Juryrapport
Gemeente(n): Purmerend
Omroep: Purmerendse Omroep Vereniging
Inzendcategorie:
Programmanaam: Sport Awards Purmerend Beemster
Programmabeschrijving:
Op 10 januari 2016 bracht RTV Purmerend na maandenlange voorbereiding de ‘Sport Awards Purmerend
Beemster’. Sinds februari 2015 werd er door twee medewerkers gezocht naar (sport)partners en sponsoren
om het evenement en de uitzending mogelijk te maken. Nadat de lokale partners en adverteerders rond
waren, kon vanaf september gestart worden met de voorbereidingen. Dit werd gedaan door ongeveer vijf
medewerkers van de projectgroep die een keer in de week samen kwamen om veel werk te verzetten. Alles
werd tot in de puntjes voorbereid: de locatie werd geboekt, algemene voorwaarden opgesteld, de
reglementen bepaald en alle teksten geschreven. In oktober ging de nominatieronde van start. Daarna
selecteerde de jury, bestaande uit kopstukken uit de regionale sportwereld, maximaal vijf genomineerden
voor de categorieën beste sportman, sportvrouw, aangepast sporter en sportteam. Gedurende een periode
van drieënhalve week kon op deze genomineerden worden gestemd. Promotie hiervoor vond plaats door
middel van een samenwerking met een lokale krant en via eigen media zoals radiospots, berichten op
website- en sociale media, posters en nominatievideo's voor televisie. Voor de uiteindelijke nominatie voor
het gala werd de tussenscore opgemaakt uit twee delen. Naast dat het publiek, de stemmers thuis, met het
stemmen bepaalde percentages opleverde, verdeelde de jury ook 100 punten per categorie. Daardoor
wisten we zeker dat het zowel een vakprijs als publieksprijs zou worden, en dat niet per se de grootste
fanbase zou winnen. Na deze eerste stemronde gingen er drie genomineerden naar de finale, die zou
eindigen met de grote liveshow. Er was nog geen sportgala in Purmerend, RTV Purmerend springt hiermee
in op de maatschappelijke behoefte om lokale sport en sporters een steun in de rug te geven. Het
programma op 10 januari bestond niet alleen uit topsporters, maar liet ook het een en ander zien over de
breedtesport. In de zaal zaten zo'n 320 genodigden en nog eens 120 mensen die een kaartje hadden
gekocht. Het gala vond plaats in het plaatselijke theater en werd live uitgezonden door onze omroep op
radio en TV. Op sociale media en televisie waren gedurende de dag al diverse backstage video's te zien en
op de website verscheen twee uur voor de uitzending nog een tussenstand van de publieksstemmen.
Prijzen werden uitgereikt door onder meer onze eigen voorzitter en de burgemeesters van de gemeenten
Purmerend en Beemster. Het was een enorm succesvolle avond en iedereen was lovend. We hebben met
50 medewerkers (allemaal vrijwilligers), als één geoliede machine gewerkt. Iedereen was vol lof over de
professionaliteit die ervan afstraalde op zowel tv als in de zaal. Er kon zoveel fout gaan maar de redactie,
productie, regie, hostess en techniek werkten super goed samen en lieten amper een steek vallen. Dat gold
ook voor de presentatie, waarbij Floris-Jan Sietsema eigenlijk ook beoordeeld zou moeten worden als
inzending voor de categorie ‘presentatietalent’. Er zijn in totaal ruim 3000 sms’jes binnengekomen en nog
los van de mensen die via de tv keken waren er ruim 2000 kijkers via de livestream. Alle andere lokale
media hadden ons als voorpaginanieuws, iets dat goed aangaf dat de Sport Awards leeft en daadwerkelijk
iets toevoegt in de stad. Ik ben hoe dan ook een ontzettend trotse hoofdredacteur en kijk samen met al die

vrijwilligers erg uit naar de editie van volgend jaar!

Jurybeoordeling:
Inhoud
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Vorm
[] goed [x] redelijk [] kan beter
Techniek
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Muziekgebruik
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Originaliteit en creativiteit
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Voorbereiding
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Lokale verbondenheid / betrokkenheid
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Positieve Punten
Dit is echt een programma waarin een Lokale Omroep laat zien waar het heel groot in kan zijn. Een gala
dat live op radio, tv en internet wordt uitgezonden waarbij lokale sporters in het zonnetje worden gezet. Het
programma ziet er goed verzorgd uit, een knappe presentatie om live vanuit een theater zo'n vlekkeloze
show op televisie te brengen. Wat de jury heel erg goed vindt is dat de kijkers en luisteraars al vanaf te
voorbereidingen zijn betrokken bij het evenement. De presentatoren vormen een mooi duo. Ze hebben
humor zonder dat het een flauw toneelstukje wordt en praten met alle gemak de verschillende onderdelen
aan elkaar. Heel mooi en bijzonder is dat er een grote diversiteit aan sporten voorbij komen. De
verschillende instarts zoals de straatinterviews en interview voetballer AJAX zitten ook goed in elkaar en
zorgen voor afwisseling. Om in sporttermen te blijven een topprestatie.
Verbeter Punten
Een klein puntje over de cameravoering. Aan het begin van de uitzending zijn sommige shots wel heel erg
ver weg. Je zit 2 hele kleine poppetjes in een zwart gat. De jury heeft ook een opmerking over de opbouw.
Het gaat om de prijzen en daarbij hoort spanning. De verschillende instarts met de introductie van de
genomineerden duurt wel heel erg lang. Het is een grote opsomming en dat maakt het niet echt spannend.
Probeer daar meer over na te denken.

