©

a

https:/ jwww.ad.nl/oss/filmmaker -ton-van-zantvoort-wint-nl-award-voor-schapenheld- a1e97 a48/

ATJ
Almelo
•

Alphen

Nieuws
Amersfoort

Regio

Sport

Amsterdam

Show

Apeldoorn

Video

Arnhem

Ç)

Nlblijftlhuis

Bergen op Zoom

Boxtel

Breda

Scene u,t de film Schapenheld van Ton van Zantvoort. © Ton van Zantvoort

Filmmaker Ton van Zantvoort wint
NL Award voor 'Schapenheld'
HEESCH/BREDA - De beste documentaire in 2019 van een regionale omroep is
volgens NL Awards Schapenheld. Ton van Zantvoort maakte de film voor Newton
film en seriousFilm in coproductie met Omroep Brabant en KRO-NCRV.
Meike van der Flier 23-04-20 10 52

Bron: BO

Van Zantvoort is in 1979 geboren in Heesch, ging naar het Grafisch Lyceum in
Eindhoven en studeerde daarna cum laude af aan Academie voor Beeldende Kunsten
Sint-Joost in Breda. Zijn debuutfilm Grito de Piedra ging in 2006 in première op het
Internationaal Documentaire Festival Amsterdam.
In 2019 en ook in de eerste maanden van dit jaar kreeg Van Zantvoort al diverse prijzen
voor de documentaire Schapenheld. Zo'n vijftien, zei hij zelf. ,,Maar die zijn niet allemaal
even belangrijk." De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste
producties van de regionale omroepen Van Zantvoort zei vereerd te zijn met de prij s
De film gaat over de Brabantse schaapsherder Stijn Hilgers, die knokt voor zijn kudde en
zijn bestaan. Twee jaar lang volgde filmmaker Ton van Zantvoort de schaapherder Hij
laat zien hoe Stijn concurrerende grote maaibedrijven het hoofd moet zien te bieden en
hoe hij het regelmatig met zijn omgeving aan de stok heeft. De Brabantse natuur laat zich
van haar beste kant zien. Maar van een romantisch bestaan als schaapherders is geen
sprake.

Delft

Den Bosch
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Foto:

Bredase Filmmaker wint NL Award met
'Schapen held'
wo 22 apr 2020. 13:53

- --- --

De documentaire 'Schapenheld' van de Bredase filmmaker Ton van Zantvoor t heeft de NL Award
gewonnen voor beste documentaire van het jaar. De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de
beste producties van de regionale omroepen.
In 'Schapenheld' zien we hoe schaapsherder Stijn Hilgers uit Goirle met zijn kudde door Brabant reist en een eerlijk
en duurzaam bestaan leeft met zijn vrouw en twee kinderen. Maar dit leven is verre van makkel ijk. De jury: .,De
documentair e van Va n Zantvoort is een mooi document met nationale relevantie. (...) Vanaf het eerste beeld word
je onweerstaanbaa r meegevoerd in de ontwikkelingen. Het is knap hoe de makers erin slagen om dichtbij te
blijven."
'Schapenheld' (Omroep Braba nt. KRO-NCRV) was genom ineerd in de cat egorie beste documenta ire, samen met
'Opgeve: am me nooit nie' (Omroep Zeeland) en 'Mannen in zwart - in de schaduw van de muziek '(L1). De NL
Award zou aanvankelijk 25 maart worden uitgereikt door minister Arie Slob t ij dens het NL Media event. maar dit
w erd afgelast vanwege het coronavirus. Arie Slob geeft vanuit Den Haag aan dat hij verheugd is over de kwaliteit
die d it jaar is beloond met een NL Award. Regisseur Ton van Zantvoort won in 2015 de Gouden NL Awar d met de
fi lm over Benno L.
'Sheep Hero' zoa ls de Engelse titel luidt, werd het afgelopen jaar geselecteer d door meer dan 75 gerenommeer de
internationale film festiva ls en won maar liefst 16 prij zen en 35 nominaties.
Meer weten? Kijk op www.sheephero.nl
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Omroep Brabant wint twee NL Awards met
'Schapenheld' en 'Brabant Bevrijd'

EINDHOVEN - Omroep Brabant heeft twee NL Awards in de wacht gesleept, de onderscheidingen
voor de beste producties van de regionale omroepen. Omroep Brabant won in de categorie
documentaire met 'Schapenheld' en bij crossmediaprojecten met 'Brabant Bevrijd'.
GESCHREVEN DOOR

Karin Kamp
In 'Schapenheld' van Ton van Zantvoort uit Heesch zien we hoe schaapsherder Stijn Hilgers uit Goirle met
zijn kudde door Brabant reist en een eerlijk en duurzaam bestaan leeft met zijn vrouw en twee kinderen.
Maar dit leven is verre van makkelijk. Stijn is erg koppig en probeert dit leven vol te houden wat door de
moderne ontwikkelingen erg lastig is.

"De jury werd geboeid door het verhaal over de Brabantse schaapsherder die knokt voor zijn kudde en zijn
bestaan. ( .. ) De Brabantse natuur door de seizoenen heen is prachtig in beeld gebracht, maar de makers
verliezen zich niet in het beeld van een romantisch schaapsherdersbestaan. De hoofdpersoon gaat door
diepe dalen en zonder dat het opdringerig wordt, is de camera overal bij. Een stijlvol project van een
gedreven persoon op de huid gevolgd in zijn habitat", meldt de jury

Juryrapport

De jury:
Rein Tolsma (voorzitter)
Karlijn Houterman
Botte Jellema
Kirsten Jassies
Susanne de Kroon
Joris Gerritsen
Annewil Neervens
Bert Huisjes
Jessica Swinkels
Vicky Serao (secretaris)
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VOORWOORD
Rein Tolsma, juryvoorzitter

Wat heeft 18 jaar geleden de RPO bewogen de competitie
voor de NL Awards in het leven te roepen? Ik vermoed
zomaar dat het begrip ‘vernieuwing’ een rol heeft
gespeeld. Op de drempel van de 21ste eeuw de regionale
omroepen een platform te bieden elkaar te inspireren
en medewerkers te motiveren om steeds weer grenzen
te verleggen. Met (toen) nieuwe media aan de slag,
technische innovaties met vallen en opstaan onderdeel
maken van het redactieproces. Met een open houding
verkennen hoe betekenisvolle ‘content’ via steeds meer
kanalen ook het regionaal geïnteresseerde publiek
kan bereiken. Experimenteren met vorm een aanpak;
een doorgaand proces noodzakelijk om de regionale
omroep levend en maatschappelijk relevant te houden.
Nieuwe journalistieke vormen, vakmanschap, creativiteit,
relevantie, impact en originaliteit; toen en nu criteria
waaraan de jury de inzendingen toetst.
Voor de NL Awards 2019 zijn verdeeld over zeven
categorieën ruim 70 producties ingezonden. Nieuw dit
jaar was naast de bestaande rubriek Online de categorie
Cross- of Transmediaal, voor producties op verschillende
kanalen die elkaar aanvullen maar (soms) een eigen
verhaallijn kunnen hebben. Vijf omroepen hebben een
inzending gedaan, twee breed opgezette producties naar
aanleiding van oorlog en bevrijding maar bij de nominaties
ook een dynamisch verslag van De Alvestêdetocht fan
Maarten van der Weijden. Bij Online 11 zeer gevarieerde
inzendingen, van sympathieke natuurbeelden met zelfs
een kadaver-live stream in Gelderland tot een nauwgezet
bijhouden van drugsvondsten in Brabant als onlineproject.

NLAWARDS 2019

Bij de categorie Documentaires staat het omroepen
vrij eigen werk in te sturen maar ook docu’s van
buitenproducenten die regionaal meegefinancierd zijn.
Dat hoeft niet altijd te betekenen dat deze producties,
gezegend met meer geld en armslag, automatisch in
de prijzen vallen. De met eigen middelen gefinancierde
documentaires van Zeeland en L1 zijn ook genomineerd.

De jury koos unaniem voor Schapenheld als winnaar, een
film die grote indruk maakt: een sterk persoonlijk verteld
verhaal, met adembenemend camerawerk en montage,
actueel en ontroerend: een monument voor het genre.
Alle genomineerden voldoen aan de criteria: goed
gemaakt, onderscheidend in kwaliteit en creativiteit,
met regionale relevantie en impact, journalistiek en
informatief, bijzonder van vormgeving en nog een handvol
aandachtspunten die de jury als leidraad zijn aangereikt.
Ook gewapend met die kennis had de jury moeite een
keus te maken in de rubriek Jong Talent. Zo mooi om te
zien hoe jonge medewerkers voor en achter de camera
schitteren. De vitaliteit spat er af en zeker bij prijswinnaar
Riël Linssen valt op dat hij van alle markten thuis is en
geen enkel avontuur uit de weg gaat.
In de categorie TV is de prijs toegekend aan een al
lang lopend sportprogramma bij RTV Rijnmond.
Sportjournalistiek van de bovenste plank, gedegen
en vertrouwd in de regio. In de winnende uitzending
snijdt de redactie de hele nationale sportpers de pas af
met een actueel en compleet programma, waarin een
beladen incident uitgediept wordt en de regionale omroep
een voortreffelijke bijdrage levert aan een belangrijke
maatschappelijke discussie. Dit jaar leek het in deze
categorie enigszins te ontbreken aan wat meer brutale en
vernieuwende vormen van regionale televisie. Hopelijk is
dit niet het bij-effect van de huidige focus op online.
Bij de regionale radio is de podcast voorgoed door
gebroken. Dit jaar met drie inzendingen, uit Drenthe,
Gelderland en Brabant. Prijswinnaar Verstrikt, gemaakt
door Maarten Dallinga voor Omroep Gelderland verdient
de Gouden NL Award. Zijn minutieus uitgewerkte serie
over suïcide, voldoet zowel inhoudelijk als vormtechnisch
aan de hoogste standaard.

3

JURYRAPPORT NL AWARDS 2019

OMROP FRYSLÂN & RTV NOORD
ONDERZOEK MSC ZOE

Goos de Boer, Eva Meesterberends, Remco de Vries,
Marije Klijnstra, Janjelle Ringnalda, Douwe Boersma,
Marijke de Boer, Steven Radersma en Eddy Zwever

EIGEN NIEUWS
De inzendingen in deze categorie variëren
in vorm en lengte, van online dossiers
met nauwelijks bewegend beeld tot zeer
uitgebreide verslaggeving van een
nationale ramp. Niet alle inzendingen waren
volgens de jury de beste representatie
van de berichtgeving. De genomineerde
nieuwsproducties slagen er alle drie in om
nieuwe feiten boven tafel te krijgen van
spraakmakende regionale onderwerpen
die landelijk resoneren. Journalistiek
vakmanschap, onderzoek en een sterk eigen
netwerk werpen bij alle drie hun vruchten af.

NLAWARDS 2019

De MSC Zoe, een enorm containerschip uit Panama,
verliest begin 2019 voor de Waddenkust 342 containers.
De stranden liggen bezaaid met troep en mensen maken
zich kwaad en ongerust over de grote scheepvaart op de
Noordzee. Omrop Fryslân en RTV Noord slaan de handen
ineen en starten een groot onderzoek. De journalisten,
verslaggevers en bureauredacteuren spreken met
bronnen, doen data- en documentenonderzoek en draaien
een reportage in de Rotterdamse haven. Het onderzoek
brengt nieuwe feiten boven tafel over de industrie achter
de containerscheepvaart. De verontrustende bevindingen
zijn zowel landelijk als regionaal van invloed geweest op
politieke agenda’s.

RTV NOORD
GASDOSSIER: DE NAM DREIGT
GASKRAAN DICHT TE DRAAIEN

Mario Miskovic, Sven Jach

Miskovic en Jach zetten door in hun zoektocht naar
onthullende nieuwe informatie over dit voor hun regio
zeer relevante onderwerp. De kern van dit onderzoek
is de dreigende uitspraak van de NAM-directie om de
Groningse gaskraan eerder dicht te draaien dan ‘praktisch’
zou zijn voor Nederland. De journalisten graven diep en
nauwkeurig, benutten de kennis van veel bronnen en
weten hun kansen goed te benutten. Hun ontdekkingen
presenteren ze in een relevant en mooi dossier met
maatschappelijk impact. Ze initiëren een WOB-procedure
en krijgen ook onderhands belangrijke vertrouwelijke
informatie toegespeeld. Een jaar na de start van het
onderzoek, leidt de publicatie ervan tot verontwaardigde
reacties van Tweede Kamerleden.

OMROEP WEST
OMROEP WEST STELT INTEGRITEIT
HAAGS STADSBESTUUR AAN DE KAAK
MET AANGIFTES TOT GEVOLG

Lot van Bree

Van Bree van Omroep West krijgt een mooie scoop in
handen als de omroep een opname in handen krijgt uit
het overleg tussen de Haagse fractievoorzitters en de
Commissaris van de Koning over de aanstelling van een
waarnemend burgemeester. Het feit dat Omroep West de
gelekte informatie in handen krijgt toont hun positie in de
regio aan als geloofwaardige en betrouwbare regionale
mediapartij. De impact van de publicaties van Van Bree,
waarin het gebrek aan integriteit en het onzorgvuldig
handelen van de Haagse gemeenteraad pijnlijk wordt
blootgelegd, is niet gering. Het gevolg zijn twee aangiftes;
één over het lekken uit de vertrouwenscommissie voor
de benoeming van burgemeester Krikke en één vanwege
de gelekte opname. De omroep zendt delen uit van
de gelekte geluidsopname, een opzienbarend inkijkje
in de vertrouwelijke bijeenkomst over de opvolging
van burgemeester Krikke. Het is een uitzending die
meer onthult dan het Haagse stadsbestuur lief is. wDe
hoofdredacteur legt op West.nl uitgebreid verantwoording
af over de gemaakte keuzes.

DE WINNAAR
Ze zochten en vonden, ze beten hun tanden erin vast
en wisten nieuwe feiten boven tafel te krijgen. Feiten
die leidden tot Kamervragen en grote verontwaardiging.
Mario Miskovic, Sven Jach, winnaars in de categorie
Eigen Nieuws laten met Gasdossier: de NAM dreigt
gaskraan dicht te draaien van RTV Noord niet alleen
zien dat zij hun journalistieke metier verstaan, maar
tonen dat regionaal nieuws nationale impact kan
hebben.
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JONG TALENT
De jury is onder de indruk van de veel
zijdigheid van de jonge talenten. Bij alle
drie de genomineerde talenten valt naast
hun originaliteit ook hun brede kennis
en inzetbaarheid op. De genomineerden
lijken zich te ontwikkelen tot zelfstandige
creatievelingen met elk een eigen signatuur.

NLAWARDS 2019

OMROEP BRABANT
NICOLE MELCHERS

RTV NOORD
MARTEN NAUTA

Nicole Melchers kent Brabant goed en weet wat
Brabanders voelen. Bovendien weet ze dit vervolgens
om te toveren tot online video’s die de doelgroep raken
en waar de creativiteit vanaf spat. In het afgelopen
jaar maakte ze een aantal filmpjes dat zelfs viral ging.
Melchers is betrokken bij idee en concept, via regie op
locatie tot de eindmontage. Hoewel haar rol zich meer
op de achtergrond afspeelt, heeft haar werk duidelijk
een eigen signatuur en een eigen geluid.

Marten Nauta wordt als verslaggever niet aangestuurd
door een redactie maar vindt zijn nieuws zelf en bedient
daar alle platformen van RTV Noord mee. Hij vindt de
controle van de macht belangrijk en verliest de menselijke
maat niet uit het oog. Marten weet mensen voor de
camera te krijgen en krijgt moeilijke onderwerpen goed
uitgelegd. Hij probeert met nieuwe ideeën de politiek
voor iedereen begrijpelijk te maken.

L1
RIËL LINSSEN

DE WINNAAR

Riël Linssen, een vlotte jongen en sinds twee jaar
werkzaam bij L1, is een echte verhalenverteller. Hij is
veelzijdig en zijn montages zijn helemaal van nu, lekker
snel en op de muziek gesneden. Daarnaast toont hij zich
een originele verslaggever bij evenementen. Hij is niet
vies van ‘participerende journalistiek’ en draagt naast
televisie ook verhalen aan voor radio en online. Hij is
wat je noemt een multi-talent.

Dit jonge talent heeft iets aanstekelijks, is fris en
prettig om naar te kijken en heeft een fijne, onbevangen
uitstraling. Hij is van alle markten thuis, bedient
ogenschijnlijk moeiteloos meerdere media, doet zijn
eigen montages en lijkt geen enkel avontuur uit de weg
te gaan. Zijn werk is veelbelovend en de jury vindt hem
een toptalent. De winnaar in de categorie Jong talent is
Riël Linssen van L1.
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OMROEP BRABANT
SCHAPENHELD

Ton van Zantvoort, Lout Donders, Marjo L’Homme

DOCUMENTAIRE
Alle mannen in de genomineerde
documentaires strijden een persoonlijke
strijd. De documentaire portretten vindt
de jury boeiend en overtuigend gemaakt.
Hoewel de productiekosten verschillen,
is de zeggingskracht van de verhalen
vergelijkbaar.

NLAWARDS 2019

De documentaire van Van Zantvoort is een mooi document
met nationale relevantie. De jury werd geboeid door het
verhaal over de Brabantse schaapsherder Stijn Hilgers
die knokt voor zijn kudde en voor zijn bestaan. Twee jaar
lang volgden de filmmakers Hilgers, die de concurrentie
met grote goedkopere maaibedrijven het hoofd moet zien
te bieden en het tegelijk met zijn omgeving niet zelden
aan de stok heeft. De structuur van het verhaal zit knap in
elkaar, de montage is vloeiend en de gelaagdheid van het
personage is mooi uitgewerkt. De Brabantse natuur door
de seizoenen heen is prachtig in beeld gebracht, maar de
makers verliezen zich niet in het beeld van een romantisch
schaapsherdersbestaan. De hoofdpersoon gaat door
diepe dalen en zonder dat het opdringerig wordt is de
camera overal bij. Een stijlvol portret van een gedreven
persoon op de huid gevolgd in zijn habitat.

L1 - MANNEN IN ZWART
IN DE SCHADUW VAN DE MUZIEK

Sander Selen

Deze documentaire toont een kijkje achter de schermen
van de internationale muziekscene. In de film leren we
een aantal verschillende karakters kennen die ieder
op eigen wijze invulling geven aan hun werk achter de
schermen als technici van muziekfestivals en concerten.
Deze documentaire is goed gemaakt en toont een
aantal Limburgers die (ook internationaal) opereren op
topniveau. En daar betalen ze allemaal een prijs voor.
De makers tonen naast de euforie ook de emotie bij
de mannen in zwart die door hun toewijding aan hun
professie, thuis het nodige hebben gemist. Zowel het
camerawerk als de montage staan in dienst van het
verhaal, een verrassende schets van mensen in een voor
het grote publiek onbekende beroepsgroep.

OMROEP ZEELAND
OPGEVE: AMME NOOIT NIE

Margot Schotel, Milou Roemeling, Wouter Crusio,
Sebastiaan Hoekman, Melvin Rijk, Ronnie van Overveld,
Michel van Sluijs
In deze documentaire over de Zeeuwse Kustmarathon
maken we kennis met een man die midden in de
gemeenschap staat: Lein Lievense, oprichter van de
Zeeuwse kustmarathon. De regionale relevantie van een
documentaire over dit grootse sportevenement is evident,
maar het échte verhaal van deze film is de tragische
wending in het leven van Lein, en zijn vrouw Lenie.
Een ongeneeslijke ziekte leidt ertoe dat Lein afscheid
moet nemen van zijn rol bij het evenement en zijn eigen
onafwendbare einde sneller dan wenselijk dichterbij ziet
komen. De jury heeft bewondering voor hoe de makers
deze wending in het verhaal hebben verweven met het
verhaal van de marathon.

DE WINNAAR
Een persoonlijk verhaal van een gedreven mens op zijn
koppige zoektocht in het leven vasthoudend gevolgd
door een cameraman met oog voor schoonheid heeft
geleid tot dit unieke portret van een sympathiek mens.
Vanaf het eerste beeld word je onweerstaanbaar
meegevoerd in de ontwikkelingen. Het is knap hoe
de makers erin slagen om dichtbij te blijven en toch
distantie weten te houden van het hoofdpersonage.
Mensen die met de natuur werken verdwijnen langzaam
uit ons landschap. Dat thema is prachtig regionaal in
beeld gebracht en raakt ons allemaal. De winnaar in
de categorie documentaire is Omroep Brabant met
Schapenheld.
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OMROEP BRABANT
IK SLA MIJN VROUW

RADIOPROGRAMMA
De kwaliteit van de inzendingen was
hoog. Lang niet alle inzendingen vonden
hun publiek via de traditionele radio.
Het is overduidelijk: podcasts maken
hun onstuitbare opmars en blazen dit
medium nieuw leven in.

NLAWARDS 2019

OMROEP GELDERLAND
VERSTRIKT

Wim Heesterbeek, Tobias van der Valk

Maarten Dallinga

Deze vierdelige aangrijpende podcastserie over huiselijk
geweld bezorgde de jury kippenvel. De makers hebben
twee personen gevonden, een slachtoffer en een dader,
die de complexiteit van dit probleem met hun persoonlijke
verhalen goed invoelbaar weten te maken. Ondanks dat
de technische vormgeving meer uitgewerkt had kunnen
worden en de makers de dader veel ruimte en de luisteraar
weinig reflectie boden, is de impact van de verhalen groot.
Op vragen als hoe kan een relatie zo ontsporen en hoe
kan een pleger van huiselijk geweld zo worden, blijven
antwoorden lastig te vinden. Podcasts als deze leveren
belangrijke bijdragen aan het bespreekbaar maken van dit
probleem waar jaarlijks meer dan één miljoen mensen in
Nederland mee te maken hebben.

Maarten Dallinga maakte een vijfdelige persoonlijke
podcastserie over zelfmoord. Jaarlijks overwegen naar
schatting 400.000 Nederlanders om een einde aan hun
leven te maken. Erover praten is een taboe. Dallinga
heeft het doortastend aangepakt in een afwisselend
gemonteerde podcastserie. We horen veel sprekers,
op veel locaties, in veel sferen. We leren een aantal
mensen kennen en gaan, begeleid door soms welhaast
betoverende muziek, we gaan met hen op reis, soms
terug naar hun donkerste gedachten. De voice-overs
zijn zorgvuldig en tonen momenten van (noodzakelijke)
introspectie. Een bijzonder audiowerk.

OMROP FRYSLÂN
BURO DE VRIES: 100 JAAR RADIO

Arjanne Nijp, Geartsje de Vries, René Koster,
Martijn Engbrenghof, Linze Valk
Buro de Vries: 100 jaar radio is een levendig, zorgvuldig
geproduceerd live radioprogramma op locatie in de
stevige traditie van het radio maken. Het is met humor
gemaakt en met inzet van vrijwel alle elementen die
je bij een programma als dit tot je beschikking hebt.
Verslaggever op locatie, presentatie op locatie, een
muziekkorps, interessante sprekers etc. En alles klinkt
als een klok. Ondanks dat niet alle juryleden het Fries
machtig zijn, hebben ze met plezier geluisterd naar
dit programma vanuit het dorpshuis van Weidum, de
geboorteplaats van Hanso Idzerda die op 6 november
1919 het eerste aangekondigde radioprogramma maakte.
Een oprecht en fraai eerbetoon aan het medium.

DE WINNAAR
Een precair onderwerp uitmuntend behandeld.
De maker toont kennis en zelfinzicht, betrokkenheid
en voorzichtigheid. Deze podcastserie is technisch
vlekkeloos, integer, meeslepend, deskundig en
persoonlijk. Wat ontzettend knap gemaakt.
De winnaar in de categorie Radioprogramma
is Verstrikt van Omroep Gelderland.
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OMROEP BRABANT
ACHTER DE BLAUWE VATEN

Joris Dirckx, Sofie van der Wal,
Willem-Jan Joachems, Jasper Dingenouts

ONLINE PROJECT
Bij de ingezonden regionale onlineproducties
spat het regionale karakter er vanaf. Deze
categorie heeft een slag geslagen ten
opzichte van vorig jaar. Hoewel de impact
nog niet overal goed meetbaar is, zitten deze
producties vol journalistieke en technische
vernieuwing.

NLAWARDS 2019

Omroep Brabant heeft op zeer innovatieve wijze een
Instagram als online medium gebruikt om over de
regionale drugsafvalproblematiek te vertellen. Achter
de blauwe vaten is een platform op Instagram, waarbij
verschillende eigenschappen werden benut om het
verhaal te vertellen met stories en posts. Dit is een leuke,
goed uitgewerkte manier om op een andere wijze een
groot regionaal probleem aan te roeren en om Brabanders
die actief zijn op Instagram hierbij te betrekken.

OMROP FRYSLÂN
JENNIFER TO THE MAX

Halbe-Piter Claus, Laura Oosterloo, Engelien Bouwman,
Jaap Alkema, Irene Stenvers, Jorrit Meinsma,
Jelmer Douma, Ben de Jager, Sven Nagel
De jury heeft bewondering voor hoe de makers van dit
onlineproject de verschillende mogelijkheden van de
beschikbare digitale kanalen hebben ingezet. Zij slagen er
niet alleen in om voor de doelgroep relevante thematiek
zoals alcoholgebruik, pesten en seksualiteit op een
vernieuwende, spannende en interactieve manier aan te
bieden. Ze weten ook de Friese taal soepel en eigentijds
te integreren, wat de productie sterk regionaal maakt.
De originaliteit en kwaliteit van de productie zijn hoog.

OMROEP GELDERLAND
BUITENGEWOON LIVESTREAMS

Iris Maalderink, Sanne Pauwelsen, Joris Hendrix,
Marije Klein, Theo Kooijmans, Sander Otten,
Laurens Tijink
Hoewel dit project niet buitengewoon interactief noch
echt innovatief is, is de impact ervan groot. Mens en
natuur zijn in dit project mooi met elkaar verbonden.
Het leven van verschillende Gelderse dieren is dag en
nacht te volgen want de streams zijn altijd live, in weer
en wind, diep in een hol of hoog op een nest. De vijf
Gelderse livestreams zijn heel goed bekeken, ook
nationaal. Op social media zijn er veel volgers en
#BuitenGewoon is een begrip geworden in de regio
en brengt de provincie bij een groot publiek onder de
aandacht.

DE WINNAAR
Hoe gaan de media in de toekomst om met informatie
voor een specifieke doelgroep? Dit project is een goed
voorbeeld van hoe je dat kunt doen. De kanalen om het
complexe verhaal te distribueren zijn goed gekozen,
het acteerwerk is overtuigend en de productiekwaliteit
hoog. Het succesvol verweven van educatieve met
fictieve content én het samenbrengen van de offline
en online wereld maken dit project zeer overtuigend.
De winnaar in de categorie Online project is Omrop
Fryslân met Jennifer to the Max.

8

JURYRAPPORT NL AWARDS 2019

RTV DRENTHE
IDRENTITEIT X

Stijn Steenhuis & Jasper Steenhuis
De jury vindt dat het de makers goed is gelukt om op een
laagdrempelige manier en met een flinke dosis humor en
energie van de zoektocht naar de eigen Drentse identiteit
een eigentijds televisieprogramma te maken. De twee
hoofdpersonen zijn goed aan elkaar gewaagd wat het
aantrekkelijk maakt om naar te kijken.

TV-PROGRAMMA
De jury heeft het niet gemakkelijk gehad met
deze categorie. Zij mist bij de inzendingen
echt onderscheidende originaliteit, kwaliteit
en creativiteit. De drie genomineerde
producties scoren goed op een deel van de
criteria, maar geen van allen overtuigt op alle
criteria.

NLAWARDS 2019

OMROP FRYSLÂN
EUROPA FOAR BEGJINNERS

Janko Krist, Hugo Bosgraaf, Jolanda van Steinvoorn,
Emiel Stoffers
De makers zijn er goed in geslaagd om in deze serie korte
televisieafleveringen een tamelijk taai onderwerp als
‘Europa’ op een laagdrempelige en humoristische manier
voor de kijker inzichtelijker te maken. En de regionale
focus ontbreekt daarbij niet. Ondanks de humor blijft
presentator Emiel Stoffers steeds ook kritisch in zijn
gesprekken en observaties hetgeen bijdraagt aan de
inhoudelijke kwaliteit.

RIJNMOND
FC RIJNMOND

Peter van Drunen, Sinclair Bischop,
Frank Stout, Ruud van Os
De dagen na het beladen duel tussen Excelsior en
FC Den Bosch, trekt iedereen aan Ahmad Mendes
Moreira. Elke zender wilde de hoofdpersoon van het
voetbalverhaal waar discriminatie de aanval inzette op de
sport aan tafel hebben. Moreira koos voor FC Rijnmond.
De programmamakers besloten hun reguliere format
los te laten en met Moreira en andere betrokkenen
uitgebreid in gesprek te gaan. De presentator leidde
het gesprek zorgvuldig en kundig. Dit leverde
maatschappelijk relevante televisie op met aandacht
voor een onderwerp dat naast een regio-overstijgend,
ook een sport-overtijgend probleem is. De jury heeft
daar waardering voor.

DE WINNAAR
Dat een al langer lopend programma soms het format
overboord moet gooien om een groter belang te dienen
zonder aan kwaliteit in te boeten, bewijst deze winnaar.
Dat een regionaal programma de concurrentie met
landelijke evenknieën aan kan, bewijst dit programma
ook. Dat Moreira ervoor koos om alleen bij ‘zijn’
FC Rijnmond aan te schuiven voor een nagesprek,
bewijst bovenal de staat van dienst die Rijnmond met
dit programma heeft opgebouwd. Dit is gezien de
concurrentie, knap werk. De aflevering is van hoge
kwaliteit. De winnaar in de categorie TV-programma is
Rijnmond met FC Rijnmond.
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OMROEP BRABANT
BRABANT BEVRIJD

CROSS-/
TRANSMEDIAAL
PROJECT
De kwaliteit van de inzendingen in deze
nieuwe categorie van 2019 stelt de jury
niet teleur. Uit de inzendingen blijkt dat
de omroepen de kwaliteit in huis hebben
om mooie en goed doordachte cross-/
transmediale projecten te produceren.
Wel hoopt de jury in de toekomst op meer
inzendingen.
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RTV OOST
WO2-CAFÉ

Gabrina Kikkert, Willem-Jan Joachems,
Jessica Ranselaar, Corné Verschuren

Simon Dirk Terpstra, Mirjam van Dijk,
Sandra Schulte, Bart Kieft

Omroep Brabant laat met dit project zien dat je
doeltreffender bent in wie je wilt bereiken als je met
een heel specifiek medium werkt. Het crossmediale
karakter komt goed tot zijn recht en de kwaliteit van de
beelden en de creativiteit spreken boekdelen. De omroep
imponeert met de omvang van dit project. Het gaat echt
om veel verhalen en veel artikelen, mooie beelden. In
de herdenking van de bevrijding heeft de omroep zelf
welhaast een crossmediaal monument opgericht.

Hier is door de makers duidelijk out of the box gedacht:
de cafés in de offline wereld worden ingezet om content
te vergaren voor het crossmediale jubileumprogramma
75 jaar Vrijheid in Overijssel in 2020. Dit maakt het een
interessant project. Niet altijd was even duidelijk hoe de
verhouding online en offline was, maar het is hoe dan ook
inventief om met één crossmediaal project het inhoudelijk
fundament te leggen voor een volgend crossmediaal
project. Daarnaast is met de cafés de interactie versterkt
tussen het publiek en de regionale omroep.

OMROP FRYSLÂN
DE ALVESTÊDETOCHT FAN MAARTEN
VAN DER WEIJDEN

Marjelle Boorsma, Tetsje de Groot, Martin Wijbenga,
Timo Brinkman, René Dijk, Marije Klijnstra,
Arjen de Boer, Arjanne Nijp
Dit crossmediale project is een goed uitgewerkt en
stak geproduceerd live event dat werd uitgerold over
verschillende kanalen met het zwaartepunt bij televisie.
Erg goed hoe de omroep van dit enorme evenement
verslag heeft gedaan. Het project wist de inwoners te
raken en maakte de omroep een paar dagen onmisbaar,
wat knap is in deze tijden van concurrentie. De impact
van Maarten van der Weijden zijn actie was nationaal
en via dit project werd voelbaar gemaakt dat die impact
regionaal nog sterker gold.

DE WINNAAR
Aan alles is te zien dat over dit project lang en erg goed
is nagedacht. Zo is er zeer goed gebruik gemaakt van
alle kanalen en de omroep is bij veel momenten live
geweest. Met de grote hoeveelheid touch points was het
voor de brede doelgroep gemakkelijk om met dit project
in aanraking te komen. Behalve de omvang was de jury
ook onder de indruk van de kwaliteit van de productie.
Het crossmediale kwam in dit project echt goed tot zijn
recht. De winnaar van de categorie Cross-/Transmediaal
is Omroep Brabant met Brabant Bevrijd.
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De Gouden NL Award is in eerste instantie
natuurlijk een prijs om de kwaliteit van de
beste ingezonden productie te vieren.
Ook kan de Award een positief effect hebben
op andere regionale omroepen wanneer een
vernieuwende productie wint. Die kwaliteit
en originaliteit kan namelijk een voorbeeld
zijn, kan andere omroepen en makers
inspireren. Daarmee maakt een winnende
productie de weg wat vrijer voor meer mooi,
innoverend regionaal product.

De winnaar van 2019 zal dat zeker doen.
Deze winnaar draagt daarnaast ook bij aan de
herwaardering van radio. De jury realiseert
zich dat de betiteling radio de lading
niet meer dekt. Want inmiddels bereiken
prachtige spraakmakende audioproducties
de luisteraar zonder tussenkomst van het
medium. Dat nieuwe audioproducties zoals
podcasts het audiovak verrijken staat vast.
Dat deze winnaar het beste audioproduct van
het afgelopen jaar is, staat voor de jury ook
als een paal boven water.

DE WINNAAR

GOUDEN
NL AWARD 2019
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De Gouden NL Award 2019 is gewonnen door
Omroep Gelderland met Verstrikt, gemaakt door
Maarten Dallinga.
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