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Teletekst is dertig jaar jong
“Een online medium avant-la-lettre”, vat Linda Van Crombruggen der-
tig jaar Teletekst bondig samen. Van Crombruggen stond mee aan
de wieg van Teletekst en zag het gaandeweg groeien. Het medium
nestelde zich vol zelfvertrouwen in de stilzwijgende achtergrond van
je TV-scherm. Dagelijks bladeren zo’n 600.000 gebruikers door 800
pagina’s verse informatie.

Dagelijks telt Teletekst zo’n
600.000 unieke bezoekers

Op 8 mei 1980 startte de tv-nieuws-
dienst onder impuls van toenmalig
hoofdredacteur Lucien Boussé met
een minimaal aanbod. Een jaar later
werd een heuse teletekstredactie be-
staande uit zeven mensen opgericht,
drie typisten, drie redacteurs en een
graficus.

ZELFDE LAY-OUT
Linda Van Crombruggen – nu werk-
zaam als klachtencoördinator op de
vrt – was een van de typisten die de
binnenkomende telexen verwerkte.
“Vanaf 1989 evolueerden we alle-
maal als teletekstredacteur met een
eigen specialiteit, dankzij de infor-
matisering en de mogelijkheden die
het internet toen bood. In een la-
tere fase werd Teletekst opge-
bouwd rond vier pijlers : nieuws,
sport, service en ondertiteling. Ik
werd coördinator van de ‘servi-
ce-redactie’.” Weerbericht, lot-
tocijfers, verkeersinformatie, het
behoorde allemaal tot
haar takenpak-
ket. “Tot eind
2006 viel Te-

letekst eigenlijk nog altijd onder de
nieuwsdienst, waar het was opgegaan
in de onlineredactie, die de huidige
nieuwswebsite van de VRT stoffeert.
Maar in 2007 werd de eengemaakte
nieuwsdienst een feit, dus moest ook
Teletekst zich heroriënteren.” Het
nieuws wordt nu ingeblikt door de
nieuwsdienst, de sportpagina’s door
Sporza, de servicepagina’s door de
Verkeersredactie en de TV-program-
matie zit onder de vleugels van de
communicatiedienst van de VRT.
Sinds een tiental jaar is de lay-out
van Teletekst niet meer veranderd.
“De achterliggende structuur is dan

wel helemaal veranderd,
maar het product bleef

voor de gebruiker het-
zelfde. Dat is de sterkte
van Teletekst.” 

KIJKCIJFERS
De implementatie van

Teletekst op mobiele
telefoons werd net

a f g e r o n d .
V o l g e n s
Van Crom-
bruggen is
de volgen-
de uitda-
ging de Di-
gitext, de
d i g i t a l e

variant van Teletekst. Via Digitext
kan je via een klein schermpje het te-
levisieprogramma blijven volgen ter-
wijl je naar de info op Teletekst aan
het kijken bent. Een andere moge-
lijkheid is om via Digitext spelletjes
te spelen. 
“De grootste troef van Teletekst is
zijn betrouwbaarheid. Dat zie je ook
aan de kijkcijfers. Dagelijks tellen we
zo’n 600.000 unieke bezoekers. Dat
aantal blijft stabiel, maar telkens zich
iets uitzonderlijks voordoet, zien we
die kijkcijfers pijlsnel de hoogte in-
gaan. Dat illustreert dat mensen die
op zoek zijn naar informatie, steevast
op Teletekst betrouwen.”

ONDERTITELING
Ongetwijfeld een van de belangrijk-
ste – en meest democratische – taken
van Teletekst is de ondertiteling van
programma’s voor doven en slecht-
horenden via pagina 888. “Op dit
ogenblik wordt 75 % van de Neder-
landstalige pagina’s ondertiteld. Het
is de bedoeling dat dit jaar 90 %
wordt behaald. Ongeveer 300.000
mensen gebruiken de ondertitels van
Teletekst. De service wordt trouwens
ook door mensen gebruikt die in niet
al te stille ruimtes tv kijken.”
Van Crombruggen werkt nu wel op
de klantendienst, maar spreekt nog
steeds met veel liefde over Teletekst.
“Het was echt mijn kindje”, zegt ze.
“Ik heb er zelf voor gekozen de over-
stap te maken, maar niet zonder er
lang over na te denken. Teletekst is
voor mij nog steeds een online medi-
um avant-la-lettre en bewijst nog da-
gelijks zijn nut.” (maf)

Omdat ALS plots akelig dicht in zijn omgeving was gekomen, was Piet
Huysentruyt gemakkelijk te overhalen om zich ook in te zetten tegen
de veel te onbekende spierziekte. Het kookboek "Piet Puur", waarvan
de opbrengst integraal naar de ALS-liga gaat, is het resultaat.
“Mensen die ALS hebben, krijgen het week na week moeilijker om te
eten en te slikken”, vertelt Huysentruyt. “Aangezien alles gemixt moet
worden tot een onsmakelijk papje, genieten ze niet echt meer van hun
maaltijd. Op vraag van een vriendin wiens moeder aan ALS is gestor-
ven, begon ik aan een boekje met recepten. Dat werd uiteindelijk een
echt boek met zestig recepten.”
Huysentruyt krijgt het even moeilijk als hij zijn boek verder toelicht. “Ik
kende de moeder van Mieke en Els goed. Ze was een mooie, rijzige dame
die als een rots in de branding haar gezin runde. Het onderwerp ligt me
na aan het hart, dus toen de ALS-liga me vroeg om ook peter te worden
van de actie, heb ik niet moeten twijfelen.”
“Het was wel een hele uitdaging voor mij als chef-kok om gerechten te
bereiden die niet alleen lekker zijn als ze gemixt zijn, maar ook nog eens
alle voedingsstoffen bevatten die het lichaam nodig heeft om op krach-
ten te komen. Ik vond ook dat het een boek moest worden waar de hele
familie wat aan had. Dus vertrok ik van een gewoon gerecht, waar ik dan
telkens als aanvulling de gemixte versie voor de patiënten met slik- en
kauwproblemen bij zetten. Zo kan iedereen samen genieten van hetzelf-
de gerecht.”
In voorverkoop werden al 30.000 exemplaren verkocht, meteen goed
om het boek te bekronen tot best verkochte van Vlaanderen. De eerste
opbrengst, een schijf van 50.000 euro, werd bij de voorstelling vrijdag
meteen al aan de ALS-liga overhandigd. 

(MVS/foto KARO)
"Piet Puur" is uitgegeven bij Lannoo.

Piet kookt puur voor
ALS-patiënten

De ALS-Liga kreeg meteen al 50.000 euro.
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Welkom van 10 uur tot 18 uur op 

workshops en infostands rond de studierichtingen
en het speciale thema „passiefhuis”
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