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pay-per-view

! EDWARD SWIER  " GLORY KICKBOXING

Pay-per-view:
het nieuwe 
toverwoord 
voor GLORY
KICKBOXING
“Uitzenden via streamingplatforms is vandaag 
de dag winstgevend”

Natuurlijk raakte de coronapandemie ook GLORY Kickboxing hard. De evenementen van de vechtsportorganisatie 

konden geen doorgang vinden, of slechts in afgeslankte vorm achter gesloten deuren. Maar juist dat heeft de ogen 

van de beleidsbepalers geopend. Voor de komende jaren is een digitale strategie uitgewerkt die GLORY naar de 

absolute top moet brengen. Pay-per-view wordt het toverwoord.
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Badr Hari en Rico Verhoeven. Het zijn zon-
der twijfel de bekendste vechtsporters ooit 
in Nederland. En ze gelden beiden als uit-
hangbord voor vechtsportorganisatie GLO-
RY. Eind 2019 toonden de vechtsporters 
aan waarom. Het evenement GLORY 74 
– ook wel ‘Collision 2’ genoemd – was met 
een met 28.000 fans gevuld GelreDome, 
een extreem goed bekeken Nederlandse 
tv-avond (liefst 3.491.000 Nederlanders 
stemden af op Veronica) én een wereldwijd 
fl inke online-interesse waarschijnlijk het 
grootste succes van de vechtsportorganisa-
tie tot nu toe.

Ongekende uitdaging
GLORY kent een relatief korte geschiede-
nis. Toen in 2011 het faillissement van de 
K-1-organisatie in Japan zich aandiende, 
probeerden investeerders Pierre Andu-
rand en Scott Rudmann de boedel over te 
nemen. Dat plan mislukte, waarna het duo 
besloot een eigen organisatie op te zetten: 
GLORY. In rap tempo werden ’s werelds 
beste vechters gecontracteerd. Evenemen-
ten van de nieuwe organisatie blonken 
al snel uit, zowel qua entourage als qua 
fi ght card, ofwel het deelnemersveld. Met 
GLORY 74 als beste voorbeeld.

Maar na die avond in december 2019 ver-
anderde de wereld onverwachts snel. “Ook 
wij werden – en dat zal niemand verba-
zen – door COVID-19 voor de grootste 
uitdaging van ons bestaan geplaatst. Wat 
doe je als je 160 topatleten onder contract 
hebt, tussen de acht en twaalf evenemen-
ten per jaar organiseert en ineens niks 
meer kan? Dan weet je dat je alles moet 

Badr Hari en Rico Verhoeven. Het zijn zon-
der twijfel de bekendste vechtsporters ooit 
in Nederland. En ze gelden beiden als uit-
hangbord voor vechtsportorganisatie GLO-
RY. Eind 2019 toonden de vechtsporters 
aan waarom. Het evenement GLORY 74 
– ook wel ‘Collision 2’ genoemd – was met 
een met 28.000 fans gevuld GelreDome, 
een extreem goed bekeken Nederlandse 
tv-avond (liefst 3.491.000 Nederlanders 

herzien”, vertelt Scott Rudmann, Executive 
Vice Chairman of the Board van GLORY, 
aan de telefoon vanuit Ibiza, zijn Europese 
standplaats.

De Amerikaan vormt samen met Frans-
man Pierre Andurand het kloppend hart 
van GLORY. Beiden maakten naam in 
de fi nanciële wereld, deden goede zaken 
in de bankenwereld. Hedgefunds, mil-
jardeninvesteringen, overnames – het is 
hun main business. Waar Andurand zelf 
(als getalenteerd zwemmer, gepassioneerd 
martial arts-enthousiasteling en eigenaar 
van een kickbokscentrum) sportief een 
heel eind kwam, begaf Rudmann zich als 
oprichter van private equity-fonds Nectar 
Capital vooral in de entertainment-, 
muziek- en kunstwereld. Na zijn werk 
voor en met onder meer fi lmstudio’s en 
symfonieorkesten volgde alsnog de toch 
wat verrassende stap richting sportwereld. 
Met als altijd achterliggende gedachte dat 
zijn investeringen, op den duur, natuurlijk 
wel moeten renderen.

“Wat doe je als je 160 topatleten onder 
contract hebt, tussen de acht en twaalf 
evenementen per jaar organiseert en 
ineens niks meer kan?”
SCOTT RUDMANN
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Eyeopener
Vandaar ook dat er in de coronacrisis 
werd ingegrepen. De GLORY-organisatie 
is nu, zoals Rudmann het zelf omschrijft, 
weer “lean”. Er kan weer opgeschaald 
worden als de tijd daar rijp voor is. 
Andurand en Rudmann hebben zelf extra 
geïnvesteerd. En delen van de onderne-
ming waar geen volledige controle over 
was, zijn weggesneden. Zo ging de Ne-
derlandse tak van GLORY, R.E.S. Events, 
failliet. “Dat kon echt niet anders”, zegt 
Rudmann nu. “We hebben, zo werkt dat 
altijd bij ondernemen, in de loop der tijd 
een aantal fouten gemaakt. Die kosten je 
geld, zeker op het moment dat je din-
gen wilt rechtzetten. We hebben mede 
daardoor een paar maanden minder goede 
publiciteit gehad. Maar we kunnen nu 
gezond weer voort.”

Volgens Rudmann is dat mede te danken 
aan uitgerekend Badr Hari. “Die kwam 
midden in de coronacrisis naar ons toe 
met de wens om weer te vechten, en of 

wij weer een GLORY-event rondom hem 
wilden organiseren. Badr besefte dat hij 
het bijna onmogelijke vroeg en gaf niet 
alleen zijn garantie op een fee op, maar 
liet ook zijn overeenkomst veranderen 
naar een constructie waarin hij het risico 
deelde met GLORY. En dat alles vanuit 
één gedachte: dat hij, dat wij, weer aan de 
slag konden.” GLORY 76, op 19 december 
2020, opende vele ogen. GLORY profi-
teerde van de topsportstatus die het van 
NOC*NSF kreeg en kon zodoende een eve-
nement organiseren. Dat vond weliswaar 
zonder publiek en achter gesloten deuren 
plaats, maar Spike TV verzorgde de strea-
ming van het event. Tienduizenden fans 
kochten voor 12,99 euro online ‘toegang’ 
tot deze avond.

Rijp voor pay-per-view
Hoewel – Rudmann erkent het ruiterlijk – 
de techniek haperde en velen moesten 
wennen aan de nieuwe vorm van content 
bekijken, is volgens GLORY wel duide-
lijk dat ook Nederland om is. Lange tijd 

was de algemeen heersende gedachte 
dat in dit nuchtere landje achter de dijk 
maar weinigen bereid zouden zijn om te 
betalen voor onlinevertier. Die gedachte 
is volgens Rudmann inmiddels volledig 
achterhaald. “Als je weet hoeveel mensen 
in Nederland al een abonnement heb-
ben genomen op Netflix, en als je ook de 
cijfers van Disney+ kent, dan weet je dat 
betalen voor onlinecontent niet alleen in 
Amerika, maar ook bij jullie inmiddels 
volledig geaccepteerd is.”

Er zit wel een aantal voorwaarden aan 
de bereidheid van de consument om te 
betalen, stelt Rudmann. Ten eerste moet 
een stream goed werken, zonder tech-
nisch malheur. Daarnaast moet de stream 
of app handig in gebruik zijn. En tot 
slot is een eerlijke prijs voor een evene-
ment van essentieel belang. “Waar onze 
concurrenten soms – ik durf het zo wel te 
omschrijven – belachelijk hoge bedragen 
vragen, geloof ik zelf meer in een redelijk 
tarief.” Vechtsportorganisatie UFC vraagt 
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Dat is geen gekke gedachte. Zeker niet als 
je bedenkt dat oude beelden van GLORY-
gevechten, onder meer terug te kijken via 
de website, wereldwijd doorgaans al een 
miljard views per jaar trekken. In corona-
tijd zijn deze getallen nog eens zeer sterk 
gestegen naar 4 miljard (!) weergaven per 
jaar.
Rudmann: “Alle digitale platforms 
groeien en groeien maar. Uitzenden via 
dergelijke kanalen is echt profijtelijk 
vandaag de dag. Het is dan ook niet meer 
dan logisch dat we daar momenteel vol 
op inzetten. En dat we straks dus sterker 
uit deze crisis komen dan we erin gingen. 
We hebben een heel team dat werkt aan 
de ontwikkeling van ons platform.”

Samenwerking met Endeavor
Essentieel daarbij, zo erkent de bestuur-
der, is dat dan wel technische vooruit-
gang wordt geboekt. “Ons platform was 
er afgelopen jaar nog niet klaar voor. Het 
is jammer dat te moeten erkennen. Zo’n 
systeemcrash is enorm pijnlijk, dat wil je 
niet nog eens meemaken.” Daarom ook 
is een flinke investering gedaan. Half 

juni kondigde GLORY een langlopend 
contract met Endeavor Streaming aan. 
Dat bedrijf verzorgt nu onder meer al de 
streamingdiensten voor de professionele 
basketbalcompetitie NBA en American 
football-organisatie NFL. “Zij kunnen 
letterlijk een miljoenenpubliek aan.” Ook 
concurrent UFC maakt gebruik van de 
techniek, zoals ook organisatoren van 
honkbal-, ijshockey- en tennisevenemen-
ten en -competities.

Wat Endeavor voor heeft op veel concur-
renten: het weet de beelden goed te be-
schermen. Rudmann: “Het is ongelooflijk 
wat sommigen voor toeren uithalen om 
gratis te kunnen kijken. Er zijn er die heel 
dure apparatuur kopen om vervolgens 
voor niets te kunnen kijken. Terwijl ze net 
zo goed gewoon netjes 20 of 25 euro kun-
nen aftikken. Endeavor is erg ver in het 
bestrijden van piraterij, zij zijn in staat 
om tot achter de voordeur te achterhalen 
wie de boel belazert. Wij zijn daar heel 
blij mee. Er is niets frustrerender dan een 
geweldig mooi evenement optuigen en 
zien dat er geen cent in je zakken komt.”
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voor gala-avonden in de Verenigde Sta-
ten gerust een onlinetarief van minstens 
vijftig dollar (het laatste event kostte zelfs 
zeventig dollar), maar Rudmann gelooft 
niet dat zo’n prijs in Nederland reëel is. 
“Nederland is weliswaar een welvarend 
land, met mensen die – zo is bij ons eve-
nement gebleken – gerust willen betalen 
voor pay-per-view, maar we willen wel 
vrienden blijven met onze fans. Wij zijn 
voor een eerlijke prijs en willen de men-
sen niet uitknijpen.”

Winstgevend
Hoewel Rudmann niet scheutig is met cij-
fers – de concurrentie leest mee – zegt hij 
dat “de eerste cijfers dusdanig bemoedi-
gend zijn dat we hier echt in geloven. De 
twee pay-per-view-evenementen waren 
winstgevend.”

Hoe GLORY met de coronacrisis is omge-
gaan, sterkt hem in de gedachte dat het 
alleen maar mooier, grootser en (finan-
cieel) aantrekkelijker kan worden. “We 
zetten sowieso in op een kijkersschare 
van zes cijfers.”
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Uitdagender en vernieuwender
Kort samengevat is de tactiek van GLORY 
voor de komende jaren om uitdagender 
en vernieuwender te zijn. Niet langer 
ligt de prioriteit bij het zoeken naar een 
tv-kanaal dat evenementen als ‘Colli-
sion 2’ wil uitzenden. Een uitzending op 
tv mag, maar is geen must. Nee, pay-
per-view moet, ook in Nederland, straks 
dé voornaamste inkomstenbron voor de 
organisator worden. “Maar we kunnen 
natuurlijk ook niet wachten tot we weer 
35.000 fans in een voetbalstadion mogen 
ontvangen voor onze evenementen”, 
aldus Rudmann. “Want de échte beleving, 
die hoort er wel bij. Bovendien is en blijft 
kaartverkoop ook een onmisbare inkom-
stenbron.”

Grote evenementen organiseren blijft een 
speerpunt voor GLORY. Met de versoepe-
lingen die plaatsvinden in Nederland zet 
Rudmann ook in op een behoorlijke pu-
blieke belangstelling bij het eerstvolgende 
evenement in GelreDome, op 4 september. 
"Onlangs kregen wij te horen dat wij in 
plaats van 400 tot 700 fans nu tussen de 
15.000 en 30.000 toeschouwers mogen 
verwelkomen bij het evenement", aldus 
Rudmann. “Het zou geweldig zijn als 
we alle plekken mogen bezetten.” Onder 
anderen Badr Hari komt tijdens GLO-
RY 78 in de ring. Hij neemt het op tegen 
de Pool Arkadiusz Wrzosek. Voor een 
ultiem gevecht is volgens Rudmann een 
schreeuwende schare fans op de tribune 
onontbeerlijk. “De vechters reageren op 
de reacties van de fans. We hebben mi-
crofoons in de ring, die elke slag, iedere 
low kick, registreren. Dat geluid gaat de 
zaal door, daar reageert het publiek op. 
Dat alles bij elkaar maakt dat de vechter 
een stapje hoger gaat, het gevecht zich 
verheft naar een volgend niveau. Dat is 
erg lastig om te realiseren in een lege 
zaal. Sport is bedoeld om live te bekij-
ken, de sporters zelf hebben die setting 
eigenlijk ook nodig. Bovendien, ik zal er 
niet omheen draaien, moeten wij ook wel 
kaartjes verkopen voor zo’n avond om uit 
de kosten te komen.”

Pay-per-viewklant wordt koning
Mede omdat de pay-per-viewklant meer 
nog dan voorheen koning wordt, zal het 
wedstrijdprogramma van de GLORY-avon-
den worden aangepast. Waar voorheen 
de boel stiekem gerekt werd om in de 
sportarena toch vooral meer consumpties 
te slijten, wordt nu meer en meer aan een 
compacter wedstrijdprogramma gewerkt. 
“We weten uit onderzoek dat voor de 
thuiskijkers een programma van twee, 
maximaal drie uur echt het maximale is. 
Je kunt niet meer aankomen met mara-
thonavonden van zes uur. Zeven of acht 
partijen is dus de max. En je moet ook 

rekening houden met de tijdzones. Houd 
je een evenement op een avond in Europa, 
dan zul je ook moeten inzetten op een 
Europees getint programma. Je kunt dan 
namelijk niet verwachten dat er, om pak-
weg twee uur in de middag, extreem veel 
Amerikanen zullen aanhaken. Dat betekent 
natuurlijk wel dat we, als ook Amerika 
weer opengaat, daar weer evenementen 
zullen organiseren die juist specifiek voor 
een Amerikaans publiek geschikt zijn.”

Rudmann weet sowieso – zijn kennis van 
de bankenwereld draagt daaraan bij – dat 
het evenwicht nog broos is. Zijn organisatie 
werkt al jaren aan geloofwaardigheid en 
betrouwbaarheid, vandaar ook dat GLORY 
in Nederland bijvoorbeeld zo nadruk-
kelijk samenwerkt met NOC*NSF en de 
Dopingautoriteit. Zoals de K-1-organisatie 
onderuitging door financiële en sportieve 

schandalen, en ook andere organisaties 
hun malheur hebben gehad, is het voor 
GLORY eveneens altijd oppassen. Het draait 
immers, zeker bij een vechtsportimperium, 
om het imago. En dat moet schoon blijven. 
Wie de topsportstatus van NOC*NSF wil 
behouden, moet er bijvoorbeeld strenge 
dopingregels op nahouden. Badr Hari werd 

al eens geschorst als GLORY-vechter. Rud-
mann: “Voor ons staat één ding voorop: 
we hebben het grootste respect voor de 
autoriteiten. Dat kan ook niet anders als 
je ’s werelds beste wilt zijn. We hebben 
in zestien, zeventien landen evenementen 
georganiseerd, gaan naar een steeds hoger 
niveau. Dat kan alleen als je je als organi-
satie bekommert om je atleten. Dat je er-
voor zorgt dat ze zich kunnen presenteren 
als een echte GLORY-vechter. We werken 
elke dag aan een betere organisatie, en ook 
wij leren nog iedere dag wat bij.”

“Het is ongelooflijk wat 
sommigen voor toeren 
uithalen om gratis te 
kunnen kijken”
SCOTT RUDMANN
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