
Krantennieuws 2003 in vogelvlucht 

Naast de dozen kranten uit 2003 is er ook informatie over het dagbladwereldje vergaard. Zo .... 
Ol .... wordt het gratis zondagsblad De Zondag in Vlaanderen via de bakkerswinkels verspreid. 

Mag ik van u tien croissantjes, een stokbrood en een verse Zondag? 

Ol •••• vierde het Friesch Dagblad haar eeuwig bestaan! 

Ol ••• hoopt mediahistoricus en oud directeur van het Nederlands persmuseum Mariëtle Wolf in 
2008 de geschiedenis van De Telegraaf in boekvorm uit te brengen. Ze sluit niet uit, zo liet ze 
de NVJ weten, op 'gevoelige kwesties' te stuiten. Nou Mariëtte, dat weet de VKTV wel 
zeker .... 

.. . .. was het de Britse rádio, en niet de tientallen sensatiebeluste tabloidkranten, die het meest 
spraakmakende Britse nieuws van 2003 bracht: Het Kelly-schandaal. Compliment voor Today, 
het gezaghebbende actualiteitenprogramma van BBC Radio 4; 

.. . .. kreeg De Telegraaf meer kleur. Door een uitbreiding van de drukmogelijkheden kan De 
Telegraaf vanaf juli elke pagina in steunkleur of fullcolour drukken. Het aantal FC-pagina's 
voor advertenties is verdubbeld. De krant overweegt begin volgend het kleurtarief te relateren 
aan de omvang van de advertentie, nu is er een vaste mm-toeslag. 

Ol ••• verdwenen dit najaar weer twee zelfstandige krantentitels: Dagblad Rivierenland en het 
Veluws Dagblad. Laatstgenoemde is verdergegaan onder de titel De Stensor, de verzameltitel 
van de Wegener uitgaven in Overijssel en Gelderland. Voor Dagblad Rivierenland (omgeving 
Tiel en Culemborg) komt een editie van het Utrechts Nieuwsblad in de plaats. 

CII •••• heeft Dagblad van het Noorden eind augustus een heuse rijdende redactie gekregen. In de 
bus zijn twee werkplekken en een zitje voor het ontvangen van gasten. Zelfs overnachten is 
mogelijk .... 

.. " .. velde de rechter op 6 augustus het definitieve (en enige juiste) oordeel over het stupide 
fotografieverbod bij de woning van onze toekomstige koning en echtgenote. Van tafel graag 
en doen alsof het nooit een item is geweest, graag! 

CII •••• is de digitale krantenautomaat ook in boekhandel te signaleren. De digitale 
krantenautomaten met nu 120 titels, die na betaling met een creditcard op A3-formaat geprint 
en geniet worden, stonden tot nog toe vooral in hotels en evenementencomplexen en op 
luchthavens en cruiseschepen. 

CII .... roept de Telegraaf dat ze in 2004 met een zondagskrant komen. OP 21 maart moet het 
zover zijn! 

CII •••• startte diezelfde Telegraaf in september met het landelijk aanbieden van 
zaterdagabonnementen. Regionale kranten werken al langer met zaterdagabonnementen. Het 
Dagblad vh Noorden spant de kroon met 10.000 abonnees op zaterdag. 

.. .. .. schijnt ook Tubantia in het voorjaar van 2004 met een zondagskrant te komen ... 

Ol •••• bedroeg in 2003 de totaal verspreide oplage van de Nederlandse dagbladen 4.204.352 
exemplaren. De binnenlandse oplage bestaat voor 90 procent uit abonnementen, het hoogste 
percentage ter wereld. Die binnenlandse oplage bedroeg 4.157.619 exemplaren (bronnen: 
HOI/NaM) 

Ol ••• worden er op dit moment per 100 huishoudens 62 dagbladen verspreid. Eén op de vijf 
geeft de krant door aan anderen, wat kenmerkend is voor een periode van recessie. Dagelijks 
bereiken de dagbladen 72 procent van de Nederlanders van 13 jaar en ouder. (bronnen: 
HOI/NaM). 
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