Informatie of advies:
Koos Staal, ontwerper
(koos@staalduiker.com)
Martin van Ee,
commercieel directeur Koninklijke BDU
m.v.ee@bdu.nl

Het verhaal van de compacte krant
Tot 2003 verschijnen de meeste dagbladen op broadsheet formaat (ca. A2). Met
uitzondering van de boulevardpers, zij
geeft in formaat en karakter betekenis
aan het woord tabloid.
Dan beginnen Britse uitgevers van
serieuze dagbladen parallel aan hun
papieren broadsheet tabloid versies te
maken. Easy to read. Losse verkoop
schiet omhoog, kennelijk is de markt rijp
voor compactere kranten.
Uitgevers op het continent adopteren al
snel dit idée. De compacte krant,
makkelijk te hanteren, makkelijk te lezen
lijkt een ideaal medium voor de hedendaagse krantenlezer die steeds minder
tijd heeft om de krant uitputtend te lezen.

Ook al zijn de tabloidkranten compact en
gemakkelijk te consumeren, ze laten hun
lezer toch te vaak met een schuldgevoel
achter. Ze bieden veel interessante
verhalen, aantrekkelijke presentatie,
foto's, infographics, maar de lezer heft
geen tijd om alles te lezen. Een dagelijkse
verspilling van energie, geld en materiaal.

Om die reden vond Koos Staal in 2004 XS
uit: de echt compacte krant.
Neem één vel broadsheet, op een
bepaalde manier gevouwen ontstaat een
mini-krant van 16 pagina's ongeveer A5.
Het proefnummer bevat meer dan 60
items, artikelen, lijsten en 7 advertenties.
In plaats van te drukken op grote en dure
rotatiepersen kan XS geproduceerd
worden op een vellenpers bij de drukkerij
om de hoek met een maximale oplage
van 10.000 exemplaren een uur.
Zo kan XS een perfecte
eenmans/eenvrouws-krant worden.
Ideaal voor de romantici die uitgever,
hoofdredacteur, journalist van hun eigen
krant willen zijn. Jongensboekromantiek?
XS bleek niet alleen voor romantici
aantrekkelijk. Mainstream krantenuitgevers in Nederland en Duitsland bleken
geïnteresseerd te zijn in het XS-concept.
Daarbij was slechts een probleem: zij
wilden in hoge oplage produceren op hun
rotatiepersen.
En zo was was XS nou juist niet bedoeld.

In 2010 ging Koos Staal met Martin van
Ee, algemeen directeur van Koninklijke
BDU, drukkers van kranten, rond de tafel
om uit te vinden hoe een compacte krant
geproduceerd kan worden op een
rotatiepers, Het resultaat was XS-L, de
grote broer van XS, of de Tabletkrant.
Slechts twee broadsheet pagina's worden
verlijmd tot een 4 pagina-krant. Een
eigenzinnig, a-symmetrische vouwwijze
creëert tabbladen voor navigatie en
hoewel compact bieden de pagina’s het
overzicht van een klassieke broadsheet
pagina. Makkelijk te hanteren in overvolle
treinen of bussen. XS-L kan gedrukt
worden in een oplage van 70.000 exemplaren per uur.
The Daily XS is een model voor een
compact dagblad
XS-L heeft volop potentie voor een
dagblad, voor toepassing bij speciale
gelegenheden, manifestaties, concerten,
of bijvoorbeeld als gedrukte editie van
een digitaal medium etcetera.
Het idee is er, nu de uitgevers die
durven…

