
 

Enquêteformulier week nr. ___  je naam ____________   
 
Voeg je tips voor de instructeur / visser bij de enquête of stuur deze naar Europagaai.  
Geef Europagaai ook eens een recensie op Google en facebook. Alvast bedankt. 
 
1.  In welk land vond de cursus plaats?.……… Regio/rivier:……….……………………… 
 
2.  Wat was de cursusdatum?  van……………….…… t/m………………………………… 
  
3.  Wie was jouw instructeur:……………………………………………………….. 1 naam invullen s.v.p. 
 
     Wie was jouw hulpinstructeur (visser) ……………………………………..….. 1 naam invullen s.v.p.
  
4.  Hoe ben je in contact gekomen met EP?   via een eerdere cursus bij Europagaai 

    via vrienden / kennissen 

     naar aanleiding van advertentie in …………………………….. 

    via een beurs:  …………………………………………………………….. 

   via internet op www. ………………………………………………………………… 

   anders, nl.  …………………………………………………………………………………….. 
 

5.  Je geslacht is:    M   /  V   

     Je leeftijd is:    10-16   /  17-19   /  20-24   /  25-34   /  35-44   /  45-54   /  55-60   /  60+ 
 
6.  Nu volgt een stelling met betrekking tot de internetsite www.europagaai.nl. 
 
 helemaal 

mee eens 
 

mee eens 
 

neutraal 
 

mee oneens 
helemaal 

mee oneens 
weet niet / 

geen mening 

De internetsite is informatief en 
ziet er aantrekkelijk uit 

      

 
Toelichting op vraag 6: …………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Over de vakantie/cursus 
 
7.  Had je de reis geregeld via het carpool forum van de Europagaai website?   Ja   Nee 
 
8.  Was je met jouw eigen auto?     Ja   Nee  /  of met iemand meegereden?    Ja   Nee 
 
9.  Reisde je op een andere manier?    Ja   Nee  - namelijk met: ………………………………… 
 
10.  Nu volgen een aantal stellingen over de camping. 
 
 helemaal 

mee eens 
 

mee eens 
 

neutraal 
 

mee oneens 
helemaal 

mee oneens 
weet niet / 

geen mening 

A. de camping was prima       
B. prima toiletvoorzieningen       

 
Toelichting op vraag 10: ……………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11.  Deze vragen alleen invullen als je hebt mee gedaan met gezamenlijk koken of dinerverzorging. 
 
 helemaal 

mee eens 
 

mee eens 
 

neutraal 
 

mee oneens 
helemaal 

mee oneens 
weet niet / 

geen mening 

A. de aanwezige kookuitrusting 
was naar wens 

      

B. ik vond het gezamenlijk 
koken leuk 

      

C. ik vond de maaltijden lekker 
en goed verzorgd 

      

 
Toelichting op vraag 11: ………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

12.  Deze vragen gaan over de cursus 
 

 helemaal 
mee eens 

 
mee eens 

 
neutraal 

 
mee oneens 

helemaal 
mee oneens 

weet niet / 
geen mening 

A. het welkomstpraatje was 
informatief en gezellig 

      

B. de cursus sloot goed aan op 
mijn niveau  

      

C. de moeilijkheidsgraad was 
zoals ik verwacht had 

      

D. de lengte van de tochten 
was precies goed 

      

E. ik heb me geen moment in 
de cursus onveilig gevoeld  

      

 
Toelichting op vraag 12: …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
13.  Deze vragen s.v.p. alleen invullen als je materiaal van Europagaai gebruikt hebt 

 
 helemaal 

mee eens 
 

mee eens 
 

neutraal 
 

mee oneens 
helemaal 

mee oneens 
niet van 

toepassing 

Het gehuurde materiaal was 
oké 

      

 
Toelichting op vraag 13: …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
14. helemaal 

mee eens 
 

mee eens 
 

neutraal 
 

mee oneens 
helemaal 

mee oneens 
niet van 

toepassing 

A. Ik vond dat ik een goede 
instructeur had 

      

B. mijn instructeur gaf  me altijd 
een veilig gevoel op het water  

      

C. mijn instructeur is zelf een 
zeer goede kajakker 

      

D. mijn instructeur kon (ook) de 
theorie goed uitleggen 

      

E. de instructeurs vormden een 
(h)echt team 

      

F. de instructeurs waren perfect 
op elkaar ingespeeld 

      

 
Toelichting op vraag 14: …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15.  helemaal 
mee eens 

 
mee eens 

 
neutraal 

 
mee oneens 

helemaal 
mee oneens 

niet van 
toepassing 

A. de sfeer onder de 
deelnemers was uitstekend 

      

B. de sfeer tussen instructeurs 
en deelnemers was uitstekend 

      

C. ik kreeg deze week een 
heerlijk vakantiegevoel 

      

D. het weer was deze week 
fantastisch 

      

 

16.   helemaal 
mee eens 

 
mee eens 

 
neutraal 

 
mee oneens 

helemaal 
mee oneens 

niet van 
toepassing 

A. Andere  die willen kajakken 
raad ik Europagaai zeker aan 

      

B. ik ga zeker nog een keer bij 
Europagaai kajakken 

      

 
17.  Welke rapportcijfers (tussen de 1 en 10) hebben we volgens jou verdiend voor: 
 

totaalcijfer voor de gehele  
organisatie / vakantie 

   
……….            

totaalcijfer specifiek  
voor de cursus 

 
……….      

 


