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Ondertiteling 



TV Brussel  

!   Zender gelanceerd op 20 september 1993 
 
 

!   Subsidies : Vlaamse gemeenschap 
 

     Vlaamse gemeenschapscommissie 
 



TV Brussel 

!   Doel :  Vlaming in de hoofdstad informeren 
 

  Vlaams-brussels standpunt  
  bekend maken binnen Brussel 

 
  Brussel in Vlaanderen 
  beter bekend maken     



TV Brussel 

!   Vanaf  het begin : elke zondag een programma in 
het Engels voor de internationale gemeenschap 

!   Maar kijkcijfers tonen dat een belangrijk deel 
van het publiek anderstalig is (vooral 
Franstaligen) 

!   Vraag : kan dat publiek beter bediend worden ? 

 



TV Brussel 

!   1997 : Om aan die vraag een antwoord te geven, 
heeft Jan De Troyer, directeur/hoofdredacteur 
een idee : ALLE programma’s in het Frans en in 
het Engels ondertitelen en gebruik maken van 
het Teletext-systeem om die titels uit te zenden 

!   Financiële steun van de Minister voor Brusselse 
Aangelegenheden (B. Grouwels) 

 



TV Brussel 

!   1998 : Start van de OT’s in het Frans  
en in het Engels 

 

!   2008 : Ondertiteling voor slechthorenden 
verplicht door het Vlaams Parlement 



TV Brussel :  
Hoe werkt het systeem ?  
!    Een software binnen een geïntegreerde 

structuur voor de hele redactie :  
ondertiteling maakt deel uit van het 
productieproces (via I-news, later Step 2E,  
nu opnieuw I-news) 



TV Brussel :  
Hoe werkt het systeem ?  
!   Vertalers/ondertitelaars vinden die snel kunnen 

werken, zonder script : nieuws bestaat meestal uit 
interviews 

!   30 minuten te vertalen elke dag 

!   Engels is een cascade vertaling van het Frans (via 
Systran)  

!   Uitzenden : via Teletext (pag. 887 – 888 – 889) 
Technische infrastructuur is daarvoor nodig 

 

 



TV Brussel : Problemen 

!   Voor de vertalers : taal is vaak gebrekkig, dialect 
of  niet correct (mensen die de taal niet goed 
beheersen) 

!   Technisch :  
- Teletext is een oud systeem en verdwijnt 
- Kabelmaatschappijen doen weinig 
inspanningen om een digitale versie van het 
Teletext-systeem aan te bieden 


