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SPORTECONOOM DAAM VAN REETH IS KRITISCH OVER VERHUIZING

Antwerpen betaalt 400.000 euro aan
Flanders Classics om als startplaats
voor de Ronde van Vlaanderen te
fungeren. Een goede publicitaire zet
van de Scheldestad?
DAAM VAN REETH. “Wel voor het imago
van de stad. Maar ze kan die
400.000 euro nooit terugverdienen met
inkomsten van mensen die daar een
voormiddag aanwezig zijn. Vergeet ook
niet dat Antwerpen, naast die
400.000 euro, ook de kosten van de
organisatie op zich moet nemen. Zal
het extra toeristen aantrekken? De start
van de Ronde van Vlaanderen komt
enkel in Vlaanderen op televisie. In het
buitenland is dat een shot van twee
minuten voor het begin van de namid-
daguitzending en dat is het. Vergelijk
het met Milaan-Sanremo, een andere
topklassieker. Aan het begin van de uit-
zending zien wij hier ook even de start
aan de dom van Milaan. Je maakt enkel
in Vlaanderen reclame voor Antwer-
pen. Dat is eigenlijk absurd.”

Die 400.000 euro sluit aan bij de prijs
om de start van een Tour-rit te krij-
gen. Is dat bedrag dan niet logisch?
VAN REETH. “Met de start van een Tour-
rit krijg je toch meer internationale
publiciteit. Zoiets haalt 15 miljoen kij-
kers in plaats van 3 tot 5 miljoen voor
de Ronde van Vlaanderen. De
360.000 euro die Antwerpen vorig jaar
betaalde voor de start van een Tour-rit,
is al veel. Antwerpen wou vorig jaar
echt graag de start van een Tour-rit
binnenhalen en daar zal de organisator
ASO handig op hebben ingespeeld.

Andere buitenlandse steden tellen zo’n
200.000 euro neer, voor Franse steden
is het bedrag nog een stuk lager. Ant-
werpen zit echt in de bovenste prijzen-
categorie.”

Is organisator Flanders Classics van
Wouter Vandenhaute dan de grote
winnaar van deze deal?
VAN REETH. “Wat ASO op wereldschaal
is, is Flanders Classics in Vlaanderen.
Het is een statement van Wouter Van-
denhaute: hij kan straks ook de aan-
komstplaats wijzigen als hij dat wil.
Oudenaarde betaalt 175.000 euro. Wat
als een andere stad meer biedt? Er is

wellicht geen opbod geweest tussen
Brugge en Antwerpen voor de start-
plaats. Maar wat niet is, kan nog
komen. Als over vijf jaar het contract
afloopt, staan andere steden klaar om
de prijs nog op te trekken.”

In een vrije tribune in De Morgen
schrijft Jonas Heyerick, de hoofdre-
dacteur van het wielermagazine Ba-
hamontes, dat de volgende stap wel-
licht is dat Flanders Classics de tele-
visierechten voor wielerwedstrijden
optrekt. Dan zou de VRT de duimen
moeten leggen voor een commerciële
zender.

‘DIE 400.000 EURO VOOR DE RONDE 
WINT ANTWERPEN NOOIT TERUG’

De 400.000 euro die Antwerpen betaalt voor de start van de Ronde van Vlaanderen, zal de stad
nooit terugverdienen, zegt Daam Van Reeth, sporteconoom aan de KU Leuven. Volgens hem
toont de deal aan dat Wouter Vandenhaute van de organisator Flanders Classics de echte baas
is van het Vlaamse wielrennen. ALAIN MOUTON

RONDE VAN VLAANDEREN
“De start van een Tour-rit haalt 15 miljoen kijkers, de Ronde van Vlaanderen 3 tot 5 miljoen.”
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VAN REETH. “Dat zou logisch zijn.
Maar men moet daar toch voor-
zichtig mee zijn. Ik denk dat ze bij
Flanders Classics beseffen dat de
VRT bekendstaat als de wielerzen-
der. Als je bepaalde wedstrijden
verplaatst naar een andere zender,
zou het aantal kijkers weleens
kunnen dalen. Misschien niet voor
de Ronde van Vlaanderen, maar
zeker voor andere wedstrijden als
Gent-Wevelgem of Omloop Het

Nieuwsblad. Kijk naar het veldrij-
den: nadat een aantal wedstrijden
naar Sporting Telenet verplaatst
was, kregen ze minder aandacht.”

Flanders Classics en Wouter
Vandenhaute tonen aan dat ze
de baas van het wielrennen zijn
in België. Maar staat Flanders
Classics internationaal niet een
paar trapjes lager, onder de
Tour-organisator ASO?
VAN REETH. “Internationaal staat
Flanders Classics op een tweede
plaats, na het almachtige ASO, 
de organisator van de Ronde van
Frankrijk. Dat is niet niets. Wouter
Vandenhaute telt in de wielersport
mee op wereldniveau. Er wordt
echt rekening met hem gehouden.
En waarom zou hij op termijn ook
niet de Waalse wedstrijden zoals
Luik-Bastenaken-Luik overkopen
van ASO?” z

FERNAND HUTS KIJKT MET

19DE-EEUWSE BRIL NAAR

21STE-EEUWS PROBLEEM

H
et regende de voor-
bije week boze en
verontwaardigde
reacties, na de toch

wel seksistische uitspra-
ken van ondernemer
Fernand Huts in Trends.
Hij had het over vrou-
wen die mannelijke
ondernemers afremmen,
omdat ze met hun man
in een koets een wafel
willen eten. Zoiets.

Het lijkt mij sterk dat
wij – geëmancipeerde
vrouwen – ons door
Huts terug naar de mid-
deleeuwen zouden laten
katapulteren. Waarom
voelen zoveel vrouwen
en mannen zich ver-
plicht uit te schreeuwen
dat werk, gezin, sociaal
leven, sporten, tijd voor
mekaar, … te combineren
zijn? Wellicht omdat de
rush van alledag ieder-
een weleens te veel
wordt en omdat we
vooral niet willen toege-
ven dat het moeilijk is
het allemaal te combine-
ren.

Huts is van de oude
stempel en vertolkt niet
de mening van de jon-
gere generaties. We zou-
den ons er niets van
moeten aantrekken,
maar hij raakt duidelijk
een snaar. Hoewel zijn
betoog op het eerste

gezicht kant noch wal
raakt, legt hij wel de vin-
ger op de wonde. Her-
lees het interview en
verander overal het
woordje ‘man’ in ‘talent-
volle, ambitieuze partner
die ervoor wil gaan’ en
het woordje ‘vrouw’ in
‘diegene die een stapje
terug zet, om bijvoor-
beeld de zorg voor de
kinderen of de dagelijkse

beslommeringen op zich
te nemen’.

Hoeveel vrouwen van
de Rode Duivels gaan
nog voluit voor een pro-
fessionele carrière? Ach-
ter zeer veel topsporters,
toppolitici, toponderne-
mers staat een partner
die zijn carrière op een
lager pitje zet en die wat
meer huishoudelijke en
andere taken voor zijn
rekening neemt. Onze
maatschappij is niet op
een zodanige manier
georganiseerd dat wij
moeiteloos werk en
gezin kunnen combine-
ren. Er zijn hulpmidde-

len, zoals betaalbare kin-
deropvang en diensten-
cheques, die het meer
dan vroeger faciliteren,
maar vanzelfsprekend is
het nog altijd niet.

De overheid ontmoe-
digt almaar meer dat een
van beide partners thuis-
blijft. Wie bijvoorbeeld
deeltijds werkt, bouwt
onvoldoende pensioen-
rechten op om van te

leven als de goedverdie-
nende partner wegvalt.
De maatschappij aan-
vaardt het bijna niet
meer dat iemand zijn
leven lang niet uit wer-
ken gaat. En in veel
bedrijfsculturen is het
nog altijd taboe om –
zeker als man – deeltijds
te werken. Huts heeft
gelijk op één punt: de
maatschappij moet
erover waken dat men-
sen – zowel mannen als
vrouwen – met potenti-
eel de kans en de ruimte
krijgen om te excelleren.
Want de wereld moet
vooruitgaan. z

ILSE DE WITTE

De artikelen op deze pagina’s 
verschenen de voorbije week al in
The Daily Trends, het dagelijkse
nieuwsmagazine van Trends. Als
abonnee leest u The Daily Trends
gratis op thedailytrends.be, 
of via de app.

“Het is een statement
van Wouter Vanden-
haute: hij kan straks
ook de aankomst-
plaats wijzigen als hij
dat wil” - Alain Mouton

De maatschappij moet 
erover waken dat mensen 
– zowel mannen als vrouwen – 
met potentieel de kans en de 
ruimte krijgen om te excelleren.
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