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oktober is het blad voor liefhebbers van hen thuis heeft bezorgd. Ook onze lezers in het
video, dvd en home cinema, virtueel door te buitenlend zijn verzekerd van snelle toegang tot
bladeren, weet Ashja Bosboom van Uitgeverij hun hobbyblad. Oaarnaast stellen veel abonnees
Scala. prijs op een goed archief. Alle artikelen vanaf de

eerste uitgave van Digital Movie zijn voortaan
Waarom? terug te vinden en te doorzoeken:

f. 'Uit lezersonderzoek yen onze bladen blijkt dat En niet-abonnees?

onze lezers klaar zijn voor digitale uitgaven. Het 'Die kunnen een digitaal abonnement afsluiten
idee is begonnen als een extra service naar onze dat goedkoper is dan een abonnement op de
abonnees: gedrukte versie. Daarnaast kunnen geinteres-
Verdwijnt daarmee da papieren versie? seerden losse uitgaven en artikelen downloaden

'Bestaande abonnees blijven de papieren versie tegen een beperkt tarief:
ontvangen. Zij kunnen voortaan de hele uitgave Komen ook andere Sc8/a-b/aden op internet?

Dlgltal Movle Is het eerste tljld1rift dat kosteloos op internet lezen zonder te downloaden, 'Binnen enkele maanden zitten we oot dl ave-
z'n content Integraal op internet zet. Vanaf en dat allemaal eerder dan de post het blad bij rige bladen op het web: (TfJ
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'Het is een uit de hand gelopen grap', vertelt techniek, is niet bedoeld voor 'jonge mensen Richard van Hooijdonk
MB VijftigschUd van de Internet Academie. 'We die de volgende generatie dj willen worden'. 'Ik
wilden wat bekendheid genereren binnen Fries- zie meer mogelijkheden voor podcasten in de V . k d d .k h .

land ' D k di d d A d . '--.J-'. fs '" ' H . I d .J: onge wee wer ree I terug neer Uil.
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_~I;ft de mh Pod bi-.J_. L de . .'densfil consul n erweg ston I In eetoen mlln~ wo op casten te gaan aan a.ru. een wtste~en manier om tiJ es -
'M . . inschri'" bi . Ik zelf in '-~ aandacht werd getrokken door een groot

aar we zaten zo maar op twintig JVin- tauts J te praten.' woon nrl westen
d . d I ' E k d h land ik k . Leeu J- d 11_' billboard met daarop de tekst "love afstand

gen, us ZIt ~ cursus vo . r omt een twee e van et en wer In WüUCIJ, us lA ZIt
het. . d .deli .k __'_- !i .'__'. d ' '=1 houden', Ongelooflijk. ik ken er nog boos

cursus, maar IS nog met w J wanneer ~ JAb zeventien uur m ~ auto, " '" .
, De ---'-'- di ral . -drt om worden. Wet zonde dat we hief belas-

preaes. ~op, e voo IS gen op . ,
tlnggeld aan uitgeven! Ik durf te wedden
dat dit zinloos is. Net als kamerlid Bert
Bakker (D66) ben ik er een groot voor1t8n-

Doe 'ns modern- stuur een appel derva_nomh~elkritisch.tekijkennaer~it. soort Investeringen. Elk Jaar geven we In

Eenouderwetsepostbo- Nederland met z'n allen ruim 400 miljoen
de van vleesch en bloed euro uit aan dit soort campagnes, en nie-
kwam 'm afleveren: mand kan uitleggen of ze werken of niet.
het pers~drt over de Went zeg nou zelf, Wat moet ik met een
Flapple. Een nieuwe campagne als 'Nederland leeft met w8t8r'?
trend als 'alternatief Ik heb er echt niks aen, en de doelstellingen
voor het traditionele (als die al zijn geformuleerd) lijken me vrij
bosje bloemen'. 'Bij- vaag, De verkeerscampagne waar ik 't eer-
gtleverde foto's kunt u der over had spant wat mij betreft echt de

rech~nvrij gebruiken.' kroon, Denken de bedenkers van deze cem-
De enveloppe bevat pagne nou ~cht dat Nederlandse fietsers,
floppy. Maar er is op de automobilisten of motorrijders zich beter
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onze grote verbazing voor een systeem waarbij Nederlanders
werken heel veel dag- zelf kunnen meebepalen waar geld voor
bla~ n<>g met flop- overheidscommunicatie aan wordt uitge-
py's' , verklaart Ronald 'HBt versturen van een ft. wijn, een taattje of .~ bos bloemen m internet gevan. Dan ben ik benieuwd of een recent
van Kouteren, afzender be :... I -- '-- .. t I '-- aangekondigde campagne ter bestrijding

g.". a gemsengueu.~ onnu.". maar een .- ~ appe YVU'~-' v.n e."

van h~t bericht, 'Daar- V8n genitale verminking (kosten 3 miljoen.
om '--'-1-- gegraveerde psrsoonlijke boodschap wordt de nieuwe trBnd. Op st/JurNMppeI. d I 50 " ) I d t(IeU~U we maar oe groep: meIsJes we oorge8
besloten floppy's mee nl maakt u in vijf stappen een appel verzBndkJaat: E.n dag later kan de ~
te sturen, maar ik werk seerde d. appel in ontvangst nemen.' Richard van Hooijdonk is oprichter van
zelfJiever met cd's.' Martnn,xpel1l

B/Idr8,.n ..n M-. Vena in de ~ v.n idHln, nie11M9 -~ bJgezonden brlev.~ emGCI8c.~ " : ..

en~zipI""'P8I' i:.~"';N:.~ .',: ,,~

File? Gelukkig
'H~ is een uit de hand gelopen grap'. vertelt

MD Vijftigschlld van de Internet Academie. 'We

wilden wat bekendheid genereren binnen Fries.

land: Daarom kondigde de Academie aan een.

malig de workshop Podcasten te gaan aanbieden.

'Maar we zaten zo maar op twintig inschrijvin-

gen. dus zit de cursus vol: Er komt een tweede

cursus, maar het is nog ni~ duidelijk wanneer

precies. De workshop. die vooral is gericht op

Doe 'ns modern: stuur
Een ouderwetse postbo-
de van vleesch en bloed
kwam 'm afleveren:
het persbericht over de
Flappie, Een nieuwe
trend als 'alternatief
voor het traditionele
bosje bloemen', 'Bij-
geieYerde foto's kunt u

rechtenvrij gebruiken.'
De enveloppe bevat
floppy, Maar er is op de
gehele ReclameWeek-
redactie geen floppy-
drive te vinden, 'Tot
onze grote verbazing
werken heel veel dag-
bladen nog met flop-
py' s', verklaart Ronald
van Kouteren. afzender
van het bericht. 'Daar.
om hebben we maar
besloten floppy's mee
te sturen, maar ik werk
zelf liever met cd's.'

'Het versturen van een ~Ije wijn, sen kaartja of aan bos bloamen via internet

begint al gemHngoed te worden. Maar een lekkere appel vooaien van e.n

gegraveerde ~rsoonlijke boodschap wordt d. nieuwe trend. Op stvureenappe/.

nl maakt u in vijf stappen een ap~1 VI/7andkiaal: Een dag later kan de geadres-
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het kader van
Richard van Hooijdontechniek, is niet bedoeld voor 'jonge mensen

die de volgende generatie dj willen worden'. 'Ik
zie meer mogelijkheden voor podcasten in de
bedrijfsmatige sfeer.' Het is volgens de directeur
een uitstekende manier om tijdens files consul.
tants bij te praten. 'Ik woon zelf in het westen
van het land en ik werk in ~den, dus ik zit

Vorige week werd reed ik terug naar huis.
Onderweg stond ik in de file toen mijn
aandacht werd getrokken door een groot
billboard met daarop da tekst 'I love afstand
houden'. Ongelooflijk, ik kan er nog boos
om worden. Wat zonde dat we hier belas-
tinggeld aan uitgeven! Ik durf te wedden
dat dit zinloos is. Net als kamerlid Bert
Bakker (D66) ben ik er een groot voorstan-
der van om heel kritisch te kijken naar dit
soort investeringen. Elk jaar geven we in
Nederland met z'n allen ruim 400 miljoen
euro uit aan dit soort campagnes, en nie-
mand kan uitleggen of ze werken of niet
Want zeg nou zelf. Wat moet ik met een
campagne als 'Nederland leeft met water?
Ik heb er echt niks aan, en de doelstellingen
(als die al zijn geformuleerd) lijken me vrij
vaag. De verkeerscampagne waar ik 't eer-
der over had spant wat mij betreft echt de
kroon. Denken de bedenkers van deze cam-
pagne nou écht dat Nederlandse fietsers,
automobilisten of motorrijders zich beter
gaan gedragen na het zien van billboards
met de tekst 'I love verkeersregels'? Zelfs
een kind snapt dat dit niet werkt Ik pleit
voor een systeem waarbij Nederlanders
zelf kunnen meebepalen waar geld voor
overheidscommunicatie aan wordt uitge-
geven. Dan ben ik benieuwd of een recent
aangekondigde campagne ter bestrijding
van genitale verminking (kosten 3 miljoen,
doelgroep: 50 meisjesl wel doorgaat

(TE}wekelijks zeventien uur in de

een appel
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