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I PÍesêntator Eva Jinek stapt ir
juli over vàn WNL naar de KRO. Z€
gaàt daàr een wekelijkse talkshow
prêsentêren. Jinek prosenteêrdê

llll!.' -

vanàf 2008 het NOS Journaal. ln
2011 staptê ze ovêr nàar WNL, wèà'
ze het ontbiitprogramma Vandaag
de Dag pÍesenteert en een eigen
talkshow kreeg. Sinds maart 2O1i
is Jinek een van de vaste prêsên-

tatoren vàn hêt radioprogramma
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Met het Oog op Morgen. Daarnàês:
intêrviêwt zij wekelijks een BN'er
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voor haar rubriek in De Têlegraaf
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I Nos Nieuws dêtacheert versla3gever Eêlco Bosch vàn Rosenthal
voor eên jàar naar actualiteitenprogramma Nieuwsuur, De oud-Amer
.

ka-correspondênt zal als verslagga-

l,-

ver Binnenland gaan werken.
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I Bastiaan van Schaik is niet
langer hoofdredacteur bij Jackie,
Het modeblad raàkte onlangs in dÉ
problemen door het faillissêmênt

Sleeping

wth

van de Gijrath Media Groêp (GMG)
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'Ze worden al wel de nieuwe

Korstjens (24). Hij is sinds januari
correspondent Latijns-Amerika
voor de NOS, zij net benoemd tot
correspondent Latijns-Amerika
voor RTL. Twee concurrenten in
één huis in het Braziliaanse Sao
Pau1o.

'We zijn professioneel genoeg om
daar op een goede manier mee om
te gaan', zegt KoÍstjens. Ze heeft
er geen zin in dat iedereen het nou

juist dáár over gaat hebben. 'Beide
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opdrachtgevers hebben aangegeven dat ze er geen probleem in
zien.'
Korstjens werkte voorheen o.a. als

buitenlandredacteur bij de NOS,
maar liet het werk achter zich om
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van mediaondernemeÍ Yves Gijratfr

the enerny
Sacha en Rick genoemd: het echtpaar Marc Bessems (39) en Sandra
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haar man achterna te reizen naar
Brazilië. Zij zott zich daar als freelancer vestigen, maar nog voordat
haar intensieve zoektocht naar
opdrachtgeveÍs was gestart - de
eerste maanden had ze zich op de
administratieve rompslomp van
hun emigratie gestort - kwam de
vacature van freelance correspondent bij RTL op haar pad. De
droombaan op het juiste moment.
Voorlopig za1 ze exclusiefvoor RTL
aan de slag gaan. 'Daar wil ik me
nu helemaal op richten. Ik wil veel
zelfgaan draaien, als camjo, dat
vind ik hartstikke leuk. En ik ga
bloggen.' Andere opdrachtgevers
komen wellicht later. 'Volgend jaar
is hier het WK, dat wordt vast een

fantastische tijd.'
Linda Nab

lnvestêêrdêrsfàmiliê Schaling reddè
de bladen Jackie ên JFK uit de
fàillietê boedel. De bladen liggen
naaÍ verwachting in mei wêer in de
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schappen.
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fom van't Hek is de nieuwe
presentator van het ochtendprogramma van BNR NieuwsÍadio. Hij :
vanaf maandag 3 juni elkê ochtênc
tussen 06.00 en 9.30 uur te horên
op BNR. Dê presentator komt van
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de NOS waar hij wêrkte voor Lang!
de Lijn, Radio Tour dê FÍance en he:
Radio 1 Journaal. Van't Hek is de
opvolger van Humbêrto Tan,
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De droombaan op
het luisle
rTroment

Ernst-Jan PÍauth wordt uitgêve'

van De Correspondent, hêt project

van Rob Wijnberg. Pfauth is bekenc
van zijn blog over journalistiek, the

next Web, Brainsley en ziin werk b':
NRC en nrc.next,
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