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A FISH CALLED « WOESTIJN » 

De aankoop door de holding De Vijver van de zenders van SBS België gaat 

uiteraard gepaard met tal van cruciale vragen, evenredig met het belang 

van dit evenement. 

De voorbije dagen kon men hierover in de pers vele commentaren en 

veronderstellingen lezen. Onder andere het feit dat de ex-SBS zender zou 

dingen naar 40% van de TV-investeringen van het Noorden van het land. 

Opgelet: op het moment van publicatie van dit artikel, hebben noch SBS, 

noch de nieuwe eigenaars ook maar enige officiële informatie hierover 

kenbaar gemaakt.  Hoogstens intentieverklaringen, maar niets concreet 

ivm. de werkelijke objectieven en de manier om deze te behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

In een 

notendop 

  

•  Woestijnvis en één vormen het dreamteam 

na het journaal (>19:30), met een rendement dat 

30 à 40% hoger ligt dan de traditionele 

programmatie van de zender. 

• Maar één is niet enkel Woestijnvis : zelfs een 

volledige stopzetting van de samenwerking 

(scenario dat weinig waarschijnlijk is) zou niet 

synoniem zijn met de verdwijning van de kracht van 

de publieke TV in Vlaanderen. 

• De veronderstelde ambities van de nieuwe 

eigenaar van SBS zijn enorm: de kijkcijfers zouden 

moeten verdubbelen om de door de pers 

aangekondigde objectieven te behalen. 

• Momenteel is er tussen het profiel van VT4 en 

dat van de door Woestijnvis geproducete 

uitzendingen een hemelsbreed verschil. 
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De Vijver is eigendom voor gelijke aandelen van Corelio, Sanoma en 

Wouter Vandenhaute/Erik Watté. De holding is onder andere eigenaar van 

Woestijnvis (WV). Dit productiehuis is verantwoordelijk voor vele van de 

grootste successen van één, en bijgevolg verwacht men een ingrijpende 

verandering van het televisielandschap in het Noorden van het land. Maar 

de omvang en de richting van deze verandering zijn onderworpen aan vele 

variabelen die momenteel onbekend zijn…

 

 

Zelfs als Wouter Vandenhaute 
(gedelegeerd bestuurder van WV) 
een verderzetting van de 
samenwerking tussen Woestijnvis 
en de VRT niet uitsluit, is het 
duidelijk dat de nieuwe « 
mediagroep » veel verwacht van de 
kracht van WV. De groei van VT4 
en VijfTV is een belangrijke stap om 
de aankoop van de twee zenders te 
rentabiliseren, rekening houdend 
met het aanzienlijke toegekende 
bedrag 
 

Wij staan dus vóór vele 
onbeantwoorde vragen : VRT met 
of zonder Woestijnvis, en indien 
met, in welke verhoudingen ?  
Hieruit vloeien volgende vragen :  
• Zullen bepaalde sterke 
uitzendingen verplaatst worden van 
één naar VT4 (cfr:« Man bijt 
hond») ? 
• Welk zal het aandeel zijn van 
de producties van WV in de 
toekomstige programmatieschema’s 
van VT4 en VijfTV ? 
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Ook de invloed van de zender speelt 
mee. Eén geniet van een bijzondere 
en sterke gehechtheid vanwege de 
Vlaamse televisiekijkers, het is 
absoluut niet zeker dat eenzelfde 
uitzending dezelfde scores zou 
behalen op VT4 als op één, in ieder 
geval op korte termijn. Men mag ook 
niet vergeten dat een herverdeling 
van de kaarten tussen de VRT en ex-
SBS eveneens een invloed zou hebben 
op de zenders van VMMTV. 
Het is bijgevolg onmogelijk om de 
invloeden en hun gevolgen te 
evalueren alvorens er een transfert 
plaatsvindt, of er eigen producties 
voor ex-SBS worden uitgezonden. 

Op dit ogenblik kunnen 
alle scenario’s overwogen 
worden, van status quo 
naar een totale 
herschikking van de 
kijkersaandelen, in de 
hoop het aantal kijkuren 
van de Vlaamse 
televisiekijkers te doen 
stijgen, voornamelijk op 
de commerciële zenders. 
 
In plaats van in een 
kringetje te draaien, 
verkozen wij om ons 
concreet over Woestijnvis 
en VTM te buigen en op 
diens televisuele 
invloeden in Vlaanderen.  
Men zegt ons dat beiden 
een mooie toekomst 
beschoren is. 
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Woestijnvis en VRT tv, een rendabel verhaal 

Op de vraag « Is Woestijnvis echt de formidabele kijkcijfermachine 

die men veronderstelt ? » is het antwoord ongetwijfeld : JA 

Zelfs als geen enkel ander 
productiehuis even vaak 50 of 60% 
kijkersaandeel behaalt, betekent dit 
evenwel niet dat alle grote 
successen van de VRT van de hand 
van WV zijn, of dat alle producties 
van WV systematisch grote massa-
successen zijn. Maar men kan 
alleen maar vaststellen dat de 
gemiddelde resultaten van de 
producties van WV aanzienlijk 
hoger liggen dan de gemiddelde 
resultaten van één, de sterkste 
zender van het Vlaamse 
televisielandschap. Quod erat 
demonstrandum. 
 
Om tot deze conclusies te komen, 
hebben wij de producties van WV 
geïsoleerd die op één werden 
uitgezonden van 2009 tot half april 
2011, om deze nadien te 
vergelijken met de globale 
resultaten van één. 
Aangezien deze uitzendingen ‘s 
avonds op het programma stonden, 
gaat de analyse enkel over de 
avonddienst van 19:30-24:00. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongeacht het type onderzochte 
doelgroep (met uitzondering van de 
kinderen) en de periode, is de 
proportie van de WV-producties in 
het kijkersaandeel van één 
aanzienlijk hoger dan de proportie 
op het vlak van antennetijd. Met 
andere woorden, een rendement 
van 20% tot 30% hoger dan de 
antennetijd (ratio 
kijkersaandeel/antennetijd), 
naargelang de doelgroep. 
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Voorbeeld : begin 2011, stelden de producties van WV 20% voor van de 

antennetijd van één (tussen 19:30 en 24:00), maar wat het 

kijkersaandeel betreft, stelden deze 24% voor van het totaal 18-54, 

referentiedoelgroep van één ; en 25% op de 15-34 jarigen, de hogere 

sociale groepen of de VVAs 18-44.

 

 

Omgekeerd oogst de overige programmatie dus nog slechts ong. 75% van 

het kijkersaandeel voor 80% van de antennetijd, hetzij dus een negatief 

rendement van -5% tot -6%. 

Hieruit kunnen we bijgevolg concluderen dat bij dit begin van 2011, het 

rendement van de producties van Woestijnvis 30 tot 40% hoger 

lag dan de rest van de programmatie van één (tussen 19:30 en 24:00). 
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De kracht van Woestijnvis, het jonge productiehuis dat eind van de jaren 

90 actief had deelgenomen aan de herlancering van de VRT met 

uitzendingen zoals Man bijt hond, De XII werken van Vanoudenhoven, of 

De Mol, is dus geen legende. Maar het succes van één kan niet 

samengevat worden met enkel deze ene samenwerking. Zelfs als men 

hierboven kan vaststellen hoezeer WV ‘s avonds kijkcijfers teweegbrengt, 

een grote algemene publieke zender wordt niet enkel beoordeeld op deze 

avonddienst. De zender is niet alleen eveneens leader vóór 19:30, maar 

zelfs zonder WV heeft de zender ’s avonds nog mooie resultaten. 

Bijgevolg, zelfs indien Woestijnvis de samenwerking met één 

volledig zou stopzetten – een weinig waarschijnlijk scenario – kan 

men zich moeilijk een totale ineenstorting van één voorstellen. De 

VRT heeft trouwens reeds een aanbesteding uitgeschreven om nieuwe 

partners te vinden. Het zal evenwel niet makkelijk zijn om WV te 

vervangen, zoals hierboven weergegeven wordt, vooral als De Vijver VT4 

boost zoals men kan veronderstellen.  Een negatief effect op de kijkcijfers 

lijkt onvermijdelijk, maar niet noodzakelijkerwijs een diepe duik. 
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VT4/SBS : de « XII werken » van Woestijnvis 

Zelfs als SBS sinds enige tijd VT4 meer tot een allround zender heeft 

willen omvormen, meer VVA, heeft deze zender momenteel nog steeds 

een bijzonder profiel, dat zich duidelijk onderscheidt van het gemiddelde 

televisieprofiel. VT4 is minder vrouwelijk, meer « upscale » en jonger. Dit 

profiel stemt totaal niet overeen met het gemiddelde profiel van de 

uitzendingen die Woestijnvis voor één produceert. Dit profiel stemt 

overeen met het imago van één ; t.t.z. zeer algemeen en voor een groot 

publiek bestemd : vrouwelijk, VVA, op leeftijd, maar vrij evenwichtig op 

het vlak van sociale groepen.

 

  



May 9, 2011  

 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

8 

Men moet er rekening mee houden 
dat een kijkersprofiel geenszins een 
volume-indicator is.  Zelfs als de 
VT4-kijkers minder vrouwelijk, 
upscale en jonger zijn, ligt het 
kijkcijfer dat Woestijnvis genereert 
op de mannen, de sociale groepen 
1-4 en de jonge volwassenen 3 tot 
6 maal hoger tov. hetgeen VT4 
tijdens dezelfde uurschijf 
genereert.. 

Echter, het volume is onontbeerlijk 
rekening houdend met de ambities 
van De Vijver. 
Het gefluisterde streefcijfer van 
40% van de TV-investeringen 
van het Noorden van het land is 
zeer ambitieus. 
Zelfs als de bruto-investeringen van 
SBS in 10 jaar tijd bijna 
verdrievoudigd zijn, betekent het 
streven naar 40% zo goed als een 
verdubbeling tov. de resultaten van 
2010, 23% volgens de CIM MDB-
cijfers. Dit kan dus niet bereikt 
worden zonder minstens een 
verdubbeling van het 
kijkcijferaandeel. 
Inderdaad, rekening houdend met 
de grote publicitaire verzadiging 
van VT4 en VijfTV, 
zal de verhoging van de inkomsten 
slechts via een verhoging van het 
kijkersaandeel kunnen gebeuren. 
40% van de TV-investeringen van 
het Noorden, betekent eveneens 
een grotere concurrentie met 
VMMTV. 
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Men moet er dus bewust van zijn 
dat, indien De Vijver VT4 wil 
verheffen tot een grote allround 
zender die zich tegen één en VTM 
opstelt, dit moeilijk te 
verwezenlijken zal zijn zonder zich 
te verwijderen van het huidige 
profiel van de zender, en het profiel 
van allround TV-zender te 
benaderen. 
Het massa-mediumbereik wordt 
zelden samengesteld door jonge 
actieve personen. 
Maar anderzijds moet men ook voor 
ogen houden dat nooit van een 
blanco pagina kan worden 
uitgegaan, en dat de dingen 
wellicht minder simplistisch zullen 
zijn dan simpelweg een overgang 
van de ene zender naar de andere.  
Tot op heden heeft De Vijver niets 
onthuld over de manier waarop de 
programmatie van VT4 en VijfTV 
zou worden aangevat. 
Gekende formaten of nieuw 
concept?  Complete revolutie of 
integratie van eigen programma’s 
in het vertrouwde rooster? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vijver heeft ongetwijfeld de 
middelen om ex-SBS te doen 
groeien, en zelfs zonder informatie 
te hebben ivm. hun voornemens, is 
het duidelijk dat de nieuwe 
eigenaars al hun talenten en 
kolossale middelen zullen moeten 
inzetten om het doel te bereiken 
dat zij hebben vooropgesteld.. 

 

Veel meer vragen dan antwoorden dus, de enige zekerheid is dat het 

Vlaamse televisielandschap zal veranderen.  Dit is ongetwijfeld de 

boeiendste aflevering die de TV ons heeft geschonken sinds de lancering 

an VT4 en Kanaal 2 in 1995. 

 


