Bedrijfsbezoek Corelio
Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een krant? Dat is de vraag die velen van ons zich
stelden bij het begin van ons bezoek aan mediabedrijf Corelio, thuis van grote kwaliteitskranten als de
Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar. Iedereen had er uiteraard wel zijn eigen idee over,
maar deze rondleiding heeft bij de meesten van ons toch nog de ogen geopend.
In de inleidende bedrijfsfilm werd al snel duidelijk dat de Corelio groep meer doet dan alleen maar
kranten maken. Ook magazines en online berichtgeving maken een groot deel uit van het
totaalpakket. En door participatie in verschillende andere mediabedrijven (o.a. Woestijnvis) heeft
deze groep een vinger in zowat alle mediasectoren.
Maar ons bezoek spitste zich toch vooral toe op de kranten. Na een verfrissend drankje, en wat
voorbeelden van hele oude ‘gazetten’, brachten we een bezoek aan de redacties van Het Nieuwsblad
en De Standaard. Heel hard werd daar niet meer gewerkt, omdat de belangrijkste deadlines al
verstreken waren, maar uit de vele burelen en de massa’s papier daarop kon je toch afleiden dat het
er een paar uur eerder een heksenketel moet zijn geweest.

Een stuk indrukwekkender was dan ook de drukkerij. Gigantische drukpersen werden voorzien van
tonnenzware rollen papier, en kwamen toen langzaam maar zeker in gang. Met de stijging van het
lawaai, steeg ook onze verwondering. 11 kranten per seconde rolden er uiteindelijk van de band,
waarvan de kwaliteit permanent nauwgezet werd gecontroleerd en bijgestuurd. Via een ingenieus
transportsysteem van enkele kilometers lang werden de kranten dan gedroogd en naar de juiste
machines gebracht waar extra katernen werden toegevoegd. Als laatste etappe werden ze in
pakketten gebonden, op paletten gestapeld, en rechtstreeks de vrachtwagen in gereden, op weg
naar hun lezers.
De hele avond stond een beetje in het teken van de verwondering. De snelheid van productie, de
nauwgezetheid van de controles en de machines, maar vooral de gigantische aantallen deden ons
soms duizelen: 250 ton papier, geleverd met 12 vrachtwagens, voor bijna 500.000 kranten, en dat
allemaal voor één dag! Gelukkig konden onze 33 aanwezigen rond middernacht ‘vlekkeloos’ het
bezoek afronden, met onder hun arm reeds de nieuwe editie van de ochtendkrant, vers van de pers.

