Juryrapport
Gemeente(n): Haaksbergen
Omroep: RTV Sternet
Inzendcategorie:
Programmanaam: Raadsvergadering monstertruckdrama Haaksbergen
Programmabeschrijving:
Raadsvergadering monstertruckdrama Haaksbergen Op woensdag 27 mei was er vanaf 20 uur een
raadsvergadering in het stadhuis van Haaksbergen over het rapport van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid over het ongeval met de monstertruck. Deze vergadering werd door RTV Sternet LIVE
uitgezonden en van duiding voorzien. Door de samenwerking met de andere Twentse omroepen was de
uitzending in heel Twente live op tv te volgen. RTV Sternet en TC Tubantia deden live verslag van de
vergadering, in samenwerking met 1Twente, de samenwerkende lokale omroepen in Twente. Marly Wilens
en Martin Ruesink presenteerden de uitzending vanuit het stadhuis, waarbij uiteraard de complete
raadsvergadering live te zien was. Vooraf, tijdens de schorsingen en na afloop van de vergadering waren er
gesprekken met betrokkenen. Voor de inzending is een uur uit het midden van de 2,5 uur durende live
uitzending geselecteerd. Op dat moment was er al ruim 1 uur gediscussieerd in de raad van Haaksbergen.
De vergadering werd geschorst. Na ongeveer een half uur werd de vergadering hervat en kondigde de
burgemeester zijn ontslag aan. In het geselecteerde uur is het hele proces te zien. Doordat het live is en er
gaandeweg het debat in de raadszaal ook een uitzonderlijke politieke situatie ontstaat, weet de regie niet
wat er zal gaan gebeuren, de commentatoren improviseren op basis van wat er ter plekke voor hun ogen
gebeurt, ze reageren op de op dat moment ontstane situatie en bevragen vertegenwoordigers van alle
Haaksbergse politieke partijen en andere betrokkenen. De beelden van RTV Sternet zijn op 27 mei en
daarna door tientallen andere regionale en landelijke media gebruikt en overgenomen, zoals RTV Oost,
RTL en het NOS Journaal. De volledige 2,5 uur durende uitzending is hier te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=OwHmNWlNG0E

Jurybeoordeling:
Inhoud
[] goed [x] redelijk [] kan beter
Vorm
[] goed [] redelijk [x] kan beter
Techniek
[] goed [] redelijk [x] kan beter
Muziekgebruik
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Originaliteit en creativiteit
[] goed [] redelijk [x] kan beter
Voorbereiding
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Lokale verbondenheid / betrokkenheid
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Positieve Punten
Het stond ook al in het juryrapport van vorig jaar: als lokale omroep hoor je hier bij te zijn. Dit is voor
Haaksbergen een zeer belangrijke gebeurtenis, iedereen wil dit kunnen zien. Als lokale omroep moet je dat
mogelijk maken. Er is zichtbaar veel geleerd van de ervaring van vorig jaar. De plek waar de presentatoren
staan is stukken beter gekozen, de plek is aangekleed en herkenbaar als 'studio op locatie' en er wordt nu
ook een programma gepresenteerd. De cameravoering en de schakelingen in de raadszaal is nu veel
actiever waardoor je als kijker veel beter betrokken bent bij wat er in de zaal gezegd wordt. Inhoudelijk zijn
de presentatoren nog net zo goed ingevoerd als vorig jaar.
Verbeter Punten
Het is ongelofelijk jammer, maar de gast is absoluut niet te verstaan. Daar moet je als regie op ingrijpen! Er
staat een microfoon voor zijn neus, maar de beste man staat er veel te ver vanaf. Als je dat in de regie
merkt, moet er of iemand naar toe lopen om het te veranderen of de presentator moet de informatie krijgen
en het benoemen in de uitzending. Het is niet voor niets dat zelfs bij Studio Sport alle commentatoren zelf
de microfoon vasthouden, bijvoorbeeld tijdens een schaatswedstrijd. Dat is omdat je in drukke ruimtes
anders niet te verstaan bent. Dat wreekt zich hier. Daarnaast is het jammer dat er niet nog een andere gast
geproduceerd is die ook tijdens de schorsing aan kan schuiven. Vooral bij dit soort onvoorspelbare
'evenementen' is het belangrijk dat je inhoudelijk terug kan vallen op verschillende gasten. Al was het maar
een collega die even tijdens de schorsing door de wandelgangen heeft gestruind. Het is voor kijkers fijn om
juist bij dit soort dingen veel verschillende standpunten en zienswijzen te horen.

