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Het moment! - 1 juni 2001 - 16.00 uur

De uitzendingen van de lokale omroep gingen officieel van start op 1 juni 2001. De 
opening werd ‘s middags om 16.00 uur verricht door mevr. Gerrie van der Lecq, 
toenmalig  loco-burgemeester van Rijnwoude. 
Hoe het zover is gekomen kunt u lezen in een korte geschiedenis van de omroep 
in deze Jubileumkrant op pagina 7.

 

Loco-burgemeester Gerrie van der Lecq start de eerste uitzending

Het is eigenlijk allemaal de 
schuld van Maarten !
Radio Rijnwoude had net zo goed “Bethlehem FM” kunnen heten, want was het 
niet de familie Bethlehem o.l.v. een nog zeer jonge Maarten Bethlehem die het 
radiovirus heeft binnengebracht in Hazerswoude na een bezoekje aan de studio 
van Radio West. Na het “vak” geleerd te hebben in Leiderdorp begon de familie 
zich af te vragen waarom er hier in Rijnwoude geen lokale omroep was. Het idee 
was geboren. Maar een radio starten is helemaal niet zo simpel als het lijkt. Het 
gevoel is er en 10 jaar later viert Omroep Rijnwoude haar tienjarig bestaan. Lees 
alles over Maarten en de familie Bethlehem op pagina 3.

Hoe word je 
nieuwslezer bij de          ?
Je hoort het wel vaker dat de lokale omroep een springplank is naar het grote 
werk bij de regionale of zelfs de landelijks omroepen, zoals de NOS. Zo zijn er 
ook een aantal voorbeelden te noemen van voormalige medewerkers van Radio 
Rijnwoude die deze sprong hebben gemaakt. 
Het meest in het oog (of liever oor) springende voorbeeld is die van Rachid 
Finge. Bij de NOS is Rachid flex-medewerker en werkt hij als redacteur en 
nieuwslezer bij de bulletins op onder andere Radio 1, Radio 2 en NOS Headlines 
op 3FM. Het verhaal van Rachid is te lezen op pagina 5 van deze krant. 

FEEST, FEEST, 
FEEST met 
ons mee!

Alle details van de jubileumvie-
ring van Omroep Rijnwoude 
vindt u op pagina 2 !

Wij hopen natuurlijk dat de 
bewoners van Rijnwoude het 
jubileum met ons mee willen 
vieren.

Wij zien u graag  1  juni of 4 juni 
bij Radio Rijnwoude

Van de redacteuren
Het is feest bij Radio Rijnwoude. Evenals bij het 1e jubileum (op 1 juni 2006  
bestonden we 5 jaar) brengen we ook bij dit jubileum een speciale krant 
uit en die staat helemaal in het teken van 10 jaar Omroep Rijnwoude en de 
festiviteiten daar omheen. 

De feestcommissie heeft een mooi programma samengesteld op zowel 
woensdag 1 juni (de officiële datum van ons 10 jarig bestaan) als op 4 juni. 
Op beide data bent u van harte welkom in en rond de studio en kunt u zien 
hoe radio wordt gemaakt. Misschien slaat het ’radiomakenvirus’ wel over net 
zoals dat alle (55) vrijwillige medewerkers van de omroep is gebeurd. Op 1 
juni is de receptie van het bestuur van de omroep in Café de Hoek (van 17 
– 18.30 uur)  en op 4 juni vindt u ons opnieuw in en rond de studio met alle 
bekende programma’s op de zaterdag,  maar uiteraard met een behoorlijk 
feestelijk tintje. 

’s Avonds verhuizen we naar Hazerswoude-dorp waar we in De Egelantier 
een gevarieerd programma voor en door de jongeren aanbieden met o.a. al 
onze jonge DJ’s.

Namens de redactie van de Jubileumkant bedanken we de Rijnwoude Koerier 
en in het bijzonder Arie Tuinenburg voor zijn bijdrage bij het maken van deze 
krant en natuurlijk alle adverteerders die samen hebben mogelijk gemaakt 
dat de krant er financieel is gekomen.
Het wordt een fantastisch jubileum!

Cees van Diest, eindredactie

10 jaar Radio Rijnwoude 
De Stem uit het 

Groene Hart
Zaterdag 4 juni 2011  
van 9.00 – 17.00 uur 

Feestelijk programma op 
de locatie bij de studio,
Da Costasingel  promenade 
bij gemeentehuis

Met o.a.
- Beleef hoe een 
 radioprogramma  wordt 

gepresenteerd
- Bekijk de studio
- Spectaculaire optredens 

van o.a. 
 o TTH 
 o Troubadours
  o Sport 2BFit
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Programma JUBILEUMVIERING 10 JAAR OMROEP RIJNWOUDE
Woensdag 1 juni en zaterdag 4 juni 2011 

DAG  TIJD ACTIVITEIT  
1 juni 10:00-11:00 Koffiepauze met:  Nico Romijn,  Cees van Diest,  Willem van Tilburg en Wim van der Leek 
 11:00-12:00 Eeuwig Puber (herhaling) met: Co Snel 
 14:00-16:00 Jukebox (herhaling) met:  Rob van der Tuijn en/of Ton Puik 
 15:00-16:00 Uit Het Hart Gegrepen:Jelke Bethlehem, Marianne van Buuren en Pieter Goedhart kijken terug op 10 jaar Radio Rijnwoude   
 16:00 Het moment: Oud wethouder Gerry v.d. Lecq laat horen hoe zij op 1 juni 2001 de aftrap verrichtte
 16:05-17.00 Muziek
 17:00-18:30 Receptie:  Voor genodigden en belangstellenden in Café De Hoek in Koudekerk aan den Rijn
 21:00- Feestavond voor medewerkers en belangstellenden in Café De Hoek in Koudekerk aan den Rijn mmv. Doggy Dike

DAG  TIJD ACTIVITEIT 
4 juni Van 09.00 tot 17.00 uur

Feestprogramma met optredens van Drumfanfare TTH,
het mannenkoor De Troubadours,

Demonstraties Sportcentrum Sport2Bfit.
Voor de kinderen is er een springkussen opgesteld.

De Radioprogramma’s van die dag worden buiten op de feestplaats, achter de Rabobank, gepresenteerd.
De studioruimte kan worden bezocht.

 09:00-10:00 Kindertijd met: Wilma Vermeij
 09.30-10.00 Drumfanfare TTH marcheert richting feestplaats
 10.00-11.00 Drumfanfare TTH concerteert op de feestplaats
 10:00-12:00 Zaterdagdagochtendshow met Gert Louwers, Ingrid Teulings, Maarten Bethlehem, Nico Romijn en Rik Tromp
 12:00-12.30 Klassieke muziek met: Bert Bosch / Joep van Buuren
 12.30-13.00 Ierse muziek met: Wim van Gent
 13:00-13.30 Berken op maandag met: Gerard Berken 
 13.30-14.00 Hollands Allerlei met: Albert v.d. Biezenbos  
 14:00-17:00 Sport Langs de Rijn met: Arjen Kennis, Cees van Diest, Gertjan Buijs, Jelke Bethlehem en Nico Romijn. 
  Alle sportactiviteiten van die dag. Met o.a. gesprekken met Michiel en Dennis van Sport2Bfit
 14.00-15.00 Sport 2Bfit demonstraties:  Zumba demonstratie (Soraya Bartells), XCO Walking demonstratie (Dennis, Michiel en 
  vrijwilligers), Bike Polo (hockey op de fiets) demonstratie: (Dennis, Michiel en vrijwilligers).
 15.30-17.00 Optreden Mannenkoor De Troubadours op de feestplaats
 21:00-24:00 Jongerenprogramma in De Egelantier in Hazerswoude-Dorp met: RRW DJ’s en de band Vastwell!  

Gezellig én 
verantwoord

sporten

Jong én oud zien we graag fit worden bij Sport2Bfit!
Kijk voor meer info op www.sport2Bfit.nu of bel 071 - 888 02 01

Bij Sport2Bfit kun je vele sporten beoefenen.
Zoals Spinning, X-co Extreme, Club Power, Stay Fit Circuit, Pilates, 

Total Body, Thai-bo, Power Yoga, KickFun, Dans, Kickboksen, Juniormove, 
fitness en hardlopen. Je kunt ook terecht voor fysiotherapie onder 

professionele begeleiding van Jochem Klein Fysiotherapie.

Kijk op www.sport2Bfit.nu of bel 071 - 888 02 01
voor lestijden en doe de eerste les gratis mee!

Rijndijk 53b - Hazerswoude-Rijndijk
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Romijn en Martin van de Torre die op zondag voor de 
ziekenomroep radio-uitzendingen verzorgden vanuit de 
Scheepjeskerk. Zij zijn de trouwe medewerkers van het 
eerste uur. 
Zoon Hayo heeft in 1998 met zijn broer Maarten de eer-
ste opzet van de Omroep Rijnwoude website gemaakt. 
En hij bedacht en ontwierp het format van de TV-krant 
en doet daar nog steeds foto- en videoreportages voor. 
Daarmee is de inbreng van de familie Bethlehem bij 
Omroep Rijnwoude compleet.

Manager
‘Radio maken is het leukste wat er is’, vertelt Jelke, ‘Maar 
ja, een omroep heeft ook een bestuur en een voorzitter 

nodig en voor je het weet 
ben je ook een soort 
manager. Die bestuurlijke 
taken vragen heel veel 
tijd, maar dat moet je 
ervoor over hebben om 

dit vak te kunnen uitoefenen. Het wordt toch een beetje 
je kind, zo’n omroep. Je houdt ervan, maar er zitten ook 
minder leuke kanten aan. Ik ben een koppige man, of mis-
schien kun je beter zeggen ‘vasthoudend’. Die eigenschap 
heb je echt nodig als je dit werk wilt doen. Volhouden. 
Maar voor mij is het toch het mooiste moment als ik 
op zondagavond in mijn eentje in de studio zit met mijn 
eigen programma Time Trek en mijn beste muziek laat 
horen. Dan raak ik zelf ook in een soort meditatieve toe-
stand. Heerlijk is dat’. 

Statistieken
Jelke heeft ooit in 1986 een programma voor de Teleac 
mogen presenteren op de televisie. ‘Ik denk dat toen 
mijn liefde voor het programma’s maken is geboren. Ik 
vond het toen zo ontzettend leuk om moeilijke mate-
rie begrijpelijk te maken voor een groot publiek. En dat 
vind ik nog steeds. Je doet mij geen grotere lol dan zo’n 

 ‘Het is eigenlijk allemaal de 
schuld van Maarten’
Jelke Bethlehem en het radiogevoel

Jelke Bethlehem zwaait de scepter over onze lokale omroep. De radio is zijn lust en zijn leven. Waar is 
dat ‘radiogevoel’ ontstaan?  Word je daarmee geboren of moet je er echt door aangestoken worden? 
Bij nadere informatie blijkt dat de familie Bethlehem van jongs af aan besmet is geweest met het 
radiovirus. 

En ze hebben inmiddels ruim 50 vrijwilligers aangestoken, 
die nu grote delen van hun vrije tijd aan een of meer 
radio-uitzendingen besteden. En dan onthult vader Jelke 
het geheim achter de omroep: ‘Het is eigenlijk allemaal 
de schuld van Maarten’…

‘Maarten zat van jongs af aan al aan de knoppen. In het 
begin van de middelbare school zijn we een keer samen 
naar een open dag van de studio van Radio West gegaan, 
de regionale omroep in Den Haag. Daar was Maarten 
meteen verkocht. Dit vak wilde hij heel graag leren. De 
presentator daar zei dat hij dat het beste kon doen bij 
een lokale omroep in de buurt van zijn woonplaats. Dat 
werd Radio Leiderdorp. En omdat ik hem daarheen 
bracht en erbij bleef is bij mij 
ook het vuurtje ontstoken,’ 
vat vader Jelke samen.

Zo is het gegaan. Maarten 
was vooral bezig met de 
techniek, maar deed ook presentatie.  Jelke had sinds de 
tachtiger jaren iets met New Age muziek. Dat werd toen 
een vast onderdeel van de zondagavond. Jelke presen-
teerde en Maarten deed de techniek. Moeder Ingrid ging 
ook mee naar de studio en leerde van zoon Maarten de 
techniek. 

De aanhouder wint
Langzamerhand begonnen ze zich af te vragen waarom 
er hier in Rijnwoude geen lokale omroep was. Het was 
een onderwerp dat steeds terugkwam in gesprekken 
op verjaardagen bijvoorbeeld met vriend Luc Berlage: 
‘We gingen onderzoeken, hoe dat dan moest, een radio 
starten en het bleek eigenlijk helemaal niet zo simpel.’ 
Maar de aanhouder wint. Stukje bij beetje kwamen ze 
erachter hoe het werkte (zie ook het historisch over-
zicht van Jelke op pagina 7. MvB) en kwamen er mensen 
bij die net zo gedreven waren als hij. Onder andere Nico 

Het wordt toch een 
beetje je kind…

Maarten bekent schuld
‘Wat was dat spannend, halverwege de jaren ’90. Een grote studio, een heleboel apparaten met lampjes en nog meer knopjes, een grote mengtafel met schuifjes en dansende meters. En daarmee was je overal in de omgeving te 
horen! In die tijd kwam ik als leerlingtechnicus terecht bij Radio Leiderdorp, een programma op zaterdagmiddag en Eric de Winter heeft mij de fijne kneepjes geleerd. Toen nog geen computers en internet in de studio, alleen enkele 
slippende cassettedecks met de jingles en een paar CD-spelers.’

Hoe zag de eerste studio eruit?
‘Er stond een oude 286 computer met zwart scherm en gele letters die een batterij cassettewisselaars aanstuurde. De reclameblokken waren helemaal voorbereid in zo’n wisselaar aanwezig en deze computer startte dan vlak voor het 
hele uur het bandje. Vervolgens moest je als technicus precies op het hele uur de schuif van de nieuwstuner (Sky Radio, later Radio 2) open zetten. En dan was natuurlijk de kunst (spannend!) om aan het einde van het nieuws de 
mooiste overgang te maken: snel schuif dicht na ‘Dit was het nieuws’, want na ‘tot zover het nieuws’ kwam er nog verkeersinformatie. En daarna meteen de uuropener starten van cassette. 
En paar jaar later nam Eric de eerste portable MD speler mee naar de studio, wat een verademing was dat. Die gore oude bandjes weg en alle jingles op de MD!!’

Een ‘echte’ computer
‘Het ‘ bandjessysteem’ werd eind jaren ’90 vervangen door een ‘echte’ computer met audio op harddisk. En de digitalisering was een feit. Nu zijn we volledig afhankelijk van 
de radioautomatisering, zowel in de live-uitzendingen als daarbuiten. 
Het nadeel is, vind ik, dat radiotechnici die zijn opgeleid in het digitale tijdperk helaas heel weinig feeling hebben met het ‘echte’ geluid en het ‘gevoel van handwerk’, dat 
merk je ook doordat men nu bijna niet meer op de geluidsmeters let tijdens live-uitzendingen. De soundprocessing trekt het toch wel recht. Jaja…’

Lekker samen in de studio
‘Het brengt ook als voordeel met zich mee dat je voor een uitzendweek veel minder tijd en mankracht nodig hebt. Zelf ervaar ik dit als ook een nadeel, omdat ik het sociale 
component bij het uitoefenen van deze hobby erg belangrijk vindt. Lekker samen met vrienden in de studio knutselen of als echte nerds over geluid of knopjes praten. Vroeger 
bracht ik op deze manier hele weekends soms door in de studio’s van Holland Centraal in Leiden.’

Mast uit het raam
 ‘Voor de bouw van de studio van Radio Rijnwoude heb ik heel wat uren gezamenlijk doorgebracht met kabeltjes solderen en leuke dingen bedenken.  Ons ploegje bestond 
toen uit Martin van de  Torre, Joost Berk, Joost Griffioen, Rachid Finge, Jeroen Windhorst en Maurice Koster. In de eerste weken van ons bestaan reed ik ook regelmatig 
met Nico Romein mee op zondagochtend voor de kerkuitzending, met de mast van de locatiezender rechtop uit het dakraam van de auto. Dat moet er toch ook bijzonder 
hebben uitgezien.’

Van radio naar internet?
‘Het is allemaal wat sneller, makkelijker en onpersoonlijker geworden. Dat is inherent aan de ontwikkeling van de hele maatschappij, denk ik. We hebben nu internet als 
primaire informatiebron, en de lokale omroepen moeten zich realiseren dat zij ook activiteiten steeds meer moeten verleggen van de traditionele radioprogrammering naar 
internetcontent. Er zijn nog zoveel mogelijkheden. Maar het moet natuurlijk wel haalbaar zijn met goedbedoelende vrijwilligers. Dan wordt het echt meer dan een hobby.’

Maarten Bethlehem

De toenmalige familie Bethlehem. Niets verraadt nog
 dat er hier een lokale omroep aan het ontstaan is...

verkiezingsdag zoals begin maart (Provinciale verkiezin-
gen en referendum Benthuizen. MvB). Ik ben niet voor 
niets statisticus. Geen grotere uitdaging dan via de exit 
polls bijna volmaakt de uitkomst van zo’n referendum te 
voorspellen. Nee, niet zoals Maurice de Hond, dat is een 
charlatan, die gebakken lucht verkoopt!

Met het oog op morgen
‘Uit het Hart Gegrepen, ons nieuwsprogramma op vrij-
dag, is het programma dat ik het liefste doe. Mijn grote 
voorbeeld is het programma Met het Oog op Morgen. 
Dat is een leuk programma met interessante onderwer-
pen. Goede interviews met een redactie die dat allemaal 
voor je regelt. Misschien had ik toch journalist moeten 
worden. Eigenlijk zou ik elke avond minstens een uur met 
nieuws willen vullen, maar we hebben in zo’n klein dorp 
als het onze helaas niet genoeg nieuws. Wat dat betreft 
biedt de fusie met Alphen en Boskoop wel perspectie-
ven. Eens kijken hoe dat loopt. Bovendien ontbreekt me 
daarvoor de tijd. Ik ben al vele uren met de omroep zoals 
die nu is bezig. Ik ben toch de spil waarop alles draait. 
Iedereen weet me te vinden als er weer eens wat stuk is 
of georganiseerd moet worden. En ik doe het ook graag 
zelf, want dan weet ik ook dat het goed komt,’ voegt hij 
er lachend aan toe, en dan, met een diepe zucht, ‘of mis-
schien ben ik gewoon een control freak…’

MvB
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Joey de Groot
De ‘toekomst’ bij Radio Rijnwoude

De Jonge Onderzoekers (1969)
In 1969 deed Jelke Bethlehem mee aan de Jonge Onderzoekers. Dat was een door de VARA 
georganiseerde wedstrijd voor jonge onderzoekers en uitvinders. Hun project was het 
onderzoeken van de ooggevoeligheid van bananenvliegjes. Ze kwamen erachter dat deze 
vliegjes ultraviolet licht goed konden zien, maar rood licht niet. 
Op 3 april 1969 werd de landelijke finale uitgezonden. De opnamen werden gemaakt in het 
Nassau-Veluwe Lyceum in Harderwijk. Jelke Bethlehem en Bert van der Glas wonnen die 
finale. Het programma werd gepresenteerd door een nog heel jonge Sonja Barend. 
Mede-presentator was Aad Kosto. 
In mei 1969 namen Jelke Bethlehem en Bert van der Glas ook nog deel aan de Europese finale. 
Die werd georganiseerd in het Evoluon in Eindhoven. Er waren deelnemers uit 15 landen. 
Ook daar wonnen ze een van de hoofdprijzen. Ze kregen samen een bedrag van 10.000 gulden.

Juni 2010 - Omroepmedewerkers in gesprek met voorzitter van de OLON Awards Marieke de Vries 
(o.a. verslaggever bij NOS Journaal)

Juni 2010 - Medewerkers van de omroep praten na over de uitslag van de OLON Awards. Omroep Rijnwoude was 
genomineerd bij de beste 10, maar een nummer 1 plaats zat er ook dit jaar niet in. Jammer! 
Op de foto vlnr: Maarten Betlehem, Jelke Bethlehem, Nico Romijn en Joep van Buuren.

Jelke over zijn programma Time Trek
‘New Age muziek is muziek om naar te luisteren. De muziek heeft een positieve 
uitwerking op de luisteraar. Er is New Age muziek die rust en ontspanning brengt, 
maar er is ook New Age muziek die activeert en nieuwe energie geeft. Deze muziek 
kan worden gebruikt als hulpmiddel bij meditatie and therapeutische behandelingen, 
maar kan ook een nuttig effect hebben als achtergrondmuziek bij activiteiten als 
studie en het maken van huiswerk. Maar New Age muziek gewoon ook lekker om 
naar te luisteren. Mijn favorieten zijn Karunesh en Mike Rowand.’

‘Ontspannende muziek heeft een lager tempo. De muziek is bedoeld om je hartslag 
terug te brengen van 80 naar 60 slagen per minuut. Deze lage polsslag wordt bereikt 
als lichaam en ziel in gelijke mate ontspannen zijn.’
Time Trek is elke zondagavond te beluisteren tussen 10 en 11 uur.
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in het weekend. Ze had een vacature bij de NOS gezien 
en vond dat 
iets voor mij. Ik 
geloofde er niet 
zo in, omdat ik 
pas 19 was, maar 
uiteindelijk heb 
ik me laten over-
halen om te sol-
liciteren. Binnen 
enkele maanden 
kon ik aan de 
slag als redacteur 
op de radio- en 
teletekstredactie. 
Nog eens drie-
kwart jaar later, 
toen een collega 
z’n stem kwijt 
was, maakte ik 
mijn debuut als 
nieuwslezer. Soms 
heb je een beetje 
geluk nodig.’

Wat voor eigenschappen 
heb je daarvoor nodig?
‘Tegen mij werd altijd gezegd:  “je moet alles kunnen”. En 
eigenlijk is dat wel waar. Je moet niet alleen goed kunnen 
presenteren, maar het liefst ook weten hoe een micro-
foon werkt. Je moet begrijpen wat formats zijn. Het ver-
schil kennen tussen feiten en meningen. Je realiseren dat 
je in teamverband werkt. De lokale omroep was daarom 
erg belangrijk voor me. Nergens anders kun je zoveel van 
radio leren als daar. Bij de lokale omroep zijn ze alleen 
maar blij met iemand die heel veel dingen wil oppakken 
en leren. Je hebt wel doorzettingsvermogen, tijd en een 
flinke dosis zelfkritiek nodig.’

Wat is het grote verschil tussen landelijke en lokale omroep?
Continuïteit. Mensen worden betaald om op gezette 
tijden te doen wat ze moeten doen. Dat klinkt logisch, 
maar voor een lokaal radiostation is dat allerminst van-
zelfsprekend, omdat daar vooral vrijwilligers werken. 
Soms gaan andere dingen in het privéleven voor of een 
betaalde baan. De lokale radio komt dan op de tweede 
plaats. Ook zaken als professionaliteit en goed werkende 
apparatuur zijn vanzelfsprekend bij een landelijk radiosta-
tion, maar bij een lokale omroep niet.

Wat is je volgende stap? Televisie? Of vind je radio leuker?
Televisie is heel interessant, maar ik heb er geen liefde 
voor zoals ik die wel heb voor radio sinds ik een klein 
jongetje ben. Ik zie het allemaal wel. Tot nu toe heb ik het 
erg naar m’n zin bij de radio, dus met een overstap ben 
ik niet zo bezig.

MvB

Werken bij de lokale omroep kan ook een 
springplank zijn naar de ‘grote’ omroepwe-
reld. Dat gebeurt bij veel radiomensen. Zo 
ook Rachid Finge, nu nieuwslezer bij de NOS, 
maar ooit medewerker bij Radio Rijnwoude. 
‘Een goede nieuwslezer kan een slecht 
nieuwsbericht redden’.

Hoe ben je bij de radio terechtgekomen? Was dat altijd een 
diepgekoesterde wens of een spontane opwelling?
‘Ik had op m’n negende een prijsvraag gewonnen bij 
Radio Leiderdorp en mocht m’n prijs ophalen in de stu-
dio. Wat ik daar zag vond ik betoverend: die knopjes, al 
die apparaten, de microfoon, dat je daar iets zegt en dat 
iedereen dat hoort... magisch! Toen wist ik dat ik later bij 
de radio wilde gaan werken. Een paar maanden later kon 
ik beginnen bij het radioprogramma Bengels op Holland 
Centraal (nu Unity FM), een programma voor en door 
kinderen. Trouwens, wat niet veel mensen weten is dat ik 
die prijs bij Radio Leiderdorp won bij Marcel Barendse, 
die ook op Radio Rijnwoude te horen was en net als ik 
nu ook nieuwslezer is.’  

Hoe ben je begonnen bij Radio Rijnwoude? 
‘Het antwoord daarop is eenvoudig: de wereld van de 
lokale omroep is vrij klein. Ik kende Maarten en Jelke 
Bethlehem via Holland Centraal, dus toen ze programma-
makers zochten voor het nieuwe Radio Rijnwoude, was 
ik meteen geïnteresseerd. Ik heb een tijd de Rijnwoudse 
Top 25 gepresenteerd, samen met Tim Boomsma. Hij was 
ook producer van de Coen en Sander Show op 3FM. 
Eigenlijk is gewoon de hele radiowereld erg klein. Het 
was een korte, maar wel ontzettend leuke tijd bij Radio 
Rijnwoude.’

Wat vind je leuk aan radio maken?
‘Ik hou vooral van de hoge snelheid. In het nieuws is dat 
natuurlijk een voordeel: het is veel makkelijker om snel 
een nieuwsverhaal te brengen via radio dan bijvoorbeeld 
via televisie. Wij hebben geen camera’s nodig, geen licht, 
geen montage... Eigenlijk is alleen een stem genoeg. En 
met heel simpele middelen kun je sfeer creëren. Jeroen 
van Inkel gaf het me ooit als voorbeeld: je zet het geluid 
van de branding op en het klinkt alsof je aan het strand 
bent. Voor televisie heb je veel meer nodig dan slechts 

‘Nergens anders kun je zoveel van 
radio leren als bij de lokale omroep’
Rachid Finge: van lokale omroep naar de NOS

Rachid Finge: nieuwslezer 24 uur, 

3FM NOS headlines

het geluid van de branding om dat effect te bereiken.’

Wat vind je leuk aan presenteren?
‘Het is leuk om de laatste schakel te zijn tussen de redac-
tie en de luisteraar. Mensen realiseren zich niet altijd dat 
er heel veel werk is gedaan voordat een presentator 
iets kan zeggen op de radio. Persbureaus, verslaggevers, 
redacteuren, eindredacteuren... Die hebben allemaal een 
belangrijke rol gespeeld in datgene wat de presentator of 
nieuwslezer gaat vertellen. Het is een eer om al dat werk 
zo goed mogelijk over te brengen op de luisteraar. En 
daar zijn veel manieren voor, goede en slechte. M’n coach 
bij de NOS zei altijd: “Een slechte nieuwslezer kan een 
uitstekend geschreven nieuwsbericht kapot lezen, maar 
een goede nieuwslezer kan een slecht nieuwsbericht 
redden”. Het is een grote verantwoordelijkheid.’

Doe je ook techniek? Wat vind je het leukste?
‘Zeker! Mijn eerste betaalde radiobaantje was bij BNR 
Nieuwsradio - niet als redacteur of nieuwslezer, maar 
als technicus! Ik heb altijd interesse gehad in techniek en 
computers en internet en al die dingen, dus zo gek was 
dat niet. Ik denk dat ik presenteren leuker vind, maar 
als ik me helemaal niet met de techniek mag bemoeien, 
merk ik toch dat ik gefrustreerd word. Een combinatie 
van de twee is het fijnst.’

Wat vind je van de lokale omroep in het algemeen en van 
Omroep Rijnwoude in het bijzonder?
‘Eerlijk gezegd heb ik veel respect voor mensen die zich 
zo lang bezighouden met de lokale omroep. Het medi-
alandschap is de laatste tien jaar enorm veranderd en 
helaas niet in positieve zin voor lokale omroepen. Er is 
meer concurrentie van lokale media, luisteraars hebben 
steeds hogere verwachtingen en ondertussen blijven 
lokale omroepen overwegend ondergefinancierd met te 
weinig uitzicht op professionalisering. Wat ik mooi vond 
aan Radio Rijnwoude is dat er veel aandacht was voor 
nieuws en informatie. Veel lokale omroepen zijn afhan-
kelijk van heel jonge vrijwilligers die graag ‘538’je spelen’, 
maar bij Rijnwoude was dat anders. En zo hoort het ook.’

Hoe ben je bij de landelijke omroep terecht gekomen?
‘Een medewerkster van de VPRO had me horen nieuws-
lezen op Holland Centraal, dat ik toen wekelijks deed 

10	  jaar	  Radio	  Rijnwoude	  /	  De	  Stem	  uit	  het	  Groene	  Hart
dat	  wordt	  gevierd	  met	  een	  gevarieerd	  avond	  programma	  op	  zaterdag	  4	  juni	  2011	  vanaf	  	  22.00	  	  uur	  

in	  De	  Egelantier,	  Hazerswoude	  Dorp	  met	  de	  Radio	  Rijnwoude	  DJ’s	  in	  de	  bovenzaal.

22.00	  uur	  –	  23.00	  uur:	  Berken	  op	  maandag!

(Berken	  op	  maandag!	  Iedere	  maandagavond	  van	  19.00	  uur-‐21.00	  uur	  op	  Radio	  Rijnwoude.	  

Presentator:	  Gerard	  Berken,	  90s	  en	  Top	  40	  muziek!)

23.00	  uur	  -‐	  0.00	  uur:	  Dinja’s	  Dinsdag!

(Dinja’s	  Dinsdag!	  Iedere	  dinsdagavond	  van	  19.00	  uur-‐21.00	  uur	  op	  Radio	  Rijnwoude.	  

Presentatoren:	  Dinja	  Pannebakker	  en	  Gert-‐Jan	  Buijs,	  80s,	  Pop,	  R&B	  en	  Top	  40	  muziek!)

0.00	  uur	  –	  1.00	  uur:	  Hey	  Joe!

(Hey	  Joe!	  Iedere	  woensdagavond	  van	  19.00	  uur-‐21.00	  uur	  op	  Radio	  Rijnwoude.	  

Presentatoren:	  Joey	  de	  Groot	  /	  Rik	  Tromp,	  Pop,	  Rock	  en	  Dance	  muziek!)

1.00	  uur	  –	  2.00	  uur:	  Krachtvoer!

(Krachtvoer!	  Iedere	  vrijdagavond	  van	  19.00	  uur-‐21.00	  uur	  op	  Radio	  Rijnwoude.	  

Presentatoren:	  Wilfred	  Kompier	  (DJ	  Billy),	  Sjoerd	  Ketting.	  Rock	  en	  feest	  muziek!)

Begane	  grond:	  Live!	  Vanaf	  22.30	  uur	  de	  band:	  Vast	  Well!

en:	  DJ	  Nozem!,	  draait	  in	  de	  pauzes	  van	  de	  band.

(ex-‐presentator	  programma:	  Stick’em	  van	  de	  dinsdagavond	  bij	  

Radio	  Rijnwoude,	  tussen	  19.00-‐21.00	  uur)

VVD Rijnwoude  feliciteert Omroep 
Rijnwoude van harte.
 
Met aansprekende programmering verbindt, informeert 
en amuseert Omroep Rijnwoude onze burgers in alle  ker-

nen. Ook te horen op de kwekerijen,
in de  werkplaatsen, thuis en in de rust- en her-
stellingsoorden, dat heeft Rijnwoude nodig.
Met haar betrokkenheid en deskundig gevoer-
de interviews maakt Omroep Rijnwoude 
indruk op hier optredende politici, lokaal of uit 

‘den Haag’ en ‘Europa’, én op de toehoorders.
 
Proficiat, ga zo door, 
laat je horen tot in GrootGroenAlphen. 
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SGP/ChristenUnie  
Rijnwoude 

SGP/ChristenUnie-Rijnwoude feliciteert  

Omroep Rijnwoude  

met haar 10-jarig jubileum! 

SGP/ChristenUnie-Rijnwoude  
Duurzaam Betrokken Betrouwbaar 

www.SGP-ChristenUnie-Rijnwoude.nl 

Hans van Kuijk 

Dik Berkhout 

 

 

Radio Rijnwoude 
gefeliciteerd!

Al 10 jaar een begrip, ook 
in politiek Rijnwoude!

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn
Ook digitaal in te zien op www.rijnwoudekoerier.nl

Reeds 47 jaargangen een vertrouwde bijdrage aan de Rijnwoudse gemeenschap
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Rijnwoude Koerier
Wij feliciteren Radio Rijnwoude met hun 10 jarig jubileum
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1998  De eerste ideeën over het 
oprichten van een lokale omroep in 
Rijnwoude ontstonden in de herfst 
van 1998.  De vraag was waar-
om er geen lokale omroep in 
Rijnwoude was, maar er was een 
concurrent Dance Radio 916. 

2009 In augustus 2009 brengt de 
Omroep een jaarkrant uit die 
huis-aan-huis wordt verspreid en 
die boordevol informatie staat over 
de programma’s van Omroep 
Rijnwoude. 

2007 De omroep begint met 
video. Er worden filmreportages 
gemaakt van allerlei gebeurtenissen 
en evenementen in de regio. 

Die reportages worden vertoond 
op de TV-Krant en de website van 
de Omroep.1999 In maart van dat jaar 

diende Radio Rijnwoude bij het 
Commissariaat voor de Media een 
eigen aanvraag in voor een 
zendtijdtoewijzing.  
Eind september 1999 bracht de 
gemeenteraad een negatief advies 
uit aan het Commissariaat voor 
de Media over de aanvraag van 
Radio Rijnwoude. Daarna heeft het 
Commissariaat in december 1999 
een informele hoorzitting 
georganiseerd. 

2010 De Omroep sleept weer 
nominaties in de wacht voor de 
OLON-Awards. Omroep Rijnwoude 
werd genomineerd voor beste lokale 
omroep van Nederland. Daarmee behoren 
we  tot de beste 10 lokale omroepen 
van Nederland. Ook werd de 
documentaire  ‘De vlucht van Junkers 
88’  genomineerd voor beste 
radioprogramma. 

2006 Omroep Rijnwoude 
bestaat 5 jaar en dat wordt 
gevierd met een spetterend 
dagprogramma in en 
buiten de studio (achter het 
gemeentehuis aan de vijver).

2005 Ook de TV-Krant viel in de 
prijzen. Die werd in 2005 uitge-
roepen tot beste TV-Krant van alle 
lokale omroepen in Nederland. 

De omroep exploiteert ook nog 
een tekst-tv-kanaal. Daarop is niet 
alleen lokaal nieuws te vinden, maar 
ook fotoreportages en berichten 
van verenigingen in Rijnwoude.  

Ook werd de omroep geno-
mineerd voor beste lokale 
omroep van Nederland. 
Ook het voorleesprogramma 
‘Kindertijd’ en de muzikale 
vormgeving van de 
radioprogramma’s kregen een 
nominatie.

2000  Op 27 juni 2000  hakte 
het Commissariaat  voor de 
Media de knoop door. 
De zendtijd voor de komende vijf 
jaar werd toegewezen aan Radio 
Rijnwoude. De belangrijkste argu-
menten waren dat Radio Rijnwoude 
een meer lokaal initiatief was, dat 
Radio Rijnwoude veel informatieve 
programma’s wilde gaan maken, en 
dat er bij Radio 916 sprake was van 
ongewenste verstrengeling van 
belangen.  De Programmaraad van 
Radio Rijnwoude werd formeel 
benoemd door Burgemeester en 
Wethouders van Rijnwoude  op 
14 November 2000.  

2011
In de afgelopen 10 jaar heeft 
Omroep Rijnwoude zich steeds 
meer ontwikkeld van een 
radiostation naar een brede 
media-instelling, waarvoor radio, 
tv en Internet allemaal belang-
rijke communicatiekanalen 
zijn. Na al die jaren vervult de 
omroep een steeds 
belangrijker rol in de lokale 
nieuwsvoorziening.

En dat in 2011 al 10 jaar lang ! 

2001 De uitzendingen van de lokale omroep 
gingen officieel van start op 1 juni 2001. 
De opening werd ‘s middags om 16.00 uur 
verricht door mevr. Gerrie van der Lecq, 
locoburgemeester van Rijnwoude.

2003 Bij een lokale omroep gaat het niet alleen om 
radio. Er zijn ook andere media. Al vanaf het eerste 
begin had de omroep een website waarop al het 
lokale nieuws was te vinden.  In 2003 werd die 
website op het OLON-festival uitgeroepen  tot 
beste website van alle  lokale omroepen 
in Nederland. 

2004  Luisterdichtheid. Wie luistert er eigenlijk naar de 
omroep en waarom? Een kijk- en luisteronderzoek gaf de 
antwoorden. 30 % van de inwoners blijkt wel eens naar de 
omroep te luisteren. Ongeveer 1500 mensen luisteren dage-
lijks naar de omroep, en 3100 inwoners luisteren wekelijks. 

In de lijst van meest beluisterde zenders staat Radio 
Rijnwoude op derde plaats, achter Sky Radio en Radio 538. 
Radio Rijnwoude wordt  beter beluisterd dan de landelijke 
publieke omroepen, de meeste commerciële omroepen en de 
regionale omroep Radio West.  
De TV-Krant, het tekstTV-kanaal van de omroep is zeer 
populair. Bijna driekwart van de bevolking kijkt er wel eens 
naar. Dagelijks kijken 3500 mensen naar de TV-Krant. 
Wekelijks zijn dat er minstens 8000!

Omroep Rijnwoude: 10 jaar lang in Rijnwoude
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Radio Rijnwoude 
van harte 

gefeliciteerd met 
jullie 10-jarig 

jubileum.

Wij zien (en horen) 

jullie graag bij ons 

20-jarig 
jubileum op de eerste 

zaterdag in augustus..
 

 
 
Habeko wonen is de gezamenlijke woningcorporatie voor de woonkernen  
Hazerswoude – Dorp, Hazerswoude–Rijndijk, Benthuizen en Koudekerk  
aan den Rijn. Habeko wonen voorziet in de behoefte van sociale huurwoningen.  
Onze doelstelling is te zorgen voor optimaal woongenot voor onze huurders. 
 

Gewoon goed 
 
 
Dorpsstraat 48 – 50, Postbus 35, 2390 AA  Hazerswoude – Dorp 
Telefoon 0172 – 58 31 11 Fax 0172 – 58 31 10 
E – mail info@habekowonen.nl Website www.habekowonen.nl 

De kleine lettertjes
hebben wij al voor u gelezen!

Hoofdkantoor: Ambachtsplein 2, Hazerswoude-dorp | Postbus 58, 2390 AB  Hazerswoude-dorp 
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