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ccnhcid, zo was de conclusievan
ccn vcrkrnning in he1 vorj ge
FNyMagazine. De !erdere ont
wikkeling van dcze brug naar hel
publiek zal echter stcrk aJhnnke

lijk zijnvan het economischUimaar

Bij

de

buiten Nedcrland.
publieke omrocpcn is enig

1n en

netapplicaLies.0p de Beet: W'j
leveren de le.hnÈche

inftaÍruc

ruur, maarlaten de inhoud ver
zorgen doorexrerue paftijen. De
redaciievan Barend Et Van Dor!
ze1 biivooÍbeeld zellde cortent
op de w€bsiie, decorerpondent
in Kosovo voonjeizljf eigen in
IormaLie op her ner và r ,fdd,es. "

Filerler !àr àdvenenries en

RTr Nieuws eind vo gjààraaf,
in navolgingvan onder andere
Camco Mcdia, ccn penburean te
gaan beglnncn ln nieuwÍlitsen.
'lcn sooiAl,ll in bewegerd
bccld, Jdus hooldredacteur

Ham Tasclad in
Taselaar zict

.le

omdat wc dc vcrcnigingVerorlca nog als àandeel-

Iouderladden, en dle dachl
ovemlande6 ovel Nu lebben
we nog één asnd€elhouder.ll-1,
en gaan we de concurenten fr
nanciële s.hade roebrengen.

het!{sbnreau als

vcrlnding van

ecn

Volkskrant.

'oaLlsan

de flnatrcièle

basis order her nicuwsbcddjf van

krjisen,

doorlillmogelijkheden op de

'-1 '1rL,

(

--l

àrÍors en
ban,e/s, ziln enigs,ins o\.erschat
gebleken. RTLzàl hetdaarom
site, de 2ogen.amde

ffifi;.

.ï

;

nu de overheid voorzichrig gene
gen

Yorin rle

liinr on middele.rÍijre nu

tcn.Ande6ish€l voordecom
mociële omroepen, die geheel nr

Iel

eig€n onderhoud moeten
vooPien. Her geslorten vettrouwen van adverteerder wo.dt
voellaar, ook op de dive6e web

rcdaciirs. UveÍlge omroepbazer
zockcn nàastig naar nieuwe
bronncD van linancierirg.
Hct is kiven oldeietr, ook voor

deHollard Media Groep (HMG)

netdaarin RTL4

n{eezÍn

en RTl5. Deze
op dit moment bezig de

neerir slonsodng

gaan
zoeken. Her zinnetje 'Gesponsord
door... zal steedsvakeriot dc
vaste begroeting vaD bczocker
gaan b.horcn. 0p tomijn n oei
aok e-can,tcrtc cn mcrchandi
sirgultgrocicn tot ccn subsur
tièle lnkonstcnbroD. Dd lràal je
bijvoorbeeld over de mogcli.jk-

ook

heidom

na ar

aanleiding van uiG

gezonden reisprogmmma s rcizcn
te boeten o! de site olhet vc*open van petjes olhanddocken
met de naam van ccn bqraàld
programma crop. Hct kan alle

inledemctivireiren mer telerekst
sanen Ie brengen in een nieu{e
pooi onder de IiNIG parallu, ge

IetenRTl i media.De gecombi

o!

neerdesit€, aldus
ationeeLd1
recteurPeter o! de BeeI. zal voor
60 à 70 lrocent ccn afspiegeling
ziin va dc ongcveer 150 Rllprograma s. Maar n€erdah de
huidigc sitcs zal dezr ook ge
bruihakctr van tvplsche inler
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o!Umi§me o\rer de digiÉleroe

komí welllclt gere.hNaardigd,

kcn voor hel venterlen van de
basis ondcr de inLernemcÍvitei

illlT
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novemenL. dr opvol

€n

lrograiníraÍedaclies

ciers vàn contenl.

lev

an

Zolordigde
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over rcmbcr Vcronica (ll zal gaan
Dr hctcn. Toch hccft hiivctrou{en
l,lÈ' .q dn P. ne" el-l\
in/ .i.1,-.ohna r redelijli \.olwassen, zalon Yorin zal een mcrl wordcn. ccn
geveer25gxlden! maand .0r14.{fi4,.eenmullimediaplaL
moeten betàlen om re kunren al
l
ger van Verof icà, gooit htt
treereen andere boeg: ld.rr,.
a

*ï,Ëàï:n#:ïï#r*,

olel lwaalfiong€re! dic tot mv
zlelÍerworden opgcl.id, zal zo'

Q"*.*,, -,*."
g,pdyí,cash

.àtlE ,?,,iry. a1dieverloslng
wel op N, interneL, Idr,- r, aLs ra- beLovende Anerikaanse termen.
-isiwat ccn sasterse dat 'schade
dio ie volgeM iin.
[n
HMG he§uursvoorzirler Di(k
aan dc concunenf. ]s het oorlog,
và n

der GÉ a I wil een

nàuwere

kalel
naals.happiien. H ii ziet hen als
/erailer, delaihandelaar. cn dc
omroep ah merlfalíkànl. Zols
hij ook 1n onderhandeling over
24 uu6 RTL Nieuwszender al}
ter de dccoder. We helben de af
samenwerking mei de

overveNaging vanhct onder
scheid tusen inlomude encom
mcrcic onderinvloed van inier
neLls àlveel gezegd. IMerken
woÍdef zenders, bedriiven xltge
ver, uirgevers informatie.oncems

:ï:,ïl,i

gelope! iijd zitten slapen, deelde
hij in febroan met knagend com
mercieel geweten en

dreigingaan

ee

de

n

je1 zond

er

ccn r.dl lrt soat, of allelrei?
Wanr hct managemenr Íaai rot
dc randcn gewapend te Íalpele!

aan de nnd van de media arena,
ccn s!.ktakel zalhetzijn.Neem
hct zc kilalril, ze moetenwel. De
wetle, van ftn vrijc ndktccono mie ziin hard, dr concurcntie
meedogenloos.
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