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E-MAGAZINE 
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Hier kijkt Nederland naar 
Wie denkt dat er geen televisie meer gekeken  
wordt, heeft het mis. We kijken selectiever en  
we kijken op het moment dat het ons het  
beste uitkomt, maar kijken doen we. Een overzicht  
van hedendaagse kijkcijferkanonnen. 

Bekende Radio- en tv tunes 
Je herkent ze meteen, omdat je ze zo vaak 
gehoord hebt. Maar weet je nog waarvan? 
Luister met je ogen dicht en waan je weer 
voor even in die tijd van toen. 8

10

4

12
22

Dubbelinterview 
Burgemeester Pieter Broertjes gaat in gesprek met 
Anniko van Santen van Opsporing verzocht over de 
bijzondere sfeer van de mediastad. Mediawethouder 
Wimar Jaeger spreekt met Frits Sissing van Tussen 
Kunst & Kitsch over het belang van de media voor 
Hilversum en de toekomst van de mediastad. 

Programma 100 Jaar Mediastad Festival 
Hilversum Mediastad bestaat 100 jaar. Vier het mee op  
zaterdag 26 mei en zondag 27 mei met muziek, live  
uitzendingen van radio en tv, meet&greets voor  
de allerkleinsten en de Media Mile Vossenjacht.

Mediamakers in het wild
Hilversum Mediastad is ook een dorp van media-
makers. Grote kans dat je in de Mediastad zo’n  
mediamaker tegen het lijf loopt. Daar kijkt een  
Hilversummer doorgaans niet van op.

http://www.livehilversum.nl
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HILVERSUM MEDIASTAD, STAD VAN VERHALEN
Hilversum is de stad van verhalen. Beelden gaan vanuit onze Mediastad de hele wereld 

over dankzij de nieuwste mediatechnologie. Hilversum loopt daarin voorop en daar mogen  

we trots op zijn. Hilversum is in 100 jaar uitgegroeid van schapendorp tot Mediastad.  

Maar liefst 12 duizend mensen verdienen hun brood in de creatieve industrie, waarvan de Hil-

versumse mediabedrijven de motor zijn. Nog niet zo lang geleden zaten we ’s avonds massaal 

aan de buis gekluisterd. Televisie is nu nog een belangrijk medium, maar mediagebruik en 

daarmee ook het kijkgedrag veranderen in rap tempo. De mediawereld moet zich aanpassen 

aan deze ontwikkelingen. Het is de vraag hoe we die veranderingen in Hilversum vormgeven.  

Om bestaansrecht te houden als Mediastad, hebben we onder meer getalenteerde media-  

makers nodig. Die komen steeds vaker van buiten onze landsgrenzen. Hoe maken we  

Hilversum aantrekkelijk voor deze mensen? En hoe houden we onze stad leefbaar en  

bereikbaar, zodat we hier omgeven door natuur samen prettig kunnen wonen? Ik ben ervan 

overtuigd dat we in onze stad de juiste antwoorden op deze vragen zullen vinden, zodat we 

over 100 jaar nog steeds trots kunnen zijn op onze Mediastad in het groen. 

In dit E-magazine blikken we terug en kijken we vooruit op 100 jaar mediageschiedenis.  

Dat doen we samen met Hilversummers en Hilversumse mediamakers. Lees de verhalen en 

bekijk de foto’s en filmpjes. Op zaterdag 26 en zondag 27 mei vieren we het eeuwfeest van 

de Mediastad. Ik nodig u van harte uit dit Mediafestival live mee te vieren.

Pieter Broertjes

Burgemeester Hilversum Mediastad

http://livehilversum.nl
https://livehilversum.nl/100jaarmediastad/
https://livehilversum.nl/100jaarmediastad/
https://youtu.be/wvjZDKtuInk


Media
makers  
in het 
wild 

Hilversum Mediastad is ook een 

dorp van mediamakers.  

Grote kans dat je in de Media- 

stad zo’n mediamaker tegen 

het lijf loopt. Daar kijkt een  

Hilversummer doorgaans niet 

van op of om. Ze wonen name- 

lijk bij ons in de straat, je ziet 

ze op de sportclub of je staat 

naast ze op het schoolplein. 

Bovendien gaan BN’ers en  

mediamensen van voor en  

achter de schermen hier ook 

naar de kapper, de visboer, de 

boekwinkel. Ze kopen bloemen 

of bonbons en zitten op het 

terras. Heel Hilversums,  

heel gewoon.

AMIN USMAN BOEKHANDEL VOORHOEVE  

“Veel mediamakers zijn hier vaste klant. Sommigen zijn bekend van beeld, 

anderen werken achter de schermen. Al decennia lang komen zij ‘ge-

woon’ bij ons in de winkel: Johan Derksen, Cisca Dresselhuys, Sascha 

de Boer, Soms komen ze ook samen, zoals Sonja Barend met haar 

toenmalige redacteur/regisseur Ellen Blazer. Het leuke van onze 

winkel is dat mediamakers die bijvoorbeeld zelf een boek hebben 

geschreven, dat op hun beurt weer bij ons komen presenteren 

en signeren.” 

“Regelmatig komen programmamakers boeken halen, om  

bijvoorbeeld op tafel in beeld neer te leggen. Of ze draaien 

een shot in de winkel. Van Kooten en De Bie draaiden 

in onze vorige winkel hun boekenweekaflevering. Zij 

kwamen trouwens eens spontaan binnen, toen Youp 

van ’t Hek net signeerde. Nou, toen ontplofte de win-

kel wel. Maar verder zijn Hilversummers opgegroeid 

tussen de Bekende Nederlanders en mediamakers. 

Wij, maar ook onze klanten en gasten, raken er niet 

opgewonden van als we ze tegenkomen. Toeristen 

en mensen van buiten Hilversum wel. Of jonge 

kinderen, zoals laatst bij vlogger Monica Geuze 

of illustrator Jill. Maar hoe ‘bekend’ ook, iedereen 

krijgt dezelfde behandeling. Als ik iemand niet 

persoonlijk ken, dan vraag ik altijd gewoon:  

‘Op welke naam kan ik de bestelling zetten?’” 

4  livehilversum.nl
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JERRY DE VRIES MOUT 

“Mediamakers van verschillende studio’s en omroepen houden regelmatig hun borrels in onze foodhall 

en brouwerijcafé. Dan heb je veel tv- en/of-radiomakers bij elkaar; mensen van voor en achter de scher-

men. Je ziet presentatoren trouwens ook regelmatig op het terras, in de serre of bij de haard zitten. Vaak 

heb ik dat niet eens door: je ziet een bekend gezicht en zegt al snel ‘hoi’. Dan vergeet je even dat zij jou 

natuurlijk helemaal niet kennen. Ons personeelsbeleid is juist om dat niet te doen: geen ‘ik zag je gister 

nog in Expeditie Robinson!’ Iedereen gewoon en op dezelfde manier bedienen zonder voorkeursbehan-

delingen. Je wilt niet dat er in de zaak gekletst wordt van ‘daar heb je die en die’ of dat mensen dan gaan 

wijzen; iedereen moet hier gewoon lekker kunnen komen. Bij bekende voetballers blijkt dat trouwens 

lastiger dan bij mediamakers. Zeker kleine kinderen gaan er meteen op af voor een foto of handtekening. 

MOUT is ook weleens het decor voor opnames of fotoreportages. Op maandagochtend neemt Radio 538 

voor een YouTube-kanaal hier interviews op. Da’s prima, want dan is het nog niet zo druk. Want het hier 

stil krijgen, zoals tv-makers eisen, is niet zo makkelijk.’ 

SIJMEN SIER VISHANDEL HILVERTSHOF 
“Mensen achter de schermen herken ik niet, maar die zullen hier vast weleens vis kopen of eten. Onder 

onze vaste klanten zijn tv-presentatoren van toen en nu, bijvoorbeeld van woonprogramma’s, maar ook 

bekende panelleden. Een enkele keer reageert een andere klant op hen. Kijk, de een vindt dat prima en 

de ander heeft daar geen zin in, want die zit net even lekker zijn broodje vis te eten. Dat merk je dan 

meteen aan de reactie en dan is het ook klaar.” 

“RTL heeft hier in de zaak eens een nieuwsitem opgenomen, toen het over voedselhygiëne ging. En 

de kok van Koffietijd komt hier zijn vis halen. Dan neemt hij ook meteen wat mee voor thuis. Voor ons 

zijn die mediamakers in de zaak niet zo spannend, hoor. We zitten hier al veertig jaar. En we komen uit 

Volendam, hè. Daar stikt het van de artiesten. Bij artiesten zijn de reacties wel anders, hoor. Daar willen 

omstanders soms mee op de foto. Nee, we zijn nogal nuchter en volgens mij vinden bekende mensen 

juist dat gewone leuk.”

YOURI ERADES YOUR COFFEE
“Mediamakers komen vaak ’s ochtends en niet tijdens drukke lunchpieken. Althans die indruk heb ik.  

Ze duiken het liefst in een hoekje of kiezen voor een tafeltje boven. Uit het zicht, zoals Johnny de Mol 

en zijn vriendin laatst nog. Achter de schermen heeft personeel het er dan wel even over, maar de  

bediening is net als bij elke andere gast. Als iemand vaker komt, zoals een visagiste, weet je een beetje 

wat die persoon lekker vindt. 

Een presentator kwam regelmatig lunchen en nam zijn baby zoontje mee. Maar zo iemand staat altijd in 

de schijnwerpers, dus ik begrijp wel dat ze rustigere momenten opzoeken. Programmamakers zoeken 

ook altijd een mooi plekje met goed licht en weinig geluid. Dat laatste lukt niet altijd. Van onze koffiebar 

hebben ze ooit opnames gemaakt voor het programma Koffietijd. En een kinderprogramma kwam hier 

eens een taart bakken en filmen. Onlangs vierde de moeder van Yolanthe haar verjaardag boven. Toen 

dochter met tig koffers hier binnen kwam, keken gasten wel even op, ja. Dat merk je even aan de sfeer. 

Maar die buzz is ook meteen weer voorbij. Dat is wel typisch Hilversums.”

TON VAN DE POL TON’S BINDERIJ 

“Vroeger zag je mensen nog weleens opkijken als er een bekende van tv door de Gijsbrecht liep. Dat is 

toch normaler geworden. Tineke de Nooy komt, als ze in Nederland is, hier bloemen kopen. Dat is een 

schat van een mens. Marga van Praag ook; zij houdt van fijne boeketjes en kan heel gezellig kletsen. 

Dan vertelt ze van alles, ook over werk. Zij kon het ook altijd goed vinden met mijn moeder. Nee, andere 

klanten staan er niet van te kijken als er een bekende in de zaak staat; dat is hier gewoon. Mensen zijn 

mensen, toch?” 

“De eigenaar van Studio Baarn komt hier grote stukken voor in de studio halen en neemt dan meteen 

bloemen mee voor thuis. De NOS vierde vroeger altijd alles met bloemen; die lieten ze dan door chauf-

feurs ophalen. Dat is nu niet meer zo. Er is ook weleens gefilmd in de zaak. Door een kookprogramma 

waar iemand dan kookt voor een ander. Toen filmden ze hoe hij boodschappen deed en bij mij bloemen 

voor op tafel kocht. Vervolgens werd ik door die uitzending en alle herhalingen op straat herkend!”

http://www.livehilversum.nl
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Hoe kijken mediaprofessionals tegen de toekomst van de media aan? Wat zien zij als 

de belangrijkste ontwikkelingen in het mediagebruik? Blijft liniair tv kijken bestaan? 

Of bestaat het luisteren naar de radio en het kijken naar een televisie in je woon- 

kamer straks niet meer? De ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Weten zij waar  

het naartoe gaat? Verschillende mediaprofessionals laten hun blik schijnen op de 

toekomst en doen een voorspelling. 

Mediaprofessionals  
voorspellen de toekomst  
van de media

‘De macht ligt bij de kijker’

http://livehilversum.nl
https://youtu.be/DB7wYGPpo-A
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‘Massa bereik en 1-op-1 content’

‘Content mede bepalen’

http://livehilversum.nl
https://youtu.be/EImt3kCr6iI
https://youtu.be/lpafqEU1Tu0
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tv tunes
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Herken jij deze nog? 
Vast wel, maar waar ken je die bekende radio- of televisietune ook alweer 

van? Sluit je ogen en luister mee met het Metropole Orkest. Zij hebben 

hun thuisbasis in Hilversum en spelen achter elkaar door de bekende  

radio- en televisietunes. Waan je weer even in de tijd van toen. Doe de 

quiz en raad de programma’s waar ze bij horen. Een feest van herkenning. 

Download het quiz formulier.

Naam:                                                                        

Woonplaats:                                                            

1. (omroep)                                                                                                      

2. (omroep)                                                                                                      

3. (omroep)                                                                                                      

4. (omroep)                                                                                                      

5. (omroep)                                                                                                      

6. (omroep)                                                                                                      

7. (omroep)                                                                                                      

8. (omroep)                                                                                                      

9. (omroep)                                                                                                      

10.                                                                                                                   

11.                                                                                                                   

12.                                                                                                                   

13.                                                                                                                   

14.                                                                                                                   

15.                                                                                                                   

16.                                                                                                                   

17.                                                                                                                   

18.                                                                                                                   

19.                                                                                                                   

20.                                                                                                                   

21.                                                                                                                   

22.                                                                                                                   

23.                                                                                                                   

24.                                                                                                                   

25.                                                                                                                   

DE TV-TUNE TEST

MAIL & WIN
Denk je dat je er heel veel goed hebt, mail je formulier  
dan naar info@hilversummarketing.nl en wie weet behoor 
je tot de winnaars. Onder de goede inzendingen verloten 
we 4x2 kaartjes voor een exclusief kijkje achter de  
schermen bij het Metropole Orkest en het bijwonen 
van de repetities in het Muziek Centrum van de Omroep 
(MCO) in Hilversum. 

klik hier voor de quiz

http://www.livehilversum.nl
https://livehilversum.nl/wp-content/uploads/2018/05/TV-Tunes-Quiz.pdf


https://livehilversum.nl/wp-content/uploads/2018/05/TV-Tunes-Quiz.pdf
mailto:info@hilversummarketing.nl
https://youtu.be/PS92_Z7KnOA
https://youtu.be/PS92_Z7KnOA


In het kader van Hilversum 100 jaar Media- 

stad ging burgemeester Pieter Broertjes 

informeel in gesprek met Anniko van Santen 

(gezicht van Opsporing Verzocht, zelf  

Hilversumse) en knoopte mediawethouder 

Wimar Jaeger een ongedwongen dialoog  

aan met Frits Sissing. Beide AVROTROS- 

presentatoren droomden als kind van een 

carrière in Hilversum en aldus geschiedde.

We 
onder-
schatten 
hoe  
bijzonder 
het is  
dat we 
Media
stad 
zijn

bekijk hier het gesprek

ANNIKO VAN SANTEN weet nog hoe 

ze als elfjarig meisje “met de trein uit Roermond 

naar Hilversum kwam, voor een kinderhoorspel. 

Dat vond ik superspannend: we gaan nu bek-

ende Nederlanders zien! Ik vind het nog steeds 

heel mooi dat ik hier nu werk en woon. We onder-

schatten als Hilversummers misschien ook wel 

hoe bijzonder het is dat we Mediastad zijn.”

Volgens Pieter Broertjes blijft het hard werken 

om op alle fronten – bereikbaarheid, natuur, 

wonen en werken, veiligheid – de balans te vin-

den in “ons uit de hand gelopen schapendorp”. 

In totaal houden 12.000 mensen in Hilversum 

zich met media bezig, van wie ongeveer de helft 

op het Media Park actief is. “Dat vertelde ik eens 

aan Eberhard van der Laan en die zei: nu ga ik 

even aantekeningen maken. Want het komt bijna 

niet voor dat een dorp met 90.000 inwoners zo’n 

concentratie heeft van één ‘product’. We moeten 

dat blijven faciliteren.”

10  livehilversum.nl

https://youtu.be/ZTis5JzIe4Y
https://youtu.be/ZTis5JzIe4Y
http://livehilversum.nl


  livehilversum.nl 11

Ook FRITS SISSING kwam 

als kleine jongen vanuit Baarn met 

de trein naar Hilversum, dromend 

van een tv-carrière. “Het Media Park 

geeft wel een meerwaarde, het heeft 

een energie waar ik blij van word. 

Maar je zou ook een reden moeten 

hebben erheen te gaan als je niet 

bij de tv werkt, bijvoorbeeld met ki-

jkjes achter de schermen. Het moet 

daar de Silicon Valley van de media 

worden.” En dat is precies wat ook 

Wimar Jaeger beoogt. “We hebben 

alle kaarten in handen om wat ik maar 

even de vibe noem op het Media Park 

te creëren. Het moet echt gaan leven. 

We werken momenteel aan een groot 

plan om ruimtelijk te laten zien wat je 

allemaal kunt doen, met bijvoorbeeld 

een hotel, studentenwoningen en 

mediaopleidingen. Een plek waarvan 

mensen zeggen: daar moet ik zijn!”

bekijk hier het gesprek

http://livehilversum.nl
https://youtu.be/8mx0vC4Z-CM
https://youtu.be/8mx0vC4Z-CM
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ZATERDAG 26 MEI

20.00 uur Marktplein open 

20.30 uur Radio 538 DJ’s on Tour  

met live optreden van Vinchenzo 

01.00 uur Einde

 >> Het meenemen van eigen consumpties 
     is niet toegestaan
 >> Er wordt geen alcohol geschonken aan 

     jongeren onder de 18 jaar

20.00 UUR RADIO 538 DJ’S ON TOUR 

Zaterdag barst het muziekfestival vanaf 20.30 uur los 
op het Marktplein. De 538 DJ’s on Tour draaien dan 
hun favoriete hitlijsten van Radio 538. Jong en oud 
kan lekker mee zingen, luisteren en swingen.  
Ook is er een live optreden van Vinchenzo,  
finalist van The Voice. Het muziekfestival  
duurt tot 1.00 uur. 

PROGRAMMA 100 JAAR HILVERSUM MEDIASTAD FESTIVAL

21.00 UUR VERONICA DRIVE-IN SHOW 

Vanaf 21.00 uur klinkt de muziek met de bekende hits 
van toen in het grand café van theater Gooiland.  
Een memorabele avond voor alle  
Hilversummers die van disco  
houden met de aloude bekende  
dj’s Erik de Zwart en Ad Bouman.  
Zij draaien hits uit de jaren ’70 en  
’80 waarop net als vroeger lekker  
gedanst kan worden. 
De drive-in shows van Veronica 
toerden met hun bekende dj’s  
in de beginjaren van de  
piratenzender door  
het hele land. 

THEATER GOOILAND 

MARKTPLEIN

>> Alle activiteiten tijdens 100 jaar Media- 
     stad Festival zijn gratis toegankelijk

Vinchenzo in The Voice

20.00 uur Opening voor genodigden

21.00 uur Veronica Drive-in Show,  

the old school edition

01.00 uur Einde

http://livehilversum.nl
https://youtu.be/MSSlDG8o6pw
https://youtu.be/3_9e1lddWa8
https://youtu.be/IFvdNTjyS6Y
https://youtu.be/IFvdNTjyS6Y
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ZONDAG 27 MEI
10.00 UUR STORMBAAN  
Op 27 mei zijn er vanaf 10.00 uur live televisie opnames 
van de RTL Telekids spelshow ‘Hou ’t Schoon - De Afval-
race’. Ongeveer 150 Hilversumse leerlingen (van 8 tot 12 
jaar) strijden tegen elkaar en tegen zwerfafval. Op het 
Marktplein verschijnt een zwerfvuilstormbaan waar de 
kinderen schoonmaakopdrachten uitvoeren. Het beste 
team wint een les video’s maken van een bekende Ned-
erlandse youtuber. Kom de leerlingen aanmoedigen. 
De zwerfvuilstormbaan is tot aan de finale  
toegankelijk voor alle bezoekers. Ook is er  
een gemeente afvalquiz waarbij hele toffe  
prijzen zijn te winnen.

MEET&GREETS VOOR DE  
ALLERKLEINSTEN  
Wie wil er nu niet zijn grote held ontmoeten? Als je klein 
bent dan zijn Paw Patrol, Woezel&Pip en Koekiemonster 
en Elmo je grote vrienden van tv. Je knuffelt ze allemaal 
tussen 11.00 en 12.00, tussen 12.30 en 13.30 en tussen 
15.00 en 16.00 uur op het Marktplein in het Meet&Greet 
theater!

PROGRAMMA 100 JAAR HILVERSUM MEDIASTAD FESTIVAL
UITZENDING VROEGE VOGELS,  
DE RAMBLERS EN JOKE BRUIJS  
Het radioprogramma Vroege Vogels wordt op zondag  
27 mei live uitgezonden vanuit het Muziek Centrum  
van de Omroep (MCO), het voormalige VARA pand. 
De uitzending van Vroege Vogels kan vanaf 7.00 uur  
bijgewoond worden door Hilversummers, die vroeg  
uit de veren zijn. Luisteren kan natuurlijk ook via de 
radio of kijk mee via livehilversum.nl 
Vroege Vogels is een radioprogramma van BNNVARA 
over natuur, milieu, klimaat en duurzaam- 
heid en wordt iedere zondag uitgezonden  
van 7.00 tot 10.00 uur op NPO Radio 1. 

07.00 uur BNNVARA ‘Vroege Vogels’  

LIVE vanuit de foyer 

10.30 uur De Ramblers en Joke Bruijs 

vanuit Studio 2 

11.00 uur Rondleiding door het MCO 

11.30 uur De Ramblers en Joke Bruijs  

vanuit Studio 2 

12.00 uur Rondleiding door het MCO 

12.30 uur De Ramblers en Joke Bruijs 

vanuit Studio 2

 

 

10.00 uur RTL Telekids LIVE  

Hou ‘t Schoon - de Afvalrace 

11.00 – 12.00 uur Meet & Greets 

12.30 – 13.30 uur Meet & Greets

15.00 – 16.00 uur Meet & Greets

14.00 – 15.00 uur Media Mile Vossenjacht

17.00 – 21.00 uur Afsluitende borrel  

met DJ op het terras bij MOUT

21.00 uur Einde

MCO voormalig VARA PAND

MARKTPLEIN

http://livehilversum.nl
https://youtu.be/jdcRQPr6Q8o
https://youtu.be/CRbsJ2O12x0
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Hilversum  
media-high tech
HET CENTRUM VOOR

IRVIN DE VETTE VAN UNITED: 
‘United staat voor media high tech  
in Hilversum’

United is een facilitair bedrijf voor media- en broadcastorganisaties. Met 

9 studio’s en een vloot van reportage- en satellietwagens verzorgen 

zij de technische realisatie van studioprogramma’s  en grote sport- en  

muziekevenementen. Dit vraagt om creatieve technische oplossingen die 

het bedrijf vaak in eigen beheer ontwikkelt.  Irvin de Vette, marketing man-

ager bij United:  ‘We proberen op technisch vlak steeds een stap vooruit 

te lopen door met onze opdrachtgevers te werken aan producties van de 

hoogste kwaliteit.’

De Vette vervolgt: ‘Zo hebben we onlangs ons LiveCenter verdubbeld; de 

samenstelling van de apparatuur naar het hoogste niveau gebracht en het 

24/7 operationeel gemaakt. We zijn dus niet langer afhankelijk van tijds-

verschillen en kunnen live content van over de hele wereld produceren 

voor televisie, video en social media. Het LiveCenter is zowel letterlijk als 

figuurlijk het knooppunt van alle live content bij United. Live uitzending-

en via satelliet, 4G, glasvezel en internet worden via het Livecenter 24/7  

operationeel verbonden met onze geavanceerde workflows als live 

verbindingen met eigen en externe eventlocaties, Connected Camera en 

postproductie.’

LEES MEER OP LIVEHILVERSUM.NL

http://livehilversum.nl
https://livehilversum.nl/?p=5103&preview=true
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We vinden het allemaal zo vanzelfsprekend dat we via onze tv en digitale media met 
de wereld verbonden zijn, dat we ons nauwelijks realiseren hoeveel techniek er  
achter die uitzendingen schuilgaat. In dit magazine geven we daar drie voorbeelden 
van: we kijken mee achter de schermen van NEP, dat de Eurosport-uitzendingen 
van de Olympische Winterspelen faciliteerde. We maken kennis met de nieuwste 
ont-wikkelingen bij United, dat andere grote facilitaire bedrijf, en we krijgen inzicht 
in het werk van de KNVB videoscheidsrechter dat tegenwoordig dankzij Ericsson op 
afstand gebeurt. Alles vanuit Hilversum: het centrum voor media-high tech.

CASPER CHOFFAT VAN NEP 
‘We lokaliseren content op één centrale locatie’

NEP The Netherlands is één van de grote facilitaire bedrijven, die hoogtechnologische oplossingen 

aanbieden, vaak in eigen beheer ontwikkeld. Zo ontwikkelde het bedrijf een ‘Remote Commen-

tary solution’ waarmee videobeeld van commentaar in verschillende talen kan worden voorzien. Zo 

wordt gelijktijdige uitzending in verschillende landen mogelijk, met commentaar in de eigen taal.  

Casper Choffat, Manager R&D and Lead System Architect NEP The Netherlands: ‘Eurosport wilde 

met haar content  rondom de Olympische Winterspelen  meer kijkers bereiken, op meer schermen 

dan ooit tevoren. Zij wilde de best mogelijke kijkervaring leveren, tegelijk met commentaar in je 

eigen taal bij elk evenement. Een enorme technische en operationele uitdaging. Speciaal hiervoor 

hebben we onze ‘Remote Commentary solution’ ontwikkeld. Een gecentraliseerd audio auto-mix-

ing systeem dat, naast de audiomix tussen commentaar en het evenementgeluid, ook direct en 

automatisch afwijkingen signaleert in lip-synchroniciteit, onjuiste formaten of verkeerde kanaa-

lindelingen.’

LEES MEER OP LIVEHILVERSUM.NL

LEONARD ARIËNS VAN ERICSSON
‘Videoscheidsrechter maakt het  
verschil uit’ 

De belangen in het voetbal zijn groot. Een verkeerde beslissing 

van de scheidsrechter kan het verschil betekenen tussen wel of 

niet Europees voetbal. Met de intrede van de videoscheidsrech-

ter is de kans op dwalingen aanmerkelijk geslonken. Red Bee 

Media, onderdeel van Ericsson, heeft de KNVB geholpen met de 

videoscheids op afstand. Uit één controlekamer adviseert hij de 

scheidsrechter in het veld over de juistheid van zijn beslissingen. 

Leonard Ariëns, Sales Director voor Nederland en zelf voetballief-

hebber in hart en nieren, vertelt hoe dat werkt.

‘De KNVB werkt al langer met videoscheidsrechters. Die zaten 

dan in busjes bij het stadion. Dat is logistiek en financieel nogal 

een operatie, en in onze ogen is het efficiënter en veiliger als je 

de videoscheidsrechter op één centrale plek onderbrengt. Er 

zitten nu eenmaal bij de supporters van elke club wel een paar 

heethoofden die verhaal willen halen als een beslissing hen niet 

bevalt. Dus wij boden de KNVB aan om kosteloos een pilot te doen 

met onze apparatuur en technologie om de videoscheids remote, 

op één centrale plek onder te brengen.  Arbotechnisch heeft dat 

voordelen: ten opzichte van een koud busje is een studio niet al-

leen comfortabeler, maar je kunt je er ook beter concentreren’, 

aldus Ariëns.

LEES MEER OP LIVEHILVERSUM.NL
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Unieke  
 media 
   verhalen

van Hilversummers

Bibliotheek Hilversum laat verhalen tot 

leven komen en verzamelt in het kader van 

100 Jaar Mediastad unieke mediaverhalen

OPROEP 

Wat is jouw verhaal? Deel jouw bijzondere ervaring  

of herinnering. Misschien heb je wel een hele unieke 

ontmoeting gehad? Schrijf of mail je verhaal met  

mogelijk foto’s, filmpjes of animaties. De Bibliotheek 

en de Volksuniversiteit Hilversum verzamelen al  

deze verhalen. De verhalen kun je mailen naar  

j.boerebach@bibliotheekhilversum.nl of stop ze in  

de brievenbus van de bibliotheek aan de ’s Grave- 

landseweg 55, 1217 EH Hilversum. 

 

STAR TREK 

Mijn vader werkte bij, wat vroeger, de NTS, heette. Later werd dat 

de NOS. Hij begon daar als ondertitelaar en in de loop der jaren 

werd hij regisseur. 

Het mediapark bestond toen nog niet, in Hilversum en Bussum 

waren diverse omroepgebouwen. Als klein meisje mocht ik soms 

met hem mee als hij in het weekend moest werken. Niet alle 

herinneringen daaraan zijn even scherp maar ik weet nog steeds 

goed dat ik het geweldig vond om met hem mee te gaan.

Deze herinnering is echter nog wel levendig.

Op een zondagmiddag ging ik met mijn vader mee. Ik weet niet 

meer precies hou oud is was, ik denk ergens rond 8-10 jaar.  

We liepen de studio in en wat mij nog goed voor de geest staat, 

waren de afbeeldingen van de dames met rozen die op televisies 

of in camera’s stonden. Voor de jeugd van tegenwoordig onvoor-

stelbaar maar er was toen niet de hele dag televisie . Als er niks 

werd uitgezonden en je zette de televisie aan dan zag je of een 

still van een dame met bloemen of het testbeeld. 

LEES MEER OP LIVEHILVERSUM.NL
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100 jaar
Mediastad
voor
professionals

http://livehilversum.nl
https://www.youtube.com/watch?v=7PtlsPGdI6g
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André van der 
Heijden:
‘Ik voel me vaak één met de 
meeste radiomakers’

André startte zijn loopbaan begin jaren ‘80 bij een radiostation (Radio 

Royaal), vlak over de grens in België. In 1985 kwam hij terecht bij CBS, 

het latere Sony Music, de wereld van de grote muzieksterren. Van der 

Heijden: ‘Ik was voor een deel verantwoordelijk voor de (radio-) promotie 

van onder meer Bruce Springsteen, Michael Jackson, George Michael 

maar bijvoorbeeld ook een aantal jaren de Rolling Stones.’

Van der Heijden kent ze persoonlijk – en zij hem -  de radiomakers uit 

de jaren ’80 en ’90. Van Alfred Lagarde, Gerard Ekdom, Rob Stenders, 

Edwin Evers, Lex Harding tot Frits Spits. Een plugger heeft hij zichzelf 

nooit gevoeld. Hij legt uit: ‘Omdat ik zelf een behoorlijke tijd bij de radio 

heb gewerkt voelde dit wederzijds als ‘one of them’.

LEES MEER OP LIVEHILVERSUM.NL
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Joseph Schamp woonde nog in Den Bosch toen Peter Koelewijn hem vroeg roadmanager te worden van zijn band de

Rockets.  Schamp: ´Via Peter kwam ik in Hilversum terecht en in 1976 werd ik officieel aangesteld als directeur algemene 

zaken van Born Free, zijn productiemaatschappij onder de vlag van Phonogram. Toen de Wisseloord studio’s van Philips 

werden gebouwd had ik daar als één van de eersten mijn kantoor. Er kwamen tal van artiesten langs en ik had al snel een 

enorm netwerk. Voor tientallen artiesten – waaronder Dire Straits, Earth and fire, The Moody Blues, Luv, Ten CC, Village 

People en Donna Summer – deed ik de tv- en radiopromotie bij alle omroepen. Ik was altijd bezig voor mijn 

artiesten. Wekelijks liep ik alle omroepen langs met nieuw uitgekomen singles en albums.’

Schamp heeft mooie herinneringen aan de Britse rockband Dire Straits. Hij vertelt:  

“Die waren up coming in Engeland. De pers was lovend over de band, maar ze 

stonden nog niet in de hitlijsten. Ik heb enorm moeten leuren met de geweldige 

single Sultans of Swing. Ik geloofde heilig in deze band. Uiteindelijk kon ik de 

interesse wekken van Felix

Meurders en Herman van der Velden, producer van Langs de Lijn en de 

Tour de France. Tijdens de tour is Felix Sultans of Swing gaan draaien 

en toen kregen de Dire Straits snel bekendheid. Ik heb nog het 

eerste buitenlandse tv-optreden voor de band kunnen regelen bij 

Top Pop in 1978. Mark Knopfler, de frontman van de Dire Straits, 

heeft zijn zoon maar mij vernoemd. Leuk toch!`

Joseph
Schamp (65):
‘Ik heb duizenden cassettes en
plaatjes afgeluisterd’

20  livehilversum.nljaarmediastad
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Felix Meurders (1984)
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tv en online

BOER ZOEKT VROUW INTERNATIONAAL  
(KRO-NCRV)
Het programma waarin boeren – en soms ook boerinnen – op 

zoek gaan naar de liefde van hun leven, blijft onverminderd 

populair. De ‘Boer zoekt vrouw internationaal’-uitzending van 5 

maart 2017 trok maar liefst 4.489.000 kijkers en was daarmee het 

op een na best bekeken programma van dat jaar in de doelgroep 

6+. De eerste plaats was voor de huldiging van de Oranjevrouwen 

als Europees kampioen. Naar deze feestelijke gebeurtenis op 6 

augustus keken 5.373.000 mensen. Voor de fans van ‘Boer zoekt 

vrouw’ is er goed nieuws, want het tiende seizoen is dit voorjaar 

van start gegaan. Hierin stelden tien nieuwe boeren zich voor.  

 

Naar aanleiding van de ‘Boer zoekt vrouw special’ – die in janu-

ari op tv was – vertelde Yvon Jaspers in een persbericht meer 

over het programma, dat ze al sinds de start in 2004 presen-

teert. “Het is natuurlijk heel fijn om al zo lang Boer zoekt Vrouw te  

mogen maken waar veel mensen van genieten. Maar het mooiste 

compliment dat je als programmamaker kan krijgen, is dat onze 

oud-deelnemers en wij elkaar als familie zijn gaan beschouwen. 

Elk geboren kindje voelt als een nieuw nichtje of neefje.”

HIER KIJKT NEDERLAND NAAR

Bij de viering van 100 jaar Mediastad hoort een terugblik op  

de televisieprogramma’s van vroeger, maar ook een overzicht 

van hedendaagse kijkcijferkanonnen. Voor die populaire  

programma’s schakelen de kijkers allang niet meer alleen hun 

televisie in. Uitgesteld kijken of het terugkijken van losse  

fragmenten is populairder dan ooit.

HEEL HOLLAND BAKT (OMROEP MAX) 
Croquembouche, tijgerbrood en paleisbanket. Er zijn waarschijnlijk 

oud-deelnemers bij wie het zweet uitbreekt bij het horen van deze 

ingewikkelde baksels. Daar hebben de kijkers geen last van. Vanaf de 

bank is het namelijk heerlijk kijken naar al dat gezwoeg in de witte 

tent van ‘Heel Holland bakt’.

Naar de allereerste ‘Heel Holland bakt’ – op woensdagavond 5 juni 

2013 – keken 890.000 mensen. Het programma waarin tien Ned-

erlanders strijden om de titel ‘beste thuisbakker van Nederland’ is 

sindsdien alleen maar populairder geworden. Op 22 oktober 2018 

zag een recordaantal van 3,4 miljoen mensen hoe Hans het vijf-

de seizoen op zijn naam zette. Daarmee veroverde deze finale een 

plekje in de top 25 van meest bekeken programma’s (in 6+) van 2017.

De eerste drie seizoenen oogstte Martine Bijl veel lof met de pre-

sentatie van het programma. Toen zij wegens gezondheidsproble-

men haar werkzaamheden moest neerleggen, nam André van Duin 

het stokje over. De jury bestaat uit meesterpatissier Robèrt van 

Beckhoven en culinair publicist Janny van der Heijden. Het zesde 

seizoen van ‘Heel Holland bakt’ gaat op 25 november 2018 van start. 

“Dat is een leukere baktijd”, vertelde André van Duin bij ‘Tijd voor 

MAX’. “Want dan heb je de sinterklaas, kerst en oud & nieuw.”

 

hits

http://www.livehilversum.nl
https://www.youtube.com/watch?v=GDew4yn-GXk
https://www.youtube.com/watch?v=GDew4yn-GXk
https://youtu.be/wOmjMktF-S4
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DE LUIZENMOEDER (AVROTROS)
“Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!” Wie de eerste zin van dit 

liedje heeft gehoord, krijgt het niet meer uit z’n hoofd. En dat al-

lemaal dankzij ‘De Luizenmoeder’, de NPO 3-serie die begin 2018 

onverwacht een enorme hit werd. Het reilen en zeilen op een basis-

school, inclusief klassenapps, verjaardagsetiquette en overijverige 

hulpouders, bleek voor velen herkenbaar. De wekelijkse uitzending 

van ‘De Luizenmoeder’ trok miljoenen kijkers, maar de serie bleek 

ook online een groot succes. Stichting Kijkonderzoek (SKO) liet na 

de derde aflevering van 28 januari al weten dat ‘De Luizenmoeder’ 

een uitgesteld kijken-record brak. Die bewuste aflevering werd in 

de week na uitzending namelijk door 420.000 mensen online ter-

uggekeken. Bovengenoemd liedje komt op conto van Ilse Warringa, 

die de veelbesproken juf Ank speelt. De uiterst herkenbare tekst en 

melodie werden vervolgens door velen gekopieerd.  

TEMPTATION ISLAND (RTL4) Nooit eerder keken 

er zoveel mensen naar de realityshow ‘Temptation island’ – waarin 

koppels hun relatie testen – als in het voorjaar van 2018. Dat is 

onder meer te danken aan de Belgische Tim (bijnaam Timtation), 

die zou gaan trouwen met zijn Deborah, maar viel voor de charmes 

van verleidster Cherish. De reguliere tv-uitzending trok gemiddeld 

zo’n 600.000 kijkers, maar volgens RTL werd dat aantal online nog 

eens verdubbeld.  

Op internet was het programma dan ook the talk of the town. Juist 

daarom is ‘Temptation island’ een van de RTL-shows die in het 

nieuwe seizoen niet meer op televisie te zien zijn, maar alleen nog 

WIE IS DE MOL? (AVROTROS) 

Al zeventien seizoenen achter de rug hebben en met het achttiende seizoen 

beter dan ooit scoren. Het lukte ‘Wie is de Mol?’ begin dit jaar. Op zaterdag 10 

maart 2018 togen honderden fans, de zogenoemde ‘Molloten’ naar het Am-

sterdamse Vondelpark om de live finale bij te wonen. Deze zinderende ont-

knoping deed het ook op televisie goed. Ruim drie miljoen kijkers zagen hoe 

Jan Versteegh zich als mol bekendmaakte. 

Online successen

ZONDAG MET LUBACH (VPRO)
Het zou zomaar kunnen dat de Amerikaanse president Trump 

het filmpje ‘Even voorstellen aan Trump’ onder ogen heeft 

gekregen. De video van het tv-programma ‘Zondag met 

Lubach’ ging begin januari 2018 namelijk viral, zelfs buiten 

Nederland. In het filmpje laat programmamaker Arjen Lubach 

zien dat Trump dan wel America first voor ogen heeft, maar 

dat het toch echt The Netherlands second is. Op YouTube 

tikt de film bijna de elf miljoen keer views aan. Daarmee was 

dit in Nederland de meest bekeken YouTube-video van 2017. 

Begin april wist Lubach de aandacht weer naar zich toe te 

trekken met zijn ‘Bye bye Facebook’-actie. Zelf doekte hij de 

populaire ‘Zondag met Lubach’-pagina en zijn privépagina op.  

De makers van ‘Zondag met Lubach’ weten vaker voor spraak-

makende filmpjes te zorgen. Het is dan ook niet voor niets dat 

de show in 2017 met de Gouden Televizier-Ring werd bekroond. 

In een Volkskrant-interview kreeg Lubach de vraag of hij vindt 

dat hij soms te serieus wordt genomen. “Soms wel”, was zijn 

antwoord. “Er wordt mij elke week wel gevraagd waarom ik niet 

de politiek inga. Dat begrijp ik niet; als ik ons programma teru-

gkijk, zie ik vooral een clown met een kuif en een mening.”
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Meer Media ervaren?!
enkele hoogtepunten:

open studio dagen •	
1 & 2 septeMber 

Mobile Movie days •	
3 - 7 septeMber 

Media suMMer night •	
6 septeMber 

dutch Media week faMily festival •	
8 & 9 septeMber

Hilversum
1 - 10 september 2018

www.dutchMediaweek.nl
DUTCHMEDIAWEEK.NL
OPENSTUDIODAGEN.NL
MOBILEMOVIEDAYS.COM

http://www.livehilversum.nl
http://DUTCHMEDIAWEEK.NL 
http://openstudiodagen.nl 
http://mobilemoviedays.com
http://openstudiodagen.nl 
http://mobilemoviedays.com
http://DUTCHMEDIAWEEK.NL 
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Het 100 Jaar Hilversum Mediastad Festival is mede mogelijk gemaakt door:

Dit E-magazine voor alle Hilversummers en mediamakers  
is tot stand gekomen dankzij de medewerking van:
Bibliotheek Hilversum, Communicatie- en online team gemeente Hilversum,  

Events in Business, FC Klap, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 

Tekst Connie Lohuis, Marije Onderwater, Miriam Vijge,  

Beeld en Audio Beeld en Geluid, FC Klap, ANP Kippa, Studio Kastermans, 

Vormgeving  Ellen Lennartz, Dertien Design

Coördinatie & eindredactie Marinske Horstman
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