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Groot nieuws, oortje in en live. Dit zijn de 
momenten die mij intens gelukkig maken. 
Heel het team knalt om de mooiste 
uitzending te maken. Deze prachtige 
momenten heb ik als verslaggever bij 
Omroep Brabant de afgelopen 5,5 jaar 
talloze keren mogen meemaken. 
 
De mooiste menselijke verhalen kwam ik 
tegen als presenator van het tv-
programma Brabants Buske. Met een oude 
Volkswagen Transporter, in de kleur van de 
Brabantse vlag, trok ik de provincie door 
op zoek naar leuke evenementen, mooie 
verhalen en toevallige ontmoetingen. 
 
Live in het Brabant Nieuws of NOS Journaal 
Regio, creatieve reportages maken of 
onder tijdsdruk een push versturen op de 
onlineredactie: bij de regionale omroep 
heb ik snel leren schakelen in meerdere 
functies. 

BEKIJK DIT CV ALS VIDEO 
www.raymondmerkx.nl/over 

CONTACT 

WEBSITE: 
www.raymondmerkx.nl 
 
WOONPLAATS 
Breda 
 
LEEFTIJD: 
27 

VAARDIGHEDEN 
- presentatie televisieprogramma’s 
- presentatie evenementen 
- verslaggeving televisie, radio, online 
- kruisgesprekken televisie en radio 
- videomontage (AVID) 

- reportages draaien ENG/SNG 
- CamJo 
- voice-over 
- standuppers 
- bureauredactie video 
- bureauredactie online 

 

 

WERKERVARING 

Omroep Brabant (fulltime) 
januari 2017– heden  
 

• Verslaggever (jan 2017-heden) 
Fulltime (live-)verslaggever voor televisie, radio en online. Vrijwel 
dagelijks ben ik te zien in het Brabant Nieuws en regelmatig in het 
NOS Journaal Regio. Kruisgesprekken, stand-uppers, voice-overs, 
reportages draaien, monteren of schrijven: ik doe het dagelijks met 
passie. 

• Presentator (2018 – 2019) 
't Brabants Buske rijdt iedere zaterdag kris kras door onze provincie op 
zoek naar leuke evenementen, mooie verhalen en toevallige 
ontmoetingen. Dat levert een puur tv-programma op met 
verrassende, ontroerende en ook hilarische momenten.  

• Bureauredacteur (2017-2022) 
Naast mijn werk als verslaggever, was ik zeer ervaren in de snelle 
bureaudiensten. Daarbij was ik verantwoordelijk voor pushberichten 
en snelle informatie bij breaking news voor alle platformen. 

 
BN DeStem, verslaggever (freelance) 
april 2015 – juni 2017 
Het schrijven van artikelen voor de website en de krant. Gespecialiseerd 
in de regio’s: Oosterhout en Breda.  
 

RTL Nieuws, stage bureauredactie 
2016 
Een stage van drie maanden op de redacties: binnenland en 
buitenland/verwerking.  
  

Hart van Nederland, stage bureauredactie 
2014 
Een stage van drie maanden op de online- en televisieredactie.  
 

VRIJWILLIGERSWERK 

Diverse lokale omroepen, verslaggever/presentator 
2010 – 2015 
Ik heb sinds mijn veertiende gewerkt voor de lokale omroepen van Breda, 
Oosterhout, Raamsdonksveer. 
 

Baronie TV, presentator 
2011 - 2018 

Presentatie diverse live televisieprogramma’s tijdens carnaval in West-Brabant. 
 

Veerse Dag Raamsdonksveer, presentator 
2013-heden 
Groot jaarlijks muziekevenement in september. 

OPLEIDING 

Fontys Hogeschool Journalistiek 
2013-2017  Afgestudeerd met een 9. Specialisatie: online en video.  
 
 
 


