Cross lokt meer kijkers
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Opmerkelijk bericht uit het veldrijden: ook na het afhaken van Sven Nys kijkt de Vlaming op zondagnamiddag nog altijd massaal
naar de cross op televisie. Dat is blijkbaar prettiger dan zelf de laarzen aan te trekken om in het veld te gaan staan. Want daar lijkt
de cross zijn limiet te hebben bereikt.
Toegegeven, het is een kluwen. Is de cross nu op Eén, Canvas, Play Sports, Proximus, Ziggo of op allemaal tegelijk? Maar dan is het
toch nog goed gekomen met de versplintering van het veldrijden. Golazo pakte vorige week uit met gloeiende kijkcijfers: 583.661 voor
Ronse (9 oktober), 727.013 voor de Koppenbergcross (1 november), 588.193 voor Hamme (27 november). Ronse en Oudenaarde
haalden ruim 200.000 kijkers meer dan in 2015, Hamme verloor 65.000 kijkers.
Maar toch: in totaal scheren de televisiecijfers voor het veldrijden weer de hoogste toppen. Ronse, Koppenberg, Hamme, Sint-Niklaas
en Niel waren dit jaar samen goed voor 3.081.287 kijkers. Vorig jaar waren dat er 2.715.962. Een verschil van 365.325. Met Gavere
erbij (710.818 kijkers in 2016, 642.175 vorig jaar) wordt dat verschil nog groter.
Vorige week verraste organisator Golazo met het bericht dat voor de crossen van Ronse (8.500), de Koppenberg (14.000) en Hamme
(11.300), de toeschouwersaantallen gestegen zijn in vergelijking met vorig jaar. Christophe Impens van Golazo spreekt van in totaal
1.000 toeschouwers meer. Maar een nuance is op zijn plaats. "Die duizend extra toeschouwers waren allemaal vips. Grote sponsors
hebben massaal tickets gekocht en hun klanten op een namiddagje cross getrakteerd. Vips zijn ook toeschouwers. Daarom rekenen
we die cijfers mee."
Maar elders is het beeld anders. Zo zou Zonhoven duizend toeschouwers minder op de been hebben gebracht dan in 2015.
Ruddervoorde verkocht 1.500 inkomtickets minder: 6.500 dit jaar tegenover 8.000 vorig jaar.
Crossen die niet tot een of ander klassement behoren, blijken het nog veel moeilijker te hebben. Dat was het geval voor Sint-Niklaas
(4.120 toeschouwers of 2.230 minder dan in 2015) en voor Niel (5.820 i.p.v. 7.010).
Verklaringen luiden als volgt: in Ruddervoorde was het koud, Zonhoven moest concurreren tegen het WK wielrennen in Qatar. En
verder ontkent organisator Theo Groenendaal dat er in 2016 duizend tickets minder werden verkocht dan in 2015. Exacte cijfers geeft
Groenendaal niet. Enkel dit: "Er was amper verschil met 2015."
Toch lijkt het erop alsof de bomen niet langer tot in de hemel groeien en dat de cross zijn limiet heeft bereikt. Dat is zo bij
de Koppenbergcross, die dit jaar "enkele tientallen" toeschouwers minder telde dan vorig jaar, aldus Simon Lamon van de
inrichtende Sint-Pietersvrienden. Voor Francorchamps werden afgelopen zaterdag welgeteld 3 tickets minder verkocht dan in 2015.
Francorchamps houdt het op 3.200 betalende toeschouwers. Christophe Impens: "We mikken in Francorchamps niet op een publiek
van vijfduizend of achtduizend of twaalfduizend man. Daarvoor ligt Francorchamps te ver van de heimat van de cross."
Bovengrens
"Het veldrijden blijft tegen zijn bovengrens aan bonken", zegt Wim Lagae, die sportmarketing doceert aan de KUL. Voor Lagae zijn
vooral de kijkcijfers belangrijk: "Als televisiesport heeft de cross er nooit beter voorgestaan dan nu", zegt hij. "Misschien heeft Sporza
wat aan marktaandeel verloren. Maar dan komt VTM er weer bij met zes crossen. Er gaan ook iets meer wedstrijden achter de
betaalmuur. En van Telenet of Proximus krijg je geen cijfers. Maar als je weet dat Ardooie de enige cross in een hele winter is, die niet
op tv wordt uitgezonden, dan doet veldrijden het als tv-sport zeer goed."
Sponsors staan ook klaar met het geld, zegt Lagae. "De broers Roodhooft houden drie ploegen op de been en de financiering daarvan
raakt drie keer makkelijk rond."
Voor Lagae valt de vrees voor een tanende belangstelling samen met het stoppen van Sven Nys. "Zoveel maanden later blijkt die
vrees ongegrond. Een probleem is enkel dat de twee toppers Van der Poel en Van Aert te sterk zijn voor de rest. Een strijd tussen vier
of vijf renners is wenselijk. Zeker is dat het pessimisme rond veldrijden niet gerechtvaardigd is."
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