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DOOR FREODY JORUS

HaLe.oo vtUenden, u bent de ge1.uk.lUge
ugena.aJt gewoltden van he): MewNe Jta.c.Uob.ta.d
FREEWAVE. wat Flteewave ~
en wat u van On6
k.unt veItWadLten v.<.ndt u op de pag.<.na h-<-eltnaMt. V.<.eIt wek.en gel.eden k.onden de leden
van he}: blad Flteeway lezen dat de ltedallie
tot op heden me}: vakant-<-e ging. U meltRt
dat he}: .<.W andeM ~
udgel.open, en om
die Iteden ~
eIt van vak.ant-<-e Me}: veel.
gek.omen. I n een m.<.n.<.nlum van t-<-jd hebben
de dtUe Itedallie leden d.<.t Meuwe b.ta.d
telt weltel.d gebItacht. W.<.e lteed6 geabonneeltd
Wa6 op Flteeway weet dat '<'k. op deze plaat6
gewoonlijk. de Itedallionel.e gebeUltterU.6.6en
op een tUj t j e ze}:, dat ga '<'k. dan ook. .<.n
d.<.t ~la
d me}: evenveel. plezielt doen.
De rueuwe leZeM hee}: '<'k. haJtte.t.<.jk. wel.k.om
bij de club en aan hen wit ik m.<.j even in
he}: k.oltt voolt.6te.t.ten. I k. ben een Belg en
lt.U.ótelt na oil na.aJt de BRT.
De eltvatUng d.<.e we hebben opgedaan met he}:
blad Flteeway heeM On.6 doen bi2..6,tuden de
uan.6allii2..6 Me}: meelt op naam van Flteewave
te laten plaat.6v.<.nden . In de mei2..6te gevallen leveltt he}: veel. pltOblemen op wanneelt
de Itedallie he}: gel.d wit gaan ontvangen
omdat zij geen 06 6-i.CÁ.ë1.e pap-i.elten van he}:
be.6taan van Flte~
vae
k.an laten z.<.en,
flteewa.ve ~
onze hobb y en ~e club van
Itadio vltienden ~
een cl.LI.b die to:taa.i'.
zondelt W.<.n6:t geltwld waltdt en dat ~
na.:tuwLÜjk. vaalt o6Muë1.e .<.n6:tant-<-i2..6 iw
Z ~eIt
vltee.Ji1d en ongel.o06wa.aJtdig vanda.aJt ..•
D,(;t Wa6 he}: vOOIt deze keelt, wanneelt u nog
geen .t.<.d bent zou '[k u witten aanltaden
he}: nu :te doen want de glt~
pO.6:telt ~
~e}:t
VeMmaden. CheMO .. . Flteddy.
2

•
Freewave is een nieuw radio magazine dat iedere drie weken zal gaan versch ijn en.
De redaktie bestaat uit Hans Knot , Ton van Draanen en Freddy Jorus.
Hans Knot, jarenlang hoofdredakteur van Pirate Radio News en een kenner van de
eerste orde. Zo schreef hij door de j aren heen art ikel en voor diverse dagbladen en
begon in november 1977 met het schrijven van artikelen voor het blad Freeway.
Zo schreef hij voor Freeway over de radio in Mexico en
Japan, de kabeltelevisie, had tijdens een bezoek aan
Amerika een interview met Casey Kasem en is nu bezig met
ee n serie over de geschiedenis van "Radio" onder de titel
"Radio een deel van ons l even" een serie die binnenkort
in dit blad zal gaan verschijnen voorzien van
ve le unieke foto's en tekeningen.
Ton van Draanen is de man die s inds augustus 1977 de
grafische kant van Freeway verzorgde, was leverancier van
artikelen over Joost de Draaier, de Tour de France, Radio
Sweden en was c06rdinator tussen de diverse medewerkers.
Voo r Freewave zal Ton van Draanen dezelfde funktie uitoefenen en zal diverse artikelen schrijven.
Freddy Jorus wa s sinds augustus 1977 hoofdredakteur België van
Freeway, maar heeft na moei I ijkheden met de Nederlandse hoofdredakteur
Ton Plekkenpol besloten om zijn akt ivit e it en voor Freeway te stoppen.
Voor Freewave zal Freddy de ledenadm ini st ratie verzorgen en onderhoudt de kontakten tussen de drukkerij en redaktie.
Verder zorgt Freddy Jorus voor het opzetten van pag ina's, het binden
en versturen van Freewave.
Naast deze redaktie heeft Freewave nog enkele vaste medewerkers.
NOS-medewerker Jan Kooistra informeert u iedere drie weken over de
gebeurtenissen in Hilversum.
Louis Stuster behandelt de technische kant van het radiotoestel en
.
zijn golven in de rubriek "Tech ni ek ".
L._...,..._ _~ _ _~
Kortegolf-specialist Frits Mulder vertelt over de kortegolfstations
in de wereld. Mi Amigo disc-jockey's Herman de Graaf en
Rob Hudson vertellen over hun avonturen op de noordzee, in
vele gevallen vergezeld van een foto, die door een van hen
aan boord van de Mi Amigo werd gemaakt.
Dirk de Pauw is de man die iedere maand het radio logboek
optekent voor de Freewave-I ezers.
Correspondent Richard Havelaar schrijft uiteenlopende verhalen over zenders in het buitenland, maar schaamt zich e r ook
niet voor om een landpiraat onder de loep te nemen.
John van Draanen voorziet Freewave van diverse illustratie s
die het gezicht van het blad een stuk gezelliger maken.
Verder zal het radio- en TV-ni euws ee n belangrijke plaats
innemen in de rubriek en Allerlei, Radio Roddels e n TV-nieuws.
Wat kunt u in dit eerste nummer van Freewave verwachten?
Ter gelegenheid van Zeeze nders 20 hebben we enkele eerder geplaatste artikelen
opgenome n. Zo kunt u nogmaals het int erview met Casey Kasem, het verhaal over Sud
SUD- radio en de Wereldomroep lezen.
Voor dit Zeezenders 20 nummer hebben Frank van der Mast, Hugo Meulenhof f, Herman
de Graaf, Rob Hud son en Stuart Ru sse li een s peciale bijdrage geleverd al dan niet
met hun visie op het radio-g ebeuren van de afgelopen 20 jaar. Naast dit alles een
spo t l ight over Graham Gi 11, een opsomming van de berichten over de "Aegi r" en nog
mee r interessante informatie.
Wilt u als bezoeker van Zeezenders 20 1 id worden van Freewave , dan kunt u zich
opgeven bij Freddy Joru s op de Freewave-stand, u krijgt dan gel ijk een . prachtige
poste r kado. Help Freewave groot maken en wordt lid!
3
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Door Hans Knot
1,- 8-1967

','arlan 0 ' RahiUy de 27 jarige direkteur van de enig overgebleven en naar Nederland
~itgewk
n Britse Piratenzender Radio Caroline, heeft bij al zijn zorgen nog
een probleem gekre gen: het vinden van de man, die hij naar Nederland zond om een
nieuw hoofdkantoor te huren en in te richten.
Deze man vond kantoorruimte op de Koninginnelaan in Amsterdam, },)oonde e l" zelfs
anige tijd, maal" verdween met de noorderzon, daags voor O' Rahilly in Amsterdam
kwam om er een kijkje te nemen.
De huur bleek niet te zijn betaald en bovendien was een flink bedrag aan geld
verdwenen. In allerijl moest een nieuw kantoor worden gezocht . Dit werd gevonden
op de Singel in Amsterdam waar schilders en stukadoors dinsdag nog flink bez'ig waren .
In het al gereed zijnde onderpand werken al 2 advertentiemensen, die anoniem
willen blijven. wel is bekend dat ze grote ervaring op dit gebied hebben en
arKomstig zijn uit Canada .
Zij meldden ons dat men druk bezig is met voorber eidingen van de Nederlandstalige
uit zendingen die medio spetember zul len aanvangen.
--Vanaf het singel zal Caroline directeur O' Rahilly zijn acties ondernemen tegen
de Britse r egering, die hem van Enge lse bodem ver dree f door medewerking van Engelsen
aan piratenzenders strafbaar te stellen . Hij is van plan te blijven adverteren voor
Britse bedrijven, al hebben zij geen opdr acht voor r eclame gegeven .
Daarmee bezor gt hij de Britse regering handen vol werk . Bij elk bedr ijf zal zi j
via een boekenonderzoek moeten gaan uitzoeken, of dit bedrijf ook werkelijk opdracht
heeft gegeven voor de reclame en daardoor dus strafbaar is .
Bovendien heeft hij als laatste troef de openbaarmaking via zijn zender van een
door Britse journalisten samengesteld geheim dossier over he t privé leven van
een hoge Britse r egeringsfunctionar is . Hij gelooft in staat te z ijn de Labourr egering met dit dossier ten val te brengen, mits hij het juiste uitzendtijdstip
kiest .
10- 8-1967
De 50 . 000 inwoners van het eiland Man, dat tussen Engeland en Ierland ligt, zijn
woedend op de Britse regering in London . Man maakt weliswaar deel uit van het Verenigd Koninkrijk, maar heeft een grote mate van zelfstandigheid.
De woede van de eilandbewoners geldt het besluit van London waarbij de piratenzenders
het zenden onmogelijk wordt gemaakt. Vlakbij de kust van het eiland ligt het zendschip van Caroline Noord . En sinds het station in de lucht is kan Man zijn geluk
niet op .
..
Voordien was men· van elke radioverstrooing verstoken, omdat de BBC slecht tot ~er
slecht was te ontvangen. Nu is het met het geluk gedaan, want het is onwaarsch1..Jnl1-Jk
dat Radio Caroline, die aangekondigd heeft ondanks de wet door te gaan, dit lang
zal kunnen uithouden.
f.1aar niet zozeer om de uitzendingen van Radio Caroline als wel om de En,gelse
eigengereidheid, zijn de inwoners van Man verbitterd. Zij hebben een e"g~n
parlement,
House of Keys, dat zich ondubbelzinnig ten gunste van de piraten hee ft u" tgesproken
en nu durft Engeland met zijn parlement in London, daartegen in te ga~
. Vandaar dat
rie bewoners van het eiland Man onafhankelijkheid willen en al ~ , ?Je r z"Jn gegaan,
dat zij een onafhankelijkheidspublikatie in Nederland hebben u"tgegeven om voor
hun grieve n ook internationale belangstelling te kweken .
19- 8- 1967

Volge ns een opinieonderzoek is slechts 16% van de Britse bevolking het eens met
de maatregelen die de r egering in dat land heeft genomen tegen de zeezenders .
Niet meer dan een derde keurt het verbod goed, 20% vindt dat het verbod verkeerd
is en 47% keurt het af.
4
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Op een der hoogste punten van de Pyreneeën (d e Pic Bl anc
op 2650 meter hoog't e) i n het vorstendom Andorra i s SUD RAD IO
gevs

~ igd.

Sud Radio begon in 1964 met haar u i tzendingen op de 367
meter middengolf ( 818 Khz ) met ee n vermoqe n v an - ~O
KW.
In de hoofdsta d van Andorra (Andorra la Vi ei Il e) is
het hoofdkantoor van de ze nder, waar de totale c06rdinatie p laatsvindt tussen de zender, de kanto r en p l us
studio's in Toulouse en Parijs.
Dit i s noodza kelijk omdat de uitzendingen van Sud Rad io
voo'r", het grootste gedeelte het geb i ed van Bordeaux tot Marse i I I!e en van Bayonne tot ' Perpignon bestrijkt (zi e kaartje
op de volgende pag i na). Vanuit deze kantoren blijft Sud Radio steeds o p de hoogte
van de voornaamste werld~butnis.

DE TECHNIEK

De zender van Sud Radio i s een Thomson - CS F van 900 Kw welke gevoed wordt door
een e l ektronische kabel van 12.500 Kw van 20.000 vo l ts .
Drie elektronische voedingsgroepen zorgen voor een vermogen van 2 . 000 Kw/uur.
Een reserve van 30 0 .000 liter brand s to f l.Jat . indien d i t noodzakelijk i s, aan
de zender toe om volledig aut omat i sch te wer ken. In oe winter is een deel van de
installaties steed s bedekt met
enkele ,meters sneeuw.
De antenne van Sud Radio i s ge bouwd op twee py lonen van elk 86 nl.
•
hoogt e , waarvan de ene d ient a l s
uitzende r en de "andere al ~
reflecteur.
.
Het gewicht van elke pyloon i s
180 ton e n zij zijn vervaardigd onl
een windkr a cht van 240 km/uur te
weers taan.
De drie studio ' s in Andorra l a
•
Vie il Ie zijn per kabel en met
el e ktro-magneti s che go l ven met de
ze nder op de Pic Blanc verbonden,
he tg ee n een zeer hoge kwa l i tei t
van de ui tz e ndingen gee ft.

DE PROGRAMMA's

Su d Ra d io zen dt 24 uur pe r dag
u i t en de prog r amma' s wor den verzo r gd doo r 10 p rese n ta t o rs
(o.a. Daniël Py re nne , Ph i I I i ppe
' Castane t e n Fran qo is e Baugé) en 15
' cor re spondent en die ervoor zorg e n
. da t de lu i steraars op de hoogte
b i ijven van a l Ie evenementen en
pol itieke'zaken in het gebied waar
.' Sud Radio te ontvangen i s.
,

,' Foto: de zender van Sud Radio
o p de top van de Pic Blan c .

5
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Naast het gesproken woord zijn er in
totaal 16 uren vol muziek op Sud Radio.
Het prograflllla "Tonus 367" richt zich tot het
einde van de dag op de jeugdige luisteraars.
Twee ui tzendingen "Evissimo" en "Peneloppe-Magazine" zijn voornamelijk bestemd voor
de vrouwelijke luisteraars.
De rubriek "Rond-Point" is iedere middag
te beluisteren voor mensen die in cultuur
zijn geïnteresseerd. De sport heeft bij Sud
Radio een bevoorrechte plaats, voorname I ijk
ge\"i j d aan rugbyen voetba I.
Alle grote ontmoetingen worden in het geANDORRE
heel uitgezonden en gekommenrarieërd door
special i sten.
Mocht je eens in de beurt zijn, tijdens
de vakantie, waar Sud Radio is te ontvangen,
Op dit kaartje kun
dan moet je beslist eens afstemmen op de 367 je zien in welk geb i ed .
Sud Rad io te ontvangen is.
meter en ook; al kun je geen frans, je kunt
dan toch eens horen, hoe er in Andorra "radio" wordt gemaakt. Het is beslist de
moeite waard! Mocht je folders en dergelijke willen hebben van Sud Radio, schrijf
dan even een briefkaartje naar een van de volgende adressen: Sud Radio, 7 Avenue
Merit xel l, in Andorra la Viei Ila; Sud Radio, 1 Rue Caraman in Toulouse of het kantoor in Parijs: 78 Avenue Raymond Poincare.
Richard Have laar vanuit Andorra.
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BESCHUITENREL BIJ DE AVRO
De AVRO is verontwaardigd over een beri cht van de Voedingsbonden FNV , waarin
de minister va n CRM verzocht wordt de AVRO op het matje te roepen voor plann e n
om kinderen bloot te stellen aan s I u i k rek I ame in televisie programma's voor de
jeugd.
De bonden hebben het oog op een aa ntal fi Impj es, dat geproduceerd wordt door
het Hilversumse fi l mmaa tschappijtj e Ring Wo rkshop, met financiële steun van
de Verenigde Beschuitfabrieken. De fi Impjes zoude n moeten worden in gepast in het
woensdagmiddagprogramma van de AVRO, de Berebios.
Het is gebleken dat de Verbisco er 40.000 gulden voor overheeft als in de kinderserie de Ilaam beschuit rege lmatig wordt gebruikt.
De Voedingsbonden stellen zich op het standpunt dat, als de AVRO de fi Impj es
op het scherm brengt, zij direct of indi rect een ernstige vo rm van s lui k reklame
bedri j ft.
Dat kan niet getolereerd worden. Op grond van de Omroepwet za l minister
Garderniers van CRM spoed ig ingrijpen tegen de AVRO.
FILMCENTRUM NOS KRIJGT VOORRANG
Bij de bouw van het nieuwe fi lm-, schake l- en pr es
nta
ti e~ e ntrum
van de NOS
in het Omroepkwartie r in Hilversum zal voorrang wo rd en ver l ee nd aan het nieuwe
fi lmcentrum . De verwachting is dat dit e i nd 1980 of begin 19 81 zal kunnen
geschieden. De totale bouw van de zgn. fase 4 ab van het omroepkwartier za l
medio 1932 gereed moeten zijn. De bouw- en installatiekosten gaan ongeveer
270 miljoen gulden kosten, waarvan alleen a l 90 mi Ijoen gulden voor de technisch e
apparatuur. Deze 270 mi Ijoen gulden komen ni e t ten laste van de programmakosten,
maar kunnen worden betaald uit de algemene reserve. Bij de bouw \'iordt ui tgegaan
van de verzorging van drie landelijke televisienetten. Haar het is zelfs niet
onmogel ijk een vierde landel ijk ne t te bedienen.
6
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Zoals jul I i e natuurl ijk wel weten i s Radio Mi Amigo niet het eerste station dat
vanaf deze muziekboot ui tzendt. Stations a l s Radio Nord, Atlanta, Carol ine South,
Se
a~ul
I, Ca ro l in e 259, Ve r on ica en Atlantis gingen ons voor. Met andere woord e n er
zijn hee l wat s tations me t ee n rijke historie die vanaf onze MV te horen war e n.
Naast gebe urte nissen a l s s trandingen en masten , die wegens een teveel aan al coho l ni e t me e r ve rticaal konde n bi ijven, heeft de Mi Amigo e rg veel be leeft.
Zo nu en dan mer ke n we da a r ook, n ~t
de huid i ge bewoners, nog wel eens wat va n .
Wi s t en jul I ie bijvoo r bee ld dat de Caro l ine-bel die je nog rege l matig in de programma's hoort nog altijd dezelfde is . van de jaren 60? Deze bel i s name l ij k een van
de weinig o vergeb l even cartr id ges d ie niet ddor souvenier-jagers etc. zijn ve rn iel d
toen onze muz i ekboot van 1968 tot e,ind l 972 in de houthaven van Amsterdam lag (op de
mi ddenpagina van deze Freeway zie je hiervan een fo to). Ook het mengpanee l dat wi j
t o t voor ko rt gebru ikt en s tamde nog uit de dagen van Radio Nord m.a.w . 1962.
Toen wij onlangs bezig ' waren met het bouwen van de n i euwe studio troffen we d~r
ze i fs nog een poster aan, uit de dagen van deze pi raat met de oude gal flengte van
495 meter. De oude tien ki l owat t zender van Radio Nord werd onlangs en wie weel
wordt hij binnenkort weer geb ruikt door onze kollega's van Radio Carol ine.
Het i s e r g v reemd, maar je kan b ijna de gehele historie van deze stat i ons nog
terug vinden op kastdeuren etc. Zo vindt j e in de eerste hut, rechts in het mi ddensch ip (voor de insiders), nog handtekeningen van mensen a l s Dave Lee Travis en TOlly
Blackburn, beide nu befaamde Radio One dj 's. Dezel fde hut werd ook geruime tijd
gebruikt doo r Tony AI lan en Jame s Ross wat je terug v indt aan de grote Voice of
Peace sticke rs op de deur .
Op dezelfde deur on der de
handtekening van Emperor
Rosko, de handtekening var,
onze eigen Stua rt Russel I .
Vlak naast deze ' kabine
is een opberghok en daarin
tr offen we nog een zeer
g ro t est ape I ou de pos t aa 11
van Radio Seagull.
In mijn e igen hut, die
i k tegenwoordig deel met
Johan Visser, vond ik onder
in een kast nog enkele Noorse Kronen, die daar waarschijnlijk zijn acht e r ge laten doo r enke le Noor se voorganger s . Natuurlijk is e r
•
•
dan ook nog de kabin e va n
He rman de Graaf, me t op de
r.
kastdeur de namen van a ll e
,
Mi Am i go I i ve dj' sd i e 00 i t
,
ee n p rog ramma hebb e n ge daan
s i nds 19 76 .
De pe ri ode van Rad io
," Atl antis i s no g du i de l ij k t e
herke nn en doo r de gr o t e hoe vee lh e id s ticker s di e de
medewe rkers van dit stati on
op de vree mdst e plaat sen
achterl ieten. Wat ik per soon l ijk het interessantste
vond waren de logboeken van
..
ui t is de mee s t r ece nte f o t o van de Mi Amigo .
de kapiteins, die trouwens
•
lIob Huds on maak te hem in apri l van dit Jaar.
nog worden bijgehouden.
"

"

,
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In deze logboeken, die helaas nog maar vanaf 1972 aan boord zijn,
vind je bijna alle gebeurtenissen zoals muiterij, strandingen op zandbanken en dergelijke dingen terug. Trouwens niet al leen dergelijke vervelende toestanden, maar ook prettige dingen zoals de manieren waarop
verjaardagen van dj's gevierd worden en de start van Radio Mi Amigo.
In de studio's zelf kan je nog oude commercial-schema's aantreffen van
Mi Amigo uit 1974 met een overzicht van bijna alle oude reklame's.
Tevens houden we nog een agenda bij, waarin programma-wijzigingen tot in de '
details worden vermeld. Vlakbij de Carol ine-studio is een rek met oude
programma-banden en daartussen vond ik onlangs nog wat shows
uit 1968, hoewel ik moet zeggen dat dit allerlei kleine fragmenten waren.
Oude programma's van mensen als Simon Barrett, die in 1975 aan boord
zat,zijn er nog in ruime mate. Het is trouwens erg vreemd als je bedenkt
dat de huidige 1 ive-dj's in dezelfde kabines slapen als Tom Collins, Petr
~
van Dam, Tony Blackburn, Dave Lee Travis, Bob Noakes, Graham Gill, Chris
,~
\ "~
Carry, Bart van Leeuwen, Frank van der Mast, Marc Jacobs etc.
Zo zouden we nog uren door kunnen gaan. De meeste van deze mensen zijn nog
steeds werkzaam bij de radio, bijvoorbeeld bij de Wereldomroep, Radio 1 en Hilversum
drie. Natuurl ijk zijn ook vee l mensen verdwenen waarvan we later niets mee r hoorden.
Wie kent nu nog Ron Dolman, Jos Mulder, Mike Storm of Hans van der Ven.
Dat is ook niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat vrije radio vanaf de noordzee blijft bes taan en daar vormen de dj's maar een zeer klein onbelangr .i'jk onderdeel
van . Desondanks bi ijven wij ons best doen en moge I ijk blijven juli ie ons ook in de
toekomst moreel steunen.

o
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door: Richard Havelaar

.

Den Haag is de laatste jaren niet al leen in het ni euws geweest door mislukte
kabinetsformaties en prinsjesdag, ook de Haagse landpiraten zorgden voor grote
koppen in de kranten.
De roemrijkste ze nder in Den Haag is zonder meer "Radio Centraal".
Bijna 4 jaar al wordt Den Haag "gecentrali seerd" zoals in de vele spots op FM kanaal
25-94,5 mc is te horen. Op 25 maart vierde "Radio Centraal" haar vierjarig jubi leum
in zaal Ami.citia aan het Westeinde. Optr a den, onder meer; de Inte rnationals
en ve le andere popgroepen. In het verleden wel"d elke verjaardag op zeer speciale
,"ijzt' gf'! vi er d, zo organiseerde me n al demonstratIes! fee stavonden en Mi ss
verkiezingen.
- Natuurl ij k
kosten al deze acti v iteitell veel geld,
~ ar
Centraal kan
RADDO
"
t erug vdl l en op de
~
.. Uili9~0
lede n tellende
.• ( <!l1dv '
ANAt.L ' Je I
fanc lu b die het
MHz
5t 2tion door dik en
dun steu nt.
CENTRAAL !
1II de vijf ja a r dat
BEL : 454071 OF
t aarom
Ce n traa l nu al be,.- . SCHRIJF EVEN NAAR·• van de fanclub
.1 ., 0.
staa t is men 10
Oen Haag is al POSTBUS 4429
Radio Centraal
maa I verrast met
i,,,:n RiH1io Centraal actief . En
Voor F.5 .-per half j8Sf ot
DEN
HA
F.9 ,-per jaar en u ontvang'
Er is een randu'"
een bezoekje van de
maandelijka ont Journaal .
t
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Dienst. De laatste keer gebeurde dat op 21 maart van di t jaar, maar zoals al tijd kwam
Radio Centraal terug op Kanaaltje 25. De enorme goede taakverdeling en organisatie
van Radio Centraal stonden borg voor voortzetting van de uitzendingen.
De straffen die tegen Centraal-medewerkers worden geëist zijn naarmate het aantal
invallen groter én steeds zwaarder geworden. Rob Candy -programmaleider- en de grote
man achter het station moet waarschijnl ijk zelfs binnenkort de gevangenis in. Tegen
hem was vier weken onvoorwaardelijk gevangenisstraf geëist. Rob ging echter in hoger
beroep en draait ondertussen vrolijk verder. Rob: "Ik ben zelfs twee keer op heterdaad betrapt bij het uitzenden van Radio Centraal ppogramma's. Niet alleen ik moet
misschien de gevangenis in, ook de andere disc-jockey's lopen dat gevaar".
Inderdaad zijn er ook tegen andere Centraal dj's al gevangenisstraffen geëist.
Omdat de meeste Centraal programma's live zijn, zullen de Centraal dj's zich niet
altijd even prettig voelen bij het presenteren van hun programma's.
Guy Patrick, bekend van zijn vroegere soul programma op zondagmiddag:
"Het is waar dat wij meer risico lopen dan medewerkers van andere stations, maar
toch gaan wij vrolijk door" . Guy draait, met onderbreking van een jaar, alweer 2-t
jaar op Radio Centraal en nog steeds is hij elke zondagmiddag te beluisteren met zijn
"Zondagmiddag Popexp ress". Een bewijs voor de klasse van het Centraal-team vormt
Roberto. Hij was in november 1977 drie uur lang te horen tijdens een nachtje AVRO op
Hi Iversum 3. Roberto: "Ik werk twee avonden per week in een discotheek en ben daarnaast dru k betrokken bij de uitzendingen van Radio Centraal . We zi jn zes dagen per
week in de lucht e n dat brengt vee l werk met zich me e . Vooral de popp rogramma's met
veel jingles, telefoonspelletjes etc. v ragen veel aandacht, maar gelukkig hebben we
voor onze jingles "Buff" die erg veel produktie-werk verricht".
Radio Centraal beschikt over inge zo ngen jingles van Los Allegres, Albert West
en de Internationals. Hierdoor heeft het station een eigen gezicht.
Een gezicht dat ook bestaat uit de vele Hiversum 3, RNI en Mi Amigo medewerkers, die
nog wel eens ee n programma voor het station. Radio Centraal is zeer populair in
Den Haag en omstreken. Het station beschikt over eigen stickers en natuur I ijk het
"Radio Centraal Journaal" dat elk fanclublid regelmatig in de bus krijgt.
Radio Centraal werkt commercieel en de opbrengst van de advertenties wordt weer
geïnvesteerd in het station . Rob Candy heeft niet de indruk dat Radio Centraal, doorda t
men commercieel werkt bij de RCD in een kwader dagl icht komt te staan.
Waarschijnlijk maakt dat toch niet veel uit omdat het station in 1977 openlijk de
oor log heeft verklaard aan de Radio Controle Dienst en Justitie .
Krasse taal van de zender die zeker in een lokale behoefte voorziet.
Als er een telefoonnummer over de zender wordt genoemd, staat de telefoon roodgloeiend. Radio Centraal zendt elke week de "Haagse Top 20" en "Tip 10" uit, terwijl
er zelfs een Hindoestaans programma regelmatig te beluisteren is.
Men houdt van stuntwerk hetgeen weer eens bewezen werd tijdens de afgelopen
kerstdagen, toen Rob Candy e n zijn medewerkers het kerstfeest vierden door 60 uur
non-stop de kerstboom met muziek te Centraliseren. Ook tijdens de jaarwisseling werd
tusse n de oliebollen door nog even 40 uur non-stop uitgezonden.
Op elke dag van de week -behalve zaterdag- is Radio Centraal in de lucht.
Om te be~lÏjzn
dat men voorlopig niet van plan is te stoppen, werd onlangs een
nieuwe stereo-zender in gebruik genomen. Het vermogen van deze zender is 15 Watt,
waardoor men in bijna heel Den Haag redel ijk te ontvangen is.
Informatie over het station is te krijgen op Postbus 721429 in Den Haag, maar
om een goede indruk van Radio Centraal te krijgen, zou je er eens naar moeten
luisteren. Dat kan nog altijd zes dagen per week.
Want Radio Centraal gaat door. Wat dacht je wat~!
Richard Havelaar.
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In deze aflevering van deze serle het levensverhaal van Graham Gill door
hemzelf geschreven voor de lezers · van Pirate Radio News in 1974. Ik heb 'het verhaal
nog enigzins aangevuld en gewijzigd.
Hallo allemaal, ik werd door een zeer goede vriend van mij, Hans Knot, gevraagd
om i~ts
te vertellen over mijn car~èe
in deze 'show biz~'
wereld.
Van origine wilde ik altijd, en hoop nog steeds eens filmregisseur te worden.
Helaas ,is het niet zo geworden, de oorzaak lag mede aan het feit dat ik in mijn
jeugd nogal astmatisch was aangelegd en de leraren op de filmacademy mij aqvise erden
niet door te gaan met de studie vanwege het feit dat dit een negatieve inslag zou
hebben op · mijn ca rrièr e .
•
Ik was toen 14 jaar oud en mijn vader was in die tijd een groot fan van een der
grootste persoonlijkheden in de Australische radio, Clifford Ni6holls, bij zijn
aanhangers beter bekend als Nicky.
Op ee n dag werd ik aan h e m voorgesteld, dat was gedurende de periode dat ik n og
lang niet wist wat ik wild e worden. ~Iijn
b es luit viel, ik wild e ook radioprogramma's
maken.
In Melbourne bestude erde ik stembeheersing bij Lee Murray, daarna ging
ik 6 maariden
,
naar de Vincent School of Broadcasting. Hier leerde ik niet alleen platen aankondige n maar oo k tekst e n schrijven, nieuwsl eze n, het maken van commerciàls etc.
Na d eze G maanden ging ik naar de dramaschool om te leren acteren . Theater was
•
een van mijn hobby's, dus oo k hi ervan wilde ik iets leren.
Wel, ik ben nooit een erg grote artiest geweest majr heb toch ' nog in enkele
Agatha Christie verhal e n meegespeeld. ,
Ik was o ng eveer 15 jaar oud toen ik mijn eers t e radiojob aangebod e n kreeg. Het was op
3UZ, een van Melbourn e's top stations (Austral ie kent si nds 1935 commerciële radio),

ki jkje in Je mesa-room
1lY"i an MeKenzi e , Mik e Ross
/:,'(m

.,
'~
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de Me bo IJ met van l 'inks naar l'eehts.
Eden cm Gmham Gill . (fn t,n : 7'heo DenckeY')
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Het was hetzelfde station waar Nicky werkte en van hem leerd e ik veel . Hij was
meer dan een deejay, onder alle omstandigheden had hij een goed humeur en een grote
invloed op zijn mede deejays.
Het was een grote klap voor zijn luisterpubliek toen hij op een dag tijdens d e
uitzending overleed aan een harta a nval . Ik bleef bijna 2 jaar bij h et station
werken alvor e ns ik een contra ct kreeg bij 3Kz, waar ik ook weer 2 jaar bl ee f .
Bij dit station was ik geluidstechnicus. Het was een zee r vru c htbare periode
voor mij daar ik op mijn nog jonge leeftijd veel l ee rde.
Co llega's daar: onze senior deejay Phill Gibbs die tevens sportkommentator was,
verder werkte ik met Norman Swain, Kevin O'Gorman die het ochtendprogramma presenteerde en niet te vergeten mi jn goe de vriend Alen Freeman die heden ten dage nog steeds
bij de BBC werkzaam is.
Alen is gelijk aan mij Australiër van geboorte en begon zijn carriere bij 7LA in
Lounceston. Hij kwam vrijwel tegelijk met mij bij 3Kz en door hem leerde ik vooral
veel van het onderwerp programma timen. Hij presteerde het altijd weer om de laatste
plaat precies voor de piepjes van het h e le uur te laten uitdraa i e n .
Na die 2 jaren bij 3Kz verhuisde ik naar radio 2RG in Griffith in Nieuw Zuid Wales.
Mi jn bedoeling was het om er slechts een klein Jaar te gaan werken maar het beviel
me daar zo goed dat ik er 10 jare n bleef hang e n
Hi e r d ee d ik alles wa t mogelijk was op radiogebied, naast d e gebruikelijke radio
programma's de contacten met d e adverteerders, leiding van het station en ga zo
maar door .
In n ovember 1964 vertrok ik voor een were ldreis die me bracht in Indonesië, Hong
Kon g, Denemark e n , Itali ë , Gri e kenland, Duitsland, Be lgië, Engeland en Nederland .
Na 3 weken Engeland kr ee g ik ee n baan bij Radio London waarna ik werkt e bij het
2ling station Swinging Radio England en Britain Radio. Nog weer later was ik in
dienst van radio 390. Totdat d e M.O.B. in dienst trad bl eef ik voor de piratenzenders
werken . Hi erna kwam een p e riod e van 5,5 jaar discothekenwerk en freelance werk voor
Radio Nederland wereldomroep.
Ik vertrok daarna na Caroline e n voor een langere periode naar de Me bo 11, waar ik
o . a. het r e quest programma overnam van Mike Ross. Tijdens d e laatste maanden van
Ca roline in 1974 werkte ik andermaal voor dit station.
In 1974 trad ik ande rmaal in di e nst van de Wereldomroep als freelance nieuwslezer
e n heb sinds eind 1976 twee eigen programma's terwijl ik nu ook een vaste aanstelling
h eb. Ik hoop dat jullie all e maal ee ns zullen luisteren naar mijn programma's v~a
de korte golf .
.

l.
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KORTE GOLFMARATHON VAN WERELDOMROEP.
Met een korte gol fma rat hon van het programma "Happy
Days" heeft de Wereldom roep op zondag 2 jul i de in
gebruik name van een satelliet voor de rechtstreekse
uitzendingen naar het grondstation Madagascar gevierd.
Vanaf die datum was het niet meer nodig om de programma' s
bestemd voor Afrika en Azië op de band op te nemen,
en dan via de normale PTT post naa r Madagascar te ve rsturen. Op 2 juli heeft prese ntator Tom Meijer alle
vijftien uitze ndingen in het Engels en Spaans rech tstreeks vanuit Hi l versum gepresenteerd.
In verband met de tijdsverschillen tu ss en de diverse
werelddelen begon deze marathon zondag om 9.30 uur met uitze ndingen voor Nieuw Zeeland, Austral ië en de Pacific.
Op maandagmorgen om 7.30 uur eindigde de marathon me t de uitzendingen voor
Noord-Ameri ka . Daarbij werden Noord- én Zuid Amerika bediend via het tussenstati on
op Bonaire, dankzij een nieuwe kabelve rbinding tussen Spanje en Ve nezuela.
Door deze ni e uwe kabelverbinding kunnen Noord- en Zuid Amerika nu ook snel Ie r
worden bereikt doo r de Were l dom roep .
11
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H",llo , Stuart Russeli here from Radio Carol i ne. For a cha ng e a fel'! word s from
0 11C of the English peo ple on board the M
V r1i Amigo. I f you listen to Caroline
re gu larly , then you know that it i s an album sta tion, wh i ch yives us far more scope
"n en do ing programmes than a top 40 s tati on say . Artists t hese days put all thei r
.10 r l-- into mak in g albums, and then select s ingles fro m it, 50 the re are usual ly a
number of si ngle tracks ta ken from al bums , and 50 Carol i ne is
way ahead with i t s mus i c .
Li fe on boa r d is gene ral Iy goo d . Th~re
is plenty to eat
and vle have a good cook i n the farm of Kees Barre 11, a I t hou gh
he i s a b it of a Ilut case .
One of t he bad things is being stu~k
out here for mon t hs and
monthson e nd. La s t time 1 was on board wi th Roger Matthews,
we were on board for nearly 4 months.
And there i s nothing you can do. I f na rep l ace ments ar rive for
you, then either you go off the sh i p or you stay and keep it
on the ai r. But th at last t i me was excep ional .
Las t ti me 1 wa s on land I gat a new gi rl friend, and
a lt hough she I ike s me to vlork on Carol i ne, she does I ike the dav
I have to go back ~ And v i ce-ve rsa , I mi ss he r wh en I ' m out he re.
People aften wond er how the Engl ish an d
Dutch ge t on ou t here, wel I the ones
here on board at the moment are re a ll y
and we a l I have a lot of
~CfJ
fun tog e t her .
With Carol i ne on l y on the a i r at night now, i t mean s
ou r working dav s t ar ts at 6.30 and fini shes at 5 th e next
morn i ng, 50 we have to s l eep i n the dav, whieh you get used
to, but I would prefe r i t the other way round.
I' ts been I ike that since the day time se (v ice of Carol ine
was suspended last year .
Now summer is here I am looking forward to getting a nice
suntan to snOl; of when I get back to l and.
Anyway, must go now, I have to he lp throw Johan Visser
in the sea !
Greet in gs from a ll on Carol ine,
.
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Sunshi ne Radio, de meeste f ree - radio fans zullen deze naam zeke r wel eens
gehoo r d hebben . Zeker i s dat Sunshine Radio n ie t het zovee ls te ni et-bes t aande zeezender projekt was. Ik moet wel even verme l den dat ook ik s l e chts de ve r ha l en van
Pete r Chicago ge hoord heb . Peter i s ove r het a l gemeen echte r zee r be trouwbaar.
Sunshine Radio was een pro j ekt van Chris Car ry, miss ch i en beter bekend als
Sp angles Muldoon. Doelstel l ing was , met een vermogen van I KW op 5 38 me ter program:;Ia's te verzorgen voor toeristen in de ongev ing van f\alaga.
Zover is het helaas nooit gekomen . Het sch ip i s , voor zover ik weet , uitgerust
e rgen s i n de beurt van Aberdeen en daarna in de ri cht in g va n het zon n i ge zuide n
ve rt ro kken . Echte r bij het uiterste punt j e van de Engelse zu i dk ust ont dekte men ee n
lek in de machinekamer. Men was genoodzaakt een Engelse haven binne n te gaan .
Hier bleek de schade b i jna on hel ste l baar te zijn.
Geldgebrek om hier wat aan te doen was dan ook de voo r naamste reden om te stoppe n.
P') t ent i ä le adverteerders waren grote Enge lse re i sbu ro' s . De dee-j ays zouden 3 weken
~ ~ Il boo rd z ijn gewees t en een week aan land . Hiervoor zijn enke le Caro l in e dee j ays
9" vraagd. De golf l eng te klopt zeker, aan gezi e n bij ons i nformat i e werd ingewonnen
o ver een moge I i jke daytime se rvi ce van Carol i ne op 538 . Sunsh in e Radio i s he l aa s
1100 i t door de donkere wo l ken heengekomen .

,
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door: Dirk De Pauw.
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l-6:Van 15 tot l8u de eerste aflevering van de TROS TOP 50.
Ingesloten om halfvier, halfvijf en halfzes hoor je popnieuws
onder redakti e van Lion Keezer en in een presentatie van Klaas
Vaak. Ferry Maat praat in tegenstelling tot Felix Me uurders bij
de Nationale Hitparade door de intro's van de platen heen, wat
deze nieuwe hitparade een stuk gezelliger doet klinken !
2-6:Nieuws om de kat op de kast te jagen: de Belgische
regering wil via de anti-krisiswet publiciteit op
radio en televisie toelaten! Bijna alle verbruikersorganisa ti es hebben zich echter al de ziel uit het lijf
geprotestee rd. Tevens zouden de kabelmaatschappijën ,
aldus nog steeds deze organisaties, alle publicit e it
v"" via de buitenlandse zenders uit de programma's
dienen te knippen! De weg terug dus ... arm Vlaand eren.
3-6:De gr ootste autopechverhelpingsorganisatie Touring
\o/egenhulp vindt het socialistische wetsv oo rstel om de
autoradio in België te verplichten kompleet zinloos.
Weinigen stemmen imme rs af op de BRT!
4-6:Rob Hudson zit weer aan boord van de mv Hi Amigo.
5-6:0p het ogenblik zijn er vier Caroline - dj's aan boord ,
nl Mike Stevens, Martin Fisher, Tom Hardyen Stuart Russ eli,
e inde lijk ook terug na zeven maand afwezigheid.

Juke Box zit er een int e rviewtje me t Fons Bastijns, kapitein van Club Brugge.
7-6:Vandaag verschijnt de Sylvain Tack reportage in he t Zondagsblad. Hij voorziet
in 1980 te stoppen met Ni Ami go . 8-6:De vijf Vlaamse gewestelijke radio-omro epen
gaan e lk een tv - programma over hun eigen gewest verzorg en. 9-6: De Nationale
Hitparade is nu uitg ebreid tot ee n top 50. oo 0p Mallorca kan je nu ook naar Belgische
radio-programma's luist e r en. Op he t bekendste station aldaar, Radio Popular, wordt
do or enke l e industriëlen i.s.m . Het Laatste Nieuws en Joepie, dagelijks een uurtje
zendti ,; d afgehuurd voor Radio Relax welke muziek en Be lgis che informatie zal breng en.
De presentatie is in handen van de vro egere BRT sportkommentator Will y Delabastita.
Alles gebeurt uiteraard in het Neder land s.ooVandaag wordt Maurice Bokkebroek 29jaar.
Uiteraard een dolle Juke Box. IO-6:Sinds een paar maanden zendt BRT2 e lke zaterdag
tuss e n 11u30 en l2u een tipparade uit. De samenstelling hiervan is, uiteraard,
weeral een dubieus geval: een luisterkomitee, samengesteld uit mensen van de
v erschillende platenfirma's, beluistert de ni euwe platen en kent ze desgevallend een
notering toe. Konkreet be tekent dit dus dat deze mensen ove r de eigen firmaplat en
mogen oordelen!?OOHet Nationaal Ve rbond van Disc Jocke y's zal eerlang de ze BRT
tipparade in haar blad promoten door ze af te drukken ... wat warsch~jnlik
een leuke
strijd za l gaan opleveren om in dat luist e rkomitee te mogen zetelen. ll-6:Meerdere
nie uwe RTL jingles werd en inge zongen door Octopus. 12-6: De Zweedse staatsomroep
verbiedt de hitparade omdat deze al te zeer komme rciële belangen di ent. oORob Hud s on
praat voor de laatste keer Baken 16 aan e lkaar. Vanaf morgen neemt Johan Visser het
over. l3-6:Even een tv fantasietje e r tuss endoor: namelijk de ee rst e uitzending van
de TROS TOP 50 op het kleine sc herm. l4-6:He t bekende popmagazine Jo epie komt
aandraven met de over een dubbele pagina uit ges mee rde bewering dat Veronica wee r in
zee gaat als de VOO toch niet de C-status zou toegewezen krijg en. De r eportage
staat echter bol van veronderst e llingen en onjuiste informatie .. . l5-6 :EN vandaag
pakt een grote Belgische krant op de voorpagina eveneens uit met hetzelfde ni euws!
16-6: Veronica weer afgewez e n voor de C-status! l7-6:Weinig nieuws , buiten het feit
dat Frank van der Mast voor de Avro op Hilvers um 3 zit en dat zoals alle wek e n
tussen vier en zes uur 's morgens. l8-6:Dick Ve rh eul komt opnieuw het boorddj-team
versterken.ooVandaag in Ton Schippers Cocktailshow fragmenten uit d e programma's die
voor Radio Gerona in e lkaar geknutseld word e n. 19-6: Veronica wil gerechtelijk in
beroep gaan t egen de ni euwe afwijzing.
vervolg pagina 20.
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De MV Jeanüme in betem tijden op de Noordzee ,

~In

KOrlre lJUJolre
e

Door: Ton van Draanen

•

dee14

Tijdens een stornpje op 6 novemJ::er slaat he t Atlantis-schip los van haar anke rs en
gelukkig voor Van Lanschoot wordt het schip nog net op tijd opgepikt door een
sleepboot en Van Lanschoot besluit om het schip naar België te laten s lepen, maar
later verande rt hij van gedachten en het s chip ve rtrekt in noordelijke richting op
weg naar Duits land , waar het voor anker gaa t in de haven van CUxhaven. Hier wordt
hard gesl e ute l d an de zende r goed i n or de te maken en benedende ks wordt een kanple t €
studio ingericht. De hele operatie wordt geleid door ex-Carol i ne man Gerard van Dam
en

Theo Klinkcnl:crg, die op 28 novellll:cr dood werd aangetroffen i n het
techn~us

'-'dt er .

SOI111>l.<,]e mensen aan boord
Volç;en~

wa~

hi j dronken en viel hij i n de haven.

Eind deceml:cr verlaut het schip CUxhuven en gaat het voor &'1ker een paar mijl anten
Vl~snge.

naam van het

[)c

vrouw van Van
Lan~chot.

sch~p

(::j,

j' I

,
) wa~

veranderd ln MV JEANINNE, naar de

Op 23 deconl:cr begonnen de testm zcndlngen op de 227 lleter

liet een zeer zwakke zender van naar 5 kW .
Intussen was ll1en uan boord van de Mi Amigo bezlg om een nleuwe zendmast t e plaatsen
en op Eerste Kerstdag, 25 december, kwam a n 8 uur ' s rrorgens de zender weer in de
lucht. Als naamloze zender beginnen de testuitzendingen met om 11 uur een speciaal
ke rstprogramma gepr esenteerd door Andy Archer en Norrnan Barrington.
14
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En op 28 december 1973 klinken er ineens jingles van Radio MI AMIro door de ether .
.

Eigenaar is inderdaad de heer Silvain Tak, die de zender van Ronan O'Rahilly heeft
gehuurd.
Op

1 januari 1974 be;Jinnen om 12 uur 's middags de officiële uitzendjngen van

Radio Mi Amigo, rraar een uur later was het feest alweer voorbij i.v.m. een
zenderstoring. De volgende dag echter zijn de uitzendingen weer volop te beluisteren.
Disc-jockeys op Radio Ni Amigo: ex-Caroline dj ' s Burt Bennett, Joop Verhoof ,
Wil! v.d. Steen, Peter van Dam (vanaf 26 maart) en Ad Peterson, ex Atlantis dj
Mike I-borkens en nieuwkaners Norbert en een zekere Sekko. Sekko verlaat eind maart
de Mi Amigo club. Vanaf 27 januari 1974 krijgt Radio Mi Amigo een internationaal
tintje doordat NorTPaIl BaIrington en nieuwkaners Brian Anderson en Graham Kay
's avonds van 7 tot 9 uur Engelstalige programma's gaan presenteren voor
Radio Mi Amigo, de naam wordt dan ook meteen : RADIO MI AMIro INTERNATIONAAL.
Op

15 januari 1974 wordt de anti-piratenwet in de Tweede Kamer behandeld, tijdens

deze debatten wordt er grote druk op minister Van Doorn uitgeoefend cm Veronica
een adempauze van ten hoogste een paar rraanden te geven alvorens het helaraal de
grond in te roren . Deze 'toezegging' deed de minister onder zware druk van de KVP,
D'66, VVD en CHU. Op 22 januari valt het gordijn definitief voor de zeezenders.
De Eerste Kamer sterrrle met 49 stemnen voor en 12 stemtten tegen cm het 1Netsontwerp
te ondertekenen , dat uitzendingen vanaf zee verbiedt. Minister Van Doorn moest
.

echter wel concessies doen door te beloven cm de zendtijd-aanvrage van
Radio Veronica als C-anroep in behandeling te nemen. Maar in 1974 kondigde Minister
Van Doorn aan, dat kort na 1 juli zal worden ingegrepen tegen de zeezenders.
De minister wilde niet wachten met optreden tegen de zenders tot Veronica, bij een
gunstige beslissing van de omroepraad, als een legale crnroep ·kon be;Jinnen.
Als Veronica een zendvergunning kreeg , zou de nieuwe omroep op zijn vroegst in
oktober 1974 met haar programrra' s op Hilversum 1,2 en 3 kunnen starten.
Radio Noordzee rraaktegeen schijn van kans cm als legale crnroep in de ether te
kanen, ardat zij te weinig leden hadden kunnen krijgen (slechts 45.000).
••

(wordt vervolgd)

BIJ DE MIDDENPAGINA .
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1
3
5 6

Foto 1: Het eerste zendsahip van Radio Veroniaa
de "Borkum Riff". Foto 2: Tony Blaakburn aan het
werk op de "Galaxy" het zendsahip van Radio London.
Foto 3: Een kijkje in de oude Veroniaa-studio op
de Hilversumse Zeedijk. Foto 4: De oude Mi Amigostudio. Deze foto werd gemaakt in januari 1978.
Foto 5: Gerard Smit in de nieuwskamer van de MeboII.
Foto 6: RNI-teahnicus .Pieter de Mave aan het.. werk
in één van de studio's in Naarden. Foto 7: De MV Mi Amigo in de houthaven van
Amsterdam in 1968. (foto's eigendom van ANP, Pirate Radio News, Theo Dencker
en Herman de Graaf.)
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NIEUWE GOLFLENGTE VOOR BBC WORLDSERVICE
De engelse omroeporganisatie BBC is momenteel
bezig met testuitzendingen op een nieuwe golflengte
voor de prograrrma's van haar befaamde World Service.
Di t gebeurt op 232 meter· (1295 kHz). To t dusver
wordt hiervoor gebruikt de 276 meter (1088 kHz),
maar omdat deze plek in het najaar ingenomen zal
worden door het popstation radio One, moest de BBC
naa r een andere golflengte uitkijken.
De resultaten van de tests zullen uitmaken of
inderdaad de World Service van deze nieuwe go lflengte
geschikt za l worden gemaakt voor uitzendingen naar Noord
en Wes t Europa.
Voor de luisteraars in de rest van de were I d worden ve rschi I lende frequenties in de korte go I f geb ru i kt.
WEER ONDERZOEK 27 Mc RADIOBAND
,
Het nog stee ds groeiende legioen etherpi raten in ons land
wacht met spanning op een nieuwe studie van de PTT naar mogelijkheden om een bepaalde golflengte voor hen vrij te geven.
'--- Volgens een Haagse woordvoerder is het niet uitgesloten, dat
nog voor het einde van dit jaar door het kabinet be s loten zal worden om bepaalde
kanale n op de 27 Mc band (11 meter radioband) vrij te geven.
Veren igingen van etherpiraten vechten al jaren voor een vrije 27 Mc band.
Zware straffen en intensievere controle door de PTT opsporingsdienst van
klandestiene zenders hebben niet kunnen verhinderen, dat het aantal etherpiraten
neg dagelijks groeit. ·Inmiddels zijn vele piraten overgestapt van de 11 meter
naar de FM band. Op de middengolf zijn zelfs tientallen etherpirate n dagelijks
te beluisteren. Volgens een woordvoerder in Den Haag heerst er momentee l een
soort piratenchaos. (Gebruik of ficiël e golflengten doo r nie t gelicenceerden).
Ze storen niet alleen het scheeps- en luchtvaartverkeer, maar ook de ambulances,
politie en brandweer.
UITGEBREIDE INFORMATIE BIJ EUROPESE VERKIEZINGEN
De Europese Radio Unie heeft een actieplan kla a r liggen voor het verslaan van de
eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Eu r-opese Parlement die van 7 t/m 10
juni 1979 worden gehouden. Er wordt een gemeenschappelijk radio- en televisieprogramma uitgezonden. De centrale studio komt in Brussel, waar ook de centrale
computer komt te staan. Hier komt de informatie van de computers uit 9 l anden
binnen.
De EBU wil op iedere eventualiteit zijn voorbereid. Zij wi 1 aandacht besteden
aan de voo rbereidende verkiezingskampagne, de twee maanden durende kampagne
zelf en de verkiezingsdag(en) met resultaten. Om de nati onale radio- en televisiestat i ons goed te kunnen informeren krijgen zij van de EBU verkiezingsgidsen
u i t ge re i kt.
Tijdens de kampagne zelf wi 1 de EBU dat er dagelijks tussen 2 en 4 uur een
extra uitwisseling van verkiezingsinformatie tus sen de 9 landen tot stand komt.
Normaal treden de stations via de EBU drie maal daags met e lkaar in kontakt
voo r het uitwisselen van programma's.
De Europese Radio Unie meent dat er van de Europese verkiezingen de meeste
propoganda uitgaat wanneer ze in alle landen op één dag worden geh ouden en niet
worde n gespreid van donderdag tot zondag. Hetzelfde geldt voor het tellen van de
stemmen. Alleen dan is één goed gezamelijk programma mogelijk.
ISLAMITISCHE VERENIGING WIL ZENDTIJD
De Islamitische Vereniging Ahle Sunnat Wal Jamaat wi 1 zen dt I j d om haar
geloof uit te dragen en te verkondigen.
Volgens de ve reniging is de Islaam de tweede godsdienst in Nede rland en mag
zendtijd niet uitbl ijven, omdat ook andere geestelijke stromingen aan het
woord komen. Volgens de vereniging weten te weinig mensen wat de Islaam is.
Om haar ideaal te bereiken is zij voorlopig tevreden met één uitzending per
maand. De vereniging heeft haar verzoek gericht aan het bestuur van de NOS
in plaats van aan de minister van CRM. In de brief aan het NOS bestuur geeft
zij over deze keuze geen verdere opheldering.
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Zaterdag 24 juni kon men de berichten lezen over de in beslag name van de zendapparatuur op het zendschip "Aegi r" in de tweede binnenhaven van Scheveningen.
Na maandenlange voorbereidingen in de Haagse Laakhaven lag het in de bedoel ing dat
de "Aegir" vanuit de tweede b innenha ven het zeegat uit zou gaan, maar de ouders van
een 18 jarige disc-j oc ke y uit Leidschendam, die met Gerard van Dam in zee was gegaan
gaven aan de PTT opsporingsdienst en de politie die op de avond van 23 juni het
schip met hun bezoek ve r ee rden en de hele handel meenamen.
Twe e dagen late r voer 'de "Aegi r" toch de haven uit met onbekende be s temming, het
schip ve rdween spoo rl oos . Ge ruc h t e n dat de "Aegi r" in een Engelse haven zou hebb e n
ge l egen z ijn nooit bevestigd. Nege n dagen l a ter we rd de "Aeg ir" in de kleine have n
van Maa ssluis ~esigna
l erd.
De nar~
Aegi r was met teer overgeschi Iderd en kreeg de naam "FL I P" .
Over he t waa r om va n de na ams ve rande rin g wi Ide e i ge naa r Ge r a r d va n Dam ni e t s zeggen.
Waarom Ge r ard Maass l uis had ge kozen ve rklaart hi j doo r te zegge n dat " hier men sen
r o nd de haven wo nen . I n Ro tte r dam e n Ams t e r dam wo ne n hoofdzakel ij k beamb t en .
We word e n doo r de be vo lking ge st e und en de p laat sel ij ke ove r he i d be hande lt ons goed ".
Direkt toen de ",l\egir" de haven van Maass l uis was binnenge lop en werd het door de
werd geen zendapparatuur aan boo rd
po l itie en de PTT opsporingsd i enst doorzocht. E~
gevonden, maar Gerard va n Dam kreeg wel een verbod om ui t te varen wegens "h et niet
kunnen tonen van de benodigde cert i f icaten". Het sch i p zal wee r mogen ui tvaren al s
deze pap i e r e n alsnog aanwezig zijn.
Ma ar Ger ar d van Ddm laat z i ch niet op de kop z i tten .
I n een interv i ew me t het Nieuwsb l ad van het Noorden verk l aarde hij: "De Scheepsvaarti nspectie zal op a ll e mo gelijke manieren pr obe ren het sch i p aan de wal te houden,
maar we hebben a l vee l ge l d in dit projekt z i tten . We w i I len doorgaan en dit tot een
goed einde brengen, ze zullen moeten begrijpen dat ideal isme niet te stoppen is",
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Ue "A egi r>" in de tweede binnenhaven van Scheve ningen . (foto : Haags e Courant)
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ve rvolg va,1 pag.13. : 20-6:De Belgische krant Het Laatste Nieuws krijgt heel wat boze

reakties omdat ze schreef dat het zendschip van de 'Jood'
Abie Nathan te koop is. 21-6:De sattelietplannen van RTL
lijken voorlopig meer op een publicitaire stunt dan op
wat anders. Primo zou een de rgelijke onderneming
miljoenen dollars opslorpen, en secundo, een satteliet
lanceren stuit ook op heel wat internationale probl emen
in verband met het luchtrecht. Tenslotte dient ook de
NASA erbij betrokken. 22-6:Een van de suksesrijkste
BRT progrannna's "Zaki's kleine keuze" zal tijdens
/
juli en augustus telkens vanuit een andere Belgische
badplaats uitgezonden worden. 23 -6:Na de hit parad e oorlog tussen de zuilen (welke tr ouwens nog steeds
aan de gang is) krijgen we nu blijkbaar ook oorlog
-om het internationaal popnieuws. De TROS slaagt er
warempel in om Lion Keezer O.a. hiervoor naar de USA
t e laten reiz en. 24-6:De klapper van het jaar:in de
Scheveningse haven wordt de kustvaarder AEGIR aan de
ketting gelegd en de erop aanwezige FM en MG zenders in
bes lag genomen! 10.000 platen, 225 geluidsbanden en een
kompl ete studio verhu'z e n eveneens naar de stoffige PTT
ke ld ers . Toch was het wel erg onvoorzichtig om t e
Scheveningen een nieuwe zee zender uit te rusten. DOOp
Mi Amigo wordt er heel wat aandacht aan het gebeuren
besteed . Rob Huds on draait zelfs een plaat voor de
opgepakte jongens ! 25 -6:Geen Playa-programma's op de
319 wegens te do f f e klank van de cassettes. 26 -6:0p
•
•
het bijna zendklare schip de mv Aegir (d e zendinsta llatie was r eeds in de masten gemonteerd) werden drie
•
aanhoudingen verricht, nl.de kapitein en twee technici.
27-6:Abie Nathan is nog steeds in hongerstaking. Na
premier Begin heeft nu ook defe nsi emin i ster Weismann een
beroep op hem gedaan om de hongerstaking te beëindigen. Ondertussen ze ndt de V.O.P.
inderdaad sinds enkele dagen niet meer uit. Het schip ligt werkloos nabij Tel Aviv.
Of het ec hter te koop is voor de beweerde som van 9.000.000 frank (f 600.000) is
e chter sterk te betwijfelen! 28-6:Herman de Graaf zit wee r aan boord. De zi eke
Dick Verheul wordt afgevoerd naar Spanje. 29-6:Het jachtseizoen op Mi Amigo
adverteerders is in België weer voor geopend verklaard. De correctionele r echtbank
van Dendermonde (O-VL) veroordeelt een Sint-Niklaase, Ninoofse en Aalsterse
adve rteerder toto het betalen van elk 40.000 frank (f 2700) boete , waarvan de helft
met u itstel . Het parket ond erzocht van elkeen de boekhouding, de korres pondentie en
een lijst van gevoerde telefoongesprekken. Bij Willv Hermans vond men zelfs geen
enkel spoor van kontakten met Spanje. De rechter mee nde he t echte r we inig
waarschijn lijk dat er voor dergelijke dure en efficiënte publi citei t niet zou moeten
betaald worden ... Een aantal Gentse BCBA-amate urs worden opgepakt en verliezen hun
materiaal als beloning voor de hulp die zij geboden hebb e n bij de brand in het
Ge ntse dagblad He t Volk. Om llu 's avonds verwittigde een radio-amateur he t Rode
Kruis van de beginnende brand, en om 2u 's nachts stonden er .{ ~ zes politiemensen
met een huiszoekingsbevel op de stoe p. Ook andere amateurs werd e n de dupe van de
hulpvaardigheid van hun kollega! OO De VOO ontvangt van Mevrouw Minister Gardeniers
ee n schrijve n waarin hen wordt medegedeeld, dat gez i en het door de Omroepraad
uitgebracht e advies van 20 april 1978 de Minister niet voor 1 juli 1978 kan bes lissen
ove r uw aanvraag tot toewijzing van de zendtijd als omroeporgan i sat i e -Co Veronica
kreeg tot en met 31 maart 1979 verlenging van haar Aspirant stat us, en dat be tekent
dat in het gunstigste geval Veronica slechts meer zendtijd kan krijgen vanaf
1 april 1979.
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Een ieder die in mid dels op de hoogte i s Viln het vervolg op
he t Flashback '67-gebeur'en, vo ri g jaar, zal op dit ogenbl ik
Londer en i ge t\vijfe l reikhalzend uitzien naar het moment
waarop Zeezenders 20 van start gaat.
Dat zal op 29 en 30 juli a .s. ge beuren in het Noordwijkse Leeuwenhorst Congres Cent r um (dit dus nog even
voor a l Ie zekerheid, en voor diegen e die wat laal op de
hoogte gesteld is). Twee decennia geled en , te n ti jde
van Radio Merc ur , had niemand durven de nken da t we
langzaam maar zeker een nieuw radiotijdperk ingleden.
Gel ukk i g wete n we nu beter, en commerc iêl e radi o
via de zendschepen i s een i mme ns begrip geworden. Uite i ndel ijk i s het een baanbrekende periode gebleken, waa rop zowe l de lui s teraars als de (ex- )medewerkers met vee l
plezier terug kunnen kij ke n. Een behoorl ijk g rot e groep
zeezenderdj ' 5, technici en andere "g roo th eden " zull en de
reUnie van vorig j aar dan ook met veel plez i er hop en voort
te zetten.
De fraaiste herinne r ing e n laten zi e l! ec ht e r nie t makke I ijk
venvoorden , daar i s nou nèt ie ts meer voor nod i g dan een
stuk papier en een schrijfmach i ne.
Laat i k dus via via maar even een zijweggetje insla a n .
Al s we even stil staan bij het commercië l e aspect van
de radi osc hepen is het aard i g om te z ien, dat er alt i jd
factoren als winst en aanwinst hebben meegespee l d. Eerst genoemde ve rd wee n in een oogops l ag i n de r eeds welgevu l de
zakken van de organisatoren, de aa nwinst is i n vr i jwe l a l I e'
geval l en wat pover gewe est .
De l u i steraa r is er zeer zeker n i et wi jzer va n gewo rden .
De spec i f i ek Nederlandse "rij kdom" aan de " r i rate nzende r s"
heeft s l echts een paar jaar geduurd. In de j aren '70 -' 74 kon
men zelfs kiezen; er was Veron ica, e n wi e daar n i et van hi e l d,
draaide gewoon de knop de a ndere kant u i t naar Rad io No r dsee
Internat iona l . Later kwam daar nog eens Mi Amigo b i j, nadat
Caro l ine - en At l ant i savonturen voorb i j sch enen te z i j n. Dat laatste b l eek echter
ni et het geva l . Voo r At l ant i s was he t inderdaad a l we l ;- ne l bekeken , maa r " the
cha rmi ng Lady Caro l i ne" ontvo uwde b i nnen korte t ij d ee n verbazi ngwekkende e n
mi nstens zo i nteressante LP - fo rmule.
Het begon er i nderdaad naar uit te zien, dat Eu ropa ee n albumstat ion zou gaa n
kri j gen, wat we l i swaar nog geen uitgedokterd a l bum-concept klaar had I igge n , maar
desondanks toch fl ink aan de we g timme rde. Het definiti eve ge l u id werd later bepaald door Ronan O' Rahilly en de toenma l ige Caro l i ne-dj's Mi chae l Loyd en Simon
Bar re t t . Het station werd korte tijd l at e r een stuk populairder, door de komst van
ondermeer James Ross , Mark Lawrence en Stua r t Russe lI . Di e pop ul ar i te i t i s ook af
te lezen aan het b ij zonder ho ge bezoekersaanta l van de Caro l i ne - Roadshow in de
Engelse graafschappen kent en Essex , waar de ontvangst van het stat ion het beste
is . Enf i n, voor de rest is de radiokoek (en zeer zeker ook in de " legale" jaren)
enigszins aan de Neder l andse luisteraa r voo rbijgegaan. De en i gste sensatie was
eigen l ij k Rad io Noordzee met haa r Nederlandstal ige serv i ce . Di t stat ion bewees
n. I. dat het hee l wat meer i n haa r mars had , dan constant een Veron i ca-achti ge ,
overd r even g l adgesc huurde radiofo rmu l e te hante r en. "Ho ll an dse ni euwe ", zoa l s
Ni co Steenbergen, Hans t en Hoge, Peter Ho l land, Leo vld Groo t, Eri k Post , Gerard
Sm i t en Hans Molenaa r gave n ee n zee r ru im beeld van het pop r adi o spec t rum. Bovengenoemde heren hebbe n dan ook - a l da n n i et a l s d . j. - zonde r veel zoeke n de weg
naar Hi l versum gevonden .
Over he t radioscala van moge l ijk heden zulle n we het een vo l ge nde kee r nog wel
eens hebben , mi ss ch i en dat co ll ega Joost de n Dr aa i er dan r eeds ee n lokaa l rad io sta t ion bego nn en i s.
Hu go Me ul e nhoff.
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'to-lileterband op de kortegolf zal voor jullie wel niet geheel
on bekend zijn. Naast de vele landpiraten die op deze band opereren,
Ilebbe n ook een aantal zeezenders gebruik gemaakt van de mogelijkheden
d le de korteaolf biedt.
~ adio
Noordzee Internationaal is het station dat het meest op de
kortegolf heen en weer gezwalkt heeft. Het begon al meteen met de
start in 1970. Twee dagen na de eerste uitzendingen (op FM), begon
men al met het testen van de kortegolfzender. Dat was op 25 januari
1970, ruim twee weken voordat de belangrijkste zender (op de
middengolf) in werking trad. Deze uitzendinqen vonden plaats op
62 10 kHz, een frekwentie die bijna acht jaar later wederom gebruikt
zou worden voor uitzendingen vanaf een heel andere li gplaats.
Zes maanden na deze eerste kortegolf test werd er een hernieuwde
poging ondernomen op 20 juni op een "out-of-band-frequency" van
99 40 kHz, in de tijd dat de MEBO voor de Engelse kust lag.
Na terugkeer voor de Nederlandse kust werden uitzendingen ondernomen
op twee KG frekwenties, nl. 6205 e n 9935 khz. allebei dus 5 kHz lager
dan oorspronkelijk. Daarna kwam er een erg rumoeri ge periode , waarin
RNI de lucht uitgaat en toch we e r terug ko mt. De officiële h eropening
is op 21 februari 1971. De uitzendingen beginnen dan opnieuw op de
middengolf, FM en de v ertro uwde 6205 kHz.
In datzelfde jaar, op 30 september kwamen kortegolfuitzendingen
van RNI in opspraak door een artikel in het dagblad De Telegraaf,
waarin de ontslagen di sc k-jo ckey Andy Archer verteld dat "deuitzendingen vanaf het schip op de middengo l f en FM-band bedoeld zijn om de
aktiviteiten op d e kort eg olf te versluieren." Andy vertelde verder dat
het schip boven een kno oppunt van int e rnational e telefoonlijnen zou
liggen en zo gesprekken kon afluisteren, een gerucht dat late r door
de PTT is on tzenuwd. F e it is dat e r later geen ruchtbaarheid meer aan
de zaak is gegeven , er is ook no oit enige verder e aktie tegen
"spionage -praktijken" van RNI o nd e rnomen.
Toen de regelmatige uitzendinge n vanaf de MEBO II eenmaal een feit
waren, werd de frekwentie op kort ego lf iets gewijzigd, dat werd nl.
6207 kHz met een vermogen van 12 kilowatt.
Na de beeindiging van de uitzendingen op "black saturday" 31 augustus
1974 kon de MEBO na de vele jullie bekende juridische procedures
van 1977 begonnen uitzendingen op 6 205 en 6210 kHz. De uitzendingen
war en hier in Neder l and zeer goed te volgen: vaak met een signaalsterkte 4, en als je mijn vorige artikelen gel eze n h ebt, wee t je wat
da t betekent . Er schijnen tevens uitzendingen geweest t e zijn op
9810 kHz , maa r die h eb ik nooit ge h o ord. Er was een adres voor
ontvangsrapporten, maar op mijn r apport plus drie internationale
ant woordcoupons heb ik nooit i e t s terug o ntvangen. In het midden van
januar i van dit jaar zijn de uitzendinge n op korte golf gestopt.
In deze periode begon de Voice of Peace met t est uit zend inge n in de
48-meterband op een frekwentie van 62 42 kHz met ee n vermogen van
10 kilowatt. Deze uitz e ndinge n heb ik hier in Nederland niet kunnen
ontva ngen, maar het moet wel mogelijk zijn geweest, gez ien de
ber ichte n in "Sweden Calling Dxe rs", het DX-programma van Radio Zweden.
De Vo ice of Peace he e ft trouwe ns ook wat he en en wee r geswitchd. De
d ri e tot nu toe gebruikte frekwenties zijn: 62 40, 62 4 2 ,6250 kHz.
Eind 1 97 7 had het DX programma van Radio Sofia nog een leuk bericht:
Radio Mi Am igo zou volgens het station t esten op kortegolf: 9505 en
1 1 790 kHz. Zo hoor j e nog ee ns wat, alleen was het niet waar!
Frits Mulder .
... <è
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Op 29 en 30 jul i
i s he t zove r, i n he t
Leeuwenhorst congrescenter in Noordwijkerhout zal dan de
zeezenders 20 happening worden gehoude n.
De bezoeker s van zee•
•
zenders 20 zullen in
"
deze twee dagen ken',"
'>:> :.: •.••.•. :; ~
:
nis kunnen nemen van
het wel en wee van de
.: '
vele stations die ons
in de afgelopen
20 jaar de muziek
.
gebracht hebben die
:.-.
wij graag ho ren .
Stat ions die
.''.
duidel ijk in een behoefte bleken en nog
bi ijken te voorzien,
omdat muziek in de
ee r ste plaats komt
bij de lui steraar en
men niet de ganse dag
geïnformeerd wenst tc
worden over partijcong res sen en vakbondsei sen.
Het is natuurl ijk
IJrachtig om even stil te staa n bij de zeezenders uit het verleden, maar vee l bc lar"J rijker is, vo lgens mij, om te we rken aan het heden en de toekomst.
Nog altij d kl inken op de 319 mtr. de klanken van Carol ine en Mi Amigo, maar hu\.! lang zal dit nog kunnen doorgaan? Dat de omstandigheden waaronder de programma'.
aan boord van een zendschip verre van ideaal zijn vergeleken bij bet werken i n cc n
studio aan land, is algemeen bekend, maar helaas met de huid ige wetgeving is het
onmogel ijk om een fatsoenl ijk popstation op vastc land van start te laten gaan .
Naar mijn men i ng een be lachel ijke s itua t ie , maar he t is nu ee nmaal zo.
Dat het ook anders kan i s we l bewezen in Amerika en Engeland, waar l oka l e popstat ion',
een groot deel van de muziekmarkt veroverd hebben.
Wat Nederland betreft zijn deze lokal e stations echter uitgedraaid op een
la che rtj e. Luister maar eens naar Omroep Brabant of STAD radio Amsterdam en j e zu l t
merken dat deze sta tions, net als de BRT en de Hi Iversumse zenders de pol iti ek
be langrijker v i nden dan de lui ste raa r .
Daa rom zou ik het geweldig v ind en als de bezoeker van zeezenders 20 het initiatief zouden nemen steeds meer mensen te wijzen op het bestaan van Mi Amigo, zodat je
geen huis of . winkel binnen kan l open, zonder gekonfro nt ee r d te wo rden met het gelu id
van muziek - minnend Europa, een geluid dat nu e i gen l i jk ook eens erkend zou moeten
worden doo r regerings-vertegenwoordigers.
Jammer overigens dat ik niet bij zeezenders 20 aanwezig za l kunnen zijl', omdat
onze wetgeving d i e voor Mi Am i go-medewe r kers nu eenmaal onmogel ij k maakt.
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In dit artikel leek het mij eens interessant om eens aandacht te besteden aan de
technische kant van de zeezenders. Het is algemeen bekend dat de meeste stations,
vanaf zee, vooral in hun beginstadium erg veel problemen met hun zenders hebben
ge had. Bekend zijn de vele veranderingen van Radio London die zelfs een tij dje zijn
"co llega" Radio 270 gestoord heeft. Een wat recenter voorbeeld is Radio Mi Amigo
die in 4 jaar tijd van haar bestaan 4 maal van golflengte is veran derd. Een ander,
ze lfs dubieus voorbeeld is de Mebo I I, die in haar 4-jarig bestaan 5 mi ddengol f frequenties heeft "versleten". Op een van de eerste persconferenties in 1969
vertelden de eigenaren van de Mebo I I Meister en 9011 ier, dat ze 40 kilo boe ke n
bestudeerd hadden dat de frequenties zéér goed uitgezocht waren.
In januari 1970 begon R.N.I. op 1605 kHz/186m met testuitzendingen.
Echter na korte tijd klaagden diverse loodsdiensten in Nederland en Engeland over
s toring van R.N . I. De vraag is echter wie nou wie stoorde, immers de 1605 kHz ligt
nog net binnen de omroepband en dan vraag je je af waarom er op deze fr equentie
schee pvaartverkeer plaatsvindt ...
Ee n zeer sterk voorbeeld van "gescharrel" met golflengtes is ongetwijfeld Radio
Atlant is (geweest). Dit s tati on is in (1974) 9 maanden tijd maar li efst 5x van
fre quentie veranderd. Het zendsc hip de MV Mi Amigo heeft in haar bestaan ook zo ' n
6 frequenties "afgewerkt". Blij kbaa r hebben de meeste zeezen ders altijd vee l moeite
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n "draai" te vinden. De vele golf le ngt e ve·rh uizin gen hebben ongetwijfeld
bijge dra ge n to t meerde re klachten van uit het buite nl a nd.B ij de meeste zeeze nders
was het gewoon technisch onvermogen om direct een goede golflengte keuze te maken,
hoewel er ook veellandzenders wel eens van golflengte veranderen en zodoende in
het "vaarwater" van ee n zeezender komen.
Weer een ander voorbeeld van "technisch vernuft" wer d gegeven doo r, alwee r de
Mebo I I. Dit schip ging op 30 september 1972 op 192 meter met 10 kw uitzenden pal
nadat Rad io Veronica deze golflengte had verlaten. Op zich was dit mis schien we l
ee n leuke grap ware het niet dat, door amateuristische aan l eg van de zendantenne
op het dek va n het schi p, deze zender ging me ngen met het vee l sterker 220 meter
signaal. Resultaat was dan ook dat er allerlei me ngp rodukten ontstonden . Zodoende
waren er diverse frequenties te vi nd en, o.a. i n de visserijband, waarop je de 2
Mebo prog ramma's door elkaar heen hoorde .... ! 2 weken lan g heeft de Mebo I I op di e
manier heel wat storing veroorzaakt d ie de grap natuurlij k een na re bijsmaak gaf.
(Late r verte lde Nico Steenbergen mij dat er in die periode de vlammen tusse n de
2 zendanten nes instonden) . Een voorbee ld hoe het wel goed ka n we rd ge leverd door
Mi Amigo en Caroline die in de pe riod e 76-77 op twee verschillende golflengtes ui tzon de n , terwij l de be i de zenders aan één zendante nne gekoppeld waren. Veelal gee f t
dit prob leme n zeker a ls de twee zenders ee n ongelijk ve rmogen bezitt en . Echter door
goede ante nne aanpass i ngen en door t e "schake I en" tussen de zende rs kan voo r komen
wo rde n dal. er al le rl ei mengverschijnselen ontstaan. Dit schakelen ho udt in dat ·op
het mome nt dat de ene zende r gemoduleerd is de ander ongemoduleerd is. Even later
i s de ze situatie omgekee rd. Door nu zéér s nel te schakelen (dit ge be urt e lekt ronisch)
hoor t men hier ni ets van (op de zender). In praktijk i s het ec hter iets eenvoudiger
om voo r iede re zender ee n aparte antenne op te hange n, zoals de Mebo I I nu hee f t
e n zoa l s Padio 227 en 35 5 deden .
An t enne problemen. Ieder zendsc hip heeft in het ver lede n al tijd wel probl emen
ge:.ad met de ze ndantenne (beke nd z ijn de ongelukken me t de Ringantenne van Capi t ol
Rad i0 e n de ongelukken met de mast van de MV Mi Amigo) In he t al gemee n worden voor
midde ngo lf z.g. k anten nes gebruikt. Zendt b. v . een station u it op 200 meter dan i s
e r ~e n mast nodig van + 50 meter. (In praktijk gaat er 5% van af vanwe ge de verI iezen). Het is dus duide lijk dat indi e n er hoge golf lengtes worden ge bruikt (dus
lage frequ e nties) er zeer g rot e zendmasten nodig z ijn. De mees te zendschepen konden
uiteraard niet z ul ke grote masten op het dek plaatsen, zodoe nde hebben zendschepen
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praktisch altijd een te kor te zendmast. Om de antenne, meestal ver ticaal gepolariseerd, toch goed te laten werken hebben de meeste zendschepen in het verleden gebruik gemaakt van hoge midde ngolf frequenties . Als men toch op lagere frequenti e s
wil uitzenden dan moet men de te korte antenne kunstmatig verlengen. (Dit kan men
doen door z . g. verlengspoelen in serie met de antenne op te nemen). Een nadeel is
echter dat het rendement van de antenne vermindert en bovendien de aanpassing veel
moeilijker wordt. Door dit laatste kan er niet altijd het volle vermogen van de
zender gedraaid worden.
Zo kon de Mebo II die een mast had die aanvankelijk was afgestemd op 1605 kHz,
op . 220 meter nooit meer dan 35 kw draaien in plaats van 105 kw .•..• !
In het volgende nummer van Freewave gaan we nog verder op dit verhaal in, dan
kunt u een lijst vinden met alle frequenties die door zeezenders zijn gebruikt.
Louis Stuste r .
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Als dit st ukje een beetje vreemd in-el-kaar zit moet u me dat
n iet euve l duiden, want ik ben een beetje overspannen geraak t
door de honden van Stan Haag.
Ik zal heel in het kort even uitl egge n wat er aan de hand is.
Ik pas namelijk voor een weekje op het huis en de honden
van de fam i I ie Haag . Er zijn twee honden: Ambar en Pien.
Met Ambar is er niets aan de hand, maar Pi e n doe t al haar
behoefte het I ief s t tege n de tafelpoot. Het gevolg is
dat ik twee keer per dag op de grond zit om één en ande r
•
op te ruimen. Verder is het bad gisteren overgelopen,
\-.Jaardoor het schuim van de wi lde fr isheid van I imoenen de
trap af kwam zetten. Maar goed, nu ter zake.
Ik was van plan om dit keer iets te schrijven over
mijn ervaringen bij Hilversum 3.
Ik werk er nu al weer een week of tien en het gaat prima .
De sfeer bij de AVRO is geweldig goed . Er heerst gelukkig
ook de mening dat j e radio moet maken voor de luis te raars.
Ik ben twee kee r per week in Hilversum. Op maandag ben ik
altijd druk bezig met he t opzoeken va n oudjes in de NOS
. discotheek, he t praten met promotiemensen die de ni e uwe
platen kome n brengen, het maken van jingles en alles wat e r
verder bi jkomt.
He t was daarbij in het begin wel een beetje wennen aan het
~
.. eno rme NOS-complex. Vooral a ls je aa n een boot als de
~
Mi Amigo gewend bent. Ik verdwaal er nog dagel ijks.
Als ik naar de wc moet neem i k voor de zeke rheid ook
a l tijd een lunchpakket mee.
Vrijdag' s blijf i k dan tot ongevee r drie uu r op bed om
een beetje slaap te bunkeren.
Daarna zoek ik alle platen e n jingles u it die mee moeten
.~
"--"
.. 1 . . .
naar de studio, waar ik om ongeveer twee uur i n de nac ht naar
..A' • • •
toe ga. Daar aangekomen zie ik tot mijn verbazing dat e r nog
. ".... . ..
wat pluggers zijn, die ke nnelijk geen slaap nodig hebben.
Om v ier uur gaan we lucht in. Wat er in het programma allemaal
........ . plaatsgrijpt moet je ze lf maa r ee ns beluistrn~
~ Dat ware n zo mijn ervaringen en je weet het dat een gezicht pas een
echt gezicht is a l s e r ee n gl imlach opstaat.
I

-

I

Frank van der Mast.
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b i j RNI e n t ege nwoo r d i g b i j de
We r e l dom roep , i s op he t ve r zoek
van de redakti e i nge gaan om
e ni ge art i ke len t e s ch ri jven
ove r de We re I dom roep .
Hier vo l gt de ee r s t e
a f l eve r i n g .
Ra d io Nede r l a nd Were l dom roep i s éé n va n de o ng e~
vee r 150 ko r tego l f stat ions
i n de we re l d .
I n Ne de r I a n de n Be I g i ë n i et
zo 'n beken d r ad io be dr i j f , maar
ee n omroe p met dage I ij ks honde r ddu i zen ;-:~"'!./
de n l u i s t e raar s . Toehoord e rs die wonen ove r
de he le aardb o l , want da nkzi j de zenderpa r ke n in Kootw i j k , op Bonai re e n Madagas ca r, ku nn en de We re l domroe p u i tze nd i ngen b i j na ove r a l gehoor d wo r den .
Naast ko rt ego l fzen de r s besc hi kt de We reldom roe p op Bona ire ook ove r ee n midden go l f ze nd e r t e n be hoe ve van de Ne de rl ands t a l ige ui tz en din ge n.
Opger i cht in 1947 kreeg de We re l dom r oe p t o t taak i n he t b ui t en land een zo
geva ri eërd mogel ij k beeld te geven van Nede rl a nd op e l k ter rei n van het maat s chappel i jk , geeste l i jk en c ul t ur e le l even .
Hi er t oe wo rde n dage li jks p rog ra mma ' s de lucht in ge s tuu r d in het Ne de rl and s ,
Enge l s , Fra ns, Spa an s , Po rtu gees , Arab i sch en Indon es i sch .
Een be la ngri j ke neven ac ti v it e it -ec hter nauwe l ij ks bekend - is de produkt ie van
vele kan t- e n- k l a re prog ramma's voo r an dere rad i osta t i ons .
Bi j de \Ie re ldomroep heten deze "in geb li k t e" prog ramma ' s t r ansc ri pt iep r ogra mma ' s .
Ze beva tt en vaa k i n fo rmati e op he t t e r re i n van de l andbouw , hygiëne e . d .,
zogenaamde kenn i sove rdrage nd e programma ' s , dus .
In da t kade r i s Ra d i o Nede rla nd ook "te levis ie -a ct ie f ".
De tel e vis ie - afde l i ng maakt voo ral educa tieve p rog ra mma ' s voor telev i sie - st a tion s
r e l d -I
an
d en
.
i n d e r d~-we
Overi gens i s e r voo r radio - en te l e vi s ie me dewe r ke rs u it d ie l anden een mog elijk he i d on, b i j de ' We re l dom roe p een opleid i ng t e vol ge n.

•

Wat Ne derl a nders ec ht e r het mees t aansp r eekt zijn nat uurl i jk de " Europe s e "
ac ti vi te iten van he t be drij f i n Hilversum .
Imme r s , wie i n he t buite nl a nd op vak a ntie gaat , m.a a r binnen Eur opa bl i jft, hee ft
we l ee ns ge lui s t e r d naa r de Eur opa - ui tze ndi ngen va n de We re l domroe p , d ie dage l i jks
ve rscheide ne ke ren wo r den u i t ge zonden . Dat z ij n pr og ramma' s me t n i euws , ANW Boproepen , Europese wegen i nforma tie , wee rb e r ichten , muzi e k e n reportages .
Dit art i kel zou té omvang ri jk worden a l s ik a ll e u i tzen d t i jde n e n f req uentie s
noemde . Daa rom raad i k de belangstel lende lezer aan , de fo lde r me t de programmer i ng
aan te vragen bij ; RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP (Ned . afd . ) POSTBUS 222 in
HILVERSU M. Er zijn natuur I ijk ook vouwbladen verk r i jgbaar over bijv . Spaanse
or Engelse u i tzendingen . Daarvoor kun je ( in het Neder l ands) schrijven nJar de
betreffende a fdel i ng .
f~aturl
i jk
valt er nog veel meer te melden ove r de activ i teiten van dit kortego l fstat i on (dat één van de . popula i rste in zijn soort ter wereld i s) .
Daar kom ik graag een keer op terug . Mi sschien wi I je wat meer weten 0ve r de mede werkers , het nieuwe zenderpark in Zeeland , over de financ ie l e kant van de zaak of
o ve r de p rog ramma's. Laa t het maar aan de redakt ie weten (postbus 333 , amstelveen)
dan kOlll ik er zeker nog eens OP te r ug . .
Vr i ende li jke Groet ,

!jare
-

Ma r c van Amstel .
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v'-"._ :in de C-klasse moet je passen! .
•

Het begint er zo langzamerhand naar uit te zien dat we in ons blad een nieuwe
"Continuing Story" tegemoet kunnen zien. Deze keer met in de hoofdrollen "VERONICA"
en de "OMRO EPWET". Waren we met z'n allen in nr. 75 vreugdevol gestemd met de kreet
"Veronica eindel ijk C-omroep", in nr. 76 iets minder uitbundig met "Veronica (bijna)
C-omroep", in nr. 79 kwam dan toch weer de kreet "Veronica eindel ijk C-omroep!" echter met het voorbehoud omtrent een in te stellen onderzoek naar "eventuele commerciële activiteiten".
In dat laatste staartje dreigt nu echter de levensgrote adder onder het gras te
zitten, want tot verbazing van wel I icht weinigen heeft men dan I(e nnel ijk toch nog
een stok gevonden om het dreigende "monster" Veronica te slaan. Bij mij, en waarschijnl ijk bij velen met mij, begint echter de levensgrote vraag te rijzen waarom
men juist nu wil overwegen om Veronica géén C-status te verlenen op grond van vermeende commerciële b indingen, terwijl het toch genoegzaam bekend is, dat bijna
iedere huidige zichzelf respecterende omroep op ee n of andere wijze zich met de
commercie ingelat en heeft.
Deze laat ste groep heeft ech·ter weinig te verl iezen, terwijl het reikhalzende
Veronica zich in een dermate kwellende situatie bevindt, waarbij men alles te ver I iezen of iets te winnen heeft. Het I ijkt mij, wel iswaar als vo l slagen leek, dan ook
de meest gerechtvaardigde oplossing om de VOO per 1 oktober de C-status te verlenen,
waarna men dan een diepgaand onderzoek kan instellen naar eventuele commerciële
bindingen van elke omroep op zich en zonodlg daartegen stappen kan gaan ondernemen.
Tegen die tij d zul l en dan waarschljnl ijk ook de commerciële TV-stations, welke on s
via de ons boven het hoofd hangende satell ieten zullen bereiken uit andere "luxe"streken, geen onbekend verschijnsel meer zijn.
Bovendi en heb ik zo het Idee dat we ons In de toekomst toch ook met derge l ijke
vanuit de ruimte loerende gevaren zullen moeten gaan meten, hetgeen wel eens zou
kunnen leiden tot een totale aanpas sing - zoniet omve rwer pin g - van ons met moeite
tot stand gekomen omroepbestel. Misschien zullen we ons dan wel afvragen waar al die
mensen in 1978 zich druk om maakten bi j de toelating van een nieuwe zendgemachtigde .
ik me even zo totaal ten overvloede laat gaan. Eigenl ij k
Maar, sorry vrienden, d~t
Is e l k woord wat ik over deze kwestie schrijf teveel, daar alles al in elk schrijvend
medium breed uitg esponnen is. Edoch, het moest me even van het hart.
Een weil icht klein bijverschijnsel in deze zaak, wat naar mijn mening in de pers
nog niet zo'n bekendheid kreeg, is de korte termijn waarbinnen alles nu zo snel
bek lonken moet worden en de daaruit voortvloeiende problemen bij een 1 ichaam als de
NOS . Het dient namel ijk regel te zijn dat, b.v . bij T.V.-produkties, summiere vo rm
door de verschillende zendgemacht igden bekendgemaakt worden om een redelijk betrouwbare planning op te kunnen zetten met betrekking tot de te verlenen facll iteiten zoals studio-bezett ing, materiaal- en personeelsplanning, opnamemogel ijkheden, zenduren, etc.etc. Als men echter nu nog niet weet of Veronica per 1 oktober a.s. Co~ roe~
word~
of niet, kun je nagaan hoe de planning en daarmede al deze zaken de
mist In dreigen te gaan.
De enige oplossing 1 ijkt in zo'n geval te gaan werken met twee planningen, wa a rbij men bij de ene er vanuit gaat dat Veronica wél en bij de andere dat Ver onica
ni et tot C-omroep verheven zal ''iOrden per 1 oktober 1978. Als daarnaast nog gedacht
wordt aan he t verlenen van de C-status op 1 april 1979, laat het zich gemakkei Ijk
raden tot we lk een enorme organisatorische chaos een en ander kan leiden in een
onderneming waar het woord "uitstel" en de uitdrukking "we zijn nog niet gereed" met
betrekking tot het te maken produkt als een vloek aangemerkt wordt!!!
Op 30 juni heeft minister Gardeniers de aspirant-status verlengd tot 1 april
1979. Veronica mag doorgaan, maar in grote onzekerheid, l eve de chaos.
Jan Koolstra.
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Tijdens mi jn verblijf in Amerika, eind 1977, had
ik me hei I ig voorgenomen in ieder geval een ontmoeting
te hebben met,Casey Kasem of met Wolfman Jack.
Wel al leen alom het "Watermark complex" binnen te komen
'heb j e ontzettend veel geduld nodig, niet te spreken van
de tijd die je nodig hebt om de manager van een der
beide grooth e de n te bereiken. Wel na uren aandringen
lukte het mij om een gesprek 'te krijgen met Casey Kasem
van 10 minuten. Echter toen ik Casey vertelde dat hij
ontzettend populai r was in Nederland en België bij de
/
luisteraars van AFN en ik hem het nodige had verteld over
het radiobestel en de vrije radio in de Benelux, 1 iep het
gespr~k
uit tot meer dan een uur.
Cilsey's karrière begint als radio-akteur in 1950 te
Detroit. In Amerika was het in die jaren IN om verschi 1I
lende radiokomediès te laten spelen in diverse afleve•
I
ringen. Casey zat op de Highschool met een aparte klas
waar men het radiovak kon leren. Hij voelde er wel veel voor
0111 akteur te worden en hij vertelde.zijn leraar dat hij,
ondanks zijn base-ba 11 kwa 1 i te i ten, een baan zocht als
akteur. Zijn leraar raadde het eerste instantie af,
daar hij slechts $40 per maand kon verdienen.
Hij kreeg een baantje bij WDT in Detroit waar hij
in opleiding ging. De eerste serie waarin hij speelde
was "The Lone Ranger", waarin hij vooral leerde zijn ster,1
op diverse manieren te gebruiken. Tijdens zijn dienstperiode moest hij naar Korea, zette daar een produktiestudio op en ging werken bij het radiostation "Killroy" waar hij o.a. John Orloff en
Chris Petterson omtmoette. Ze maakten allerlei radio-produkties waar ze verschi llende prijzen mee wonnen. In 1954 kwam;Casey terug uit Korea en kreeg opnieuw een rol
in "The Lone Ran ge r".
Hij kree g tevèns een baantje bij WJLB in Detroit waar hij onder de naarn Craz y
Casey veel Bee-Bop muziek draai ,Je. Na anderllalf jaar gaf hij het disc-j ockeyw e r k
op en ging weer tdneelspelen, niet voor de radio maar in theaters.
Ex-collega' s kwamen hem op een gegeven mom ent opzoeken en vertelden hem de
oprichtin g van een nieuw station WJBK. Casey solliciteerde en werd deejay tij dens
de nachturen. De lui s tercijf e rs van zijn pr o gramma stegen iedere week.
Het st a ti on voerde de "country- f ormat". Op een da g vertelde Clark "e ed, een van
de t o p f igur en van het stati on, dat hij ee n 1 ijst me t hitplat en wilde i nvoeren .
Dit ge beu r de ond e r d e tit e l "Fo r mu l a 45". Da t wa s i n 1956 . De ee rs te sc hr eden naar
Top 40 r ad i o i n Det r o i t . Casey b l eef bij he t ststion t ot e in d 1957 e n h i j besl oo t
naa r New Vo r k t e ver t rekken om daar z i jn geluk t e bep r oeve n .
Maa r d i t 1 i ep op ce n tel eu r s tei l i nq u i t .
Na lan g ge noeg t e hebben rond gedwaa l d in De tro it en omgev ing vert r ok h i j du s
na ar New Vo rk t e sa men me t enke l e v ri ende n van de Wa y ne Stat e Uni ve r s rt y of Arts .
Maa r aan de s lag komen ho maar . We l z ag hij t onee l s tuk ke n vee l, maa r gi ng p l a t zak
h ij tre ug me t in z ijn ac ht e rhoofd de gedachte ooit eens ter ug t e ko men om he t
opnieuw te proberen. Voo r de periode van een jaar vertrok hij naar Cleveland en we r d
deejay op WJW waar hij het programma tussen 8 en 12 uur 's avonds ging doen.
Het programma bestond uit 3 uur Rock and Rail, geënt op het zwarte luisterpub 1 i ek en een uu reen soo r t "ta 1kshow" me t de nieuws 1eze r van diens t.
3innen de kortst mogelijke tijd was zijn programma het meest beluisterde programma
van het radiostation. Tevens kreeg hij een tv-programma onder de titel "Cleveland
Bandstand". Het format van het station . veranderde en Casey besloo t te gaan werken i n
Buffaloo bij WBNY waar nij echter drie maanden later wegens oninter e sse ontslagen
werd. Casey werd, evenals Don Bauman, een zeer gevraagde deejay en zo kon het '
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gebeu ren dat hij jaar in j aa r lI i t ove r heel Amerika zwerfd", om bij diverse stations
t e gaan we rken . In 1962 k~ v am
hij te re cht bij KWEB in San Francisco .
Mc Kinnon programma- d i re kte ur vroeg om meer informatie in de programma' s en zo
kwam e i genlijk Ca sey 's i dee om de Top 40 te gaan presenteren zoals hij het nu nog
presenteert. Een pl aat me t een praatje en dan pas starten, maar dan op een zulk
enerverende mani e r, dat het interessant blijft voor de luistenaar.
Hij ve rt rok opnieuw naar een ander station en wel naar KRLA in Los Angeles waar
hij zijn naam Crazey Casey veranderde in Casey Kasem . Tevens hervatte hij zijn loopbaan als akteur . Hij raakte bevriend met Mike Curb, een welbekende producer van o.a.
The Osmonds, en door hem kreeg Casey een baan bij een tv-station in Hollywood om
live com~erials
te doen. Een volgend aanbod was een rol te spelen in een cartoonserie van Batman. Deze serie werd geproduceerd door Watermark Co. in Hollywood.
Casey I iep al jaren rond met het i dee om iets groots te maken van de Amerikaanse
Top 40 in de stijl zoals die al jaren loopt en Watermark, de firma was nog niet zo~
lang geleden opgericht, was net bezig de voorbereidingen van de welbekende Cruisin
se ri e. Casey deed een aanbod en wonde r boven won de r we rd hij aangenomen.
In de beg infase werd er meer dan 12 uur gewerkt aan een drie uur durend programma om het zo goed moge I ijk te krijgen. Casey had een eigen tekstschrijver e n producer en mijn volgende vraag was hoe zo'n Top 40 programma nu samengesteld wordt.
Wel op woensdag komen de gegevens van de platen binnen via de telex vanuit de
kantoren van Billboard in Los Angeles, waarna de tekstschrijver aan z ijn werk gaat.
Donderdagmi ddag is gereserveerd voor kontrole van de tekst en statistiek-onderzoek,
in de avonduren van de donderdag wordt het programma opgenomen.
Hierna worden ontstellend veel kopieën getrokken en worden per band of pe r plaat
verstuurd naar de dive rse radiostations.
The American Top 40 met Casey Kasem is wekel ijks te beluisteren op + 425 Amerikaanse stations, via 350 ARFTS stations, 4 commerciële zenders in Japan, 9 in
Maleisie , 31 in Australië, op stations in Singapore en Guan.
Reden genoeg om eens te gaan luisteren naar AFN op de zaterdagmiddag.
Han s Knot.

NAAKTE MAN WILDE BIJ NOS SOLLICITEREN.
De politie in Hilversum heeft in de nacht van 22 juni op
de Lage Naarderweg de 28-jarige Bussumer G.K. aangehouden, omdat de man daar naakt rondliep.
De man zei zich van zijn kleding te hebben ontdaan,
omdat hij bij de NOS wi lde gaan solI ici teren als nieuwsleze r . Voo r de politie was de ze verklaring niet erg overtuigend. De Bus sume r werd meegenomen naar het bureau .
Ook daa r weigerde hij kleren aan te trekken. Tenslotte reed de politi e naar
de woning va n G.K . om daar kleding van de man op te ha le n.
IKON WIL NIET OP HILVERSUM 2.
Het bestuur van de s ti chting IKON heeft er bij het be stu ur
van de NOS tegen geprote steerd, dat de IKON door het co llege
pro g rammal e iders radio vanaf 1 oktober van dit jaar op
zondag op Hi lvers um 2 is ingedeeld.
De IKON, die heeft moe ten ruilen met de KRO, wil lie ver
op Hilversum 1 blijven. Het bestuur van de IKON schrijft aan
het bes tuur van de NOS dat Hi lversum 2 sinds de komst van
Hilversum 4 "ontkoppeld" i s en daardoor inferieur is aan
Hi lversum 1. "Ni e t al leen mist Hi lvers um 2 door die ontkoppel ing de FM-zender, maar ook blij kt het bereik van de AMze nder t e ge n te vallen. In sommige delen van he t land is deze zender niet of
nauweli j ks te ontvangen", aldus de IKON.
De IKO N v!~dt
wel ~ dat de KRO als gemachtigde voor de rooms-katholieke kerk
terecht z~ndt
lJd
op Hilversum 1 kan claimen en die vervolgens in het grotere verband
van het eigen KRO-pro~
rampket
kan onderbrengen, maar vindt deze manoeuvre desastreus voor de IKON. Die dreigt nu voor bijna de helft van zijn zendtijd met bovendi en , volgens het bestuur, zijn meest gezichtsbepalende programmals te worden verbannen naar een zen
de~,
die geen volledige landelijke reikwijkte heeft en niet via
· de FM kan worden belUisterd. De IKON vraagt aan het NOS-bestuur het besluit van het
college programmaleiders radio ongedaan te maken.
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New York heeft onlangs een 24 uur durende special gewijd aan de muziek
van de Grammy Award Winners . 80% van de winnaars waren persoonlijk in de loop
van het programma aanwezig.
Door grote advertenties in o.a. The New York Times, Daily News e.a. werd óit
programma een van de meest beluisterde in de geschiedenis van de Amerikaans e
radio.

W ~ EW

CFGr.! 50 kW country station in Toronto Canada heeft haar frequentie gewijzigd
van 1310 naar 1320 kHz en door deze verandering liefst 1 miljoen luisteraars
erbij gekregen in Zuid Oost Dntario.
Sinds 1965 heeft het station de countrysound.
Vooral door de live optredens heeft h et station veel populairiteit.
Volgens stationmanager Joe Le Fresne is het station het grootste in zij n
soort in Canada.
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CBS TV wil een 6 uur durende special produceren welke ook op de plaat zal
verschijnen.
Verantwoordelijke mensen hiervoor zijn Richard Perrey en Mark Carline. Het
.,!~
; ",~
r-am
zal gaan over de ontwikkeling van de Rock en Roll en krijgt de
titel mee: Solid Gold, the birth of Ro ck and Roll
Downe Radio Broadcasting, een web van 6 stations, voorheen genaamd Barteli,
wil volgens president Russ Wittberger ve rgunning en aanvragen voor meer
stations.
Dit zal voor het eerst in 6 jaar zijn dat de organisatie wee r een station
pr obeert te kopen.
Op dit ogenblik heeft Downe Radio de volgende stations onder haar behe e r:
WOKY Milwaukee, WADO New York, WDRQ Detroit, KSLQ St Louis en KCBQ in
San Diego.
Men gokt het vooral op locale stations die door krachtiger aanpak financieël
zlJn op te peppen tot grotere stations.
WCFL 50 kWat ter op 1000 kHz, eens onder de naam WLSR, Rockstation nummer
1 in Californië en nu een zgn. beautiful station heeft besloten te gaan
starten met een popservice.
Het zal een zgn. computerprogramma worde n welke is samengesteld do o r Radio
Arts in Los Angelas. Het programma The Entertainers is ee n samenstelling
van middle of the road muziek e n soft rock met artiesten als The Carpenters,
Fleedwood Mac en John Denver .
In de avonduren zal het station jazz programma's gaan uit ze nd e n.

Larry van der Veen, dir ekte ur van Radio Arts berichtt e o ns dat he t station
ee n der drukst bezette r e klamestations zal gaan word e n.
Radio Arts heeft op dit ogenblik 92 automatische stations in Amerika en

"

.
. -leXICO.

75% van deze station zijn op de AI.! band te b e luist e r en.
3 Ca nad ese en 4 Amerikaanse stat ions staan op het punt een proces aangespannen
te krijgen door Eatman en Eatman Prod . Via omweggen hadd en de statio ns als
KWST in Los Angelas, WABX Detroit en CILQ To r onto d e ni euwe Wings LP London
Town reed s een maand voor de releasedatum in huis. Het bleken vervalsingen
t e zij n. Er was no g geen officië l e toestemming gegeven aan Eatman e n Eatman
voor d e zgn. airplay op d e Amerikaanse stations door de American HuJio

Board (Een s oo rt BU/IA).

*******************************
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Lees je niet vaak tegenwoordig.
Met een vlotte babbel in een intro kom je er niet meer.
D' r zijn al goenoeg jongens die dat best leuk doen.
Er is méér nodig om met kop en schouders boven het
gemummel van de middenmoot uit te steken.

Laat ze zien \"J~t

je kLB

o

U

o
~

o

~ t

Laat ze h©ren wie je b e ~
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. Jingles die nu eens niet 2x zo oud zijn als jij,
maar nog warm als je de band in de bus krijgt.
Speciaal en eksklusief voor jou geproduceerd in
.
onze studio's.
Door vakmensen en precies zoals jij ze wilt.
Gezongen, gesproken of met sonovox.

Steek met kop en schouoh rs
boven de rest uj ~ .
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Het hoeft je de kop niet te ko sten .
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Vraag meer informatie, ook over jingle-machines bij:

o

o
~

o
B
Handzamestraat 81 - 8110 KORTE MARK - Belg i ë
Telefoon: 051 - 567439.
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HORIZONTAAL:
1. Voornaam van de VOO-direkteur. 3. Voornaam van VOO tv-producer. 6. Het deed tot
31 augustus 1574 dienst als lendschip (wel één R weglaten). 11. Binnenplaats van
, een
boerderij. 12. Omroepvereniging. 13. Ander woord voor VALLEI. 14. Voornaam van een e.~
Mi Amigo disc-jockey. 15. Belangrijk document wat je meeneemt op vakantie.
16. Kledingstuk. 17. Kledingstuk. 19. Eén lach. 21. Groot beest. 22. Hij was ,in 197~
drie maanden disc-jockey op Radio Mi Amigo. 23. Wie hoort bij SIEN.? 25. Ander woord
. voor VERWELKT. 26. Overtreffende trap van GOED. 27. lIchternaam van de disc-j0ckey die
het langst bij Caroline heeft gewerkt. 30. Een instrument of een naam. 31 Kinder WC.
32. Het sprekende paard van de REM. 35. Tegenovergestelde van UIT. 36. Iedere middag
va~
12 tot 2 op, Radio Mi Amigo, maar dan londer cijfers. 38. Ander woord voor KRAt.G.
40. Tegenovergestelde van KOM. 41. Hij is matroos op de Mi Amigo. 42. Achternaam v~n
een TROS disc-jockey. 43. Een aanwijzend voornaamwoord. VERTICAAL: 1. Er komt muzio.k, ,
uit. 2. Achternaam van de MEBO eigenaar. 3. Oe naam van een Veronica dis~
- , lockey.
4. Elk sprookje begint met di t woord. 5. Het engelse woord voor IBuitenÇjJats" .. 6. Ni"
fijn. 7. Elastisch. 8. Muzieknoot. 9. Ander woord voor vlakbij. 10. Lekker e, . ' koud.
15. Ander woord voor vader. 17. Achternaam van Mi Amigo di sc-jockey. 18. Voornaam
,
van ex-Mi Amigo disc-jockey, die bij de TROS vlerkt. 20. Een engelse popgroep.
23. Rivier in ,Duitsland. 24. Naam van een z ends chip. 28. Omroepvereniging. 29. ~ .'
lijke geit.
' . Hit van Michael Jack~on.
33 . Is hetzelfde al ~ , ~ \ verticaal. 34. ".'
naam van TROS di sc-joc key. 36. Je kan jezelf erin \~a,sen.
3i .' Een sproo;"je , fig ..
38. Je kan eri I ,s lape n. 39. Achternaam va n 1 hori zontaal.
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