
  

COPYWRITING SAMPLES 

 
 
SWEEPER LINERS 
 
Je werkdag vliegt voorbij met Omroep Brabant - Omroep Brabant blijft je verrassen! 
 
Even bijkomen van een zware dag met Omroep Brabant - Omroep Brabant blijft je verrassen! 
 
Relaxen in het weekend met Omroep Brabant - Omroep Brabant blijft je verrassen! 
 
Omroep Brabant – neemt je even mee…ver weg van die hectische wereld… 
 
Stil staan in de file - klinkt een stuk aangenamer met Omroep Brabant. 
 
De muziek uit je jeugd - Omroep Brabant blijft je verrassen! 
 
Hoe voel jij je vandaag? Wij doen altijd ons best om het nog beter te maken - Omroep 
Brabant blijft je verrassen! 
 
De hits uit de jaren ‘80 
 
De hits uit de jaren ‘90 
 
De muziek die je toen hoorde en de rest van je leven wilt horen - Omroep Brabant blijft je 
verrassen! 
 
De hits uit je jeugd – ja hoor…je ziet er nog steeds goed uit…Omroep Brabant 
 
 

• Soms is er maar één plaat nodig om je dag te maken… 
Omroep Brabant…blijft je verrassen. 



 
• Een moment dat voorbij gaat…geeft je ’n herinnering die altijd blijft… 

Omroep Brabant…blijft je verrassen met nu 4 minuten 1978 t/m 1992 
 

• Het leven zit vol verrassingen… 
Dit is er één van… Omroep Brabant blijft je verrassen. 

 
• Omroep Brabant blijft je verrassen met nieuwe muziek… 
 
• Iets uit de jaren ’70 dat niet in de doofpot hoort… 

Omroep Brabant blijft je verrassen. 
 

• Iets uit de jaren ’80 waarbij geen marmotten werden misbruikt… 
Omroep Brabant blijft je verrassen. 

 
• Wat herinner jij je nog van de jaren ’70? Te voorspelbaar? Omroep Brabant 

blijft je verrassen… 
 
• Wat herinner jij je nog van de jaren ’80? Te voorspelbaar? Omroep Brabant 

blijft je verrassen… 
 
 

• Promo´s Aan het Ontbijt / Robbertje Bartol 
•  
•  
• Promo 1 
•  
• Herinner jij ´t je nog. Je eerste rijles… 
• Het zweet staat in je handen, je hebt ´n trillende bovenlip en je hoopt maar dat je rij-

instructeur maar weet welke kant je op moet rijden… 
•  
• En dankzij Omroep Brabant kun je die ervaring nu elke werkdag opnieuw beleven! 

Maandag tot en met vrijdag van 5 tot 7 heb je een afspraak met de beroemdste rij-
instructeur van Brabant! 

•  
• (ROB) Bartol is de naam, Rob Bartol! 
•  
• Hij loodst je door de file´s… 
•  
• (ROB) Hier links…want op de A28 staat een file 
•  
• Hij praat je bij over het laatste Brabantse nieuws en…laat je zien hoe je de olie moet 

verversen. 
•  
• (ROB) Zie je dat tankje met dat tekeningetje van die ruitenwissers d´r op. Daar gooi je 

die hele bus olie in (ja maar..) niks te maren, hupsakee helemaal d´r in. 
•  
• Ja, hij is een beetje eigenwijs…en elke werkdag van 5 tot 7 zit hij in de stoel naast 

je… 



•  
• (ROB) Ha ha ha ha 
•  
• Een Robbertje Bartol op Omroep Brabant Radio, veiligheidsgordels om!!! 
•  
• Promo 2 
•  
• Maak kennis met Rob… 
•  
• Vroeger stond hij na ´n lange dag hard werken elke middag van 5 tot 7 in de file op 

weg naar huis. 
•  
• (ROB) Staat hier !#”%&#% weer stil!!! 
•  
• En dat was niet goed voor Rob… 
•  
• (ROB) Rij nou toch eens door sukkel!!! 
•  
• En niet goed voor degene waar hij in de file achter stond… 
•  
• (ROB) Slome flapdrol, je weet toch wel waar je gaspedaal zit!!! 
•  
• Directie en management van Omroep Brabant vonden dat het zo niet langer kon. 
•  
• En gelukkig is Robs leven nu veranderd! Elke werkdag van 5 tot 7 zit hij voortaan in 

volledige rust hier, in de studios van Omroep Brabant Radio voor Een Robbertje 
Bartol. 

•  
• Hij praat je bij over het laatste Brabantse Nieuws en houdt je op de hoogte van de files 

in Brabant waar hij vroeger zelf ook in stond…dus hij weet hoe het voelt… 
•  
• (ROB) Aaaahhhhh!!! 
•  
• Een Robbertje Bartol, maandag tot en met vrijdag van 5 tot 7 op Omroep Brabant 

Radio. Ben blij dattie voortaan niet meer achter je staat in de file maar gewoon in je 
dashboard zit! 

•  
• (Telefoniste) Omroep Brabant goeiemiddag!!! 
•  
• (LUISTERAAR) Ja met Van Mullecom ik wou Omroep Brabant ff bedanken da jullie 

die maniak van de weg hebben gehaald en em op de radio hebben gezet!! 
•  
• Promo 3 
•  
• (PHILIP BLOEMENDAAL) Wetenschappers van de Universtiteit van Zuid-oost 

Utopia en verkeersexperts uit het overigens prachtig gelegen Waikikiland zijn het er 
over eens. 

•  



• Een luisteraar van Aan het Ontbijt op Omroep Brabant Radio zijn beter geinformeerd, 
sociaal geengageerd en omdat ze beter op de hoogte worden gehouden van de files in 
Brabant…eerder op hun werk. 

•  
• (BAAS) Hey Jansen, wat doe jij hier nou al…je hebt deze week vakantie!!! Je hoeft 

volgende week maandag pas te beginnen! 
•  
• Véééééél eerder op hun werk dus… 
•  
• Het bewijs…elke werkdag, ´s morgens van 6 tot 9 op Omroep Brabant Radio! Begin 

je dag beter en sneller geinformeerd met al het Brabants nieuws, weer en verkeer in 
Aan het Ontbijt. 

•  
• (HILDE) Betekent dat, dat ik nou ook sneller moet gaan praten…want dan ga ik vast 

oefenen hoor… 
•  
• Promo 4 
•  
• Psychologen en professoren van de Stichting ter bevordering van nutteloze Research 

zijn het er over eens. 
•  
• Een luisteraar van Aan het Ontbijt op Omroep Brabant Radio heeft een significant 

beter ontwikkeld brein dan dat van elk ander radioprogramma in de ochtend. 
•  
•  
•  
•  

 


