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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en begripsbepaling 

Van 11 tot en met 17 februari 2013 werd de 40ste editie van het ABN AMRO World Tennis 

Tournament in Ahoy Rotterdam georganiseerd. Een groep studenten van de Hogeschool 

Rotterdam heeft in opdracht van Rotterdam Topsport en Ahoy Rotterdam de economische 

impact van dit jaarlijkse tennis evenement gemeten. Deze rapportage is tot stand 

gekomen op basis van de door deze studenten verzamelde informatie. 

Tijdens het zevendaagse evenement vonden er verschillende activiteiten plaats naast de 

tenniswedstrijden. Zo was er een tennis plaza, een sports plaza, de wedstrijden in het 

sportpaleis en de VIP lounge. Hier waren sportstands, fashionstands en eetgelegenheden 

waar de bezoekers hun tijd en geld konden spenderen.  

De evaluatie heeft betrekking op de economische impact van het ABN AMRO World Tennis 

Tournament voor de stad Rotterdam. De economische impact wordt benaderd door te 

onderzoeken welke bestedingen worden veroorzaakt door het sportevenement. Dit zijn 

bestedingen die niet in Rotterdam zouden plaatsvinden wanneer het evenement buiten 

Rotterdam georganiseerd zou worden. De economische impact is dus gelijk aan de 

additionele bestedingen van de bezoekers en de organisatie. De methode is conform de 

WESP richtlijn ‘Economische Impact’, die te vinden is op www.evenementenevaluatie.nl . 

In navolging van de bovenstaande richtlijn zijn de bestedingen van Rotterdammers zelf 

uitgesloten voor de berekening van de economische impact, omdat er vanuit gegaan wordt 

dat deze bestedingen sowieso in Rotterdam terecht zouden zijn gekomen. 

1.2 Dataverzameling 

De economische impact is bepaald op basis van een enquête tijdens het evenement onder 

bezoekers en aangeleverde cijfers door de organisatie (Ahoy Rotterdam). Er zijn voor dit 

onderzoek dus twee manieren van dataverzameling gebruikt; een bezoekers enquête en 

administratieve dataverzameling. 

Bezoekers enquête 

De bezoekersenquête is een enquête onder de bezoekers van het evenement. Voor het 

vaststellen van de bestedingen van deze groepen is het noodzakelijk om inzicht te krijgen 

in de uitgaven en het verblijfsgedrag tijdens het evenement. Er zijn in totaal 1.047 

http://www.evenementenevaluatie.nl/
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enquêtes verzameld. Deze enquêtes werden afgenomen met behulp van een iPad/tablet 

tijdens de zeven dagen van het evenement.  

Administratieve dataverzameling 

Administratieve dataverzameling is het verzamelen van data bij de organisatie. Deze data 

bevat gegevens over aantallen en herkomst bezoekers, entreeprijzen, begroting etc. Deze 

informatie is verkregen van Ahoy Rotterdam, via Rotterdam Topsport. 

1.3 Structuur van het rapport 

In hoofdstuk 2 wordt behandeld hoeveel bezoeken er afgelegd zijn aan het evenement, 

hoeveel van deze bezoeken additioneel zijn geweest voor Rotterdam en hoeveel 

overnachtingen gepleegd zijn. Dit is de eerste bouwsteen voor de economische impact. De 

tweede bouwsteen bestaat uit de gemiddelde uitgaven van de additionele bezoekers en 

hun totale uitgaven. Dit onderwerp wordt in hoofdstuk 3 behandeld. In hoofdstuk 4 worden 

de uitgaven van de organisatie behandeld. Hoofdstuk 5 sluit af met een overzicht van de 

totale economische impact. 
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2 BEZOEKERS EN BEZOEKEN 

2.1 Bezoeken en herkomst 

Voor het bepalen van de economische impact is het van belang onderscheid te maken 

tussen bezoekers die overnachten in een hotel of andere accommodatie in de gemeente 

Rotterdam, de zgn. verblijfstoeristen, en bezoekers die na afloop naar huis gaan, de zgn. 

dagtoeristen. De ervaring leert namelijk dat personen die overnachten gemiddeld meer 

uitgeven dan personen die thuis slapen (WESP richtlijn Prognose Economische Impact). In 

de analyse wordt daarom onderscheid gemaakt tussen personen die het evenement 

bezoeken, inclusief een overnachting en overige bezoekers.  

Een verblijfstoerist kan als bezoeker meerdere bezoeken afleggen aan het evenement, dat 

wil zeggen, meerdere dagen aanwezig zijn en toegangkaarten (tickets) gekocht hebben. 

Voor de analyse is het daarom van belang dat we weten wat de relatie is tussen het aantal 

verblijfstoeristen en het aantal verkochte tickets aan deze groep, of te wel het aantal 

verkochte tickets per verblijfstoerist. Voor verblijfstoeristen geldt namelijk:  

aantal verblijfstoeristen * gemiddeld aantal bezoeken (tickets) per verblijfstoerist = aantal 

bezoeken door verblijfstoeristen. 

Een bezoeker die niet overnacht (dagtoerist) kan uiteraard ook meerdere bezoeken 

afleggen, maar voor onze analyse is dit niet van belang. We behandelen alle dagtoeristen 

als afzonderlijke bezoekers. Dus voor dagtoeristen geldt:  

aantal bezoekers = aantal bezoeken.  

Het totaal aantal bezoeken (verkochte tickets) aan de 40ste editie van het ABN Amro World 

Tennis Tournament bedroeg volgens opgave van de organisatie 116.354. Met dit aantal is 

het bezoekersrecord van vorig jaar uit de boeken. De steekproef (enquête) omvatte 1.047 

personen.  

Om de economische impact te berekenen hebben we de bezoekers opgedeeld in drie 

herkomst-groepen: 

 Rotterdammers (per definitie niet additioneel) 

 Nederlanders (additioneel en niet-additioneel) 

 Buitenlanders (additioneel en niet-additioneel)  



 

 6 

Het aandeel van de Rotterdammers in onze steekproef was 14,3%. Het aandeel van 

buitenlanders bedroeg 2,8%, terwijl het aandeel overige Nederlanders (dus niet uit 

Rotterdam) 82,9% was.  

De gegevens van Ahoy wijken enigszins af van deze waarden. Volgens deze gegevens is 

het aandeel Rotterdammers 7%, het aandeel buitenlanders 4,6% en het aandeel overige 

Nederlanders 87,8%.  

Voor de berekening is uitgegaan van de ticketing gegevens van Ahoy. 

Tabel 1 Bezoeken naar herkomst 

 Ahoy Steekproef 

Aandeel buitenlanders  4,6% 2,8% 

Aandeel Nederlanders 87,8% 82,9% 

Aandeel inwoners Rotterdam 7,6% 14,3% 

Totaal 100% 100% 

 

2.2 Dagtoeristen en verblijfstoeristen 

Op basis van de steekproef berekend welk percentage van de verschillende groepen in 

Rotterdam heeft overnacht. Deze percentages zijn, uitgedrukt als percentage van het 

totaal aantal verkochte tickets als volgt:1 

 Rotterdammers: 0,10% 

 Nederlanders: 5,18% 

 Buitenlanders: 2,08% 

Dit komt neer op een totaal van 7,3%. Zo kan er vervolgens eenvoudig bepaald worden 

hoeveel tickets gekocht zijn door mensen die overnacht hebben tijdens het toernooi, 

namelijk (0,073 x 116.354 ~ afgerond) 8.500. Met andere woorden: door overnachtende 

bezoekers zijn er 8.500  bezoeken afgelegd aan het ABNAMRO World Tennis Tournament.  

Tabel 2 Bezoeken naar herkomst en type bezoeker 

 dagtoeristen verblijfstoeristen Totaal 

 niet additioneel additioneel totaal niet additoneel additioneel totaal  

buitenlanders - 3.000 3.000 200 2.200 2.400 5.400 

NL 17.800 78.000 95.900 1.200 4.800 6.000 102.200 

rotterdammers 8.900 - 8.900 100 - 100 8.800 

Totaal 26.800 81.000 107.800 1.500 7.100 8.500 116.400 

 

                                                

1 De percentages uit de steekproef zijn gecorrigeerd op basis van het geconstateerde 

verschil in samenstelling (wat betreft herkomst) van de steekproef en de gegevens van de 

organisatie. Met andere woorden: de buitenlandse overnachtingen zijn opgehoogd, evenals 

die van Nederlandse bezoekers. De overnachtingen van Rotterdammers zijn verlaagd. 
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In totaal zijn er ruim 116.300 tickets verkocht. Dit betekent dat er afgerond 116.300 – 

8.500 = 107.800 dagtoeristen het toernooi hebben bezocht2. Hiervan waren er 81.000 

additioneel, dat wil zeggen dat deze personen speciaal voor het evenement naar 

Rotterdam zijn gekomen. Hun uitgaven tellen mee voor de economische impact. 

Zoals hierboven aangegeven zijn er 8.500 tickets verkocht aan verblijfstoeristen. Niet al 

deze verblijfstoeristen zijn speciaal voor het evenement naar Rotterdam gekomen. Het 

aandeel bezoeken van de groep die wel speciaal naar Rotterdam zijn gekomen voor dit 

evenement is 6,1%, ofwel 7.100 tickets. Met andere woorden: het overgrote deel van de 

tickets verkocht aan verblijfstoeristen, is verkocht aan bezoekers die speciaal voor het 

evenement naar de stad zijn gekomen. 

2.3 Overnachtingen 

Hierboven is uitgerekend hoeveel bezoeken (tickets) zijn afgelegd door verblijfstoeristen. 

Om te bepalen hoeveel overnachtingen deze bezoekers hebben gepleegd, moet 

uitgerekend worden om hoeveel personen het gaat. Vervolgens moet dit aantal 

vermenigvuldigd worden met het gemiddelde aantal overnachtingen per persoon.  

Om te bepalen hoeveel personen dit betrof, delen we het aantal bezoeken door het 

gemiddeld aantal bezoeken per verblijfstoerist, dat ontleend is aan de enquête. Hieronder 

is de uitkomst van deze berekening weergegeven. Het blijkt dat de 8500 tickets verkocht 

zijn aan 4.914 overnachtende personen. Hiervan waren er 582 (buitenlanders) + 1.254 

(Nederlanders) = 1.836 additioneel. De bestedingen van deze bezoekers zijn van belang 

voor het berekenen van de economische impact (Hoofdstuk 3 en verder). 

Tabel 3 Verblijfstoeristen 

 Herkomst tickets  tickets pp personen 

Verblijfstoeristen additioneel Buit                        2.200  3,8                           582  

 NL                        4.800  3,9                        1.254  

Verblijfstoeristen niet additioneel Buit                           200  3,0                             62  

 NL                        1.200  1,6                           736  

 Rotterdam                           100  5,5                             21  

Totaal                         8.500  3,2                        2.655  

Aantal tickets is afgerond op 100, berekening is op basis van niet afgeronde aantallen 

Om tot het totaal aantal overnachtingen te komen wordt het aantal verblijfstoeristen 

vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal overnachtingen per persoon. De uitkomsten 

van deze berekeningen staan in Tabel 4. 

                                                

2 Aantallen in de tabellen zijn op basis van afrondingen. De berekeningen zijn uitgevoerd 

op basis van niet afgeronde getallen. 
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Tabel 4 Overnachtingen 

 Herkomst Personen Gemiddelde 
duur pp 

Overnachtingen 

Additioneel Buitenland                           582  3,33                        1.941  

 Overig NL                        1.254  3,44                        4.311  

Totaal additioneel                        1.836 

 

                       6.253  

Niet additioneel Buitenland                             62  2                           124  

 Overig NL                           736  1,7                        1.251  

 Rotterdam                             21  8                           171  

Totaal niet additioneel                           819 

 

                       1.545  

Grand Totaal                        2.655 

 

                       7.798  

 

Uit Tabel 4 blijkt dat er door bezoekers tijdens het evenement bijna 7.800 overnachtingen 

gepleegd zijn, waarvan ruim 6.200 door additionele bezoekers, dat wil zeggen, bezoekers 

die speciaal voor het evenement naar Rotterdam zijn gekomen.  

Tabel 5 Uitgaven additionele dagtoeristen 

 Aantal bezoeken Bestedingen 
per bezoek 

totaal 

buitenlanders                       3.000   €             40,79   €              118.000   

Nederlanders                     78.000   €             42,77   €           3.312.000  

Totaal                     81.000    €           3.429.000  
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3 BESTEDINGEN BEZOEKERS 

3.1 Gemiddelde bestedingen overdag en aan logies 

De economische impact van het ABN AMRO toernooi bestaat voor een belangrijk deel uit 

(extra) bestedingen door bezoekers aan het evenement in de gemeente Rotterdam. In 

onderstaande tabel is aangegeven wat de gemiddelde bestedingen van verschillende 

groepen zijn geweest. Het gaat om bestedingen overdag, dat wil zeggen niet voor de 

accommodatie. Het betreft bestedingen door additionele bezoekers, de bestedingen door 

niet-additionele bezoekers zijn buiten beschouwing gelaten, omdat zij niet relevant zijn 

voor de economische impact. 

Tabel 6 Bestedingen per persoon (daguitgaven) 

Type bezoeker Herkomst Gemiddelde uitgaven p.p. 

Dagtoeristen, additioneel Buitenland  €              40,79  

 Overig NL  €              42,77  

Verblijfstoeristen, additioneel Buitenland  €            110,87  

 Overig NL  €              45,38  

 

Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde bestedingen in Rotterdam per dag van Nederlandse 

dagtoeristen, Nederlandse verblijfstoeristen en buitenlandse dagtoeristen elkaar niet veel 

ontlopen. Alleen de dagbestedingen van buitenlandse verblijfstoeristen springen er uit. 

Naast de gemiddelde bestedingen overdag, zijn de bestedingen aan logies van 

verblijfstoeristen van belang. In onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen. 

Tabel 7 Bestedingen per persoon (aan logies) 

Herkomst Gemiddelde uitgaven p.p. 

Buitenland  €              97,21  

Overig NL  €              32,35  

 

De gemiddelde uitgaven van buitenlanders ligt hoger dan dat van Nederlanders. Dit is niet 

verwonderlijk, omdat een aanzienlijk deel van de Nederlanders gratis bij vrienden en 

kennissen overnacht. 
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3.2 Totale bestedingen door bezoekers 

Om tot de totale bestedingen door verschillende groepen te komen, vermenigvuldigen we 

de gemiddelde bestedingen per dag met het aantal bezoeken van additionele dag- en 

verblijfstoeristen. 

Tabel 8 Uitgaven additionele dagtoeristen 

 Aantal bezoeken Bestedingen 
per bezoek 

totaal 

buitenlanders                       3.000   €             40,79   €              118.000   

Nederlanders                     78.000   €             42,77   €           3.312.000  

                     81.000    €           3.429.000  

 

Tabel 9 Daguitgaven additionele verblijfstoeristen 

 Aantal 
bezoeke 

Bestedingen 
per bezoekf 

totaal 

buitenlanders        2.200   € 110,87   €             247.000  

Nederlanders        4.800   €    45,38   €             219.000  

        7.100    €             466.000  

Totaal bezoeken wijkt af door afronding 

Uit de tabellen blijkt dat additionele bezoekers aan het ABN Amro toernooi in totaal € 3,4 

plus € 0,5 mln. is € 3,9 mln. uitgegeven hebben in Rotterdam overdag tijdens hun bezoek. 

Daarnaast zijn er uiteraard nog uitgaven gedaan aan logies, in totaal 0,3 mln. Deze zijn 

opgenomen in Tabel 10. 

Tabel 10 Uitgaven aan logies door verblijfstoeristen 

Herkomst Aantal overnachtingen Uitgaven per overnachting Totaal 

Buitenland 1.941  €             97,21                    189.000  

Overig NL 4.311  €             32,35                    139.000  

Totaal 5.231 

 

                  328.000  

 

De totale additionele uitgaven van bezoekers bedroeg derhalve € 3,9 mln aan 

dagbestedingen en € 0,3 mln. aan logies is € 4,2 mln.  
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4 BESTEDINGEN ORGANISATIE 

De totale begroting van het evenement bedroeg 7,5 mln. Helaas heeft de organisatie geen 

toestemming gegeven om een uitsplitsing van de uitgaven en inkomsten te publiceren.3 

Om de totale impact van deze begroting te berekenen zijn allereerst de uitgaven in 

Rotterdam bepaald. Deze bedroegen volgens de opgave van de organisatie 3,3 mln. Deze 

uitgaven zijn gesaldeerd met de inkomsten uit Rotterdam, zoals tickets gekocht door 

Rotterdammers en sponsoring afkomstig uit Rotterdams bronnen. Deze inkomsten 

bedroegen 1,0 mln. Het saldo en daarmee de economische impact vanuit de organisatie 

bedroeg derhalve € 2,3 miljoen. 

Naast de uitgaven van de organisatie en bezoekers, zijn er voor de meeste 

sportevenementen uitgaven van deelnemers, officials, pers e.d. die bijdragen aan de 

economische impact. Voor dit evenement geldt echter dat deze verdisconteerd zijn in de 

begroting van de organisatie en in de uitgaven van bezoekers. 

  

                                                

3 Deze gegevens zijn wel beschikbaar gesteld aan de peer reviewer. 
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5 TOTALE ECONOMISCHE IMPACT 

De totale economische impact is de som van de additionele bezoekersbestedingen en de 

additionele bestedingen die uit hoofde van de organisatie in Rotterdam zijn beland.  

In onderstaande Tabel 11 zijn deze bestedingen opgenomen. 

Tabel 11 Overzicht economische impact 

  

Bezoekersbestedingen  €           4.224.000  

Organisatorische bestedingen  €           2.318.000  

Totaal  €           6.542.000  
 

De totale economische impact van het 40e ABN Amro World Tennis Tournament 2013 voor 

de gemeente Rotterdam bedroeg € 6,5 mln, waarvan 4,2 mln bestedingen door bezoekers 

en 2,3 mln. bestedingen door de organisatie..  


