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HET VRIJDAGINTERVIEW RUBEN LANDMAN

‘Hart ligt bij de lokale omroep’
Mijn naam is
Ruben Landman
en dit is ‘Mijn
dozijn’, klinkt het op
zaterdagochtend
om 11.00 uur uit de
speakers in heel wat
Edese huiskamers.
Via de radio praat
Landman al
jarenlang met
inwoners uit de stad.
Vanaf dit voorjaar
komt Rhenen daarbij
en heel misschien
ook Wageningen.

Elly Molenaar
Ede

mroep Rhenen
komt sowieso van
de grond, Wageningen is nog spannend, zegt radiomaker Ruben
Landman uit Ede.
,,Ik hoop dat het lukt, want dan bedienen we de hele streek.” Dat is iets
wat hij inwoners zeker niet wil ontzeggen.

O

Waarom vindt u een lokale omroep
voor een dorp of stad zo belangrijk?

,,Een lokale omroep is hét medium
om inwoners te laten zien en horen
wat er gebeurt in de streek. Mensen
die geïnteresseerd zijn in lokaal
nieuws, halen hun info natuurlijk al

wel uit het regionale dagblad, huisaan-huisbladen en het internet. Je
zou denken dat een omroep niets
toevoegt. Maar dat is niet waar. Lokale televisie en radio zijn geen concurrent van dit soort media, maar
versterken het juist. Het dagblad bericht over andere zaken dan de omroep doet.
,,In Rhenen hebben we inmiddels
een zendmachtiging op zak en de
omroep gaat er ook zeker komen. We
zijn nog in discussie met de gemeente over de financiële bijdrage
die zij gaat leveren, maar de omroep
komt er sowieso. Gelukkig maar,
want door het verdwijnen van het
huis-aan-huisblad Rhenense Betuwse Courant is een gat ontstaan. Of
het ook gaat lukken een omroep in
Wageningen te starten, is nog spannend. We zijn daarover nog in onderhandeling.”

Wie luisteren en kijken er naar zo’n
lokale omroep?

Ik heb er alle
vertrouwen in
dat de omroep
in Rhenen
succesvol
wordt
—Ruben Landman

,,Heel veel mensen. Natuurlijk zijn
het vooral ouderen die naar de lokale
radio luisteren en de tv-programma’s
bekijken, maar jongeren bereiken we
ook heel goed via onze website en sociale media. Natuurlijk is het belangrijk compleet te zijn. Iemand die in
Rhenen woont, werkt misschien in
Ede of gaat naar het theater in Veenendaal. Nieuws uit al die plaatsen is
voor diegene interessant. Sinds enkele weken gebruiken we daarom een
nieuwe naam voor de lokale tv-zender in de streek: XON. Het geeft meer
eenheid. Op de website xon.nu kun je
er uiteraard wel voor kiezen om
nieuws uit je eigen woonplaats te lezen, zien of horen. Rhenen valt daar
straks ook onder. De radioprogramma’s over de stad worden uitgezonden vanuit de studio in Ede, maar het
nieuws en de televisie-items worden
lokaal opgenomen. Het gaat straks
echt over Rhenen zelf.’’
Is er wel behoefte aan een lokale
omroep in Rhenen?

,,Jazeker. Dat blijkt wel uit het aantal
vrijwilligers dat zich nu al aangemeld
heeft na een oproep op Facebook. Zij
willen dolgraag programma’s maken
over hun stad. Heel mooi, want we
brengen alleen nieuws vanuit het
hart van de samenleving. Wie kennen Rhenen nu beter dan de inwoners zelf? Ik heb er alle vertrouwen in
dat deze omroep succesvol wordt.
Zelf ben ik er ook ooit begonnen nadat ik een oproep las in een lokaal
krantje. We weten uit ervaring dat
soms een lange adem nodig is aan het
begin van het traject. Rhenen heeft
net als Ede een SGP-achtergrond en
veel mensen kijken helemaal geen tv.
Toch zijn we in Ede gaandeweg ingesleten en we bereiken nu een grote
groep mensen.’’
Vindt u die cijfers belangrijk?

PASPOORT
Ruben Landman (52) is geboren
in Lunteren en woont in Ede.
Vanuit huis runt hij een eigen
communicatiebureau, maar zijn
hart ligt bij de lokale omroep.
Al sinds 1988 is hij als vrijwilliger
verbonden met Omroep Ede en
later ook met Lokale Omroep
Midden-Nederland. Hij houdt
zich er bezig met bestuurstaken,
maar maakt op zaterdagochtend
ook de radioprogramma’s Studio
C, Link en Mijn dozijn. De ene
keer als technicus, de andere
keer als presentator.
Na Ede en Veenendaal is nu ook
Rhenen aan de beurt.

,,Natuurlijk vind ik het leuk dat de
info die we brengen bij de kijkers en
luisteraars terechtkomt, maar het is
voor mij niet het belangrijkste aspect.
Mijn hart ligt echt bij het runnen van
een lokale omroep en ik heb ontzettend veel lol als ik aan mijn radioprogramma’s werk. Of er nu een paar
duizend mensen luisteren of maar
één, ik heb er net zo veel plezier in. Ik
weet zeker dat dat voor de hele club
mensen binnen de stichting geldt.
De meesten doen het niet voor niets
geheel vrijwillig. Het is gewoon ontzettend leuk om te doen.’’
Komt u nog wel aan betaald werk
toe?

,,Ik moet toegeven dat ik veel van
mijn tijd aan de omroep spendeer.
Daarnaast doe ik freelanceklussen
vanuit mijn communicatiebureau.
Gelukkig heeft mijn vrouw een vaste
baan, waardoor we financiële zekerheid hebben. Ik moet er namelijk niet
aan denken dat ik mijn taken bij de
omroep zou moeten beëindigen.’’

◀ Ruben

Landman.
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