
meteen een merk dat je koppelt aan de 
uitstraling van de Zwarte Cross. Na enkele 
gesprekken waarbij wij duidelijk aangaven 
dat het bedrijf verder moet kijken dan hun 
gebruikelijk marketing en communicatie, 
kwamen we tot een gedurfd concept.’ En zo 
reden dit jaar Wagner-crossmotoren over 
het terrein om pizza’s te bezorgen en ver-
kocht de pizzagigant, duizenden pizzapun-
ten. ‘Voor volgend jaar zijn we bijvoorbeeld 
bezig met een bedrijf dat je eerder op de 
Miljonair Fair zou verwachten dan op de 
Zwarte Cross. Daarin zijn wij ook proactief: 
als wij een creatief plan of idee hebben, dan 
benaderen wij zelf het bedrijf.’

Het belangrijkste voor de Feestfabriek, als 
organisatie achter de Zwarte Cross, is dat 
een derde partij nooit of te nimmer aan 
het merk ‘Zwarte Cross’ mag komen. Dat 
betekent ook nee zeggen en dus zelf ook 
de boer op gaan met creatieve ideeën. ‘Als 
er een bedrijf naar ons toe komt met een 
miljoen euro om wat vlaggen op te hangen, 
dan zeggen wij nee. Wil datzelfde bedrijf 
om tafel voor een open gesprek over wat er 
mogelijk is binnen ons merk, dan gaan we 
met elkaar om tafel. Zodra je sponsoren op 
je festival binnen gaat halen voor het geld, 
dan doe je afbreuk aan je eigen merk. Wij 
hebben liever bedrijven die door lef en cre-
ativiteit voor extra bezoekers zorgen. Er was 
ooit een voorstel van een bedrijf voor een 
product in een windtunnel op het terrein 
van de Cross. Dat zagen wij wel zitten: 1x 
per uur een windspektakel waar je lippen tot 
achter je oren zouden worden geblazen…
maar het bedrijf wilde de turbine slechts 
stationair laten lopen en dan past het dus 
niet bij ons.’

‘De doelgroep van de Zwarte Cross is ieder-
een. Dat is eigenlijk marketingtechnisch een 
drama, maar de kracht van het evenement 
zit in de kernwaarden. Humor, durf, diversi-
teit, de breedte van de programmering en 
de gemoedelijkheid zorgen voor een unieke 
sfeer. Gezellig, is in al onze enquêtes het 
eerst woord dat genoemd wordt. Uit die-

zelfde enquete bleek dit jaar overigens dat 
99% van de ondervraagden volgend jaar 
weer wil komen. Daar moet voor bedrijven de 
kapstok zitten om hun merk te verbinden aan 
ons festival. De Feestfabriek is fulltime met 
de Cross bezig en heeft zo veel creativiteit in 
huis, dat wij daar als creatiefbureau voor vrij-
wel ieder bedrijf iets kunnen verzinnen. Ook 
met voor- en natrajecten. Wij hebben slechts 
één strikte voorwaarde: je moet eerst zelf op 
het festival geweest zijn’, aldus Rebergen.  

Meeliften
‘Natuurlijk is er ook een risico dat het niet 
past, maar met onze voorwaarde om eerst 
zelf te zien wat de Zwarte Cross inhoudt, 
voorkom je in ieder geval dat een bedrijf 
tijdens haar merkactivitatie er achter komt 
dat de bezoekers bier drinken…Zodra je 
de kaders rondom je eigen merk een beetje 
openzet en met ons mee durft in de merk-
waarden van de Cross, och, dan lift je mee op 
de breedte en grootte van ons publiek en pak 
je daarnaast ook nog eens de ongekende 
social media exposure van de Zwarte Cross. 
Want zodra je durft en creatief bent, zit daar 
een ongekend bereik. Zo bedachten we voor 
de afgelopen editie een sterrenrestaurant op 
het terrein, ‘Le Carburateur’. Dat zat iedere 
dag helemaal vol en leidde tot enorme pu-
bliciteit. Het geeft de kracht van het festival 
weer. En als je dan ziet dat twee totaal ver-
schillende acts, Michiel Romeyn en DJ Don 
Diablo, allebei twitteren dat de Zwarte Cross 
helemaal fantastisch was, dan geeft dat mis-
schien wel het best de kracht van het festival 
weer’, besluit Rebergen. 
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‘Als er een bedrijf naar ons toe komt 
om voor een miljoen euro vlaggen op 
te hangen, zeggen wij nee’

‘Onze doelgroep is iedereen. Dat 
is marketingtechnisch eigenlijk 
een drama…’

Wat kan de 
zakelijke markt 
leren van de 
Zwarte Cross?
‘Het gemiddelde bedrijf durft niet verder 
te denken dan het eigen merk. Zeker in 
combinatie met een publieksevenement 
sla je dan vaak de plank mis. Nogmaals: 
zie ons ook als merk. Als dat niet je in-
steek is, dan stopt het in ieder geval bij 
ons’, aldus Rebergen, die kort samenvat 
waar de zakelijke eventmarkt iets zou 
kunnen leren van publieksevenementen:
Creativiteit. Dat zit niet in het op een 
creatieve manier binnen de merklijntjes 
kleuren, maar juist verder kijken. Schiet 
daarom nooit een idee af, maar zoek 
naar 10 dingen waarom het wel kan, in 
plaats van 10 dingen waarom het niet 
kan.

Gaan is gaan. Ga nou niet op aangeven 
van een directeur, of door een last minute 
ander inzicht opeens vlak voor of tijdens 
een evenement bijschaven. Bij ons is 
groen licht gaan en de deadline op don-
derdag voor het festival is daarin heilig. 
Achteraf ga je kijken wat er moet worden 
bijgeschaafd.

Maatwerk. Niet een concept dat met wat 
andere kleuren opeens bij een ander be-
drijf ook past. Nee, in ons geval: activatie 
passend binnen de Zwarte Cross en uw 
merk. Er wordt zo veel marketinggeld 
blind weggeknikkerd. Durf! 

Hautain. Echt, het gebeurt regelmatig: 
twee weken voor de Cross gaat dan de 
telefoon. Een communicatie- of recla-
mebureau belt namens een bedrijf: ‘Wij 
hebben jullie festival goed bekeken en 
wij willen wel wat doen’,…als je ons als 
serieus merk benadert, is de meerwaar-
de groot, maar dit soort benaderingen 
werken niet.


