om echt aan zo’n race 
deel te nemen, nee.

Vrouw:
Bent u bekend met Longboarden?
-Ja.
Bent u ook bekend met de Long Distance 
Pump?
-Iets minder.
Long Distance pump is een discipline vanuit het 
Longboarden waarbij er voornamelijk wordt ge-
focust op lange afstand zo snel mogelijk skaten. 
Het is een competitieve sport dat internationaal 
wordt beoefend. Daarnaast staat Longboarden 
ook bekend als recreatieve sport, omdat het 
competitieve gedeelde vaak wordt onderbelicht.
Wij zijn van de studie Communication and Multi-
media Design en wij zijn gevraagd om Longboar-
den op de kaart te zetten. Wij hadden bedacht 
om eerst een Social Mediacampagne te houden 
waarin we bewijzen dat je sneller bent dan de 
bus, gevolgd door een challenge om daadwerke-
lijk te racen tegen bussen, want we merken dat 
het reizen met het openbaar vervoer nogal wat 
irritatie oplevert en dat het Longboarden juist 
voor vrijheid en onafhankelijkheid kan zorgen. 
Daarnaast is het erg sportief.
Wat vindt u van het idee?
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-Op zich wel goed. En ook omdat je, je doet wat, net 
als met fietsen: je doet wat, het is wat inspannen-
der. Maar Longboarden… Als je met het openbaar 
vervoer gaat is het toch best wel een lange afstand 
soms?
Ja, we hebben bij de introductie met de op-
drachtgever gehoord dat het Longboarden 
sneller is dan de bus en dit willen we tot de test 
brengen. We willen in een campagne bekend 
maken van: goh, het kan ook echt en aan de 
hand daarvan willen we dus die challenge orga-
niseren om te kijken of jij het ook kunt. En een 
longboard is best wel een makkelijk vervoer. Je 
gaat al gauw vrij snel op zo’n ding. Omdat er 
minder balans wordt vereist dan op een gewoon 
skateboard is het ook al meer toegankelijker. 
Maar zou u aan deze challenge willen meedoen?
-Het is wat te spannend voor mij, maar op zich klinkt 
het wel leuk.
Maar, honderd procent eerlijk: zou u eraan mee-
doen?
-Nee.
Gewoon omdat het te gevaarlijk is?
-Uhm… Ik hou niet van dingen waar ik op moet 
staan. Skateboarden, rolschaatsen, zeg maar, dat 
gaat niet goed bij mij. Daarom.
Maar stel jouw vrienden zouden het doen, zou je 
er dan nog steeds niet aan mee willen doen?
-Dan zou ik er nog steeds niet aan mee willen doen, 
maar het zou wellen een lagere drempel zijn.

Vrouw:
Bent u bekend met Longboarden?
-Ja.
Bent u ook bekend met de Long Distance 
Pump?
-Nee.
Long Distance pump is een discipline vanuit het 
Longboarden waarbij er voornamelijk wordt ge-
focust op lange afstand zo snel mogelijk skaten. 
Het is een competitieve sport dat internationaal 
wordt beoefend. Daarnaast staat Longboarden 
ook bekend als recreatieve sport, omdat het 
competitieve gedeelde vaak wordt onderbelicht.
Wij zijn van de studie Communication and Multi-
media Design en wij zijn gevraagd om Longboar-
den op de kaart te zetten. Wij hadden bedacht 
om eerst een Social Mediacampagne te houden 
waarin we bewijzen dat je sneller bent dan de 
bus, gevolgd door een challenge om daadwerke-
lijk te racen tegen bussen, want we merken dat 
het reizen met het openbaar vervoer nogal wat 
irritatie oplevert en dat het Longboarden juist 
voor vrijheid en onafhankelijkheid kan zorgen. 
Daarnaast is het erg sportief.
Wat vindt u van het idee?
-Ja, ik vind het wel creatief bedacht en ik ben heel 

erg benieuwd of mensen dan daadwerkelijk eerder 
de longboard pakken dan dat ze de bus pakken, 
want ik heb ook echt een hekel aan die wachttijden 
enzo en dat ze te laat komen enzo, dus ik vind het 
wel een goed concept.
Zou u daaraan meedoen?
-Als ik het kon zou ik het wel doen, maar ik kan het 
echt niet.

Man:
Bent u bekend met Longboarden?
-Ja.
Bent u ook bekend met de Long Distance 
Pump?
-Nee.
Long Distance pump is een discipline vanuit het 
Longboarden waarbij er voornamelijk wordt ge-
focust op lange afstand zo snel mogelijk skaten. 
Het is een competitieve sport dat internationaal 
wordt beoefend. Daarnaast staat Longboarden 
ook bekend als recreatieve sport, omdat het 
competitieve gedeelde vaak wordt onderbelicht.
Wij zijn van de studie Communication and Multi-
media Design en wij zijn gevraagd om Longboar-
den op de kaart te zetten. Wij hadden bedacht 
om eerst een Social Mediacampagne te houden 
waarin we bewijzen dat je sneller bent dan de 
bus, gevolgd door een challenge om daadwerke-
lijk te racen tegen bussen, want we merken dat 
het reizen met het openbaar vervoer nogal wat 
irritatie oplevert en dat het Longboarden juist 
voor vrijheid en onafhankelijkheid kan zorgen. 
Daarnaast is het erg sportief.
Wat vindt u van het idee?
-Ik vind het een heel goed concept, maar ik heb wel 
een vraag: is het echt sneller dan een bus?
Ja, dat heeft onze opdrachtgever in ieder geval 
beweerd en daarom willen we het in de campag-
ne eerst ook bewijzen, en daarna dus de challen-
ge starten.
-Ik denk op zich dat het niet erg is dat mensen Long 
Distance Pump niet kennen, want je hebt wel een 
beetje een beeld bij een longboard, dat… Zeg maar, 
de mensen die ik ken die een longboard hebben 
gingen er ook gewoon mee naar school, dus dat is 
sowieso Long Distance, zeg maar.
Zou u daaraan meedoen?
-Als ik een longboard zou krijgen, zou ik het wel 
doen. Misschien moet je ook lessen geven daar.

Man:
Bent u bekend met Longboarden?
-Ja.
Bent u ook bekend met de Long Distance 
Pump?
-Nee.
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Long Distance pump is een discipline vanuit het 
Longboarden waarbij er voornamelijk wordt ge-
focust op lange afstand zo snel mogelijk skaten. 
Het is een competitieve sport dat internationaal 
wordt beoefend. Daarnaast staat Longboarden 
ook bekend als recreatieve sport, omdat het 
competitieve gedeelde vaak wordt onderbelicht.
Wij zijn van de studie Communication and Multi-
media Design en wij zijn gevraagd om Longboar-
den op de kaart te zetten. Wij hadden bedacht 
om eerst een Social Mediacampagne te houden 
waarin we bewijzen dat je sneller bent dan de 
bus, gevolgd door een challenge om daadwerke-
lijk te racen tegen bussen, want we merken dat 
het reizen met het openbaar vervoer nogal wat 
irritatie oplevert en dat het Longboarden juist 
voor vrijheid en onafhankelijkheid kan zorgen. 
Daarnaast is het erg sportief.
Wat vindt u van het idee?
-Vanaf welke afstand is dat dan? Ik heb vroeger zelf 
ook een beetje gelongboard, maar ik weet niet of ik 
vanaf het station naar de Uithof zou kiezen voor een 
longboard in plaats van de bus. Met een longboard 
ben je fysiek wel heel intens bezig.
Zou u daaraan meedoen?
-Ik zou het opzich wel doen.

Vrouw:
Bent u bekend met Longboarden?
-Ja.
Bent u ook bekend met de Long Distance 
Pump?
-Nee.
Long Distance pump is een discipline vanuit het 
Longboarden waarbij er voornamelijk wordt ge-
focust op lange afstand zo snel mogelijk skaten. 
Het is een competitieve sport dat internationaal 
wordt beoefend. Daarnaast staat Longboarden 
ook bekend als recreatieve sport, omdat het 
competitieve gedeelde vaak wordt onderbelicht.
Wij zijn van de studie Communication and Multi-
media Design en wij zijn gevraagd om Longboar-
den op de kaart te zetten. Wij hadden bedacht 
om eerst een Social Mediacampagne te houden 
waarin we bewijzen dat je sneller bent dan de 
bus, gevolgd door een challenge om daadwerke-
lijk te racen tegen bussen, want we merken dat 
het reizen met het openbaar vervoer nogal wat 
irritatie oplevert en dat het Longboarden juist 
voor vrijheid en onafhankelijkheid kan zorgen. 
Daarnaast is het erg sportief.
Wat vindt u van het idee?
-Ik vind het heel erg leuk, alleen ik zou zelf niet zo 
snel gaan Longboarden vanwege omdat ik bang 
ben dat ik dan val. Heel hard.
Zou u daaraan meedoen?
-Ik weet niet, ik zou het best willen proberen, maar 

ik denk dan vooral zo van: wat staat daartegenover? 
Ik ga het niet voor niets doen.

Man:
Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Bent u bekend met longboarden?
 -Ik ben er bekend mee, heb het nooit gedaan.
Om longboarden populair te maken onder stu-
denten hadden wij bedacht om eerst een Social 
Mediacampagne te houden waarin we bewijzen 
dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee?
 -Grappig, ja goed. Mensen moeten eigenlijk meer 
sporten, dus op zich een goed idee.
Zou u ook mee willen doen aan de challenge?
 -Op zich, ik zou het wel grappig vinden.

Man:
Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Bent u bekend met longboarden?
 -Longboarden? Nee.
Longboarden is een soort skateboarden, maar 
dan met minder trucjes en meer gericht op snel-
heid.
-Ah, oké.
Om longboarden populair te maken onder stu-
denten hadden wij bedacht om eerst een Social 
Mediacampagne te houden waarin we bewijzen 
dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee?
-Ja, ik denk dat het een cool idee is, maar zijn er 
geen gevaren aan gekoppeld als je echt tegen bus-
sen gaat racen.
Je racet niet op hetzelfde parcours als de bus, 
maar je gaat over het fietspad, dus het is veilig.
-Oké. Het idee is oké.
Zou u ook mee willen doen aan de challenge?
 -Ik denk het niet, want ik weet niet hoe ik moet 
longboarden.
We geven ook beginnerslessen voor de onerva-
ren skaters bij het busstation.
-Oke, maar ik denk niet dat ik daar tijd voor heb, 
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dus nee. Ik heb geen tijd, want ik heb het erg druk 
momenteel.

Vrouw:
Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Bent u bekend met longboarden?
-Ja, dat is toch met zo’n lang skateboard.
Ja, longboarden is eigenlijk een soort skate-
boarden, maar dan met minder trucjes en meer 
gericht op snelheid. En om dit populair te maken 
onder studenten hadden wij bedacht om eerst 
een Social Mediacampagne te houden waarin we 
bewijzen dat je sneller bent dan de bus, gevolgd 
door een challenge om daadwerkelijk te racen 
tegen bussen, want we merken dat het reizen 
met het openbaar vervoer nogal wat irritatie op-
levert en dat het Longboarden juist voor vrijheid 
en onafhankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is 
het erg sportief. Wat vindt u van het idee?
 -Mijn eerste gedachte is dan meteen: is dat niet 
gevaarlijk enzo.
Je neemt wel een andere route. Je racet niet op 
hetzelfde parcours als de bus, maar je gaat over 
het fietspad.
-Oh, dus als je bijvoorbeeld bus 12 moet racen, 
dan neemt de bus gewoon de bus 12 route en jij 
het fietspad en wie als eerste bij de Uithof is, heeft 
gewonnen.
Ja.
-Kan, ja.
Vindt u het een leuk idee?
-Nou, ik zou het niet doen, maar als je van longboar-
den houdt, dan snap ik dat het leuk is.
En waarom zou u het niet doen?
-Ik ben niet zo sportief, dus… Haha. Ik weet niet… 
Ik zie mezelf ook al gewoon na één keer afzetten 
eraf flikkeren en dan: oké, laat maar.
U kunt ook lessen krijgen. Zou u het dan nog 
steeds niet doen?
-Nee, het is niet mijn ding.
Wanneer zou u wel meedoen? Als uw vrienden 
meedoen, bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet?
-Als het een wedstrijdachtig iets zou zijn en mijn 
vrienden zouden meedoen, dan zou ik wel komen 
kijken, maar ik zou het niet doen.

Vrouw:
Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Bent u bekend met longboarden?
-Een soort skateboarden, maar dan met een ander 
board, toch?
Ja, het is minder gericht op trucjes en meer 

gericht op snelheid. Je kunt zelf sneller zijn dan 
de bus, daarom hadden wij bedacht, om long-
boarden populair te maken onder studenten, 
om eerst een Social Mediacampagne te houden 
waarin we bewijzen dat je sneller bent dan de 
bus, gevolgd door een challenge om daadwerke-
lijk te racen tegen bussen, want we merken dat 
het reizen met het openbaar vervoer nogal wat 
irritatie oplevert en dat het Longboarden juist 
voor vrijheid en onafhankelijkheid kan zorgen. 
Daarnaast is het erg sportief. Wat vindt u van het 
idee?
-Wel leuk idee, ja, soms zie ik het ook wel met de 
fiets, dat je met de fiets al sneller bent dan een bus 
en een longboard kan net zo snel als de fiets, dus ik 
denk dat het haalbaar is. Goed idee.
Zou u ook mee willen doen aan de challenge?
 -Ik kan helaas niet longboarden, dus haha.
Dat maakt niet uit, u kunt daar ook lessen krij-
gen van ervaren longboarders.
-Nee, daar doe ik niet aan mee, denk ik.
Waarom niet?
-Nou, het evenwicht is voor mij een probleem denk 
ik.
Maar fietsen is ook evenwicht.
-Fietsen probeer ik ook altijd te vermijden, haha. 
Sorry.
Zou er iets zijn waardoor u wel mee zou willen 
doen, zoals als vriendinnen het ook zouden 
doen?
-Ja misschien als er een bekende meedoet, dat ik 
dan ook meedoe, maar ik zou niet zo snel in mijn 
eentje mee gaan doen, nee. Maar ik vind het wel 
echt een leuk idee, hoor! Ik denk ook dat er vooral 
veel mannen aan mee willen doen, meer dan vrou-
wen, of niet?
Nou, de opdracht komt van een vrouw, de we-
reldrecordsetter.
-Oh, nou, dat had ik niet verwacht!

Vrouw:
Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Bent u bekend met longboarden?
 -Ja.
Om longboarden populair te maken onder stu-
denten hadden wij bedacht om eerst een Social 
Mediacampagne te houden waarin we bewijzen 
dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee.
-Nou, ik zou er zelf niet zo snel aan meedoen, want 
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het klinkt niet heel veilig, ofzo.
Het is wel veilig, je neemt wel een ander par-
cours dan de bus, je gaat namelijk gewoon over 
het fietspad.
-Ja, dat snap ik, maar als je dan sneller moet gaan 
dan de bus… Ja, ik weet niet. Ik zou dan liever op 
de fiets stappen. Dan zou ik er eerst cursussen in 
moeten krijgen, ofzo.
U kunt lessen krijgen bij de bushaltes van erva-
ren longboarders, dat wordt u mede aangeboden 
bij de challenge.
-Ja, dan zal het inderdaad wel een idee zijn, maar ik 
zou niet vooraan staan om het te gaat testen.
Zou u ook mee willen doen aan de challenge?
 -Nee, ik denk het niet.
Ook niet als uw vrienden het wel doen?
-Ehm… Ja, weet je… Wie weet, dat kan ik nu niet 
zeggen. Maar als ik voor mezelf moet spreken dan 
zou ik nu niet daarheen gaan van: daar ga ik aan 
meedoen. Ja, ik denk dat ik bekaf ben als ik op 
school ben! Ja, ik weet niet. Ik denk, ik wacht liever 
vijf minuten op de bus, dan dat ik op zo’n ding naar 
school moet komen. Als ik met de fiets naar school 
zou kunnen, dan pak ik wel de fiets, maar zo’n 
ding… Ja, totdat iedereen met zo’n ding gaat en ik 
achterblijf, haha.

Vrouw:
Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Om longboarden populair te maken onder 
studenten hadden wij bedacht om eerst een So-
cial Mediacampagne te houden waarin we bewij-
zen dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee?
-Ja, dat is helemaal hot! Nee serieus, je ziet long-
boarden echt overal! Het enige nadeel wat ik dan 
zie is, als ik dus met zo’n ding naar school toe moet, 
waar laat ik mijn longboard als ik les heb? Als ik het 
zou doen, zeg maar.
Nou, zo’n board is heel makkelijk mee te nemen, 
u zou het gewoon bij uw tas kunnen houden.
-Ja, maar dan loop je wel de hele dag met zo’n ding 
te zeulen, dan ga ik liever met de fiets. Maar het 
idee vind ik wel goed, ik zou alleen eerder de fiets 
pakken, zeg maar, want de fiets zet ik hierbuiten 
neer op slot.
Wat zou fijn is aan het longboard, is dat je er ook 
mee in de trein mag. Dus als je echt van heel ver 
komt, dan zou je bij wijze de trein kunnen nemen 
naar het station en vandaar het longboard ne-

men in plaats van de bus.
-Ik zou het zelf niet doen, maar ik snap wel dat men-
sen dat fijn vinden. En hoe staat de gemeente van 
Utrecht hiertegenover? Dat al die longboards door 
de stad heen rijden?
We hebben het ze niet gevraagd, maar we den-
ken niet dat het een groot probleem gaat wor-
den, omdat het dus een gezond alternatief is 
voor de bus en de gemeente aansport om te 
bewegen. Maar zou u ook mee willen doen aan 
de challenge?
-Nee, misschien als meerderen het zouden doen, 
vrienden, dan doe ik wel mee, maar zelf doe ik niet 
mee. Maar ik ben ook niet zo’n type. Mensen die 
vinden dit leuk en die denken: oh, ziet er wel tof uit. 
Maar zelf zou ik het niet snel doen. Maar ik denk wel 
dat er mensen zijn dit het wel zouden doen. Als het 
bij iemand past, dan snap ik wel dat iemand het zou 
doen. Zou je het zelf doen?
Ik zou het zelf wel willen doen. Ik heb nog niet 
zo’n ding, maar…
-Ja, wat kost zo’n aanschaf? Dat is ook nog wel een 
leuke.
Ja, ik weet het niet. De opdrachtgever had een 
hele dure, zo’n 150 ofzo met alles erop en er-
aan…
-Dat valt nog wel mee.
Maar volgens mij kun je er voor 50 euro wel een 
aanschaffen.

Vrouw:
Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Bent u bekend met longboarden?
 -Ja, dat is op zo’n plank, net zo’n skateboardachtig 
iets, maar dan net iets anders.
Ja, het lijkt op skateboarden, maar het is dan 
minder gericht op trucs en meer op snelheid. 
Nou om longboarden populair te maken onder 
studenten hadden wij bedacht om eerst een So-
cial Mediacampagne te houden waarin we bewij-
zen dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee?
-Ja, ik woon zelf niet in Utrecht, dus voor mij is het 
niet te doen. Maar als ik zo’n longboard zou hebben 
en in Utrecht zou wonen, dan zou ik het wel willen.
Het doel is van Utrecht Centraal, dus je gaat 
eerst met de trein en pakt daarna het longboard 
in plaats van de bus.
-Ja, dat zou ik wel tof vinden.
Zou u ook mee willen doen aan de challenge?
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-Ja voor mij wordt het wel een beetje lastig met 
school en dat soort dingen, en ik heb er zelf nog 
geen ervaring mee, maar ik vind het wel een heel tof 
initiatief, dat wel. Maar het wordt wel lastig om dat, 
zeg maar, uit te gaan voeren.

Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Om longboarden populair te maken onder 
studenten hadden wij bedacht om eerst een So-
cial Mediacampagne te houden waarin we bewij-
zen dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee?
 -Ja, goed idee. Maar ik zou zelf niet meedoen om-
dat ik het te eng vind.

Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Om longboarden populair te maken onder 
studenten hadden wij bedacht om eerst een So-
cial Mediacampagne te houden waarin we bewij-
zen dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee?
 -Kun je ook prijzen winnen?
Nee.
 -Ik vind het wel een leuk idee. Dat promoot een 
gezonde lifestyle.
Zou u meedoen aan de challenge?
-Ik zou wel mee willen doen.

Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Om longboarden populair te maken onder 
studenten hadden wij bedacht om eerst een So-
cial Mediacampagne te houden waarin we bewij-
zen dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee?

 -Wat levert het mij op?
Dat je sneller bent dan de bus, dus je houdt tijd 
over en daarnaast is het gezond alternatief. Zou 
u willen meedoen aan de challenge?
-Nee, dat is niets voor mij.

Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Om longboarden populair te maken onder 
studenten hadden wij bedacht om eerst een So-
cial Mediacampagne te houden waarin we bewij-
zen dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee?
 -Nice! Hoe kun je je tijd bijhouden?
Daar hebben we nog niet echt over nagedacht, 
maar u zou natuurlijk zelf uw tijd bij kunnen 
houden met uw telefoon. Zou u meedoen aan de 
challenge?
- Ik zou graag meedoen.

Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Om longboarden populair te maken onder 
studenten hadden wij bedacht om eerst een So-
cial Mediacampagne te houden waarin we bewij-
zen dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee?
-Tof! Misschien kun je ook een app gebruiken als 
extraatje om het concept te verbreden?
Kan, maar we willen het low-budget houden. Zou 
u meedoen aan de challenge?
-Nee, maar ik zou wel kijken.

Hallo, wij zijn van de studie CMD en wij zijn 
gevraagd om longboarden op de kaart te zetten, 
omdat het momenteel nog onvoldoende populair 
is. Om longboarden populair te maken onder 
studenten hadden wij bedacht om eerst een So-
cial Mediacampagne te houden waarin we bewij-
zen dat je sneller bent dan de bus, gevolgd door 
een challenge om daadwerkelijk te racen tegen 
bussen, want we merken dat het reizen met het 
openbaar vervoer nogal wat irritatie oplevert en 
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dat het Longboarden juist voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid kan zorgen. Daarnaast is het erg 
sportief. Wat vindt u van het idee?
 -Goede promo.
Zou u meedoen aan de challenge?
-Nee, ik ben niet stoer genoeg.


