“Een gouden zaak voor het wielrennen”
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De verhuizing van de start van de Ronde naar Antwerpen is een gouden zaak voor het wielrennen. Sporteconoom Trudo Dejonghe
(foto links) en sportmarketeer Wim Lagae (foto rechts) van de KULeuven zijn het er roerend over eens: “De Ronde wordt hier sterker
van, en de kleinere koersen profiteren mee.”
Hoe jammer het sportief voor sommigen ook is, economisch maakt Flanders Classics een goede beslissing, zegt sporteconoom Trudo
Dejonghe. “De beslissing van Wouter Vandenhaute is honderd procent doordacht. Starten in de grootste stad van Vlaanderen is
een goede zet, zeker omdat Antwerpen daar een aardig bedrag voor neertelt. Dat hij de Muur weer opneemt in het parcours is een
meesterzet. Net als op de Oude Kwaremont zullen daar veel viptenten komen. Dat brengt behoorlijk wat geld op.” Dat is waar het om
draait, zegt Dejonghe. “We moeten daar niet meewarig over doen. Zonder het geld van de vips is er geen koers. Het is nodig. Sterker:
het is wellicht het enige economische model dat werkt in de koers. Dat daarvoor tradities moeten sneuvelen? Tja, we leven in 2016,
hé.”
Sportmarketeer Wim Lagae ziet er zelfs een gouden zaak in voor de Ronde en voor het wielrennen in het algemeen. “Er zijn op
dit moment heel veel koersen die het zwaar hebben en nauwelijks kunnen overleven, ook in de stal van Flanders Classics. Als de
Ronde van Vlaanderen door deze ingreep nog meer winst kan genereren, varen die andere koersen er ook wel bij. In dat opzicht is
het fantastisch dat er een juniorenwedstrijd komt in Geraardsbergen op dezelfde dag. Zo krijgen die kleine koersen een bijkomende
impuls. Hetzelfde geldt voor de andere zorgenkindjes, genre Brabantse Pijl. Die brengen veel minder op, maar door het succes van de
Ronde kunnen zij blijven bestaan. Een sterke Ronde maakt de zwakkere koersen ook sterker. Daar kan niemand tegen zijn.”
Dat West-Vlaanderen in de kou blijft, kan niemand ontkennen, zegt Trudo Dejonghe. “Dat is heel spijtig, maar een koers als de Ronde
is big business, en daar spelen sentimenten niet mee. Terecht.” Al vindt de sportliefhebber in Wim Lagae het toch jammer, geeft hij toe.
“De coeur cycliste leeft in West-Vlaanderen meer. De koers brengt daar altijd massa's volk op de been. Meer dan in Antwerpen, waar
het toch minder leeft, als je bijvoorbeeld de opkomst ziet voor de Scheldeprijs in Schoten of de World Port Classic, die ook 400.000
euro kostte maar nooit die weerklank kreeg bij het publiek.”
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