Wout Van Aert tegelijk op Sporza, Telenet én Proximus
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De strijd om de betalende tv-kijker woedt volop. Het wapen is niet het voetbal, wel het veldrijden. Gevolg: deze winter zijn de
veldritten van Gavere en Zonhoven tegelijk op Sporza, Telenet én Proximus te zien.
Veldrijden is geen wereldsport, verre van. Maar bij ons blijft het, zelfs na het pensioen van Sven Nys en de hartproblemen die Niels
Albert tot stoppen dwongen, razend populair. Vooral op tv: er zijn nu vier zenders die de wedstrijden uitzenden. De VRT en Telenet
waren er al. VTM komt erbij met zes wedstrijden van de Brico Cross. En nu is er dus Proximus TV.
"Cyclocross is, na voetbal, dé wintersport bij ons", zegt sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven). "Het is duidelijk dat die sport voor de
aanbieders van televisie erg belangrijk is, met gemakkelijk 500.000 kijkers voor een gewone veldrit. Telenet zet in op een breed en
populair sportaanbod als kernactiviteit. Proximus moet blijven volgen. Voor VTM is het dan weer lokaas voor adverteerders, om ook
een deel van de koek mee te pikken."
De strijd om de betalende kijker én de reclame-inkomsten woedt heviger dan ooit. Proximus sleepte concurrent Telenet zelfs voor de
rechter om de Superprestige ook te mogen uitzenden.
Het begon allemaal bij de overname van Woestijnvis-zender VIER door Telenet in 2014. VIER had tot dan een contract met
de Superprestige en Telenet nam dat mee over, met een exclusiviteitscontract voor vijf jaar erbovenop. De VRT behield drie
Superprestige-wedstrijden op Sporza.
Daarop trok Proximus naar de Mededingingsautoriteit en kreeg gelijk, Telenet trok naar het hof van beroep. Dat gaf Proximus deze
week opnieuw gelijk. Gevolg: de acht wedstrijden van de Superprestige zijn ook op Proximus te zien.
Anders dan in het voetbal komt Proximus in het veldrijden ook met een livestudio. Er zullen dus twee mobiele studio's aan de finish
staan, met twee zenders die de winnaar en de verliezer van de dag zo snel mogelijk voor de camera willen krijgen. Gekker moet het
niet worden? Toch wel. Want door contractuele verplichtingen met de VRT zullen twee crossen - Gavere en Zonhoven - tegelijk op
Telenet, op Proximus én op Sporza te zien zijn.
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