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Werk aan de winkel

Beter laat dan nooit, maar met deze eerste editie van 2013 wil de Raad van Bestuur van 
de Vlaamse Journalisten Vereniging in extremis toch nog haar allerbeste wensen voor het 
nieuwe jaar overbrengen naar alle leden en hun familie. Moge 2013, naast een goede 
gezondheid, ook alle professionele voorspoed en journalistiek genot brengen die we u 
wensen kunnen.

In dit nummer brengen wij uitgebreid verslag bij de jaarlijkse statutaire ledenvergadering 
die op zaterdag 1 december 2012 gehouden werd in het Eurocam Media Center in Lint, de 
thuisbasis van het VJV-secretariaat. Met een recordopkomst van bijna honderd leden en 
een dertigtal partners werd niet alleen de basis gelegd voor de toekomstige werking van 
de vereniging, maar werden eveneens talrijke collegiale contacten gelegd en afspraken 
gemaakt tussen de aanwezigen onderling. 

Na het vertrek van ondervoorzitter Luc Van Braekel (die om professionele redenen 
vertrokken is naar de Verenigde Staten van Amerika) en secretaris Hilde Van Gool (die 
einde bestuurstermijn is en de overstap zette naar de Erkenningscommissie) is het ook dit 
jaar voor de vernieuwde bestuursploeg alle hens aan dek. Omwille van de aanloop naar 
het 50-jarig jubileum van onze vereniging (in 2015) en door de steeds groter wordende 
groep van VJV-leden (omwille van de onomkeerbare groei van het aantal freelancers in de 
mediawereld) blijft ook het belang van de Vlaamse Journalisten Vereniging, als 
representatieve organisatie, steeds toenemen.

En dat er nog werk aan de winkel is werd recent nog maar eens bewezen bij de installatie 
van de Antwerpse gemeenteraad waar de officiële persplaatsen exclusief werden 
voorbehouden aan (beroeps)journalisten met een erkenning vanwege het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Een hoogst discriminerende toestand waartegen we ons als 
vereniging met klem zullen blijven verzetten. Met een Antwerpse burgemeester als erelid 
van de Vlaamse Journalisten Vereniging en vanuit de redenering ‘een journalist is een 
journalist, ongeacht de organisatie waartoe hij behoort, het medium waarvoor 
hij werkt of de status waarbinnen hij zijn journalistieke werkzaamheden 
vervult’ kunnen wij  geenszins aanvaarden dat onze leden, waar dan ook, als 
tweederangsjournalisten worden behandeld. 

Uw voorzitter,
Walter Van den Branden
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Verslag JAARVERGADERING 1 december 2012 

De VLAAMSE JOURNALISTEN VERENIGING te gast 
in het Eurocam Media Center in Lint

Zaterdag 2 december 2012 vond de jaarlijkse statutaire 
ledenvergadering van de Vlaamse Journalisten Vereniging 
plaats in het Eurocam Media Center in Lint, de thuisbasis 
van de Alfacam Group. Bijna honderd leden en dertig 
partners waren er aanwezig voor een rijk gevuld 
programma. Terwijl de partners zich per bus begaven naar 
de nabijgelegen Volkssterrenwacht Urania, waar ze door 
directeur Marc Van den Broeck werden ingeleid in de 
geheimen van de kosmos, hielden de leden in de 
voormiddag hun statutaire vergadering. Hier werden de 
klassieke ingrediënten zoals de verslagen van de Raad van 
Bestuur, de goedkeuring van de jaarrekening en de (her)
verkiezing en benoeming van nieuwe bestuursleden 
behandeld. 

Na de projectie op reuzengroot scherm van een showreel, 
waarbij alle aanwezigen mochten kennismaken met de 
verbluffende beeldkwaliteit van de wereldwijd door de 
Alfacam Group gerealiseerde HDTV-producties, volgde een 
geleide rondleiding van een vol uur doorheen de vijftien 
televisie- en filmstudio’s van het honderdduizend vierkante 
meter grote mediacomplex. Vooral het bezoek aan de meer 
dan drieduizend vierkante meter grote studio met indoor 
waterbassin, die enig is in Europa, liet een overweldigende 
indruk na op het gezelschap.

Deze geslaagde dag werd afgesloten met een stijlvol 
banket met sterallures dat integraal verzorgd werd door 
het eigen cateringteam van het Eurocam Media Center.

Alleszins een hoogtepunt in de analen van de bijna vijftig 
jaar jonge Vlaamse Journalisten Vereniging, dat werd 
mogelijk gemaakt dankzij de gastvrijheid van het echtpaar 
Fehervari-Stoop, de ondernemende stichters en de niet 
aflatende bezielers van dit voor Europa unieke 
mediacomplex.

Walter Van den Branden
Voorzitter

VERSLAG VAN DE VERGADERING 

Verwelkoming door de Voorzitter
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de recordopkomst.

1  minuut stilte ter  nagedachtenis van in de loop van 
2012 overleden leden of familieleden

Wijziging agenda en programma
- Wegens organisatorische redenen: vervanging 
van het Eerste Vlaams Journalisten Event door 
een rondleiding in het EMC
- Afvoeren van de agenda ‘Voorstel tot 
statutenwijziging’
- Toevoeging agendapunt: Installatie feestcomité 
50 jaar VJV

Financieel verslag van de penningmeester
- Voorlezing verslag jaarrekening 2012 (boekjaar 2011)

Het jaar is positief afgerond; onze boekhouding is in orde. 
De grootst uitgaven waren het jaarlijks banket, de activiteit 

in Gent, het drukken van De Nieuwe Tydinghe. De 
algemene onkosten konden wel verminderd worden, zodat 
het jaar 2012 met een batig saldo afgesloten kan worden. 
Een deel van dit saldo zal terug naar de spaarrekening 
overgemaakt worden, omdat er in het jaar 5.500 
overgeschreven was vanuit die rekening naar de lopende 
jaar.

- Voorlezing rapport van de commissarissen (Dingemans en 
Van Hove)
Dhr. Van Hove leest het verslag voor.

De bevindingen: de boekhouding werd zeer 
zorgvuldig bijgehouden. De verhuis van het 
kantoor in Antwerpen naar Lint zorgt voor een 
grote besparing, evenals het overschakelen naar 
een nieuwe drukker.
Dit jaar werd ook voor het eerst subsidie 
ontvangen van het kabinet van Media, minister 
Lieten.

- Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (boekjaar 2011) 
door de aanwezige leden

- Kwijting aan de Penningmeester en ontlasting van de 
Raad van Bestuur (Handgeklap)

- Voorlezing en goedkeuring van de begroting 2013
Inkomsten uit lidgelden  van 45.700 euro, op 
basis van een iets verhoogd lidgeld van 50 naar 
60 euro. Voorziene uitgaven 30.000 euro, wat tot 
een batig saldo zal leiden.

- Mededeling door de Voorzitter i.v.m. optrekken van het 
lidgeld van € 50,- naar € 60,- (met ingang van 2013)

- Aanduiding commissarissen voor nazicht van de 
jaarrekening 2013 (boekjaar 2012). Bieden zich aan als 
vrijwilliger: de Heren Van Hove en Dingemans 

    Verslag Commissaris 20
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V.L.N.R. - W. Coryn - W. Ysewijn - J. Buyle - H. Van Gool 
- A. Tilmont - G. De Smaele

Verslag werking van de Erkenningscommissie 
- Op 1/12/2012 telt de vereniging 447 effectieve leden 
(op dezelfde datum vorig jaar waren er 441 leden 
maar in de loop van 2012 werden de ledenlijsten 
volledig uitgezuiverd: er werden 47 leden geschrapt 
wegens vrijwillig ontslag / niet voldaan aan 
herscreening / niet meer betaald gedurende minstens 
1 vol jaar)

- Voo r l e z ing ve r s l ag doo r de voo r z i t t e r van de 
Erkenningscommissie

- Goedkeuring van het verslag door de aanwezige leden 
(Handgeklap)

- Mededeling i.v.m. aangepaste samenstelling van de 
Erkenningscommissie volgt na het agendapunt i.v.m. de 
samenstelling van de Raad van Bestuur

Verslag werking van de Raad Van Bestuur: verslag van de 
Voorzitter

Inleiding

In de loop van het jaar 2012 vergaderde de Raad van Bestuur 
van de vzw  Vlaamse Journalisten Vereniging (afgekort VJV  vzw) 
10 maal, namelijk op 2 januari – 6 februari – 5 maart – 2 april 
– 7 mei – 4 juni – 6 augustus - 3 september – 8 oktober – 5 
november 

De jaarlijkse statutaire ledenvergadering van 1 december kan 

beschouwd worden als de 11de vergadering van het jaar 201

Aansluitend bij  de februari- en de oktobervergadering werd 
eveneens een halfjaarlijkse overleg- en coördinatievergadering 
gehouden met de Erkenningscommissie. Besproken thema’s 
z i jn : deonto log ie – beoorde l ingsc r i te r ia voor de 
Erkenningscommissie – erkenningsprocedures en afbakening 
van bevoegdheden RVB en EC  – invoering van stagiair-
lidmaatschap - rivaliteit leden onderling en tussen leden en niet 
leden – toetreding Franstalige journalisten

De vergaderingen werden telkens gehouden vanaf 18.00u tot 
+/- 20.30u. Nagenoeg alle bestuursleden waren op alle 
vergaderingen aanwezig.

De secretariaatswerking werd in functie van noodwendigheden 
op maandagnamiddag waargenomen door de voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester. Naast de normale 
secretariaatswerking werden eveneens de vergaderingen van 
de Raad van Bestuur en van de Erkenningscommissie 
voorbereid. 

Verslag

Volgende punten werden behandeld tijdens de vergaderingen 
van de Raad van Bestuur:

Huisvesting VJV-secretariaat
Zoals bekend werd de zetel van de vereniging werd, met 
ingang van 1 mei 2011 overgebracht naar het adres: 
Fabriekstraat 38, 2547 Lint. Hiermee werd niet alleen een 
aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd (25,- euro p/mnd 
voor nutsvoorzieningen + BTW) maar na enkele maanden 
werking werd ook een, aanzienlijke verbetering van de 
werkomstandigheden en de beschikbare accommodatie 
ervaren. Ook voor de ganse duur van het jaar 2012 werd deze 
locatie tegen dezelfde voorwaarden aangeboden… waarvoor 
dank aan dhr. Gabriël Fehervari. Gehoopt wordt dat, ondanks 
de eventueel op til zijnde structuurwijzigingen binnen de 
Alfacam Group, ook voor 2013 deze locatie, hopelijk tegen 
dezelfde condities kan behouden blijven.

Schrapping van een lid
Begin 2012 diende, onder juridische begeleiding, de 
gedwongen schrapping van een lid beslist te worden. Reden: 
weigering om de door de Vlaamse Overheid voorgehouden 
deontologische code te erkennen.

Projectsubsidie vanwege de Vlaamse Overheid
Zoals aangekondigd in de marge van de statutaire 
ledenvergadering van 2011 in Oostende geniet de Vlaamse 
Journalisten Vereniging van een bepekte (maar weliswaar 
hoogst geapprecieerde) projectsubsidie vanwege de Vlaamse 
Overheid voor:
- De publicatiekost van De Nieuwe Tydinghe

- De onkosten verbonden aan de plaatsing van een of 
meerdere stagiairs

 Gevolgen:
- Extra budgettaire ruimte voor de uitvoering van bijkomende 
projecten

- Compensatie van de toegenomen kostprijs voor 
ledenactiviteiten

-

De raad van bestuur brengt verslag uit



[5]

Consequente voortzetting van de vorig jaar in Oostende 
voorgestelde huisstijl
Op basis hiervan werd overgegaan tot de uitwerking en het 
drukorder voor:
- Nieuwe lidkaarten

- Briefpapier, omslagen, adresetiketten…
- Verenigingsfolder
- Schrijfblokken

De Nieuwe Tydinghe
De print-versie van het verenigingsblad werd, mede dankzij de 
steun van de Vlaamse Overheid, in het jaar 2012 vier maal 
gepubliceerd. Het is de bedoeling om dit ook in 2013 
continuïteit te geven. Er is een principiële vraag tot nieuwe 
steun vanwege de Mediaminister ingediend.
Bij deze: oproep naar de leden om interessante artikels te 
bezorgen (deadline is telkens de eerste week van het nieuwe 
kwartaal)

Overleg met Overheid en VVJ
Er werd een vergadering belegd met Pol Deltour (secretaris 
Generaal van de VVJ) en Tom Sierens (beleidsmedewerker 
Kabinet Lieten). Basis van de gesprekken is een (naar de 
mening van de RVB ondermaatse) discussietekst een duidelijke 
situering  van de verschillende journalistenverenigingen te 
omschrijven. Hieruit moet op termijn een intentieverklaring tot 
hechtere samenwerking en mogelijke integratie groeien. 
Streefdoel is tegen het 50-jarig bestaan van de vereniging een 
n i euwe ove r koepe l ende j ou rna l i s t ens t r u c tuu r t e 
bewerkstelligen.

Actieve deelname aan de vergaderingen rond ‘werken in de 
Media’
De VJV  werd door Minister Lieten uitgenodigd om als 
representat ieve vereniging deel te nemen aan de 
vergaderingen van de diverse werkgroepen en sessies rond het 
thema ‘Werken in de Media’. De voorzitter en de 
Ondervoorzitter hebben afwisselend, namens de VJV, deze 
vergaderingen actief bijgewoond. Het mediadepartement van 
Minister Lieten heeft, op basis van deze vergaderingen, een 
besluitenbundel samengesteld.
Aandachtspunten voor de toekomst zijn:
- De noodzakelijke innovatie vanuit de media zelf (gestuurd 
door de overheid)

- De opleidingen dienen beter afgestemd op de 
dagdagelijkse realiteit
- Er is nood aan een aangepast businessmodel

Slotconclusie van de ondervoorzitter: ‘Het zijn allemaal mooie 
theorieën, maar wat ervan over blijft in de praktijk moet de 
toekomst uitwijzen.

Voorjaars-ledenactiviteit in Mechelen
Op 2 juni werd in Novotel Mechelen Centrum een halfjaarlijkse 
ledenbijeenkomst georganiseerd. Er waren 48 deelnemers. Het 
programma omvatte: een Caroluswandeling – een Carolus-
aperitief – een ledendiner in Novotel – en geleid bezoek aan 
Mechelen met stadsgidsen – een officiële ontvangst met 
receptie, aangeboden door het stadsbestuur van Mechelen.

Invoering stagiairestatuut
Met het oog op verjonging en continuïteit binnen de vereniging 
werd beslist om een band te creëren met de hogere 
opleidingen journalistiek. Uitgebreide info hierover in de nieuwe 
folder.

Contact met Minister Joëlle Milquet

Ter voorbereiding van mogelijke stappen i.v.m. de discriminatie 
door Binnenlandse Zaken, eventueel via de Raad van State, 
werd contact genomen met het kabinet van de Minister. Het 
antwoord van de Minister deed niets ter zake en verwees naar 
een aantal wettelijke regelingen en bepalingen. Het dossier 
werd doorgespeeld naar onze juridische raadgever die 
momenteel ‘pro deo’ de haalbaarheid van een verdere strategie 
onderzoekt.

Toetreding tot de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO
Teneinde op federaal niveau reeds een indirecte instap tot 
erkenning te bekomen wordt momenteel een aanvraagdossier 
tot toetreding in de Hoge Raad … uitgewerkt.
Omdat hiervoor een aantal wettelijke criteria dienen nageleefd, 
onder meer voor wat betreft de representatieve 
vertegenwoordiging van onze vereniging, zal dit dossier 
opnieuw worden bekeken nadat de nieuwe samenstelling van 
de RVB bekend is.

Beslissing tot realisatie en aanschaf van een agenda 2013 en 
VJV-blocnote

Organisatie van een ‘Eerste Vlaams Journalisten Event’ in het 
kader van de Jaarlijkse Statutaire ledenvergadering.
Bedoeling was om na afloop van de jaarvergadering van de 
Vlaamse Journalisten Vereniging in de voormiddag  infostands 
open te stellen voor de aanwezige VJV-leden en, aanvullend in 
de namiddag ook voor niet VJV-leden journalisten en 
laatstejaarsstudenten aan de hogere opleidingen journalistiek. 
Wegens al lerlei praktische beslommeringen en een 
ontoereikende interesse vanwege potentieel deelnemende 
bedrijven werd beslist om dit initiatief af te voeren.

Vraagstelling en discussie
Dhr. Gorissen waarschuwt dat we niet teveel mogen rekenen op 
subsidie; hij suggereert dat we gewoon verder werken zoals 
altijd, maar de subsidies als buffer te gebruiken. Walter 
antwoordt dat het projectsubsidies zijn, geen structurele 
subsidies.
Walter lanceert trouwens nogmaals een oproep naar de leden, 
om  artikels in te sturen voor De Nieuwe Tydinghe.

Goedkeuring verslag werking RVB door de aanwezige leden 
(handgeklap)

Goedkeuring statutenwijziging (afgevoerd)

Verkiezing van 2 leden voor de Raad van Bestuur

Nieuwe leden van de raad van bestuur  - R. Van Cutsem 
- W. Piasecki
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- Aankondiging ontslag Luc Van Braekel wegens definitief 
vertrek naar het buitenland
- Einde termijn Hilde Van Gool
- Bekendmaking kandidaten: Ronny VAN CUTSEM – Willy 
PIASECKI
- Voorstelling door de kandidaten
- Verkiezingsprocedure vervalt vermits er evenveel kandidaten 
zijn als vacante plaatsen
- Aanvaarding voortzetting mandaat door andere leden
- Voorstel: bijzondere verlenging mandaat van penningmeester
- De nieuwe taakverdeling binnen de Raad van Bestuur:
 Voorzitter: Walter Van den Branden

 Ondervoorzitter: François van de Brul
 Secretaris: Willy Piasecki
 Penningmeester: Ronald Libin
 PR- & Communicatieverantwoordelijke:   
Ronny Van Cutsem
 Grafisch verantwoordelijke: Cor Blancke

De raad van bestuur V.L.N.R. - W. Piasecki - W. Van 
Den Brande - R. Libin - S. Van de  Brul - R. Van 
Cutsem - C. Blancke

- Afgeleid voorstel: Hi lde Van Gool gaat naar de 
Erkenningscommissie en neemt de functie van secretaris waar 
(wegens afhaken van Danny  Goyvaerts en ontslag wegens 
politiek mandaat van Guy Verellen)
- Afscheid van Hilde en overhandiging bloemen
- De nieuwe samenstelling van de Erkenningscommissie ziet er 
als volgt uit:

 Voorzitter: Jean Buyle
 Ondervoorzitter: Anne Tilmont
 Secretaris (+ ledenadministratie): Hilde Van 
Gool
 Lid: Georges De Smaele
 Lid: Willy Ysewijn
 Lid: Wilfried Coryn

Voordracht en goedkeuring ereleden
- Voorstelling: Luc VAN BALBERGHE – Jan VAN BROECKHOVEN 
– Marcel BROCATUS
- Wegens hun journalistieke status en hun bijzondere 
verdienste voor de vereniging wordt aan deze 3 leden bij 
handgeklap de status van ‘erelid’ toegekend.

Viering leden met 25 jaar lidmaatschap
- Voorstelling leden: Werner DANISCHEWITZ – Christian 
LAPINNE – Rudy PINCEEL – Eric VAN LAECKE

Viering van de leden met 25 jaar lidmaatschap

- Overhandiging geschenk aan de aanwezige jubilarissen (de 
afwezige jubilarissen krijgen hun geschenk met de post 
toegezonden.)

Installatie Feestcomité ’50 jaar VJV’
Volgende personen melden zich aan:
Eric Fels - Bernard De Cock - Anita Campforts - Mark Geenard 

Cor Blancke zal vanuit de Raad van Bestuur de 
werking van het Feestcomité coördineren

Alle suggesties zijn welkom. Er wordt ook naar sponsors 
gezocht.

Op vraag van dhr. Van Laecke wordt aan alle oud-voorzitters of 
leden van Raad van Bestuur / Erkenningscommisssie gevraagd 
om archiefstukken aan te brengen die eventueel bruikbaar 
kunnen zijn voor een jubileumboekje "50 jaar Vlaamse 
Journalisten Vereniging".

Op vraag om meer artikels over journalistiek te brengen in De 
Nieuwe Tydinghe doet de voorzitter een oproep naar de leden 
om zoveel mogelijk interessante bijdragen te leveren.

Na enkele praktische mededelingen wordt de 
vergadering om 12.00  uur  beëindigd en gevolgd door 
het feestprogramma
- Rondleiding in 3 groepen in het Eurocam Media Center

- Ledendiner
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IMPRESSIES VAN ONZE LEDEN OVER DE JAARVERGADERING

Mijmeren op de VJV Jaardag

Iedereen die aanwezig was op de jaardag van VJV te Lint op 1 
december 2012, kan enkel maar beamen dat het een zeer 
geslaagde bijeenkomst was. De gastvrijheid van het Eurocam 
Media Center, rondleiding door de infrastructuur, en de 
informatiefilm, konden enkel onze Vlaamse trots opwekken. 

Het gezellig contact doorheen de dag en aan tafel, met de 
leden, deed me mijmeren en even terugblikken op de 
ongelooflijke evolutie die we als journalist meemaakten. Een 
tafelgenoot toonde mij hoe hij een kwaliteitsvolle foto maakte, 
en met één toets, die onmiddellijk doorstuurde naar zijn 
redactie – alsof het de doodgewoonste zaak van de wereld 
was. En dan denken wij maar aan de hoogstaande technische 
verwezenlijkingen van het EMC  dat we mochten bezoeken. 
Vooral ook de enorme mobie le studio ’s met dr ie 
compartimenten en werkruimte voor 20 man, oogden 
indrukwekkend.

Zelf fotograferen wij meer dan 60 jaar, en ontwikkelden een 6 x 
6 kodak filmpje nog in de badkamer, met rood of oranje lamp, 
om de foto’s dan af contact te drukken met een door mijn 
vader eigenhandig gemaakte houten lichtbak. Waar is de tijd 
dat we bij een notaris nog geen fotokopieerapparaat 
aantroffen, en een document dan maar met een piepklein 
statiefje fotografeerden om daarna in de donkere kamer op 
zolder, af te drukken op contactpapier. De eerste fotokopieën 
maakten we via een tussenstap met een papieren negatief, dat 

we in een ontwikkelbad moesten ontwikkelen tot een 
verkleurende kopie. 

Toen we begonnen te schrijven was dat op een typemachine 
met carbonpapier om zelf een dubbel te hebben, en een foutje 
verbeteren gebeurde via een typexpapierje. Als correspondent 
van het weekblad De Polder (streek boven Antwerpen), was het 
telkens weer een kwestie van snel mijn verslag uit te tikken en 
weg te brengen naar de redactie. Gelukkig hadden zij bij de 
drukker in Ekeren een brievenbus, zodat ik niet steeds vanuit 
St.Mariaburg helemaal naar Stabroek moest rijden. Foto’s 
maken was leuk, maar gebeurde best met een klein filmpje van 
12 opnames, dat dan snel ontwikkeld moest worden, om toch 
nog mee binnen gebracht te kunnen worden.  Ik werd dan ook 
in 1977 lid van VJV en kreeg mijn perskaart. 

Ondertussen fotograferen wij ook digitaal, schrijven onze 
teksten met de computer, en zenden die door per email naar de 
redactie. Zij verschijnen nog gedrukt, en in kleur, en vaak staan 
ze tegelijkertijd, of zelfs nog voor dat het blad zelf gedrukt is, 
ook op de internet editie. Terugblikkend begrijpen wij bijna niet 
meer hoe we dat zo jaar en dag, primitief konden doen, zonder 
de technische middelen die we thans ter beschikking hebben. 
Daarbij beseffen we dan ook dat we, gepensioneerd zijnde 
maar nog actief, technisch hopeloos achter lopen op de grote 
jongens die beroepsmatig nog dagdagelijks volop journalistiek 
in de weer zijn om den brode.

Lieven Gorissen

UITSLAG VERLOTING

EN DE WINNAAR IS...

Voor een van onze leden kreeg zijn aanwezigheid op de 
ledenvergadering nog een aangenaam vervolg. Volgens 
p lann ing zou immers t i jdens het ledend iner een 
verblijfsarrangement verloot worden onder de partners, op 
basis van de nummers die aangebracht waren op hun badge en 
die overeenstemden met de inschrijvingsnummers, alfabetisch 
geklasseerd.

De prijs was niet min: een verblijfsarrangement voor 1 nacht (2 
personen - kamer en ontbijt) in een Belgisch Novotel naar 
keuze. De prijs werd geschonken door de Accor Hotelgroep.

Door de drukte werd die verloting over het hoofd gezien, maar 
tijdens de daaropvolgende vergadering van de Raad van 
Bestuur, op maandag 3 december, werd onder het waakzaam 
oog van de voltallige VJV-bestuursgroep alsnog de trekking 
verricht. Het lot viel op nummer 61, VJV- lid Dirk 
TEMMERMAN uit Aartselaar, en de voucher voor dit 
arrangement werd hem toegestuurd. Proficiat aan de winnaar!
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IMPRESSIES BIJ DE JAARVERGADERING 
VANWEGE DE LIMBURGSE DELEGATIE

Wie op tijd ter plekke geraakte, namelijk in de studio’s van het 
EMC  (Eurocam Media Center) in Lint (Kontich), kon weer eens 
genieten van een warm onthaal, enthousiaste collega’s en een 
heerlijk kopje koffie met koek. De sfeer zat er al vanaf het prille 
begin stevig in. Er wordt ook alsmaar meer uitgekeken naar die 
jaarlijkse ontmoeting waarbij we weer op de hoogte worden 
gebracht van de werking van onze vereniging en, niet in ’t 
minst, kunnen  samenzijn met mensen die de vereniging 
gestaag schragen en doen uitbreiden. Ook het vooropgestelde 
programma wekte de nieuwsgierigheid.

Maar eerst de jaarvergadering in één van de grote ‘zwarte’ 
zalen van het EMC. Voorzitter Walter Van den Branden liet niet 
na de aanwezigen te bedanken voor hun massale opkomst. En 
tot zijn genoegen kon hij meedelen dat we in dit Media Center 
goed (en goedkoop) kunnen functioneren. Naast de 
vorderingen die zijn gemaakt in de communicatie met de 
overheid ivm mogelijke subsidies, bleek ook de jaarlijkse 
financiële toestand voor positief nieuws te zorgen. Bij de 
plichtplegingen hoorde ook de verkiezing van twee nieuwe 
leden van het Bestuur.

Mits een kleine verhoging van het lidgeld vanaf volgend 
werkjaar, zal er ook een budget zijn voor de feestelijkheden 
rond het vijftigjarig bestaan van VJV, in 2014.   
Wie frisse ideeën heeft, wende zich tot het bestuur!

Omdat door omstandigheden het Eerste Vlaams Journalisten 
Event niet kon doorgaan, kregen de leden een gratis 
rondleiding doorheen de televisiestudio’s van o.a. VTM. De 
omvangrijkheid en de technisch hoogstaande infrastructuur van 
de studio’s maakten indruk. Ook de extra-large opnamewagens 
met onoverzichtelijke apparatuur waren impressionant. Er werd 
ons zelfs een blik gegund in de studio waarin die avond de 
opnames zouden plaatsvinden van de oudejaarsviering op de 
VRT…

Na de ‘grand tour’ vond ieder zijn of haar partner terug, die 
met de groep een geleid bezoek had gebracht aan de 
nabijgelegen Sterrenwacht Urania te Hove. Samen ging het 
dan richting gelagzaal waar, nadat Hilde Van Gool voor haar 
niet-aflatende ijver als Bestuurslid en vanaf nu als lid van de 
Erkenningscommissie in de bloemetjes werd gezet, het 
feestmaal een aanvang nam. 

Van enige crisisschaarste hebben we niets gemerkt. Rijkelijk 
vloeide de wijn en volgden walking dinnergewijs de gerechten 
elkaar op. Menig complimentje voor de heerlijke smaken en de 
kookkunst van het personeel werd rondgestrooid. 
Bij een laatste kopje koffie werden nog vlug nieuwe plannen 
gesmeed en afspraken geregeld om dan weer afscheid te 
nemen voor een jaar (of een half?).

Met dank aan de organisatoren.

Vie Kuijken

OPROEP - UPDATE UW VJV PROFIEL
U zal het beslist merken in de komende maanden, er waait een 
nieuwe wind bij de VJV.  Graag nodigen wij u langs deze weg 
uit om onze Facebook pagina te ‘liken’ en te volgen, u zal er in 
de toekomst meer boeiende items terug vinden rond 
journalistieke bezigheden.

Wist u dat de VJV  ook over een Twitter account beschikt? Volg 
ons op onze account en wellicht ontstaan er interessante 
contacten en Tweets. 

Tenslotte nog dit, we merken op dat heel wat leden ooit 
éénmalig hun profiel ingevuld hebben op de webstek van de 
VJV  en nadien geen update meer hebben uitgevoerd. Wellicht 

kan u ook even de gelegenheid te baat nemen om uw 
gegevens en publicaties te actualiseren.  
 
Wie fier is om lid te zijn van de VJV,  kan op zijn website het 
logo van Twitter en/of Facebook plaatsen, te downloaden van 
het internet (binnenkort ook van onze eigen website) met een 
link naar onze VJV account: 

De link: http://www.facebook.com/
VlaamseJournalistenVereniging

De link: https://twitter.com/VJVinfo

Ronny Van Cutsem

http://www.facebook.com/VlaamseJournalistenVereniging
http://www.facebook.com/VlaamseJournalistenVereniging
http://www.facebook.com/VlaamseJournalistenVereniging
http://www.facebook.com/VlaamseJournalistenVereniging
https://twitter.com/VJVinfo
https://twitter.com/VJVinfo
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UIT DE VERSLAGEN VAN DE ERKENNINGSCOMMISSIE

Het medialandschap heeft de laatste jaren een grondige 
wijziging ondergaan. De grote uitgeverijen worden, door fusies 
en overnames, steeds groter en omvatten verschillende media 
(websites, kranten, magazines, radio's, ...). Daarnaast ontstaan 
er steeds meer kleine uitgevers, vaak eenmans- of 
eenvrouwsbedrijven, die via het internet nieuws brengen.  
Onze erkenningscommissie heeft op dat gebied dan ook een 
baanbrekende - en niet altijd even gemakkelijke taak: bepalen 
wat in dit veranderde landschap journalistiek is.

Daarom werd besloten om regelmatig beslissingen van de 
Erkenningscommissie te publiceren. Dit kan enerzijds voor onze 
leden een leidraad zijn, wanneer zij  hun documenten voor 
herscreening indienen. En anderzijds geven deze publicaties 
onze leden een wapen in handen, waarmee zij zich kunnen 
verdedigen tegen een vaak gehoorde, maar volkomen 
onterechte kritiek als zou onze vereniging niet streng genoeg 
zijn bij de erkenning van kandidaat-leden.

Geval 1: Een fotograaf dient een aanvraag in voor 
erkenning. Hij maakt foto's van wielerwedstrijden, en 
zijn foto's worden op een website gepubliceerd.

Het antwoord van de Erkenningscommissie:
Op de website staat vermeld dat u volgens het principe werkt 
dat u en andere fotografen foto's maken van renners, en die 
dan al dan niet ter betaling aanbieden aan derden. Deze 
werkwijze kan enkel als journalistiek beschouwd worden, indien 
deze foto's door die derden gebruikt worden in de context van 
een journalistiek artikel, bijvoorbeeld als illustratie bij een tekst 
in een krant of website (minstens 12 keer in de afgelopen 2 
jaar).. 
Worden deze foto's enkel door derden aangekocht, bijvoorbeeld 
de renners zelf of fans voor hun persoonlijke genoegen, dan 

kan dit niet als journalistiek beschouwd worden - het zou even 
weinig journalistieke waarde hebben als een fotograaf die foto's 
neemt bij een attractie in een amusementspark bijvoorbeeld, 
en die aan de bezoekers aanbiedt.
Kan u ons publicaties voorleggen van uw foto's waarbij zij 
gebruikt werden als illustratie bij teksten (in krant of online), en 
waarbij uw naam telkens duidelijk bij de foto vermeld wordt?
U kan ook bewijzen voorleggen van opdrachten, gegeven door 
kranten of websites, eventueel van betaling voor foto's, enz.

Geval 2: Iemand vraagt een erkenning aan op basis van 
teksten, verschenen op een website; de website is nog 
maar 3 maanden actief; de teksten zijn afkomstig van 
verschillende auteurs, en een bont allegaartje.
Het antwoord van de Erkenningscommissie:

- Om in aanmerking te komen voor erkenning, moet men al 
minstens 12 maanden bezig bent. De website die u vermeldt is 
slechts 3 maanden actief. Had u voorheen al journalistieke 
activiteiten?
- Het nieuws dat op de website gebracht wordt is heel divers, 
over allerlei onderwerpen, vaak letterlijk overgenomen van 
andere nieuwsmedia. Er zijn, voor zover wij kunnen zien, geen 
authentieke, zelf geschreven artikels aanwezig, die bewijzen 
dat u als journalist zelf op reportage uitgaat.
- De gehanteerde taal is niet verzorgd, en vertoont fouten 
tegen de grammatica.

In beide gevallen krijgt de aanvrager de kans om bijkomende 
documenten voor te leggen, zelfs zich persoonlijk te komen 
verdedigen tijdens een gesprek met de Erkenningscommissie.

Hilde Van Gool, secretaris 
Erkenningscommissie

NIEUWE LEDEN

VJV mocht de voorbije maanden de volgende nieuwe leden verwelkomen:

  993 Bert HOUBRECHTS uit Heusden, reporter voor Het Belang van Limburg
  994 Nadia VAN LAERE uit St. Amandsberg, reporter bij Roularta, Corelio
  995 Peter MOORKENS uit Wilrijk, reporter bij Powerboat Racing, 112Antwerpen
  996 Jasmijn VERLINDEN uit Leuven, reporter voor Flanders Fashion Institute
  997 Jolente TANGHE uit Essene, fotograaf/redacteur bij Mediawatchers.be
  998 Martin DE BAERDEMAEKER uit Deinze, fotograaf/redacteur bij PMC-TV
  999 Brecht THAENS uit Hechtel, fotograaf bij Offroadbiking.be
1001 Jo STOOP uit Kasterlee, zelfstandig fotograaf
1002 Michel DUTRIEU uit Oostende, reporter bij Klassiek-Centraal
1003 An MELIS uit Neerpelt, redacteur bij Theatermaggezien.be
1004 Benedicte ANCKAERT uit Brussel, redacteur bij Badkamerkrant, Keukenkrant
1005 Roger PRAET uit Lochristi, redacteur bij Lochristinaar.com
1006 Donald PEUTEMAN uit Brugge, redacteur bij Wielerleven
1007 Tom RAMPELBERGH uit Rumst, redacteur bij Agorapress
1008 Birgitte MASUI uit Mechelen, redacteur bij Agorapress
1009 Niels TIMMERMANS uit Mortsel, redacteur bij Stampmedia
1010 Joris TROG uit Ninove, reporter/redacteur bij Ninoftv
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DE DENKTANK - WAAKHOND GEWENST?

Het lievelingsdier van de Brit blijkt nog maar eens de hond te 
zijn. En daarbij geeft de eilandbewoner de voorkeur aan een 
stoere pitbull. Het zal nodig zijn ook, want de zware taak 
journalisten in het gareel houden, wordt voortaan zijn 
corebusiness. Wel is enige reserve geboden, want of het zo’n 
vaart zal lopen staat nog helemaal niet vast. 

De roep om een mediawaakhond vloeit voort uit een 
aanbeveling van rechter Leveson in zijn rapport over een 
onderzoek naar de handel en wandel van de pers in het 
algemeen. Blijkbaar werd in het Verenigd Koninkrijk veelvuldig 
gebruik gemaakt van afluisterpraktijken, telefoontaps waren er 
schering en inslag (sic). Om deze misbruiken een halt toe te 
roepen, stelt de onderzoeker nu voor een onafhankelijke 
organisatie op te richten ter bescherming van het slachtoffer. 
Het leek nogal evident dat haast iedereen de gebruikte 
wanpraktijken veroordeelde als ongehoord en onaanvaardbaar. 
Een geruststelling voor iedere goed geaarde journalist. Maar de 
vraag naar een organisatie om de media te controleren, deed 
menig journalist toch de wenkbrauwen fronsen.

De Vlaamse pers staat, in tegenstelling tot de Britse, 
geboekstaafd als braaf. Natuurlijk zal men in onze contreien ook 
al eens gebruik maken van praktijken die bestempeld kunnen 
worden als ontoelaatbaar. Kan niet, maar een perfecte wereld 
bestaat nu eenmaal niet en zal ook nooit bestaan. Toch 
beschikt onze pers over een orgaan dat zijn dienaars wat kan 
sturen, namelijk de verschillende journalistenverenigingen.

Op zijn beurt legt het VJV  er de nadruk op dat ieder 
aangesloten lid zich houdt aan de deontologische code van de 
journalistiek. Men moet in deze leidraad echt niet tussen de 
lijntjes lezen om te ontdekken dat afluisterpraktijken uit den 
boze zijn. Leden die zich hieraan bezondigen, kunnen hun 
perskaart verliezen. We weten haast zeker dat dit ook de 

stelling zal zijn van onze zusterverenigingen. Een primeur kan 
nooit een voorwendsel zijn om de code te negeren. Wie de 
regeltjes nauwkeurig volgt, vermijdt problemen. Sterker nog, 
heeft geen waakhond nodig… 

Hierbij alvast wat voer om jullie pennen in beweging te 
brengen:

Geen extra waakhond nodig, het VJV  is al het keffertje van 
dienst.

Wanneer een journalist de code negeert, kan hij het in beslag 
nemen van zijn perskaart niet inroepen als broodroof. 

Een toevallig opgenomen gesprek (over de schouder) staat 
gelijk aan afluisteren.

Er moet een overheidsorgaan opgericht worden om de media te 
controleren.

Graag jullie mening naar: francois.vandebrul@vjv.info

Wij zullen alle antwoorden grondig bestuderen.
Privacy wordt voor honderd procent gegarandeerd.

Indien relevant gaan we dieper in op de stellingen en geven in 
ons volgend nummer meer duiding.

François Van de brul

mailto:francois.vandebrul@vjv.info
mailto:francois.vandebrul@vjv.info
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VJV  lid Anne Tilmont maakte eind 2010  de grote 
overstromingen mee in haar regio, met nachtelijke 
evacuatie van twee seniorieën, een kliniek en een 
overstroomde brandweerkazerne. Blijkbaar is er  nu 
nog steeds een grote onwetendheid over de vele 
bestaande internationale praktische oplossingen, 
producten en technieken om het vaak tragische 
leed te milderen. Ze vond het dus tijd voor actie, 
als doorgeefluik en infobaken. 

Het is een thema dat door veel burgers ogenschijnlijk 
wordt 'vergeten' of onbewust verdrongen, maar bij hevige 
regenval slapen ze toch niet gerust op hun twee oren, 
ondanks de vele beloften en aangekondigde werken. 
Terwijl er simpele manieren bestaan om een gebouw of 
domein te verdedigen, met doordachte doe het zelf 
technieken of commerciële oplossingen zoals zelfsluitende 
verluchtingsbakstenen, speciale stickers, gelzakken, 
wateralarmpjes, snel vast te klikken beschermingsplaten 
op de buitenmuur en veel meer. Men kan immers niet van 
de overheid verwachten dat die elk huis gaat verdedigen, 
temeer daar veel overstromingen niet meer van 
waterwegen komen maar van velden, onweer en riolen. 
Recente ervaringen tonen ook aan dat niet alle grote 
maatregelen efficiënt zijn (Clabecq/oktober: vernieuwd 
opvangbekken werkte maar op één kwart en 
alarmsysteem per GSM twee uur te laat bij de burger). 
Het heeft burgemeester Langendries zijn sjerp gekost en 
hij was niet de enige die een zware electorale prijs 
betaalde voor de overstromingen!
Anne T i lmon t i n fo rmee r t v i a de po r t aa l s i t e 
AquaPrevent.info in volle evolutie, weldra aangevuld door 
de overzichtelijke AquaAlarm.info met o.a. een snel 
overzicht van buitenlandse meteosites. Er komen een E 
book ‘Droge Voeten of Natte Voeten’, een overzicht van de 
bestaande en betaalbare oplossingen, naast efficiënt 
handelen voor, tijdens na watersnood en een apart luik 
waar men qua verzekering actief op moet letten - daar 

zitten soms nare verrassingen tussen (wagen, grotere 
bedrijven) hoewel de Belg via de brandverzekering relatief 
mooi is ingedekt. Verder conferences voor burgers of voor 
gemeenten en hulpdiensten, vertegenwoordiging op 
congressen enz.
De site omvat nu al veel achtergrondinfo, o.a. over de zin 
en onzin van zandzakken plus een compact resumé van 
weetjes en best practices. De Britse verzekeraars 
onderzochten bijvoorbeeld waarom de overstroomde 
eigenaar zich gemiddeld pas na drie keer indekt - ook 
verhelderend in de Europese context. 

Geen urban legends meer geloven

De publicaties omvatten nuttige weetjes en ontkrachten 
urban legends: “Deze erge overstromingen gebeuren maar 
om de X00 jaar...” Klinkklare onzin die de eigenaar in slaap 
sust, de echte frequentie vindt u op meteo.be, en het 
betert er niet op (internationaal + 420 %  sinds 1980 en 
meer Flash Floods!) 

Hoewel Anne dit alles met honderden bronnen en veel 
persoonlijk denkwerk heeft ingevuld, loopt haar 
persoonlijke aanpak geruststellend gelijklopend met die 
van het Britse FloodForum, een krachtige door de staat 
gesteunde structuur. 
Info te krijgen via : Anne Tilmont via atilmont@gmail.com  
en 067 637 974 (huiskantoor), 
GSM enkel voor dringende info: 0485 33 53 19. Zij kan 
uiteraard ook artikels op maat aanleveren aan het 
standaardtarief van uw medium. 
Mogelijke thema's: lokale en regionale overstroming 
linken aan het advies van Sir Michael Pitt, die in zijn lijvige 
rapport heel het veld op burgerniveau in kaart bracht. UK 
is veelgeplaagd, de frequentie van de overstromingen is er 
al jaren onvoorstelbaar. Overzicht van de bestaande en 
betaalbare oplossingen, efficiënt handelen voor, tijdens en 
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De VJV kan een ernstige rol spelen in het verspreiden van 
deze relevante info. Het gaat tenslotte om een 30.000 
overstroomde gebouwen voor november 2010 (met voor 
100 miljoen schadeclaims uitgekeerd door de 
verzekeringssector!) , met nog een staartje in februari. 
Extrapolatie op 5 jaar geeft een 75.000 kwetsbare 
gebouwen aan. 

mailto:atilmont@gmail.com
mailto:atilmont@gmail.com
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Welke dag -en weekbladen halen  2030 ?

De vaststelling dat de overgrote meerderheid van onze gedrukte media in moeilijkheden verkeert, is voorwaar geen denderend 
nieuws meer. Nu de vrije val van een aantal titels echter levensbedreigend lijkt, wordt het dat weer wel. Volgende cijfers doen allicht 
op menig media hoofdkwartier een alarmbel rinkelen.

Print okt.   2011
sept. 2012

okt.  2010
sept.2011

verschil in
        %

jan.-dec.
    2011

jan. –dec.
    2000

jan.-dec.
    1995

 Het 
Nieuwsblad

262.767 262.192 + 0,22 261.110 322.473* 430.865**

De Standaard 92.696 92.323 + 0,40 91.903 80.567 **

Het Laatste 
Nieuws

286.028 287.519 -0,52 286.774 280.014 249.795

De Morgen 52.400 53.002 -1,14 53.947 49.761 30.251

Gazet van 
Antwerpen

93.795 97.923 -4,22 99.092 119.488 136.911

Belang van 
Limburg

95.521 98.017 -2,55 98.075 102.206 99.149

De Tijd 30.193 32.272 -6,44 32.262 51.922 35.154

Totaal Nl 913.400 923.248 -1,07 923.163 1.006.431 982.125

Le Soir 75.866 78.855 -3,79 79.435 122.545 145.334

Sud Presse 101.011 109.110 -7,42 110.818 142.612 176.818***

La Libre 
Belgique

38.961 40.581 -3,99 41.192 52.501 60.170

La Dernière 
Heure

56.194 60.094 -6,49 60.866 77.031 68.791

Ed. de l’Avenir 88.055 90.256 -2,44 90.602 98.275 119.133

L’Echo 14.036 14.971 -6,25 14.868 28.141 19.651

Grenz-Echo 9.637 9.780 -1,46 9.818 10.113 10.311

Totaal Fr 383.760 403.647 -4,93 407.599 531.218 600.208

Algemeen 
Totaal

1.297.160 1.326.895 -2,24 1.330.762 1.537.649 1.582.333

Bron: Vlaamse  Nieuwsmedia/Les Journaux  Francophones Belges - * inclusief  Het Volk **De Standaard  bij  Het Nieuwsblad/De  
Gentenaar  en Het  Volk ***La Meuse, La Lanterne, La Nouvelle Gazette, Le Peuple/Le Journal de Charleroi.

In de papieren versie  tikken de Coreliobladen  De Standaard en Het Nieuwsblad opnieuw als enige positief af. De titels van De 
Persgroep  Het Laatste Nieuws en De Morgen boeren achteruit. De  Concentra bladen  Gazet van Antwerpen en Het Belang van 
Limburg scoren haast traditioneel negatief. De printverkoop van De Tijd daalt weliswaar met 6,44 procent,  maar dit wordt - zoals in 
volgende tabel aangetoond -  gecompenseerd door de digitale verkoop.
Het blijft bijzonder slecht gaan met de Franstalige pers. De Sud Presse  bladen  La Capitale, La Meuse, La Nouvelle Gazette en La 
¨Province  krijgen  een  ferme klap  net als  La Dernière Heure. Ook de zogenaamde ‘betere’ titels Le Soir en La Libre Belgique 
incasseren hun trimestriële afstraffing. L’Echo vormt, net als De Tijd, een geval apart. De laatste zeventien jaar werden er over de 
taalgrens dagelijks  zo maar eventjes  215.000 kranten minder verkocht. In vergelijking hiermee  scoren de Vlaamse  titels, met een 
dagelijks verlies van  68.000 nummers over dezelfde periode, nog redelijk goed. Bij Le Soir, die in het buitenland nog steeds doorgaat 
als de enige Belgische kwaliteitskrant, gaat in 2030 het licht uit, indien het blad aan dit tempo blijft afkalven. In Vlaanderen loopt 
enkel Gazet van Antwerpen een dergelijk gevaar. 
Meestal halen mediawatchers een waslijst oorzaken aan om de malaise van de Franstalige pers te duiden. Vroeger werd er ofwel 
verwezen naar de ‘kleine  gemeenschap met de kleine verkoopresultaten’ of naar het historisch feit dat Franstaligen en naar 
uitbreiding Zuid- Europeanen traditioneel minder kranten lezen. Oorzakelijk  dichter in de buurt is de Waalse voorkeur voor het Franse 
media -aanbod. Maar al bij al lijken dit toch te eenvoudige  vaststellingen om zulk een vrije val te verklaren. De Waalse economische  
crisis en de hiermee  gepaard gaande besparingen komen allicht meer in beeld om één en ander te verklaren. Illustratief hierbij  is de 
stijgende oplage van gratis krant Metro. Maar ook de late belangstelling voor productpositionering, internet  en marketing in het 
algemeen en de   berekende  aanbidding van het politiek correcte denken zorgen voor dit debacle.
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Print + Digitaal okt.  2011
sept.2012

okt.  2010
sept.2011

verschil in  % verschil in   aantallen

Het Nieuwsblad 264.688 262.423 + 0,86 +  2.265

De Standaard 99.121 95.817 + 3,45 +  3.304

Het Laatste Nieuws 287.302 287.826 -0,18 -524

De Morgen 53.361 53.651 -0,54 -290

Gazet van Antwerpen 94.311 98.418 -4,17 -4.107

Belang van Limburg 96.064 98.418 -2,39 -2.354

De Tijd 38.891 37.031 + 5,02 +  1.860

Totaal Nl 933.738 933.584 + 0,02 +     154

Le Soir 79.686 79.627 + 0,07 +       59

Sud Presse 102.441 109.421 -6,38 -6.980

La Libre Belgique 39.814 41.194 -3,35 -1.380

La Dernière Heure 56.658 60.288 -6,02 -3.630

Ed. de l’Avenir 88.191 90.267 -2,30 -2.076

L’Echo 17.322 16.824 + 2,96 +     498

Grenz-Echo* 9.637 9.780 -1,46 -143

Totaal Fr 393.749 407.401 -3,35 -13.652

Algemeen Totaal 1.327.487 1.340.985 -1,01 -13.498

Bron: Vlaamse Nieuwsmedia/ Journaux  Francophones  Belges  * Grenz-Echo: geen digitale versie

De digitale verspreiding van Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Morgen en L’Avenir geldt niet voor de volledige 12 maanden. 
Ook qua digitale verkoop laten de Coreliobladen positieve resultaten noteren. De Tijd blijft de sterkste stijger binnen de krantenmarkt, 
terwijl De Standaard bevestigt als derde Vlaamse krant. De zwaarste klappen vallen bij Concentra waar Gazet van Antwerpen zelfs 
dagelijks 4.107 kranten minder verkoopt. Aan dit tempo haalt de Antwerpse titel 2030 niet. Bij de Franstalige titels valt vooral het 
digitale resultaat van L’Echo op, terwijl ook Le Soir een positieve score bereikt. Toch valt alweer het verschil tussen de 
gemeenschappen op. Over de taalgrens daalt het krantenlandschap zelfs inclusief de digitale verkoop, terwijl Vlaanderen met de 
totale verkoop (print + digitaal) nipt uit de rode cijfers blijft.
Liggen bepaalde  Belgische dagbladen op spoed, dan schreeuwt  haast de ganse  tijdschriftenmarkt naar intensieve zorgen .

Weekbladen 
Nl.

okt.  2011
sept.2012

okt.  2010
sept. 2011

verschil in    
        %

jan. - dec.
    2011

jan. – dec.
    2001

jan. –dec.
    1995

Dag Allemaal 384.512 415.411 -7,44 412.809 335.808 341.312

Flair 104.859 115.903 -9,53 113.970 119.154 136.898

Humo 175.488 202.616 -13,39 197.105 230.336 242.634

Joepie 57.852 60.033 -3,63 60.819 55.113 52.809

Knack 104.914 111.281 -5,72 114.712 128.363 126.543

Libelle 215.968 222.554 -2,96 223.476 212.062 209.746

P-Magazine 42.529 50.776 -16,24 48.765 64.359       -

TV-G./ Primo 93.847 93.515 +   0,35 91.909 55.940 51.892

Story 151.484 164.672 -8,01 163.187 169.726 160.287

Teve-Blad 131.352 133.809 -1,84 133.326 207.505 207.024
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Trends/Tend* 37.055 37.561 -1,35 37.113 39.910 37.049

TV Familie 103.069 112.010 -7,72 110.884       - 61.441

Kr.West-Vl.** 74.980 74.793 +   0,25 74.372 81.450 74.498
Bron: Febelma/Cim *Trends + Tendances ** De Krant van West-Vlaanderen: Het Brugsch Handelsblad, De Weekbode, Het Kortrijks 
Handelsblad, De  Zeewacht en Het Wekelijks Nieuws

Weekbladen
Fr.

okt.  2011
sept.2012

okt.  2010
sept.2011

verschil in
        %

jan.- dec.
    2011

jan. – dec.
    2001

jan. – dec.
    1995

Ciné Télé 
Revue

288.699 311.900 -7,44 304.677 409.657 344.131

Femmes 
d’Aujourd’hui

93.817 96.119 -2,40 95.621 99.799 122.423

Flair  fr. 41.110 41.738 -1,53 41.528 58.341 57.330

Moustique 74.749 87.774 -14,84 85.190 135.488 179.594

Point de Vue 29.596 31.765 -6,83 31.462 43.835 60.861

Soir Magazine 56.374 55.783 +  1,05 56.611 78.762 89.052

Télé Pocket 37.914 40.191 -5,67 39.607 71.168       -

Télépro 120.454 123.521 -2,48 122.941 149.653 123.919

  Le Vif/Express 66.118 69.389 -4,72 68.781 85.300 80.478

Bron:Febelma/Cim

Op enkele kleine uitzonderingen na dalen de verkoopcijfers over de hele lijn. Bij de zwaarste slachtoffers behoren P-Magazine, Humo 
en Moustique. Ook de Vlaamse populaire titels Story, Dag Allemaal en TV  Familie verliezen fors. De goedkopere tv-bladen houden 
stand net als de vrouwenweekbladen op uitzondering van de Vlaamse Flair. De cijfers van de Roularta-bladen Le Vif en Knack 
voorspellen weinig goeds. De lijst met positieve resultaten is angstaanjagend kort.

Ook bij de magazines vallen er veel slachtoffers. In  Vlaanderen  is Ché een opvallend slachtoffer met – 13,52 procent naar 21.630 
exemplaren. In Wallonië gaat Gaël in het rood met -11,21 procent naar 31.773 ex. Feeling krijgt een klap van – 8,22 procent , terwijl 
Goed Gevoel lichtjes stijgt met 0,07 procent. Een positieve uitzondering in Vlaanderen is alweer Menzo dat met 5,03 procent stijgt. Bij 
de zgn. tweetalige magazines is Grande met -20,94 procent de grootste pineut, terwijl Nest(-3,87%) en Plus(-1,32 %) de schade 
kunnen beperken.

Guy Freiermuth
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MIJN SELECTIE UIT NIEUWSBRIEVEN VOOR 
PROFESSIONALS
(Bron: internationale Wijninformatiecentra) 

Argentinië - Bulk in opmars
De internationale bulkhandel in wijn floreert als nooit tevoren. 
De keerzijde van deze ontwikkeling laat zich voelen bij  de 
afzet  van gebottelde wijnen.
Australië - Bulkwijnen in trek
Ook Australië behoort tot de groep wijnlanden waar de export 
in bulk momenteel een sterke groei doormaakt. De verklaring 
hiervoor is eenvoudig: substantiële prijsreductie is daarvan 
een belangrijk instrument om de concurrentiekracht te 
verhogen.
Australië - Oogst 2012 beste sinds 20 jaar?
Na jaren van droogte, hittegolven, natuurbranden en 
overstromingen met daar bovenop een belangrijke ongunstige 
ontwikkeling van de wisselkoersen ten opzichte van 
belangrijke buitenlandse markten kan de Australische 
wijnindustrie eindelijk weer eens opgelucht ademhalen. Reden 
hiervoor: de nagenoeg perfecte omstandigheden tijdens het 
groeiseizoen voor de oogst 2012 in alle belangrijke 
wijngebieden van het land. Dit heeft over de hele lijn en voor 
alle druivenrassen geresulteerd in perfect rijpe druiven en 
wijnen met uitzonderlijk veel kleur en concentratie. Vandaar 
de historische vergelijking met het jaar 1992. De Australiërs 
koesteren voor hun betere wijnen ook hoge verwachtingen 
wat betreft de Chinese markt. Ze nemen daar momenteel de 
tweede plaats in na de Fransen.
Frankrijk - Oogst 2012
Volgens berekeningen ligt de wijnopbrengst veel lager dan 
vorige jaren en wordt zij in de statistieken genoteerd als de 
kleinste sinds 1991. Schuld aan die kleine opbrengst is een 
opeenvolging van nachtvorst, regen van april tot en met juni, 
plaatselijk felle hagel, plus het grootschalig optreden van 
onregelmatige bloei, coulure en zogeheten cryptogame ziekten 
als meeldauw  en oïdium. De hittegolf in augustus heeft al 
evenmin goed gedaan, maar zorgde voor stress en 
zonnebrand.
De Champagne oogstte ruim een kwart minder dan normaal 
als gevolg van een rampzalig verlopen groeiseizoen. In de 
Bourgogne en de Beaujolais is de balans voor 2012 al evenmin 
rooskleurig (10 tot 15% minder opbrengst). Deze streken 
hebben namelijk extreem zwaar geleden door diverse zware 
hagelbuien tussen eind juni en augustus. Streken zoals Hautes 
Côtes de Beaune als Hautes Côtes de Nuits en vooral de hoger 
gelegen delen van Meursault, Puligny, Volnay  en Pommard 
kregen de volle laag, wat in bepaalde gevallen tot oogstverlies 
van 60% leidde. Beter nieuws voor de Elzas, ondanks de 
problemen van schimmelziekten, maar de schade bleef 
beperkt. De Languedoc-Roussillon kreeg diverse keren last van 
hagel maar de schade bleek uiteindelijk nogal mee te vallen. 
Bordeaux houdt steeds meer rekening met een bescheiden 
oogst. Weliswaar heeft men daar veel minder hagelschade 
gehad dan in de Bourgogne. In de Sud-Quest zag het er 
behoorlijk positief uit. Er werd zelfs meer geproduceerd dan in 
2011. De Loire rekende 10%  minder opbrengst. Een plusje 
qua opbrengst voor de Savoie en een min voor de met 
meeldauw  geplaagde Jura. Een bescheiden productie valt ook 
op de merken in het Rhône gebied ook door aanvallen van 
coulure en millerandage en de nodige hagel. Idem voor de 
Provence. Corsica in ’ splendid isolation’ met het Franse vaste 
land kijkt naar een meer opbrengst van 10%.
Italië - kleine oogst 2012
Dit is het gevolg van een vroege hittegolf en een te warme 
lucht afkomstig vanuit de Sahara. Behalve voor hitte heeft 

deze warme lucht gezorgd voor ernstige droogte waar de hele 
Italiaanse landbouw  veel last heeft van gehad. Schade: 1 
miljoen euro. Behalve de droogte kregen vele regio’s ook te 
maken met hagelbuien. Dat was bijvoorbeeld het geval in de 
omgeving van Asti en Piemonte. Toch is het niet louter 
kommer en kwel, want de kwaliteit van de rode wijnen zijn 
bijzonder goed.
Nieuw-Zeeland-Nieuw exportrecord
Hoewel Nieuw-Zeeland minder dan 1%  van de totale 
wijnproductie in de wereld voor zijn rekening neemt, is het wel 
uitgegroeid tot de tiende wijnexporteur in de wereld. In 
volume staat het op de elfde plaats. Het volume steeg met 
16%, de waarde met 8%. Hou er wel rekening mee dat een 
groot deel van de export geschiedt in bulk. Met het oog op de 
marktregeling - lees: handhaving van de druivenprijzen - zijn 
de afgelopen jaren geen nieuwe wijngaarden aangeplant. Bij 
een aanhoudende vraag zou die situatie dus makkelijk kunnen 
leiden tot prijsverhogingen.
Oostenrijk-kleine oogst 2012
Ondanks problemen met winter-, nachtvorst en hagel die voor 
miljoenenschade aan de wijngaarden en een kleine opbrengst 
gezorgd hebben, is de Oostenrijkse wijnindustrie optimistisch 
gestemd over de kwaliteit van de oogst 2012.
Spanje-kleine oogst 2012
Minder volume, maar hogere prijzen. De prijzen van de 
bulkwijnen zijn intussen al fors gestegen te opzichte van vorig 
jaar. De pluk begon medio augustus voor witte rassen in La 
Mancha en Andalucia. In het noorden zorgde vorst in februari 
voor late knopvorming. Als gevolg van droogte bovenop een 
winter met nauwelijks neerslag ligt in een groot deel van het 
land de opbrengst 15 tot 20%  lager dan in 2011. Om de 
gevolgen van de droogte enigszins te beperken mocht in 
Rioja, met name in Rioja Baja, irrigatie toegepast worden. Ook 
had het gebied last van rode spinnen. Ribera del Duero oogst 
15% minder dan in 2011, Navarra speelt rond de 5% minder 
oogst. Het goede nieuws is de hoge kwaliteit van de wijnen.
Spanje-Ribera del Duero 2011 ‘excellent’

De DO  Ribera del Duero, die dit jaar zijn 30e verjaardag viert, 
heeft het oogstjaar 2011 geklasseerd als ‘excellent’. 
Opmerkelijk is dat dit voor het derde opeenvolgende jaar 
gebeurt is, want ook 2010 en 2009 kregen de hoogst 
mogelijke kwaliteitsbeoordeling. 
Zuid-Afrika- Groter exportvolume bulk dan fles
Nogmaals bulkwijn, nu uit Zuid-Afrika. Ook hier vormen ze een 
steeds serieuzere concurrentie voor de gebottelde wijnen. De 
Zuid-Afrikaanse wijnuitvoer als geheel groeide met 9%, wat 
weer positief was na de inzinking in 2011.

Georges De Smaele, wijnkenner.  

OOGST 2012 - ENKELE WIJNWEETJES
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Naast een rijk gevulde journalistieke carrière heeft 
VJV-lid Freddy Michiels reeds een behoorlijk palmares 
aan boekpublicaties op zijn actief. Na ‘Het Groot 
Sinjorenboek’ en ‘Het Antwerps Zak- woordenboek’ 
werd enige tijd geleden op het Schoon Verdiep van het 
Antwerps Stadhuis zijn nieuwste pennenvrucht boven 
de doopvont gehouden: het Zakwoordenboek 
Antwerpse Uitdrukkingen.

Uitdrukkingen en gezegden worden vandaag ook wel eens 
‘oneliners’ genoemd. Soms ontstaan ze impulsief, toevallig, in 
de loop van een gesprek, tijdens een hoogoplopende ruzie of 
als reactie op een uitspraak van een ander. Volgens Freddy 
Michiels kan het in kaart brengen en oplijsten ervan geenszins 
als een exacte wetenschap beschouwd worden want dagelijks 
ontstaan er nieuwe, vaak grappige formuleringen. Als 
Antwerpenaar en schrijver bracht hij in het boek ongeveer 
tweeduizend Antwerpse uitdrukkingen en gezegden samen. 
Ze werden overzichtelijk gerangschikt, in fonetisch Antwerps 
voorgesteld en voorzien van een begeleidende Nederlandse 
vertaling en/of betekenis.

Vanuit de vaststelling dat geen andere dialect zo sappig, 
grappig en kleurrijk is als het Antwerps typeren de Antwerpse 
uitdrukkingen en gezegden het jargon van de Sinjoren 
(inwoners van Antwerpen) dat zich ook via de media zoals 
radio, televisie en film gretig laat verspreiden. Vaak vormen zij 
de basis voor geslaagde reeksen zoals De Matroesjka’s, Frits 
en Freddy, Zot van A  of voor theaterstukken zoals onder meer 
opgevoerd door het Echt Antwerps Theater. Als geen ander is 
het Antwerps dialect aan de talrijke invloeden die via de 
haven of via de talrijke bezetters op de metropool zijn 
afgekomen. Als toemaatje brengt Rudy  Mannaerts, de 
flamboyante pastoor van de volkse Sint-Andriesparochie, die 
jaarlijks zijn eredienst met Pinksteren in het Antwerps dialect 
verzorgt, het voorwoord van dit vlot leesbare zakwoorden- 
boek.

                        Door Walter Ego

BOEKBESPREKING:ANTWERPSE UITDRUKKINGEN
Meer dan 2000 Antwerpse Uitdrukkingen en gezegden

ANTWERPSE UITDRUKKINGEN, Freddy Michiels, Uitgeverij 
Artus,  2012, 210 pagina’s,  ISBN 978 90 7904 818 2, prijs: € 
15,95.
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WONEN MET STIJL – Tijdloos Wegdromen 3

Patrick Retour is reeds jaren lid van de Vlaamse 
Journalisten Vereniging en brengt naast talloze 
journalistieke bijdragen over allerlei l ifestyle 
onderwerpen in kranten en tijdschriften met de 
regelmaat van de klok ook al lerlei st i j lvol le 
boekpublicaties over  lifestyle en interieurinrichting. In 
de reeks ‘Wonen met Stijl’, uitgegeven door de 
Standaard Uitgeverij verscheen van zijn hand zopas het 
prachtig geïllustreerd boek ‘Wonen Met Stijl – Tijdloos 
wegdromen 3’

In dit boek bezoekt auteur Patrick Retour twintig exclusieve 
woonprojecten in Europa. Hierbij passeren zowat alle denkbare 
woonstijlen de revue, gaande van klassiek, doorleefd eigentijds 
tot strak, gestroomlijnd en modern. Naast de tekstuele 
beschrijvingen bevat het boek een schat aan inspirerende foto’s, 
gerealiseerd door Mich Verbelen en Eddy  Vangroenderbeek. 
Achter de gevels doen ook de bewoners hun verhaal. Zo komen 
onder meer kunstenaar Thierry  Van Vreckem, topcouturier Stijn 
Helsen en designgoeroe Jan des Bouvrie hun verhaal brengen in 
hun eigen interieur. Het boek is niet alleen beschrijvend. Het 
bevat een groot aantal praktische tips die de lezer inspireren 
rond thema’s als bouwen en verbouwen, inrichten, restylen en 
renoveren met respect voor het verleden. Het is tevens een 
wegwijzer naar specialisten die van dienst kunnen zijn bij het 
creëren, afwerken of vervolmaken van de woning. Persoonlijke 
adviezen van onder meer Pieter Porters, Ilse De Meulemeester, 
Scapa, Elbeko, Peter Deckers, Flamant, Dauby, Suzy  Paesmans, 
Avantgarden, Jos Vanderperren, Marcotte Style, ATAG, 
Viessmann en Weinberger lopen als een rode leidraad doorheen 
het boek.

                                    Door Walter Ego

WONEN MET STIJL – TIJDLOOS WEGDROMEN 
3, Patrick Retour, Standaard Uitgeverij, 2012, 
vierkleurendruk, gebonden met stofwikkel, 
224 pagina’s, ISBN 978 90 02 25197 9, prijs: 
€ 39,95.

Haiku

Mededeling

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van 
Haiku-kern Antwerpen vzw richt deze een 
haiku wedstrijd in. Het volledige reglement 
vindt u op www.haiku.be

het kleurrijke blad
opgejaagd door de wind
valt plots neer

Ik heb dit vers geschreven ter nagedachtenis 
van Bart Mesotten, stichter van het Haikoe-
centrum Vlaanderen en van het haiku-
tijdschrift VUURSTEEN.
Bart overleed op 23-11-2012 op 89jarige 
leeftijd.

Ferre Denis

http://www.haiku.be/
http://www.haiku.be/
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JONGERENMEDIADAG – Gent  (verslag)

Op initiatief van mediaminister  INGRID LIETEN 
organiseerde het departement Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media voor  de eerste maal in Gent een 
Jongerenmediadag. Bedoeling van het initiatief 
was een kruisbestuiving te bewerkstelligen tussen 
jongeren en de klassieke media.

De verwachtingen overtroffen

De target van tweehonderd inschrijvingen werd ruim 
overtroffen want niet minder dan tweehonderd twintig in 
media en journalistiek geïnteresseerde jongeren gaven op 
7 november 2012 present in het Gentse ICC. Hiermee 
werd het overduidelijke bewijs geleverd dat er in 
Vlaanderen een hoopgevende onderlaag aanwezig is voor 
de toekomstige werking van de Vlaamse media. Naast 
studenten uit de gerichte media- en journalisten-

opleidingen kwamen ook een groot aantal jongeren 
opdagen die niet in de klassieke opleidingen zitten, onder 
meer in Stamp Media. Via diverse workshops werden zij 
enerzijds geconfronteerd met de realiteit van de 
mediawereld en fungeerden zij anderzijds als ideeënbox 
voor de vertegenwoordigers van de actieve media. 
Alleszins een vruchtbaar platform voor contacten in beide 
richtingen die zeker ook kunnen leiden tot beloftevolle 
rekruteringsmogelijkheden.

Een boeiende mediatoekomst

Meteen werd met deze eerste Jongerenmediadag de 
aanzet gecreëerd voor een overkoepelend platform tussen 
jongeren en mediabedrijven. Geen ijdele doelstelling want 
nu reeds schenken heel wat mediabedrijven actief 
aandacht aan de jeugdige doelgroep en worden jongeren 
actief betrokken bij allerlei programma-inhouden en 
initiatieven. Maar toch is er nog werk aan de winkel want 
op diverse plaatsen bestaat er nog steeds een 
spanningsveld tussen professionele of freelance-
journalisten en bijvoorbeeld met de lokale omroepen. 
Toch overheerste bij deze Jongerenmediadag de 
boodschap dat het, vooral in dit vak, van essentieel 
belang is dat jongeren de kans krijgen om, onder meer 
via stages, de juiste att i tude en de vereiste 
mediavaardigheden aan te leren om op deze wijze de 
opgedane theoret ische kennis in vo lwaard ige 
praktijkervaring om te zetten. 

Uit het verslag van de diverse workshops bleek 
o v e r d u i d e l i j k d a t d e o r g a n i s a t i e va n d e z e 
Jongerenmediadag als zeer waardevol en nuttig werd 
ervaren en dat het initiatief zeker voor herhaling vatbaar 
is.

Walter Van den Branden
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