
2 DAGEN STAGE BIJ 

Vragen aan een expert:

1) Welke stappen moet een artikel doorlopen om in een krant geplaatst te worden?

• Ten eerste moet je een idee hebben.

• Daarna moet je je idee uitwerken, dat betekent bv. mensen opbellen of afspraken maken.

• Vervolgens wordt het artikel gecontroleerd door de chef-redacteur à is de informatie betrouwbaar?

• Tot slot controleert de eindredactie de actualiteit en de bronnen.

2) Hoe selecteer je de informatie voor de berichten?

• Het soort artikel speelt een rol.

• Een groot informatievergarend netwerk is heel belangrijk.

• Veel ideeën ontstaan tijdens de discussie op de redactievergadering OF

• De chef nieuws beslist wat relevant is.

3) Waar vind je inspiratie?

• In buitenlandse kranten, 

• In nationaal gebeurtenissen,

• Uit eigen ervaring of die van collega's.

4) Zijn er taboes in de Belgische pers ?

• Er zijn geen taboes  meer, maar vroeger was het bv. niet mogelijk over infertiliteit te schrijven.

• Onderwerpen worden bovendien gewoner als je daarover schrijft.

5) Waarom is het leuk bij een krant te werken?

• Afwisseling à geen routine; iedere dag begint het leven opnieuw.

• De mogelijkheid vele mensen te ontmoeten.

Schrijven van korte berichtjes:

Wil jij hardloopschoenen van Usain Bolt hebben?
Bij online veilinghuis Catawiki worden op dit moment twee gesigneerde 
hardloopschoenen van meervoudig Olympisch kampioen Usain Bolt geveild. Er 
wordt verwacht dat de schoenen tussen 4.850 en 8.500 euro opbrengen. 
Momenteel zou het hoogste bod 3.400 euro zijn. Volgens veilingmeester Marc 
Jans, sportmemorabilia expert bij Catawiki, is het heel bijzonder omdat Bolt deze 
schoenen heeft gedragen toen hij wereldkampioen werd en gewoonlijk worden 
alleen trainingsschoenen geveild of zelfs schoenen die hij niet eens heeft 
gedragen. 
De schoenen van Bolt zijn deel van een grote Olympische Spelen veiling met 
Olympische memorabilia. Naast de schoenen van Bolt worden onder andere ook 
een originele olympische fakkel uit 1960 aangeboden, waarvan het hoogste bod 
momenteel op 1.000 euro staat. De Olympische Spelen veiling duurt tot en met 
zondag 21 augustus en is te bekijken via www.catawiki.nl/olympischespelen. 
(Franziska Resing)

Juli 2016 – de warmste maand op de aarde 
Het jaar 2016 heeft een nieuw record gevestigd en juli is oficieel historisch de 
warmste maand op aarde. Zoals NASA heeft gemeld, namen de 
zomertemperaturen dit jaar sterk toe. Die sloegen het vorige record dat 5 jaar 
geleden was gevestigd. De data die door NASA gebubliceerd zijn, bewezen dat de 
zomertemperaturen nu nieuwe records aan het vestigen zijn. De temperaturen van 
juli waren nog steeds warmer dan de algemene temperaturen uit verschillende 
hoeken van de wereld die in de periode van 1950 tot en met 1980 zijn opgemeten.
Het bleek uit de resultaten van het onderzoek dat de temperaturen in juli 2016 alle 
records geslagen hebben die sinds 1980 waren gevestigd. Het bleek ook dat het in 
juli 0.11 graden Celcius warmer was in vergelijking met de vorige records die in 
juli en augustus 2015 waren gevestigd. Volgens NASA zijn de maanden met de 
warmste temperaturen: juli 2016, juli 2009, juli 2015 en augustus 2014.Ook 
volgens het Japanse Meteorologie Agentschap is juli dit jaar de heetste maand op 
aarde sinds 1891. (Anna Fedorova)

Wat is de                         ?

De Morgen is een Vlaams dagblad met een oplage van ca. 50.000 
exemplaren. Het is een van de kranten in De Persgroep. De 
hoofredacteur is An Goovaerts. Onze begeleiders waren Cathy Galle en 
Frederik Descamps, die chef nieuws zijn. Wij hebben een rondleiding 
door de redactie gekregen. Bovendien hebben wij korte berichtjes leren 
schrijven en ook weten wij nu hoe wij een krantenartikel moeten 
structureren. 

Onze Bedoelingen:

+ Schriftelijke taal leren kennen.
+ Handige contacten maken.
+ Hoe werkt een krant of journalist in België?
+ Advies krijgen voor het professioneel taalgebruik.
+ Veel leerzame ervaringen krijgen.
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