
Wij zijn de respondenten zeer erkentelijk 
voor hun complimenten, maar ook voor 
de vele suggesties die zijn gedaan om de 
Octagon Tour nog aantrekkelijker te ma-
ken. De komende weken zal de organi-
satie de resultaten bestuderen en kijken 
welke ideeën in de aankomende rit kun-
nen worden ingebracht. Hierover leest u 
meer in MG-Nieuws van mei, waarin het 
programma en de inschrijving bekend 
gemaakt zullen worden.

De belangrijkste uitkomsten
In deze bijdrage willen wij de belangrijk-
ste uitkomsten van de enquête delen en 
zo laten zien hoe er over de Octagon-
ritten uit het verleden en in de toekomst 
gedacht wordt. Nieuwsgierig naar de vol-
ledige uitkomsten? Scan dan bijgevoegde 
QR-code met je smartphone. 

Wie hebben er gereageerd op 
deze enquête en wat vonden zij?
Van de 206 respondenten zijn 180 mensen 
lid van de MG Car Club. Daarnaast is men 
soms (ook) lid van andere (buitenlandse) 
car clubs (37 totaal). Er zijn 22 formulieren 
ingevuld door niet-leden. De reacties zijn 
redelijk verdeeld over de verschillende 
leeftijdsgroepen. Voor de meeste vragen 
bleek de leeftijdsopbouw geen invloed te 
hebben op de antwoorden (grafiek 1).

Ervaringen van deelnemers aan 
eerdere Octagon Tours
De belangstelling voor de Octagon Tour 
is groot, ook voor de aankomende Tour. 
Er zijn 139 reacties van eerdere deelnemers.
Opvallend is het grote aantal mensen dat 
meerdere Octagons heeft gereden (gra-
fiek 2). Ook het aantal potentieel nieuwe 

deelnemers is hoog: 67 mensen geven 
aan voor het eerst mee te willen doen. 
Zij willen meedoen met hun MGF/TF 
(22), MGB (19) of MG ZS EV (14). 

Octagon Tour werkt verslavend
De Octagon lijkt verslavend voor de deel-
nemers! Zoals te verwachten rijdt men 
de Octagon Tour meestal samen met een 
navigator, daarnaast met bevriende kop-
pels. Dat is een belangrijke aantrekkelijk-
heid die ook bij de suggesties vaak wordt 
genoemd. Men wil in die gevallen dan 
ook wat kortere routes rijden, meer van 
de omgeving genieten en ook de terrasjes 
met enige regelmaat bezoeken. Er is een 
voorkeur voor korte routes van veertig ki-
lometer (48%) en lange routes van zestig 
kilometer (44%) (grafiek 4).
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In MG-Nieuws van januari dit jaar hebben wij een enquête aangekondigd waarin wij aan (potentiële) deelne-

mers van de Octagon Tour om input vroegen voor de 25e Octagon Tour. Die zal op 18 en 19 september 2021 

verreden worden. De reacties waren geweldig, we hebben 206 ingevulde enquêteformulieren mogen ontvangen.
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Keuzemogelijkheid wordt 
gewaardeerd
De keuze voor lange of korte trajecten 
wordt hoog gewaardeerd (62%) en ook de 
beschikbaarheid van digitale routes wordt 
op prijs gesteld (grafiek 3). Circa 18% van 
de mensen vindt dit echter een slechte 
zaak; zij zijn óf voorstander van het 
traditionele routeboek (7%) óf zij willen 
de Tour op een alternatieve wijze rijden, 
bijvoorbeeld met bolletje-pijltje of andere 
kaartleessystemen (11%). Een voorkeur 
voor deze wijze van rijden komen we ook 
bij een latere vraag nog tegen (grafiek 5). 

Tour en routeboek worden hoog 
gewaardeerd
De deelnemers hebben de organisatie erg 
geholpen met hun aanbevelingen voor 
het routeboek en het uitzetten van de 
routes. Van de in totaal 232 reacties had-
den er 114 geen aanbeveling. Een nuttig
antwoord, want dat betekent dat de Tour
en het routeboek nu al hoog gewaardeerd
worden. Bij de aanbevelingen worden 
o.a. genoemd: betrek de regio's, want zij 
kennen lokaal de mooiste plekjes, zorg 
voor een consequente notatie van de 

route-instructies, zorg voor een landelijk 
karakter qua routes. Maar ook hier was 
een duidelijke oproep om de Tour op een 
meer spannende manier te kunnen rijden 
(grafiek 5). Deze wens leeft vooral bij de 
MGF/TF-rijders en scoort ook hoog bij 
mensen die overwegen om voor het eerst 
aan de Octagon Tour te gaan deelnemen. 
Mensen stellen gadgets op prijs (75%), 
maar dan moeten ze wel nuttig zijn. Er 
zijn vele suggesties gedaan: iets MG-gere-
lateerd, kleding of voor de auto. 

Wensen voor de aankomende 
Octagon Tour
Deelnemers willen vooral ontspannen rij-
den (74%), wat ook terugkomt bij de ver-
wachtingen bij hun deelname (grafiek 6).
En hoewel het gezelligheidsaspect en ont-
moeten van nieuwe mensen belangrijk 
wordt gevonden, vindt toch 18% van de
deelnemers dat de Octagon Tour exclusief
voorbehouden moet blijven aan leden 
van de MG Car Club. Voor de overnach-
ting heeft men voorkeur voor een klein 
(familie-) hotel, op de voet gevolgd door 
grotere ketens als Van der Valk of Fletcher.
Bed & Breakfast is ook gewild en een en-
keling ziet kamperen als favoriete over-
nachtingsmogelijkheid (grafiek 7).

Geen bezwaar tegen goed 
berijdbare onverharde wegen
Ondanks dat je deelnemers er vaak over 
hoort klagen, blijkt uit de enquête dat 

86% van de deelnemers geen bezwaar 
heeft tegen - goed berijdbare – onverhar-
de wegen. Voor- en tegenstanders voor 
digitale stempelposten houden elkaar 
redelijk in evenwicht (56/44%) en een 
overgrote meerderheid is van plan aan 
een Whatsapp-groep deel te nemen: 
maar liefst 80%. We hebben er veel voor 
over om aan de Octagon Tour deel te 
kunnen nemen: aanrijd-afstanden van 
meer dan 100 kilometer zijn voor 26% 
van de deelnemers geen enkel probleem. 
Iets korter: 75-100 kilometer scoort een 
respectabele 24% en 50-75 kilometer 
21%. Aanwezigheid van de MG Shop 
wordt door 63% van de deelnemers op 
prijs gesteld. Voor 31% van de deelne-
mers maakt dat niets uit.

Welke MG-types mogen wij bij de 
startlocaties verwachten?
De MGB is de meest populaire auto onder
de deelnemers, gevolgd door de MGF/TF,
MGA en wellicht wel verrassend de nieuwe
MG ZS EV (grafiek 8). Op de laatste vraag 
van de enquête ("Uw mening telt...") wer-
den 106 reacties gegeven. In 54% bleef het
bij complimenten voor voorgaande Octa-
gons, de andere antwoorden zijn inmiddels
aan de organisatie doorgegeven. Aan hen 
de uitdagende taak om uit alle ideeën, sug-
gesties, complimenten en klachten weer 
een mooie Octagon Tour samen te stellen. 
De 25e keer. U doet toch ook (weer) mee?
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