Blok 2

Brugles 1

Wat kun je al?

In de krant!
Maandag 22 maart
Acht uur, Erik van Putten komt op zijn werk.
Sinds twee jaar is hij journalist op de sportredactie van de Algemene Dagkrant. Erik is gek
op sport. Vooral op voetbal, daarover schrijft hij
het liefst. Maar vandaag gaat hij op pad met de
trainer van het basketbalteam.
Tien uur, spoedvergadering. Mouna Kalan,
Nederlands beste tennisster, gaat stoppen. Wat
een nieuws! Niemand heeft hierop gerekend. Om
elf uur geeft ze een persconferentie. Daar móet
iemand van de krant bij zijn. Maar iedereen is
druk, wat een dilemma! Een oplossing is dat Erik
gaat. Aangezien hij veel moeite heeft moeten
doen voor zijn andere afspraak, zegt hij die niet
graag af. Zo’n kans krijgt hij niet snel weer. Kan
collega Ingrid uitkomst bieden? Zij interviewt
vanochtend twee meiden van het turnteam.
Misschien kan ze het verzetten, omdat het een
telefonisch vraaggesprek is. Erik vraagt of de
hoofdredacteur misschien zelf het probleem kan
verhelpen. Zij is een capabele vrouw, die vroeger
zelf veel over tennis heeft geschreven. Het is erg
vervelend, maar ook zij heeft al twee afspraken.
Elf uur, Erik ontmoet de trainer van het
basketbalteam. Hij mag een paar uur meelopen.
Allereerst volgt hij een training van het team.
Daarna mag hij met wat spelers praten. En tot
besluit interviewt hij een uur lang de trainer.
Journalist Ingrid zit op dat moment bij de
persconferentie van Mouna Kalan.
Drie uur, Erik is terug met heel veel nieuws. Zo
weet hij bijvoorbeeld welke spelers in de nieuwe
selectie komen. Erik gaat snel aan de slag.
Vijf uur, de hoofdredacteur leest het artikel van
Erik en is erg content. Erik is opgelucht, want over
zijn vorige artikel was ze niet zo tevreden. Morgen
komt de tekst in de krant.
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Wat kun je al?

Hoe kom ik in de krant?
Wil je ook eens in de krant staan? Volg de stappen
hieronder en de kans is groot dat het je lukt!
Benodigdheden: jezelf, iets bijzonders of een
bekend persoon, een journalist en een fotograaf.
1. Bedenk allereerst hoe je in de krant wilt komen.
Dat is best lastig. Gelukkig kun je kiezen uit vier
manieren.
• Je doet iets bijzonders, denk aan zwemmen
naar Engeland.
• Je hebt iets bijzonders, zoals de oudste munt
van Nederland.
• Je bent bekend door sport, dans, zang of tv.
• Of je kent iemand die bekend is.
2. Organiseer dan de activiteit.
• Ga je iets bijzonders doen? Zorg dat alles
klaarstaat en dat je hebt geoefend.
• Heb je iets bijzonders? Verlies het niet en
wees er zuinig op.
• Ben je bekend of wil je bekend worden? Doe
mee aan alle mogelijke toernooien en audities.
• Ken je iemand die bekend is? Ga met hem op
pad of nodig haar uit bij je thuis.
3. Waarschuw daarna een journalist en een
fotograaf van de krant. Vertel dat er iets gaat
gebeuren waar ze echt bij moeten zijn.
4. Zorg vervolgens voor voldoende publiek. Hoe
meer mensen eropaf komen, hoe specialer het
lijkt.
5. Doe nu wat je wilt doen. Vergeet niet te lachen
naar de fotograaf.
Koop uiteindelijk de krant waarin je staat,
geniet en bewaar de krant voor altijd.
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