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De voorbereidingen voor de volgende World Administration ~adio
Conference (WARC) in 1979, zijn reeds in een beslissende fase gekomen.
Op deze conferentie worden wereldwijd de frekwenties voor vermodl~k
de eerstkomende twintig jaar verdeeld tussen de 153 lidstaten van de
ITU (International Transmission Union) . De WARC zal niet voor
24 september 1979 beginnen en tenminste tien weken duren.
De voorbereidende werkzaamheden bevinden zich in de meeste landen
reeds nu intern in een eindfase, want de frekwentie-aanspraken moeten
binnen vijf maanden, dus uiterlijk in januari 1979, aan de ITU
voorgelegd "(orden.
'.
Het ni$uwe WARe-plan zal de tientallen-jaren oude golflengteverdeling moeten vervapgen, welke sedert geruime tijd niet meer
funktioneert en zowel lin het middengolf- als in het kortegolfgebied
tot een chaos leidde. Bovendien zijn er door de invoering van
omroepsatellieten nie~w
gezichtspunten naar voren gekomen . .
•
Welliswaar werd enige maanden geleden een basisovereenkomst op dit
gebied bereikt, doch deze lijkt weinig draagkrachtig te kunnen zijn.
De problemen m.b.t. de omroepsatellieten werden namelijk tussen die
landen onderling geregeld, welke daadwerkelijk in staat zijn eigen
satelliet-systemen te lanceren en in werkin g te houden.
De " satelliet-loze" landen hebben reeds gedurende langere tijd
oppositie gevoerd en zullen hun aanspraken, ook wanneer dit niet op
de agenda staat, in 1979 aan de WARC voorleggen.
De WARC - voorbereidingen worden in de afzonderlijke landen
binnenskamers en in geheimgehouden etappes uitgevoerd. Deze gang van
zaken spruit voort uit het feit dat het ook op de WARC'79, evenals op
vroegere ITU-conferenties, tot harde en met details en trucs
doorspekte uiteenzettingen zal komen. Tevens zullen compromissen en
ruilakties onvermijdelijk zijn, zodat men derhalve de ei g en
daadwerkelijke behoefte (welke me estal van de aangemelde aanspraken
afwijkt!) niet voortijdig openbaar wil maken. Deze, in de politiek
gerechtvaardigde, gang van zaken he e ft het nadeel, dat het
geïnterresseerde publiek in de afzonderlijke landen niet over de op
stapel staande veranderingen geïnformeerd wordt en zich bij de afloop
van de onderhandelinge n (evenals bij vroegere golflengte-conferenties!)
voor voldongen feiten geplaatst ziet. Gewenste veranderingen of eisen
omtrent nieuwe of andere zaken aangaande het uitzenden in de
afzonderlijke landen zullen dan meestal door de nationaal bevoegde
instanties afgewimpeld worden met verwijzing naar de internationaal
gemaakte afspraken waaraan men gebonden · is. Met dit soort praktijken
werden in de afgelopen jaren regelmatig wensen van . particuliere
groeperingen m.b.t. het toewijzen van zendfrekwenties succesvol
afgedaan. Dit gevaar bestaat oók weer hij de WARC'79, als de
.
belanghebbende groeperingen niet reeds in de laatste maanden aktief
worden of trachten hun aanspraken in de laatste fase door te zetten.
Daarnaast spelen in de afzonderlijke landen de politieke
gezichtspunten een beslissende rol en" is er nauWelijks hoop dat de
regeringen hun ideeän omtrent de frekwni-v~dlg
voor de
eerstkomende twintig jaar nog aan willen passen: de wissels zijn reeds
getrokken! ! !
Jan Kooistra.

3

•

Na een periode van tegenslagen is het gelukt, RADIO DELMARE is een feit en moet
een plaats gaan verdienen in etherland. Wel iswaar is de ontvangst nog zwak, maar
half september hoopt men op vol ve rmogen van 6 KW te draaien. Alles loopt
nog niet op rolletjes, een gebrekkige modulatie, het af en toe uitvallen van de
genr~to,
het in beslag nemen van een bevoorradingsschip. Men houdt de moed erin.
De inbeslagname van het bevoorradingsschip lijkt een tegenslag, maar zolang het
in de visserij slecht gaat, zullen er altijd vissers bereid zijn om di t werk, tegen
een zéér royale vergoeding te doen. Ik kan het niet nalaten om enkele, nergens op
gebasseerde, persgerlJchten uit de wereld te helpen. In diverse kranten heeft een
' bericht gestaan dat het schip Aegir niet betaald zou zijn door de koper. Allemaal
onzin. Indi e n er iemand was geweest met een vordering, was het eenvoudig geweest O r.l
met welwillende medewerking van de Overheid beslag op het schip te laten leggen.
Het schip heeft vele havens aangedaan en zou geëxploteerd worden door een Nederlandse zakenman. Toen de Aegi r in juni werd leeggehaald waren er geen mensen rr·p.er die
er brood in zagen om dit "besmette" schip nog op zee te brengen. De bemanning van
het schip zag er ook geen hei I meer in. Doorgaan zou verregaande jurioische konsekwenties met zich meebrengen. Het bericht dat een Belg de Aegi r gekocht zou hebben
kan wel aardig kloppen, dit is aan de I igplaats te zien. Aanvankei ijk zou het schip
voor Scheveningen komen te I iggen. De I igplaats voor Goeree garandeerd een betere
ontvangst in België. Aan boord staat een 1 KW FM-zender stand-by, maar is kommercieel
nog niet aantrekkelijk te maken. De lange zendmast kan uitsluitend voor een redelijke
ontvangst in Zeeland zorgen. Hier wonen te weinig mensen. Een grotere 9 KW zender
zou in bestelling zijn. De Aegir heeft een 15 KVA generator en zal beide zenders
niet van voldoende stroom kunne, voorzien. Bovendien is er te weinig plaats in de
Vervolg op pagina 18 .
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door: Richard Havelaar

Landpiraterij wordt door veel mensen nog altijd gezien als een hobby die bestaat
uit het spelen met zendertjes waarbij geregeld de tv van Boze Buurman Boordevol
wordt gestoord! Toch zijn er over heel Nederland verspreid een aantal mensen die ininzien dat je ook op een al dan niet profesionele manier een alternatief kan vormen
voor Hi 1versum 3.
.
Deze keer nam Freewave een kijkje bij een station dat zeker onder deze kategorie
valt. In Utrecht zendt nu alweer bijna anderhalf jaar "Hof van Holland" uit.
Tegenwoordig gebeurt dat op de 93,9 megahetz. Elke zondag is dit station te beluisteren van 's middags twaalf tot 's avonds twaalf. De zender kwam ongeveer 2t jaar
geleden in de lucht als "Radio Victoria".
Men startte de uitzendingen op 100 megahertz, maar
verruilde deze frequentie na enige maanden voor
\0
de 102 megahertz. Door geldgebrek besloten de
'0
oprichters geld in te zamelen d.m.v.
~b
'
een Victoria fanclub, waar men voor ~ 10'- j
per jaar 1 id van kon worden. Ter kompensatie ontvingen de leden een fanclubblad
met al het nieuws over het station en
UTRECHT
haar disc-jockey's. In 1977 veranderde
men de naam van het sta t i on i n "Hof van
Holland". Di t gebeurde nadat het medewerkers-team tot zo'n 20 man was gegroeid
onder leiding van programmaleider Tony
Eyck. Hof van Hol land beschikt over ingezongen jingles van o.a. de Dyke Brothers.
Verantwoordelijk hiervoor was Mi Amigo discjockey Ferry Eden, die in die tijd een van de
oprichters was van Hof van Holland.
In 1977 zond men niet alleen op zondag uit, maar
ook op vrijdagmorgen als de EO op Hi Iversum 3 te horen
was. Door moei lijkheden bij het vinden van een geschikte lokatie verdween Hof van
Holland in augustus van dat jaar uit de lucht. In november echter keerde men terug,
ditmaal zonder Ferry Eden die bij Mi Amigo was gaan werken, maar met Rob Hudson die
Ferry enkele maanden later naar de woel ige baren zou volgen.
Sinds 10 maart van dit jaar zendt men weer regelmatig uit én succesvol.
Dit bewijzen de vele adverteerders die in Hof van Holland een aardige mogelijkheid
zien om hun produkten op een voordel ige manier in de publ iciteit te krijgen!
De prijs per spot is f3,50 à f5,--, hetgeen voor de adverteerder niet te duur is en
het station in staat stelt om de onkosten te dekken.
Men heeft in Utrecht nog geen last gehad van een bezoekje van de radio controle
dienst. De medewerkers van Hof van Hol land zorgen dan ook zorgvuldig niet te storen.
De luisterdichtheid is groot, dat bi ijkt ook wel uit de vele verzoekjes die zowel
telefonisch als op postbus 3095 in Utrecht binnenkomen.
De zender waarvan men gebruik maakt is een mono-zender met een sterkte van 10
watt. Deze zender zorgt ervoor dat elke zondag de volgende programma's worden uitgezonden; Kees van Veen neemt de eerste twee uur op zondag voor zijn rekening, van
12 tot 2 uur met zijn programma "De Hofmeesters". Daarna is de microfoon tot Ij uur
i n handen van Ri cha rd de Ree die "Pops tud i 0" presen tee rt. Ri cha rd i s tevens een van
de vele techneuten achter het station. Sinds maart is ook Johan Vermeer elke zondag
van Ij tot 5 te horen met de "Gouden van Dagen". Vermeld moet dan wel worden dat
Hof van Hol land de term "Gouden van Dagen" al gebruikte voordat Mi Amigo en de TROS
deze uitdrukking overnamen. De borrel op zondagmiddag wordt verzorgd van 5 tot 6u.
door Joop van Oosten met zijn "Oost-west, Joop Best". Een van de medewerkers van het
eerste uur is Paul Leeuwenstijn, die met zijn "Eenmaster" te horen is tot zeven uur.
Vervolg:pagina 15.
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Tijdens Zee zende r s 20 sprak Ham; Knot met dive r se gr oot heden uit het heden
en ve r Zeden wat betr e f t hun el"V<2!' ingen met de Vrije Radio . .In de ze eer s t e af Zeve r i ng:
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L'au ,'. ti,) 1I iJl,),

Tk Startte mijn carrière bij de British Forces Broad castinR Service in Keulen,
want zoal~
je we~t
moeten ~ij
allemaal in dien~t
en ik diende bij de luchtmacht.
Na de dien~tpro
kwam ik terug in Engeland alwaar ik ging werken voor radio
Luxembour g . nit werk bestond uit één programma per week.Toen mijn contra c t afliep
bij "TL ontmoette ik een Cande~
deejay, Doug Stanley,die mij vertelde dat hij
werkzaam was een nieuw radiostation op te zetten onder de naam eNBC.
Hpt ~taion
zou worden gefinancieerd do or de Gehroeders Verwey van Veronica.
Dit was eind 1960.Tk werd gevraagd of ik bij hen zou willen werken. Ik reisde
naar Hilver~um,
alwaar ik de gebroeders Verwe y ontmoette. Ze vroe gen mij programmaleider te worden van Ilet nieuwe station. Het eerste we rk was het opzetten van
kantoren in Dane Street te London, waarna we een reklamebureau st~iken
om de
advertenties te verzorgen. Toen we teru gkeerden in Hilversum was de Borkum Riff,
het eerste schip van Veronica, reeds op zee. Het plan was dat we alle programma's
zouden opnemen in de studio's aan de
Gravelandseweg in Hilversum, vanwaar we
de banden naar Scheveningen reden waar ze verscheept werden naar de boot.

:s

Ruim een half jaar werden de pro~am's
uitgezonden maar helaas stop gezet daar
de ontvangst in EnReland alleen mogelijk was in het '. !estelijk p,edeelte van Engeland.
Xet de gebroeders Verwey werd overlegd om het schip voor de Engelse kust te leggen. ,
Dit ~erd
e chter geweigerd. Was dit wel gebeurd, dan kan ik je wel vert e llen dat
er nooit geen enkele piraat meer bij was gekomen, daar toendertijd de Conservatieve
re gering aan het bewind wa s , die zeker t oen de commerciële radi o er zou hebben
dor
~ edrukt
in Engeland.
, .
Toen ik CNBC verliet werd het erg moeilijk voor mlJ om weer een baan te krijgen,
Radio Luxembourg zei tegen mij: U heeft gewerkt voor een piratenstation, U zult
noo it weer voor ons kunnen werken. Hetzelfde hoorde ik bij de BBC.
6
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Bijna een jaar lang kon ik in Engeland niet werken.Ik ontmoette een TV producer
van de BBC TV aan wie ik vertelde over de arbeidsproblemen. Hij gaf mij de kans
enige programma's te presenteren onder de naam Juxebox Jury, waarin diverse
nieuwe platen werden besproken. Na enige maanden benaderde de BBC mij voor de
Light Service. Hier verbleef ik ook enige tijd, waarna ik in de gelegenheid werd
gesteld gedurende de zomerperiode te gaan werken voor Radio Luxembourg.
Dit was in 1962, toen ik terug kwam in Engeland ging ik werken voor ABC TV in
Manschester waar ik bijna een maand of 10 bleef, dit alles tot dan toe op
freelance basis. Hierna kreeg ik eindelijk mijn eerste vaste baan en wel bij
Radio Luxembourg voor een periode van 2 jaar. Uiteraard kreeg ik bij mijn terugkomst
in 1965 de gelegenheid om bij enkele piratenstations te gaan werken, maar ik
koos voor het legale werk van de BBC. Ik kreeg de gewaardéerde opdracht Radio
I en 2 te openen in 1967.Ik was dus de eerste stem die te beluisteren viel
op de BBC popzender. Bij dit station bleef ik 5 jaar werken.
In de begin 70 er jaren was ik gedurende een lange tijd uit de radiobussiness en
ik besloot te gaan werken in het popmanegment en ik vond een artiest die bij
mij een plaat ging maken die meer dan I miljoen exemplaren ging verkopen, het
was de uit Brighton afkomstige Johny \,acklin met de song Mohamed de Superman,
waarna hij nog een plaat maakte, in Zalre die vele miljoenen verkocht.
Vorig jaar stopte ik het managmentbureau, maar nog steeds krijg ik de rechten
van alle platen van Johny Wacklin.
Toen ik terugkwam van een toernee met Johny in Australië, werd ik gevraagd
een nieuw commerciël radio station te openen in Reading, en dit gebeurde
in 1976. Dit was het tweede station welke opende en misschien open ik nog
wel een derde en dan zal ik wereldrecordhouder zijn.
\'at ik nooit hoop mee te maken is de closedown van een station.

Ce )

. 2 voornaam presentator klassiek veronica programma, 5 produkt van een
adiging op grammofoonplaat, 9 agrarier, 11 meisjesnaam, 12 Iemand die
dacht direkteur te zijn van Radio Noordzee, 14 voormalig, 16 zendgemachtigde zonder
leden, 18 pers. voornaamwoord, 20 overblijfsel na verbranding, 21 voornaam ruimtevaarder, 22 vertaler, 24 Duitse geldsoort, 25 ex-staatssecretaris die zich onsympathiek maakte bij de 27 Me-ers, 27 afkorting van Frequentie Modulatie, 29 achternaam
van Di kvoormekaar-medewerker , 31 144 stuks, 33 muzieksoort Alfred Lagarde, 34 . aanbevolen nieuwe plaat, 35 dun stuk hout, 37 boom, 38 omroepvereniging, 41 papeirtje dat
geld waard kan zijn, 43 redakteur Freewave, 46 achternaam Veronica direkteur,
47 land in het Midden Oosten, 49 persoonlijk voornaamwoord, 50 lidwoord,
52 verblijfplaats van een spin, 54 grootvader, 56 schip van Radio Delmare, 58 kunstzinnege afdruk, 60 kijkkast.

•

VERTII(J\AL: 1 vleessoort uit Nieuw Zeeland, 2 kledingstuk, 3 slee, 4 liefdevolle behoefte, 5 boom, 8 afk. Duitse militaire afdeling, 9 premier van Israël, 10 zintuig,
13 zendschip veronica (een R weglaten), 14 voegwoord, 15 achternaam omroeper NOS-TV,
16 gedeelte van een dag, 17 gekastreerde stier, 19 kledingstuk, 22 omroepvereniging,
23 kreet bij stierenvechten, 24 vet smeersel voor op de boterham, 26 niet droog, 28
grap, 30 melkgevend dier, 32 eigenaar van radio (Antwerpen) Ui lenspiegel, 34 voornaam deejee uit Playa, 36 voorzetsel, 39 opbergruimte, 40 rond hout, 42 soort ladder,
44 sprekend paard van de REM, 45 lichaamsdeel, 49 zendvermogen (afk.), 51 oppervlakte aanduiding, 52 kleur, 53 voornaam ex-direkteur veronica (laatste I weglaten),
55 indien, 56 Romeinse groet, 57 arsenicum is .... 59 bijvoeglijk naamwoord .
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In het vorige artikel schreef ik al iets over de condities die zich kunnen voordoen op de middengolf. Echter, condities komen ook voor op andere omroepbaAden.
In de FM- en TV-omroepbanden doen zich over het algemeen sporadische condities voor.
Deze ontstaan doordat op grote hoogte diverse luchtlagen over elkaar heen schuiven.
Door het temparatuur verschi I tussen deze lagen ontstaan er geioniseerde lagen, deze
lagen hebben de eigenschap om radio en TV golven te reflecteren. Omdat FM- en TVgolven zich rechtl ijnig voortplanten, betekent dat, als er zo'n reflectie optreedt,
dat het zendbereik van een zender wel 2 of 3 keer groter kan worden. Dit is afhangeI ijk van de mate van reflectie en natuur I ijk van de hoogte waarop di t plaatsvindt.
De beste periodes voor condities zijn het voor- en najaar. Maar ook in de zomer
(bij hoge luchtdrukgebieden) kunnen soms vrij langdurige condities optreden.
Zo komt bij mij al enige weken op de FM uitzendingen van Radio Luxemburg door, terwijl deze zender nog altijd zo'n 250 KM verwijderd is.
Er zijn zogenaamde "DX-jagers" bekend die iedere avond de TV-banden aflopen in
de hoop weer eens een nieuw plaatje te kunnen ontvangen. Dat ze hierbij wel enig
sukses hebben bewijst wel het feit dat ze al foto's aan de muur hebben hangen van
testbeelden uit Ijsland, Rusland, Roemenië, Hongarije enz. Om aan dit DX-jagen mee
te doen is het wel nodig om een TV-toestel te hebben die omgeschakeld kan worden
naar diverse beeldl ijnen-normen. Bovendien zal er dan ook een fl inke mast op het dak
moeten verrijzen. Op de FM-band kan iedereen met een goede FM-ontvanger en een
fl inke FM-antenne, I iefst draaibaar, proberen van deze condities gebruik te maken.
Met een beetje geluk wi I len wel eens enkele commerciel e stations ui tEngeland
doorkomen. Condities kunnen echter ook voor onaang en ame dingen zorgen, namel ijk
storingen. De storingen kunnen veroorzaakt worde n door het simpele feit dat een
buitenlands station, dat normaal ni et doorkomt, op dezelfde frequentie werkt als een
lokaal FM-station. De storingen uit sn zich door allerlei interferentie verschijnselen. Condities hoeven niet al leen te ontstaan door reflecter e nde luchtlagen.
Ze kunnen ook ontstaan door zogenaamde meteorrieten regen . De regen komt zeer
weinig voor en ontstaat doordat de aarde ieder jaar de baan van diverse meteorrieten
kruist .. Hier maken zendamateurs nogal eens gebruik van omdat deze "r egen" op grote
hoogte plaatsvindt en doordat grote afstanden kunnen worden afgelegd.
Voor de normale luisteraar is deze "regen" niet zo intere ssant omdat ze maar
kort duren. Op de korte- midden- en lange golf he bben we meer te make n met seizoensinvloeden (zoals bijvoorbeeld winter en zomer). Voor de kortegolf komt daarbij de
"zonnevlekken-activiteit". Om de 11 jaar vindt er ee n pe riode pl aa t s waarbij de zon
zeer sterke stralingen uitzendt, die de ionisfeer ge de elte l i jk opheft.
Hierdoor vallen kortegolf verbindingen weg want de ionisfe er is verantwoordel ijk
voor de reflectie van de kortegolven. Gelukkig duren deze zon"uitbarstingen niet al
te lang, aangezien deze stral ingen voor het me nsel i j k I ichaa n n iet zo prettig zijn~
~
•

Louis Stuster .

Voor 10 gulden of 1500 Bfr.
Wordt nu I id van de Mi Amigo fanclub~
ben ook jij lid van de grote Mi Am igo fam i lie.
Je ontvangt om de drie maanden het fanclubblad, dat vol staat met
foto's en verhalen ove r het station, een leuke poster
van het Mi Amigo schip e n diverse kortingen op alle
door de fanclub georganiseerde evenementen.
Hoe kan je betalen? ?????
Voor België: Pos trekening 000-0265929-52
of met een bankch eque , postmandaat of brief.
Voor Ne de r land: Met ee n cheque of Interna••
tionale Postwissel .
WEVELGEM,
BELGIE.
VINCKESTRAAT 43,8610
8
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In jul i 1978 was het de 35ste verjaardag van "the Ameri can Forces Network
Europe", kortweg AFN. AFN is voor de Amerikaanse militairen het medium bij uitstek
voor nieuws, informatie, sport en niet te vergeten de muziek van "back home".
AFN ontstond uit een discussie in 1943 tussen Generaal Eise nhower enerzijds en
Generaal Marshall anderzijds. De nieuwe omroep kreeg gestalte na de benoeming van
Captain Hayes als ve rantwoordelijk persoon voor het station. In Engeland ste lde de
BBC studio's en golflengtes beschikbaar en met behulp van 5 50 watt zenders konden
de uitzendingen worden gestart.
Het eerste programma werd op 4 jul i 1943 ui tgezonden en reeds na 2,5 jaar had AFN
de beschikking over 68 zenders, 700 man personeel, eigen auto's en vliegtuigen. De
verschrikkingen van de oo rlog gingen ook niet aan AFN ongemerkt voorbij. Bij de invasie op D-day waren ook AFN mensen betrokken, welke de opdracht hadden zenders te
install e ren in veroverd gebied. Tijdens deze operaties sneuvelden serg. Jim Mac
Nally en Pete Rarrish. Voorlopig bleef London het hoof dkwartier van AFN en deze
doors tond de vele bombardementen van de Duitsers. Tijdens het lente offensief in
Duitsland in het jaar 1945 werden in München , Frankfurt, Stuttgart, Ber lijn en Bremen zenders opgericht. Na de oorlog werd Frankf urt het nieuwe hoofdkwart ie r van AFN.
In diezelfde periode werd de toekomst va n AFN onzeker. Wat kon in de vredes tijd nog
langer het doel en het functioneren van de AFN stations zijn? De oplossing van dit
probleem lag in het feit dat de Amerikanen in Europa bleven. Er bleef dus behoefte
aan de programma's van deze in midde ls ook bij niet Amerikanen populaire om roep. AFN bracht in die tijd het actuele nieuws van de oorlogs- J' !
processen en de koude oorlog. 1958 bracht AFN terug
naar Frankrijk met zenders in Orléans, Poitiers en
r-:-.,;::;'?/'\
Verdun. Een paar jaar later echter, werd de appara__
tuur uit Frankrijk overgebracht naar de Benelux ten
bate van AFN Shape.
1966 was een belangrijk jaar voor AFN Europe.
Een nieuw hoofdkwartier voo r de omroep werd geopend in Frankfurt. Drie verdiepingen hoog en gesitueerd naast de studio's van de Hessicher
Rundfunk. Naast de studio's en de kantoren is
er rui mte voor werkplaatsen en voorraadpak- >-~
huizen. In 1967 werd het gebouw uitgebreid
i.v.m. televisieuitzendingen.
In de volgende aflevering van het AFN
verhaal komen we terug op de diverse AFN
zenders, hun frequenties en hun studio's,
terwijl we in het 3e deel van het AFN verhaal
meer te weten komen over het heden en daarnaast enige zaken over de televisieuitzendingen
AFN. Heeft u vragen over het station, welke u graag
beantwoord ziet, stuur het dan naar ons redaktieadres in Groningen onder vermelding AFNrubriek.

\

J.l

!f.

Paul Jan de Haan
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I--'\i;:'fAPART NET VOOR MINDERHEDEN IN ENG ELAND .
Ee n jaar e n 4 maan den nadat een comm is s i e onder leid in g van
Lo r d Annan ee n vis i e ga f op de t oekomst van de omroep , heef t
de Br i tse rege ri ng onlangs in een wi tboek haar antwoord ge ge ven. Daari n staa n ee n aantal i deeën over radio en te l evisie
in de ja re n 80 en de ee r ste reactie i n de Engelse pers was
dat het dr ome n b l ijven wannee r de hu i dige Labour regering b i j
de komende verk i ez i ngen wordt opgevo l gd door ee n bevlind van
conservat i even . Ondermeer wordt nl. voorgeste l d een 4e te lev i sie ne t i n t e ste ll e n naast de 2 bestaande BBC kanalen en de commer c i ële IT V. De Conservatieve Part i j wi l d i t 4e net aan de ITV geven ,
zoda t de comme rc i ë l e TV ne t als de BBC ove r 2 netten kan beschikken .
De Ope n Broadcast Authority , welke het 4e net moet vullen met p ro gramma ' s die o p de bestaande netten geen kans krijgen en voorname I i jk bestemd z i jn voo r minderheden . Een p i kante b i jzonderheid is
nog, dat voo r de inwoners va n Wales, waar ze ee n geheel e i gen taal spreken , de
programma's i n voor hun on ve rstaanbaa r gebrabbe l zullen wo r den uitgezonden . Het
wi tboek kent nog ta l van andere voorstel l en, zoa l s de uitb re i ding van de l okale
omroep, een beter t oez i cht op b.v. gewe l d op de t.V . en gep l ande hoorzitt i ngen
voo r l u is t e raars en k i jke r s , waa rbij men wensen en klachten kwij t ka n.
AB IE NATH AN WIL BEIROE T VOORZ IEN VAN MED ICIJNEN .
De v redestrijder Abie Nathan die ijvert voor verzoening tussen Joden en
Arabie ren heeft on l angs een beroep gedaan op het Interna t ionale Rode Kr uis hem
te hu l p te komen bij het in Be i roet aan l and brengen van een s c heeps l ad i ng me dicamen t e n, bestemd voo r de s l achtoffers van de jongste gevechten in Li banon.
BBC KOOP T RECHTE N VAN " SOUND OF MUS I C" .
Er sch i jnt ge l d genoeg te zijn bij de BBC TV. Men gaf ruim 10 mi Ijoen gu l den
ui t voo r de rechten van de f i Im Sound of Mu s ic. Men is nu bevoegd de film de
komende 10 jaar op 9 versch i Ilende netten één kee r te draaien .
EUROPESE UN IE CON TRA RUSSEN .
Er dre i ge n moei I i jkheden te ontstaan tussen de Europese r adio Uni e (de EBU)
en de organ i satoren van de Ol ympische Spelen, die van 19 jul i tot 3 augustus 1980
in de Russ i sche hoofdstad Mos ko u geh ouden zul l en worden, over de hoogte van de
televisierechte n voo r West Europ a . Oe Russen vragen 12 miljoen dollar voor de
rechten , terwijl de EBU n i et verder wi I gaan dan 3,3 mi Ijoen. Di t laa t ste bed ra g
is a l 40 % hoger dan wat in 1976 is betaald aan Canada voor de rechten van de
Ol ympische Spe len in Montreal . De EBU onderhandelaars die a l 2 keer naar Moskou
z ij n geweest voor onderhandelingen zijn boos vooral omdat naar hun oordeel de
Russen b i i jkbaar de gang van zaken va n 1976 met de voor hen gu nst i ge verdeel s l e ute l z i j n ve r geten. Binnenkort zal e r weer een de l egatie naar Moskou vert rekken
om te p robe ren het bedrag verlaagd te krijgen . Lukt dit niet da n zal de ESU z i ch
wenden tot het Internationale Olympische Com i té .
De hoogte van de rechten is niet het enige prob l eem tu s sen de orga nisatie i n
Moskou en de ESU. Ook wat betreft de a ccredite r i ngen bij de s pelen voor verslag geve r s en techn i ci en admi ni s trat ief pers oneel blijken de Russen er i deeën op na
te houden, die totaa l niet stroken met de wensen va n de Euro pese Radio Un ie.
Voor a l Ie West Europese landen samen waren 11 23 aanvr ag e n ingediend, name l ijk 769
voor de te levisie en 354 voo r ra dio . De Russen wi I len ech ter n i et meer dan 500
(300 tv, 200 rad i o) ver lenen . De NOS za l niet meer dan 20 accrediteringen kr i jgen .
Ook hierover zal de ESU nogmaals gaan praten. De verb indingen zijn er ook nog
n i et. Maa r vo l gens de Russen zullen voor het e ind 1979 4 sa t e l l i eten i n banen
ro nd de a a r de worden ge b racht om d i e verbindingen mee We s t Eur opa via Sof i a e n
Praag e n nog een nade r aan te wijzen land t o t stand te brenge n .
PAUL HARRI S - CAP ITA L RAD IO.
Pa ul Ha rri s v roeg me onlangs hem die o pna men te sturen d i e ik in mi jn a r ch i ef
had va n Capital Radio. Aangez i en d i t niet meer a l s en i ge uren waren , verzoek ik
iede r die maar ook iets van dit stati on vanaf de King Dav id heeft kontakt met mi j
op te neme n . Pau l Harr i s moes t in 1970 overhaast Nede rland ver laten e n heeft zo doende n i ets mee kunnen nemen. Als je iets hebt s chr ij f me dan even .
Hans Knot , Pos tbus 102 , 9700AC Gron ingen .
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door: Dirk De Pauw.
l-8:Vandaag begint de Vara weer me t zijn Lijn 3 tour door Nederland . 2-8:Edvard
Ni e ssing te laat op z'n we rk, hij kwam pas om 9u20 aan omdat hij zich ha d verslap en.
3- 8 :De AEGIR is gesignal ee rd buit en d e Be lgische territorial e wat e r e n, v oor de ku s t
van Oos t e nd e . De 3l-jarige Gerard van Dam d ie ook nu wee r a cht e r
het opz e t stee kt, slaagd e e r in 197 2 in om de mv Mi Amigo uit de
Ne de rl andse wat e r e n t e s mokke len. In 1973 wa s hi j ve r de r e en
tijdj e Caroline-dj, e n in 1974 was hij we rk zaam bij At l a nti s.
Ee n hee l ve rl e den dus ... Hug o van Ge ld e r e n en Fe rry Maat me t
vaka nti e . Ad Ro land en Pe t e r van Dam nemen de prograrruna 's
ove r. 4 -8:Kee s Borre l neemt naa s t z ijn koks we r k nu ook he t
prog ramma 'Hall o hier is Mi Amigo ' vo or z ijn r e ke nin g . 5- 8:0p
Caro l ine s l echts twee j ocks , Bri a n Martin en St ev i e Gordon, wa t
le idt t o t ee n aang e pa st pro gramma s che ma. 6 -8: Avr o -direkt e ur
Va n de r Zee ve r k la a rt da t e r vee l mind e r hi t pa rad emu z i ek zal
ge dra a id word e n in de Avro -programma' s . Ook de t e l e f oon top 5 op
ma and ag , e n de Radi o - e n Te l ev is i e tip ve rv a ll en. 7- 8 :Gee n bande n
a an boo rd van de Mi Ami go , men draait oude banden. Om 18u00 ge en
Ju ke box maar J ohan Vi sse r me t ee n ve rvan ge nd live pr og ramma en . ..
ze nde rpr obl eme n. Roge r Ma tthews kom t de Caroline ploeg ve rst e r ken.
8 - 8: Kl à a s Vaak pres ent ee rt de TROS t op 50 op tv, hij maakt e r een !
o
l e uke boe l van. Vandaag ve rjaart Rob Huds on. 9-8:1n he t NOS
•
•
tv-j ournaal is e r een it em ove r Abi e Nathan's Peac e ship.
Ve r oni ca-inf o op tv bre ng t ee n goe d ge st o ff ee rd e r e porta ge met
e xc lu s i eve be elde n ove r de mv Aegi r, de ni euwe zee ze nder. Er i s
. 0
nu e ind e lijk ook e e n Caroline Co nti ne ntal Road Show. Dj's zi jn o .a.
. 0
Se r ge Hard eman en Allan Wes t. Boe king en op t e l. nr.05l/567439 .
10-8 :1n Bot e r,Klaas en Prijzen vi e l r ond lu30 d e s panning weg in de Hilv e rsum 3
studi o . Me t bloed s po e d ve rhuisd e Klaas naar ee n r ese r ve studio om zijn programma
vo ort t e ze tt en. Om 2 uur was all es wee r in ord e en kon Ad Ro land vanuit de normal e
s t udi o z ijn Goud e n van Dage n Club prese n te r e n. ll-8:Fe rry Ed e n na maanden wee r t e r ug
aan bo o rd. Ve r oni ca's Camping Tour op Hilv er s um 3, me t Leo van der Goo t die voor het
ee rst ee n pop - comput e r- kwi s prese nt ee rt . Een be lache lijke pre s entati e maar toch l euk
l 2 - 8 :S i nd s kort is op AFN d e Bilboa rd top 40 wee r op zondagnamiddag te be luist e r e n.
Nog and e r e wi jz iginge n zi jn op til . l3-8: De gewes t e lijke r a di o - omr oep Oos t-Vlaand e r el
maakt in de BRT tv-r eeks "De vi jf provincies " ee n v rij go e i e be urt. Ee rd e r war e n
and e r e provinci e s al duid e lijk uit de t oo n geva ll en. l4-8:Vandaag is he t e lf jaar
ge l ede n dat de En gel se M BO act in wer k i ng t rad. o .a. Radi o London en Radio 270 e a
l eg den e r to e n he t bijltj e bij nee r. Caro line be gint om 19u00 net z oals in 1967,
me t "All you nee d is love ". Bakboord hel aas van de zend e r verdwenen. Marc Ja cobs
hee ft s tuurboord deel 2 weer ing evoerd. Ex RNl dj Marc van Amst e l is voor 3 weken
prese ntator van d e vacatur e -bank op Hilv e rsum 3. Rond 12 uur besteed BRT 2 aandacht
aan d e Aegir. l5-8:Groo t ve rjaardags f ee st vo or Otto aan boord van de mv Mi Amigo.
Zangeres en BRT2's Piekuur pre s e ntatrice Micha Marah verzorgt nu ook rechtstr eekse
ve r kee rsinformatie, vanop de plaats waar de filevorming zich voordo e t. Dominee
To ornvli e t zegt op het e ind e van zijn programma dat hij met zijn werk doorgaat ze lfs
indi en Mi Amigo e r mee oph oudt. Fe rry Ed e n draait de rest dad e lijk weg e n zegt dat
duidelijk dat Mi Amigo zeke r blijft doorgaan. 16-8:Richard Tomson is een nie uwe
Caroline-dj die het programma tuss e n 4 en 6 presentee rt. l7-8:We blijken wel gelijk
gehad te hebben toen we vorige maand schreven dat we be twijfeld en dat de mv Peace
te koo p was. De V.O.P. zendt waar s chijnlijk .'ee r uit sinds Abie Nathan zijn
hong e rstaking be ë ndigd e . l8-8:Ve ronica op dri e zond e r Ad Bouwrnan, die geniet van e en
we lv e rdi end e vakantie. 19-8:Gee n Be lgische tipparad e op 319, Johan Viss e r do e t een
uit s te ke nd live-programma.
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20-8:Vandaag komt als laatst e provincie West-Vlaanderen aan de beurt in "De Vijf
Provinci es ". Winnaar van de r e eks wordt zoa l s verwacht Oost-Vlaande ren. De anderen
worden allen samen tweede geklasseerd. Geen Belgische Nationa l e Hitparade, J ohan
Visser presenteerà tuss e n luOO en 3uOO "Visse rsl a tijn" live van boord.
21-8:VANDAAG WAS DE AEGIR VOOR HET EERST IN DE LU CHT MET + 300 à 400 WATT. DE ZENDER
HEET "RADIO DELMARE". De modulati e is zeer slec ht, maar HET SPEELT OP DE 192!!!!!!!
22 - 8 :1n alle NOS tv-journaals vers chijnt de Aegir in geur en en kl eure n. 23-8:0m
e nk e l e minuten voor tien valt de Mi Amigo zen der uit, en dit voo r meerdere ur en . Om
18u15 komt hij we e r in de lucht. 24-8:Grote koppen in de Nede rland se krant en i.v.m.
de aanh ouding van een t ende r van Radio Delmare. 25-8:0p de mv Peace nog s te ed s geen
ko rt eg olfuitzendinge n. Bart van Lee uwen me t vakanti e . 26-8:Er zo ud e n plannen zijn
om ee n BRT zend e r de ganse nacht in de lucht te houd en. Nog s t ee ds worden al l e
radi o- ze nd e rs om kwart vo or mi dd e rna cht uit de e t e r gehaald. Hee l wat me nse n e rg e r en
zic h behoorlijk aan dez e t oestand! Op Radio De l mare wordt er r ond 15u00 een op r oep
ged aan aan de Redak ti e van Freewave om ee n numme r naar bo ord t e s tur en . Tevens
maakte me n wat r ek l ame voo r ons b lad, waarvoor natuurlijk onze hart e li jke dank.
27-8:Een nieuwe dj aan boord van de Aegir, Jan Römer. Ook wordt voo r het ee rst de
Nederlandse top 40 uitg ezond en . 28 - 8:Stev i e Go rdo n pr ese nt ee rt zijn show tussen
19 e n 22u vanop h e t dek van de muziekboo t. 29-8:De 319 weer uit de lu ch t voor
generatoronde rh oud, en dit voo r vrij lange t ij d. Vara' s Li j n 3 tourt door Limburg.
30 - 8:0p Caroline zijn nu Stevie Gordon, Mike St evens en Tom Hardy te beluisteren.
Hee l wat publi c it ei t wordt gemaak t r ond de Caro lin e - fun - bus. 3l-8 : BRT TV 2 pakt
uit met ee n vrij se n sa t ione l e test. Me t beh ulp van een speciaa l brilletj e waarvan
het e ne glas rood e n het ander e gr oen is, kan me n tu ssen halfnegen e n ti en ee n
speciaa l driedimentionaal tv-programma z i en. De rge lijk bee ld wint be hoorlijk wat
aan l eve ns e ch th e id t . o.V. ee n gewoon t e l evisiebeel d . +++V and aag is het r eeds vier
jaar geleden dat Radio Noordz ee, Veronica en Atlantis er he t bijltje bij nee r
goo id e n. Hi Amigo i s dit maal ee n me ngeling van f ragmenten van deze dri e zeezen de r s.
Fragmenten di e ook allemaal t e ho r e n zi j n in de 6-uu r dur ende dokumentai r e "Historie
van de Ze e ze nd ers" gemaakt doo r Ton van Draanen. De medewe rk ers van deze stations
moeten bij het horen h ie rvan behoo rl ijk wat spij t gehad hebben dat ook zi j indert~
niet d oo rgegaan zijn ... Zeezenderradio MOET bl ijven, zo l ang he t niet anders kan! !!!

-

HEUWS + LAATSTE NIEUWS + LAATSTE NIEUWS + Li

Kleding voor hem en haar.
Laatste nieuwigheden
aan groothandelsprijzen.
Jan van Rijswijcldaan 71,
2000 Antwerpen.
Tel. 031-389702.

Afgel open week bracht één van onze medewerkers een
bezoek aan de Aegir van Radio Delmare . Helaas rrocht
hij niet op het schip, maar via een 27 M:::: bak konden
de twee schepen met elkaar prate n . De jongens op de
Aegir v e rtelden dat de sfeer erg goed i s aan boord
en dat ze dringend op onderdelen wachten om de
zender harder te krijgen. eek i s e r genoeg eten e n
de zee is gelukki g rustig. Het viel onze medewerker
wel op dat de horizontale Antenne tussen de twee
oude lantaarnpalen e r g slap hing, hij gaf dan ook
het advies om de antenne iets strakker te spannen
aangezl e n d it al e en i e ts betere rrodulatie geeft .
Tenslotte het adres van Radio Delmare :
Oldvic, Marbel la , Spanje .
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De Radio Telefis Ei reann, de enige gelicenceerde organisatie in Ierland runt op dit
ogenbl ik slechts één televisieprogra mma , alhoewel er verre plannen zijn voor uitbreiding. Voor de radioprogramma's geld t het zei fde. De hoofdstudio's zIjn in
Donnybrook, ongeveer 4 km van Dubl in verwijderd. De hoofdzen derva n de middengolf
staat in Tullamore in Midden Ierland, welke de plaats heeft ingenome n van de 100
kw zender in Athlone, welke niet in staa t was geheel Ierland te voorzien van een
goede ontvangst. Dit werd vooral veroorzaakt door interferentie van zenders op dezelfde frequentie. (530 meter). De nieuwe zender heeft een top vermogen van 500
kW , door middel van 2 250 kW-zenders, die aan e lkaar gekoppeld zijn. De zellder die
nog steeds op 530 meter haar uitzendingen uitstraa lt, is zelfs me t een lag er vermogen duidel ijk te ontvangen in geheel Ierland. Zo nu en dan bij goede condi ties
is het station ook viel in de Benelux te ho ren. Het ad re s voor ontvangstrapporten:
RIO, Radio Television Eireann, Donnybrook Dubl in 4 Ireland. Speciaa l voor de steden
Dubl in en Cork heeft men nog 2 middengolfzende r s met resp. een vermogen van 5 en
10 kW op 240 mete r. Beide zenders zend en hetzelfde programma uit als de hoofdzender.
De zender in Cork heeft echter een aantal eigen programma's, hoewel dit slech ts
een minimum percentage i s van de totale zendtijd. De programma's van RTE worden ook
ove rgenomen door enige FM zenders, verspreid ove r heel Ierland. Deze zenders hebben
een behoorl ijk hoog vermogen. Trushmore, Mullaghanish, Maghera en Mount Lunster
120 kW en Kippure 60 kW. In het bergachtige Wes ten van Ierland zijn nog 2 relaisstatio ns in Movi Iie en Cahi rei veen met een vermogen van 2kW, te l aag om een goede
ontvangst te waarborgen. Er zijn natuurl ij k op de FM-zenders enke le programma's
die apart van de middengolfuitzendingen plaats vinden, dit is vooral op de za t e rdag en zondag het geval, rel igie en sport zijn hier voorbee.lden va n. Alle Fl1-ze nde rs
hebben de mogelijkheid om in stereo uit te zenden alhoewel dit we inig gebeurt.
Voor Iers sprekende groeperingen in het westen van het lan d richtte de RTE
enige jaren geleden een service op die de naam meekreeg Radio Na Ga e lta chta. Deze
serv ice heeft 3 zenders met een zeer laag vermogen op de In iddengo lf en 5 zenders
met ee n hoog vermogen wat betreft de FM-ontvang s t. De programma's in de Ierse
taal worden dagelijks uitgezonden van 18 . 00 t ot 21.30.
Enige jaren geleden is de RTE begonnen met exper i mente ren om met een laa g vermogen zender (30 Watt) plaatsel ijke uitzendingen te verzorgen in gebieden van
ongeveer 10 mijl. Dit ter gelegenheid van bepaa lde festiva l s, bijeenkomsten etc.
Meestal duren deze uitzendingen 4 of 5 uur gedurende een aantal dagen op dezelfde
plaats. De zogenaamde mobiele stat ions dus. Gedurende de laatste maanden is er in
Ierland, vooral in de omgeving van Dubl in, een opkomst van i l iega le zenders. 2
ervan worden oogluikend toegelaten en de eigenaars denken er reeds over om een
offi ciële vergunning aan te vragen. De RTE begint zich op het ogen bl ik over een
plan om tevens een commerciele zender op te r ic hten in of in de omgev ing van
Dubl in om deze i liegale zenders te kunnen beconcurreren. Ten s lotte iets over de
Televisie in Ierland. In Dublin en langs de kust van het land is het mogelijk de
BBC 1, BBC 2 en Ulster TV en HTV Wal es te ontvangen . In de grotere steden bestaat
in kleinere mate kabeltelevisie, waarbij de huisbewoners die aangesloten zijn een
jaarl ijkse bijdrage moeten betalen voor deze se rvice. Natuurl ijk is het ook moge lijk om de eigen programma's van RTE Television te ontvangen. Zowel op radio als
TV WOl-den in Ierland rek lame uitg ezonden . Op de televisie is dit 10 % van de zendtijd. Op de radio iets meer en dit wordt gedurende de dagprogrammering en nachtprogrammer ing uitgezonden. Alleen in de programma's tussen 18.30 en 23.00 uur
komen geen spots voor. Ook op zondag is er geen reklame te beluisteren. Tussen 2
en 3 uur in de middag heeft men 4 blokjes van gesponsorde shows.

RADIO EN TELEVISIE TENTOONSTELLING VAN BERLIJN_
De wereld beroemde radio- en televisie- tentoonstelling, die om de twee J. aa rin
Berl ijn wordt gehouden, zal volgend jaar andermaal in Serl ijn georganiseerd "lorden
tussen 24 augustus en 2 september.
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O.R.F. de Oesterei chiser Rundfunk
Aus
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door Hans Knot.
De ze keer wiLlen we eens dieper ingaan op de kort e golf uitzendingen van de ORF.
Het hoofddo e l van de Oostenrijkse kor te go lf service i s het buitenlandese l ui sterpub l iek te voorzien van i nformati e over Oo stenri jk, b.v. het zo obj ectie f moge
~ ij k
bel ichten van de politieke situatie in Oostenrij k en het zo symphatie k mogelijk
over brengen van het Oostenri jk van deze t ijd.
In alle uitz endi ngen wordt ook aandacht bes teed aan zaken aL s kunst, economie,
spor t e . d . De uitzendingen vinden 24 uur per dag plaats in de Duitse , Spaanse ,
. De korte golf service valt onder de Oostenr ijkse r adio wet.
Franse en Engel se t a~
Deze wet i s tot s tand gekomen na uitgebrei de besprekingen tusse n de regering van het
~and
en de Omroep aldaar.
In deze wet is o . a . omschreven dat de korte go~fuitzend
dienen te worden
uitgebouwd, zodanig dat het op een gelijk niveau komt te staan als alle andere
beLangri jke kortegol f stations te r wer'eld.
Het actualitei ten pr ogr ammà bestaat uit kor te informatie . Naast deze actua en nieuwsuitzendingen be s taat er b. v . de Duitstalige uitzending die 3x per dag een 30 minuten
lang jour naal uitzendt onder de naam : Oesterreich J o urna
~ .
Deze rubrieken bestaan uit nieuws, een actua interview en informatie over di verse
gebeur tenisssen i n Oostenr ijk .
De Engelse uitz endingen worden via alle zenders uitgestraald . Dit alles om alle
engels sprekende landen te kunnen informeren over de gebeurtenissen in het land .
Ook de Franse en Spaanse service hebben dergelijke programma ' s getitteld:
Journal d ' Autrice en Naticiero de Austria .
De infor mat i eve pr ogr amma ' s zitten zodanig in het programmaschema opgenomen
dat ze op l uister rijke tijden zijn te ontvangen .
De programma 's van ORF shortwave service worden gemaakt door 26 vaste medewer ker s
en een handje vol Fr ee lancers .
De shortwave service s taat er g hoog aangeschreven bij de insiders allereer st vanwege
de uit s tekende pr ogr ammatische kwalitei t en ten twe ede van de t echnische kwalit eit
der uitzendi ngen .
Het zenderpar k van de ORF is gevestigd bij Moosbrunn i n Zuid Oostenrijk, ongeveer
20 km . van Wenen verwijderd.
In 1965 i s met de bouw begonnen en de ingebruikname van de 2 eerste 100 kW z ender s
van dezelfde capiciteit . Op het t errein staan 4 str'aal zenders di e me t hu l pstations
op heel de wereld in verbinding staan .
In 1929 werd voor het eerst korte golf kontakt bedreven i n het land. Plannen werden
gemaakt om i n de mid 30er jaren met een Service t e beginn en . Direkt na de 2e
f/er eldoorlog gelukte het een 4 kW zender in t e r i chten in Kronsdo rf, di e in beperkte
mate uitzendingen naar het buitenland garandeerde .
Tot de eind 50er jaren bleef deze zender in gebruik totdat het nieuwe kortegolf
centrum in Moos brunn in gebruik werd genomen .
Op 'het ogenblik wor den dage l ijks 79 zenduren via 4 zenders uitgestraald, 34 voor
Eur opa en 45 voor Overzee .
Uit ruim 100 landen komen r egelmatig ontvangstr apporten .
Voo I' nade r e i nf or mati e over het station is een ber i cht je naar het onder staande adres
genoeg .

,

AUSTRIAN RADIO
SHORT WAVE SERVICE
A 1136 VIENNA
AUSTRIA
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BEROEP OP NOS VOOR MEER STREE KRA DIO'S.
o
Er moeten meer s tree kradi o 's komen. Dit st aat in een be D ~
leidsnota va n het s amenwerkingsorgaan ROOS (Regionale Omr oe p,
Overleg e n Same nwe rkin g) aan he t Dagel ijks Bestuur va n de NO S,
dat om een nota me t name ove r de gevreesde wildgroei van de
ion al e en lokale omroepen ha d gev raagd. Naast de bestaande en in
de ROOS samenwe rkende "eg iona le om roepe n als Radi o Noord , Radi o
Fri esland, Radio Oost, Rad i o Zuid, Omroep Brabant en Rad io St a d zo u
e r ook ruimte moeten komen voor streekradio in de provincies Zuid
Holl and, Zee l and , Utrecht, Ijsselmee r po l ders en in dr i e geb i eden
van Noor d Brabant. Tot nu toe wordt s lec hts 60 % van Nederland
bedekt me t st reekradio . De kosten van het geheel word t gescha t door
ROOS op 25 mi Ijoen gulden . Men wi I deze kost en dekken , aldus het
rappor t, doo r de st ij g in g van de luister- en k i jkgelden me t 4,50
•
per Jaar
..
REORGAN ISATIE BIJ GRIEKSE RADIO.
De ERT, de Griekse radio en televisi e organisatie he e ft een reorganisat ie
ondergaan wat bet reft het 3e programma . Onder leidi ng van man age r Manas Hadjidakis
wor den de progra mma's van dit station nu 87 uur per wee k uit gezonden.
ERT'S POPCLUB HIELD EN QUÈ TE.
ERT's programma Popclub, gep re se ntee rd doo r John Pe tridis, hie l d een enq uè t e
onde r de l u isteraa r s over de mu zi ek van 1977. Meer dan 10.000 l u i steraa rs maakten
gebu i k van de moge I i jklleid om hun ideeën over te brengen. LP van het jaar werd
An
i~als
van Pink Floyd, s ingl e van het jaar Ma Bake r van Boney M en het meest
ve r rassende was we l de hoge notering i n de si ngleI ijst voor de song the Last
Apache van Bo ll and en Bolland uit Den Haag. De plaat d ie in de Be nelu x nauwe l ijks
iets deed e in digde als 7e , in de I ijst over het jaa r 1977 .
EX-RAD IO LONDON DEEJAY EO STEWART MAAKT PLAAT.
Ed Stewart, vroeger werkzaam b ij Big L, heeft on l angs een p l aat op genomen onde r
de t i te l "Loll ipop People". Hij draagt de plaat op aan alle verkeersbrigad i ers in
Enge l and. Ook de opbrengsten van de plaat gaan naar een speciaal fonds voor ve rkee rsb ri gad i e rs. Ed Stewart werkt nu b i j de BBC, waar hi j o . a. het p rog ramma
Ju nio r ' s Cho i ce presenteert.
CAPI TOL RADIO IN LONDO N POPU LA IRDER DAN DF. BBC.
Volgens een luisteronderzoek luiste r t 26% van de bevolking va n London rege l matig
naar Cap itol Rad io. Ru i m 22% luistert meer naa r de BBC. De ci j fe rs brengen verder
nog een wi nst va n 750.000 luisteraars per week voor het station, we l ke nu 5 mi Ijoen
per week heef t. Wat betreft het nu en dan l uisteren naar het station geeft het feit
dat 15 van de 24 pe rs one n nu en dan l uistere n.
ORKEST CAPITAL RADIO NU ONDE R KONTRAK T.
Het Wren o r kest, hui so r kest va n Cap ital Radio in London, heeft een dr ie-jarig
kont ra kt ge t ekend voor het State l abIe . Men i s verp li cht binnen die pe riode een
aan tal pla t en te make n gebaseerd op het populaire kla ss ieke programma Collection
we l ke i ede re zondag v ia Capi tal Rad i o te be l u i steren i s.
MEER AUTORADIO's IN WEST DUITSLAND.
In West-Duitsland is momen teel 75% van het autopark uitgerust met een radio.
Dr i e jaar geleden was dat nog 60% en de verwac hting is dat over vier jaar ongeveer
90% va n alle auto's een autoradio zal hebbe n. I n de meeste Weste ur opese land en
bestaat nog altijd een s tijgende vraag naar zutoradio's. Vooral radio' s met keuze toetsen en cassette-r ecorders zi jn in trek . Het Nederla ndse aut opa r k is op het ogen '
bI i k vo~
64% voorzien van radio en in Zwede n I i gt dit percentag e op 60 %.
VERVOLG VAN HET LANDPIRATEN SCALA.
Terwij I de rest van Nede r l and dan na a r St udi o Sport kijkt, luistert Utrecht tot
8 uur na ar Peter Hofman. "E ther fl i ts e n" i s een programma van popkenner Sjaak Doedel.
Harry de Win ter besluit da n de uitzendingen va n Hof van Hol land door van 10 tot 12 u
zijn "S terre nwacht" te presenteren. Wi I j e mee r van Hof van Holland weten? Schri jf
dan na a r: Te 1e Order Musi c , Pos tbus 3095 in Utrecht. Ook kun j e lid wo r den van de
fanc l ub doo r f 10,-- te stor t e n op gironu mme r 3711872, waarna je het maandblad
" Victor i a " ontva ngt met alle i n f o rmati e .
Richard Havelaar.
15

Emi Ie A. Schüttenhelm heeft heel wat noten op zijn
zang. Als voorzitter en spreekbuis van radio Waterland,
de in wording zijnde regionale omroep voor Rotterdam, wi 1
hij het 1 iefst een zender die 13 uur per dag in de lucht is.
De Rotterdamse omroep moet namelijk ook gaan dienen als
waarschuwingszender voor het Rijnlandgebied. Maar dat is niet
al les. Schüttenhelm en zijn commissie wi 1 len, vanwege o.a.
autoradio's, eigenl ijk twee zenders, één op de middengolf en
één op de FM-band, die 24 uur per dag gebruikt kunnen worden.
Hij zegt: "Als die zenders er dan toch zijn dan kunnen er net
zo goed programma's op worden uitgezonden. Het heeft namel ijk
geen zin om de zenders ongebruikt te laten, want naar een dode zender wordt niet
geluisterd en hebben de waarschuwingsberichten ook geen zin".
OMROEPSTERS NIEUWE STIJL.
Met ingang van oktober wil het Zweites Deutsches Fernsehen meer afwissel ing
brengen in de presentatie van de programma's. Eindelijk komt er dan een einde aan
het monopolie van het borstbeeld en zal de kijker ook de rest van de aantrekkelijke
omroepsters te zien krijgen. De dames hoeven niet langer op één en de ze lfde stoel
te bI ijven zitten, maar mogen zich vrijel ijk door de studio bewegen. Hoe ongedwongener hoe 1 iever. Bovendien kunnen ze dan - in overleg met de verantwoordelijke
programmamakers - zelf hun tekst verzorgen. Momenteel moe ten ze het nog doen met
de bedenksels van anderen.
OVERSCHRIJDING KOSTEN NOS FORS AANGEPAKT.
De financieel commissaris van de NOS gaat volgens hem veelvuldige overschrijdingen van begrotingen bij de NOS fors .aanpakken. In een brief aan het Dagel ijks
Bestuur van de NOS, waarvan Ilij zelf deel uitmaakt, heeft de Wilde zijn ergernis
geuit over overschrijding van kosten als declaraties voo r rei zen in binnen- en
buitenland, autovergoedingen, documentatie en kantoorbehoeften.
WAO'ERS IN NEDERLAND WILLEN EIGEN OMROEP.
Een eigen omroep voor allen die niet kunnen werken. Dit vraagt de NFA, de
stichting Nederlandse Federatie Arbeidsongeschikten Organisaties in een brief aan
de minister van CRM. De Federatie s preekt namens iederee n met een WAO- AAW- of
WW uitkering. Men wil zo snel moge 1 ijk aspirant omroep worden (de daarvoor benodigde leden 40.000 heeft men a l) en daarna doorstote n naar het A om roe psc hap.
Het doel van de Federatie is goede en duidel ijke voorlichting te geven over de
problemen van mensen die niet kunnen of mogen werken. De hu idi ge omroepen hebben
hier volgens de Federatie geen belangst e lling voor .
HET VERONICASCHIP HOE---WAT---WAAR?
Voor diegenen die het vergeten zijn, de NORDERNEY
ligt momenteel in Dordrecht, en U zult zich nu afvragen, wat gebeurt er nu met die ouwe, trouwe schu it.
Wel er wordt hard gewerkt aan boord· om alles wat l os en vast zit u it te breken.
Dit ondermeer op last van de brandweer. Inmiddels is alle apparatuur verwijderd
uit de vroegere studio en opgeslagen bij de huidige eige naar, we lke geen duidelijk
antwoord geeft op de vraag, wat er nu eigenl ij k gaat gebeuren met het voormal ig
zendschip. Wordt het een discotheek, kroeg of mu seum , hij wee t het nog n iet.
Of wel misschien? Vast staat in ieder geval, dat het nooit weer als zend s chip zal
fungeren, daar tijdens mijn bezoek alle bal la s t verwijderd werd. En dat maakt de
Norderney wel erg ongeschikt als zijnde een zendschip op de woeil ige baren van de
Noordzee. Wat ook vast staat is dat al die mensen die zich hebben aangemeld bij
de Stichting Veronicaschip wel naar hun geld kunnen fluiten. Of ze ooit hun
lidmaatschapskaart en poster zullen krijgen betwijfelen we. (Paul Jan de Haan).
VERONICA TELEVISIE OVER AMERIKA.
De Veronica Omroep Organisatie zal tijdens de tv-avond van 1 november aandacht
besteden over de ontwikkel ing van radi o en t e l ev i sie in Amer ika, een "must" voor
alle fans van het Iradio-gebeuren in de werld~
In de nieuwe jaargang van Freewave zullen wij s tart e n me t een nieuwe serie:
"Radio een deel van ons leven", waarin wij de gehe le ontwikkel ing van de radio de
revue zullen laten passeren. Uiteraard wi I len wij dit gra ag doen met illustraties
en foto's. Nu is het erg moeil ijk om illustrati es uit oude boeken over te nemen.
Een ieder die nog iets authentieks in z i jn bezit heeft, ver zoeken wij kontakt op te
nemen met ons algemene correspondentie-a dres in Groningen.
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NBC VERZEKERT ZICH VOOR OMLYMPISCHE SPELEN IN MOSKOU.
De amerikaanse televisiemaatschappij NBC heeft bij Lloyds in London een verzekering afgesloten voor het geval dat de Olympische Spelen van 1980 in Moskou niet
doorgaan. NBC heeft de televisierechten voor dit evenement verworven en vreest een
boycot van de spelen om politieke redenen. Een woordvoerder van Lloyds verklaarde
dat de afgesloten verzekeringspo l' is de grootste in zijn soort i s maar hij maakte
geen be dragen bekend . Er staat voor NBC 80 miljoen do llar aan televisierechten op
het spel.
OC HTEND T.V. PROGRAMMA'S OP MEER ZENDERS.
Bij de ADR en de ZDF heeft me n plannen om de gemeenschappel ij ke ochtend - en
mi ddagprog ramma's va n beide zenders vanaf 1979 of 1980 via de zender s va n het
eerst net in het gehe le la nd t e gaan uit zenden . Op dit mome nt zijn de programma' s
tussen 10.0 0 en 13.10 alleen in Noord Duitsland, in Berl ijn en langs de grens met
de DDR te ontvangen . Deze uren worden gevu l d met nieuws, en herh a li ngen van eerder
uitgezon den programma's. Voordat de plannen ku nne n doorgaan moeten eers t de uitzendingen van de schooltelevis i e die op enke le netten worden ui tgezonden worden
verp laatst naar de regionale derde nett en in Duitsland.
"DAGE L I JKS BESTUUR" NO S OOK ACHTE R OMROEP BRABANT.
Ev ena ls de Omroepraad heeft nu ook de raad van beheer van de NOS zich geschaard achter de aanvraag va n de sticht in g Regionale Omroep Brabant (SRO B) tot
ve rl eng ing van de zendmachtiging tot 1 juli 1981, waa rbij de fina nc iering van
rijkswege dient te worden gecontinueerd . De raad va n beheer (het dagel ijks bes t uu r)
zal de goedkeu ring van het a l gemeen bestuur van de NOS vragen voor d it standpunt.
Zoals beke nd wil de minister van CRM ,een ve rlen g i ng va n de zendmac hti g ing,
evenals die voor Sta d Radio Amsterdam slechts verlengen tot 1 ja nu ~ri
1980.
Op de achtergrond spee l t het s tre ve n va n de ministe r om in de nabije t oekomst
derge li jke st reek ra d io's vanuit de regio te l ate n betalen. Al eerder ook hadde n
de Omroepraad en de NOS hun twijfel uitgespr oke n over de wensel ijkheid van
f inan c i er in g vanu it de regio. Verwacht wordt, dat in het la atste kwartaa l van
dit jaar een verdere discussie h i erove r zal worden gevoerd in de Tweede Kame r.
Wat de zendti j dve rl enging van "Stad" tot 1 januari 19 80 betreft, gaat de
raa d van behee r uit van he t standpunt dat deze zend gemac hti gde ze l f a l i n de
l oop van 1977 duide l ij k hee f t gemaakt eventue le besluiten in 1979 te verwachten
en dat Stad in Il rincipe met slechts een gemeentel ij ke overheid, d ie van Amsterdam,
te maken heeft .
Maa r ten aanz ien van de SROB, waarb ij e ni ge tientallen lagere overheden
in het ged i ng zijn, is men van oordee l dat zeke r een langer respi jt noodzakelij k
is. "Dit temeer omdat nu op generle i wijze duidelijk i s hoe h i er op korte
term ij n op gecoordineerde wi j ze subsidie door lag ere overheden kan worden verstrekt.
De daartoe st re kkende politieke aanwijz i ngen of regels ontbreken i mme rs nog",
aldus de raad van beheer van de NOS.
IN AMERIKA ANDERMAAL PROCES TEGEN GEWELD OP DE TELEVISIE.
Het televisiegeweld i n Amerika i s opn ieuw he t middelpunt van een proces dat in
San Francisco is geopend. Valeria Niemi verlangt 11 miloen dollar smartgeld en
schadevergoed in g van de tel ev i s i emaatschap pij NBC die door het uitzenden van een
fi lm de aanranding va n haar 9 -j ar i g do chtertje zou hebben uitgel ok t. Op 6 september
1974 zon d NBC de fi lm "Born innocent " ui t. Hierin komt een scène voor waarin een
14-jarig me isje in de douche van een heropvoedingsgesticht doo r enkele andere
meisjes wordt aangerand. Vier dagen na de vertoning werd het dochtertje van Mevrouw
Ni emi op een s trand in San Francisco op dezelfde manier door enkele meisjes aangerand . Mevrouw Nie mi voert aan dat het niet nodig was dat de scène werd getoond.
Vorig jaar is er ee n proces geweest tegen Ronny Za mo ra, een jongen uit Florida.
die een vrouw van 83 jaar had vermoord. Voor hem was aangevoerd dat h ij tot zijn
daad was aangezet door he t voo rbeel d va n de televisie. Het argument we rd toe n
afgewezen .
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Zit ik hier in het warme zonnige Playa de Aro op een terrasje van
•
een lekker drankje te genieten en wie komt daar
plotseling voorbij wandelen? Juist ons aller
Rob Hudson. Hallo Rob, heb je al iets geks meeo
gemaakt . hier in Playa. Ja, vanmorgen terwij 1
ik over het strand liep kwam ik een man
tegen die al uren met een verrekijker naar
de zee stond te kijken.
Ik ben naar die man toegegaan, ik heb
hem recht in zijn ogen gekeken (het waren
blauwe) en ik heb alleen maar tegen hem
gezegd: "Hallo mijnheer, waar staat u nu
eigenl ijk naar te kijken". "Nou dat begrijp
je toch wel jongeman", was zijn antwoord. Nou eigenlijk begreep ik
het niet maar gelukkig begon de man te vertellen dat er ergens op die zee het
schip van radio Mi Amigo moest liggen maar dat hij het tot nu toe nog niet had
kunnen ontdekken. Ik heb die man toen uitgelegd dat de Mi Amigo niet voor de kust
van Spanje maar voor de Engelse kust ligt, maar dat wilde hij niet geloven aangezien hij over ·de radio altijd hoorde praten over uitzendingen vanuit Spanje.
Ik kon die man niet aan zijn verstand brengen dat ons schip toch. echt voor de
kust van Engeland 1 igt en toen ik er een uur geleden nog eens langs liep stond hij
daar nog steeds met zijn verrekijker. Rob en ik zijn die zelfde middag nog eens
langs het strand gelopen en ja hoor daar stond hij. Binnensmonds vl oekend, waar
ligt die rot schuit nu toch. Rob en ik kregen een beetje medelijden met hem en
hebben hem uitgenodigd om in de Kingsbar een borrel met ons te gaan drinken.
"Nee hoor", sprak de man toen, da ar begin ik ni'et aan, dan zal je net zien dat die
boot voorbij komt als ik in de kroeg zit. Uiteindelijk hebben we toen de moed
maar opgegeven en zijn terug naar de studio's gewandeld. De man keek ons hoofdschuddend na, binnensmonds mompelend, kijk dat noemt zich nou vrije radiofans.
Bye, bye, zwaai zwaai

_....

----.

VERVOLG RADIO OELMARE, WELKOM IN ETHERLAND!
zenderkamer. De geruchten dat er een tweede schip van 600 ton is aangekocht zou best
weleens kunnen kloppen, ofschoon wij hiervan geen bevestiging van hebben ontvangen.
De uitzendingen begonnen op 21 augustus toen René de Leeuw de eerste testuit7.endingen aan elkaar praatte. Na ruim een week werd het boordteam versterkt met Jan
Römer. De eerste bandprogramma's zijn ook al aan boord van de vrouwe 1 ijke discJockey Astrid de Jager, die in het zonnige Marbel la haar programma's op de band vast·
legt. In Marbella stromen overigens de reakties binnen. Er zijn al duizenden brieven
ontvangen uit Nederland en België en dat gee f t toch wel een stimulans voor Delmare
om door te gaan. I n i eder geva 1 wenst Freewav e all e medewerkers, wie dat dan ook
mogen zijn, veel sukses toe en houden wij jul I i e op de hoogte van de ontwikkel ingen.
Rob Hoovenkamp .

•

MIST FELIX MEURDERS JEUGDERVARINGEN?
Gehoord op 102,5 Mhz, de intercom verbinding tu s sen Fel ix en de reportagewagen
op 5 september j.l. Tussen de platen door brabbelde Fel ix iets van: "Dit is Radio
mompelmompel op 225 meter". Kollega Peter Holland reag eerde: " Fel ix je mist een
jeugdervaring". "Hoc.z o?" antwoordde Fe l ix . Pe t e r: "J e hebt nooit op RNI gewerkt" ....
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In deze aflevering van ziekenomroepen in Europa laten we Frans Sam van Radio
Tul ipa de huisomroep van ziekenhuis Amstelveen aan de Laan van de Helende Meesters,
uit Amstelveen aan het woord.
DE HISTORIE VAN TIEN JAAR TULIPA.
Is tien jaar geschiedenis het woord historie waard? Oordeel zelf na het lezen
van de lotgevallen van een klein omroepje met de weidse naam Stichting Amstelveense Omroep Radio Tul ipa. Die naam is pas later zo bij de notaris gedeponeerd.
Het begon allemaal op 26 september 1968 als Radio Tulipa. De studio was de kamer
van de di re ktie-secretaresse, de apparatuur bestond uit een bandrecorder die het
z i e kenhuis van de gemeente kado had gekregen en er was een een voudige pick-up.
Platen na~
de eerste leden van het Tulipa-team zelf mee van huis. De eerste patiënten waren enige weken eerder in het ziekenhuis opgenomen, zodat Tulp en Tul ipa
elkaar wat leeftijd betreft recht in de ogen kunnen kijken. Verzoekplaten van
patiënten inwi II igen was een luxe, die we ons niet konden permi tteren. Alles werd
op de band gezet; één ~ ekl
ijks programma van 'n half uur, drie kwartier, daar
werd uren en uren aan gewerkt. Ook radio-maken moet je lern~
Het moesten aantrekkei ij ke programma's worden, vonden wij. Dus elke week op sjouw om int e rviews te
ma ke n. De gesprekspartners varieerden van Miss Holland tot Wim lbo en er werden
aar dige succesjes geboekt, bijvoorbeeld toen een optreden van Wim Sonneveld in het
C asi:
~\ i r Lyceum op de band mocht worden opgenomen voor een exklusieve uitzending in
het Ni co laas Tulp Ziekenhuis. Het aantal medewerkers nam toe, het werden er te veel
voor één programma. Er kwam een 2e programma in de week en er werd een visje uitgegoo id naar het Huis aan de Poel. De uitzendingen daar werden geen succes, de
be langstel I ing ervoor was minimaal.
Er moesten ook rechtstreekse ui tzendingen komen en op dat experiment s tortten
we ons bij het éénjarig bestaan. De kwal itei t? Er kwamen fietsla mpjes bij te pas ...
Maar de patiënten kwa men voor het eerst in kontakt met de samenstellers van het
programma en die samenstellers zagen nu eens hoe de luisteraars op de progra mma's
reageerden. Een belangrijke ervaring, die in de loop der jaren een steeds grotere
ro l is gaan spelen. Rechtstreekse ui tzendingen bleven beperkt tot bijzondere gelegenheden, maar elke keer was het voor patiënte'n en samenstellers weer een feest.
Sommige patiënten die bij zo iets te gast warèn, onderhoude n no g steeds kontakt
met één of meer leden van het
Tul ipa-team. Rechtstreekse
u i tzendingen waren een belangrijk mi ddel om dat kontakt met
de luisteraars te verbeteren.
Verzoe kplaten waar we ons met
het oog op de groeiende diskotheek aan gingen wagen, kunnen
meteen worden gedraaid. Het
technisch vernuft was inmiddels
ook gegroeid door de komst van
weer nieuwe ' medewerkers, want
eerl ijk gezegd, daar hadden de
medewerkers van het eerste uur
niet veel kaas van gegeten.
De eerste rechtstreekse uitzending vond plaats in de nu
alwe e r gesloopte huiskamer. In
een hoekje zat techniek en presentatie gebroederlijk bijeen.
van
studio die op 24 s eptemb p. Y' oj1-1- (, ' eel I.)(»" rl t
Vervo l g op pagina 20. aeopend . (foto : Ton van Dpaanen . )
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Na afloop werd alles in kasten opgeborgen. Maar de patiënten konden erbij aanwezig
zijn. En ze kwamen. Want er is veel behoefte in het 'ziekenhuis om eens bij elkaar
te zitten, 'n plaatje aan te vragen, te praten met gasten, die in het programma
iets vertellen of er optreden, of om kontakt te leggen met de Tul ipamedewerkers.
Want daar is steeds meer de nadruk op komen te liggen, het kontakt met de patiënten,
die graag eens over zichzelf of juist over iets anders willen praten. Daarnaast
werd in de laatste jaren ook de radio-techniek verbeterd, zeker toen er voor het
eerst een echte vaste studio in gebruik kon worden genomen. Er 'tierden I ijnverbindingen gelegd, zodat er exklusief voetbalwedstrijden vanuit het Olympisch Stadion
konden worden verslagen, patiënten het feest Mokum 700 en Sai I 700 konden meevieren
en tal van andere aktiviteiten konden worden verslagen.
Dit jaar hebben wij van Tulipa een mijlpaal in ons bestaan. Deze maand bestaat
Tul ipa 10 jaar en dat moet gevierd worden. In het weekend van 23 september zullen
wij twee dagen lang een feestprogramma afwerken in samenwerking met de winkelgalerij
Rembrandtweg. Twee dagen lang zullen onze uitzendingen via luidspekers over de
Rembrandtweg schallen en hebben we op Plein 1960, links van het Cultureel Centrum
een toneel met een mobiele studio en staan er marktkramen waar het publiek o.a
zelf jingles kunnen maken die zondag worden uitgezonden. Er worden badjes en stickers verkocht, er komt een drumband en op een draaiorgel mag men proberen het orgel
op de goede snelheid te laten draaien. Het lokale Amstelveense talent krijgt ook
een kans in de vorm van .de James Big Band van de Amstelveense muziekschool. '
Tulipa medewerker Jurian de Jong zal met kinderen van 10 jaar een programma maken
en de mensen kunnen verzoekplaten aanvragen voor hun familieleden in het ziekenhuis.
Op zondag 24 september zijn de feestelijkheden in he t ziekenhuis waar de nieuwe
studio officieel wordt geopend. Drs. P, Harry Mooten zullen optreden en er wordt
een receptie gegeven voor de donateurs en Amstelveense prominenten.
's Avonds treedt er een cabaretgroep op en wordt e r een samenvatting van zaterdag uitgezonden. Mocht je in de beurt zijn, kom een s langs want Tulipa bestaat
10 jaar en we hopen nog lang door te gaan.
Namens he t Tulipa-team, Frans Sam.
(
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EX TOPPOP REGISSEUR GEERT POPMA NAAR VERONICA.
De door de AVRO ontslagen regisseur Geert Popma, zal met ingaang van het nieuwe
televisie seizoen -op freelance basis- voor Veronica gaan werken.
Hij heeft de uitnodiging aangenomen op vanaf 11 oktober het programma "Count Down"
te gaan regisseren, "Count Down" zal om de drie weken worde n ui tgezonden en zal een
half uur gaan duren. In het programma zie je ondermeer onderde l en van de tipparade,
top 40 en het popjournaal. Verder wordt er in iede re uitzendinge n een "special van
10 ä 15 minuten van een bepaaalde artiest te zien zijn. We zijn benieuwd!
BOB ROOYENS TERUG BIJ DE AVRO.
Bob Rooyens zal na negen jaar weer in dienst treden bij de AVRO als opvolger van
Geert Popma. Rooyens gaat voor deze omroep zes afleveringen regisseren van de Vader
Abraham Showen vier, afleveringen van "Muzikale Hartewensen".
Verder is het de bedoeling dat hij nog enkele specials gaat regisseren, waaronder
,die van de franse zanger J,ulien Clerc die op 25 september zal worden uitgezonden.
ENGELSE COMEDYSERIES VALLEN IN DE SMAAK.
Engelse comedyseries krijgen ook op buitenlandse televisieschermen een steeds
grotere populariteit. Thames Television heeft uitgereke nd dat er afgelopen seizoen
22 % meer van deze programma's aan het buitenland is verkocht dan in 1976. Vooral
het succes van Man over de vloer is overweldigend. De ze serie wordt o.a.'door de
Vara in Nederland/op het scherm gebracht.
Er zijn nieuwe markten voor de Britse
tv hu mor aange boord. Series als: Robin's
,
Nest en Man across the floor zijn nu ook da gel ijkse ko s t in landen als Joegoslavië,
Irak, Nigerië, Brazil ië en Amerika, De direkt e ur va n Thames Television, Muir
Sutherland, deelde tevens mee dat een nieuwe serie World at War aan 84 landen is
ve rkoch t,
20
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In deze spotl ight bel ichten we
Rob Out, een man die -ondanks dat hij
er op de foto nog jong uit ziet- al
fl ink wat rimpels heeft gekregen in
zijn radio-karrière.
Rob Out werd geboren op 4 maart
1939 in Amsterdam en ging na de
lagere school te hebben doorlopen
naar de HBS. Na zijn school tijd werd
hij di rectie-assistent bij een groothandel In kantoormeubelen, een baan
die hem niet erg beviel.
In de krant las hij dat er een
vakature vrij was als persman bij het
Strengholt-concern, waarop ' hij solI iciteerde én werd aangenomen.
Toen in 1964 het REM-ei land met
zijn radio en tv uitzendingen begon
werd Rob Out disc-jockey bij de rad.io
noordzee onder de naam Bob.
Het REM-eiland projekt duurde slechts
enkele maanden, maar bij Veronica
kon Rob presentator worden van
"Veronica's Teenager Muziek Expess",
maar dat duurde ook niet lang, want
Rob begon samen met John de Mol sr.
een advertentie-bureau en weer later
werd hij hoofd redakteur van Muziek
Parade. Het radio-bloed bleef echter
kruipen en hij ging op free-lance
basis werken voor de NCRV als presentator van "Op de tienertoer".
"d ens
I n 1966 ontmoette R0b, tiJ

,J"L . "

een receptie, WilJem van Kooten en
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voordat hij het wist werd Rob Out aangenomen om programma's te maken voor Veronica.
Het eerste programma wat hij maakte was "Hits á GoGo met Jurg van Beem als technicus.
Het beviel Rob Out wel om. op deze manier "radio" te maken, dit in vergel ijking
met de NCRV, waar hij keurig netjes de teksten van de producer moest voorlezen.
Rob bedankte bij de NCRV en bleef voor Veronica werken tot het bittere einde.
I n de jaren dat Rob Out voor de zeezender Veronica werkte, maakte hij veel leuke
dingen mee. In 1968 bereikte hij zelfs de eerste plaats van de Veronica Top 40 met
de hit "Kom uit de bedstee mijn liefste" een vertaling van Peter Koelewijn uit het
Engels van "Come to my bedside my darling". De plaat was tevens de eerst e hit voor
Re d Bullet de net opgerichte produktiemaatschappij van ~Ii Ile m van Kooten.
Na de bedstee volgden nog o.a. "Mamma, oh mamma", "Vader is de dader" en een LP.
Eind 1969 maakte hij nog een single met Jan van Veen en Lex Harding al s
"Los Piratos" met een vertaling, van Stan Haag, van Na-na-na-na, he-he, kissed goodby e , een pla-at die bijna niets deed in de Top 40 ofschoon het een alar mschijf was.
Intussen waren er bij Veronica al heel wat disc-jockey's naar H3 vertrokken en
toen Jan van Veen na een konfl ikt met zijn kollega's werd ontslagen als programmaleider, werd Rob Out tot zijn opvolger gekozen. Er werden door hem nieuwe ideeln
naar voren gebracht en hij was de grote animator achter de akties voor de nierstichting, zwembad Eemeroord en Veronica moet bI ijven.
Toen in 1973 de Tweede Kamer dreigde om de zeezenders het zwijgen op te leggen,
stond organisator Out vooraan om Veronica legaal te maken. Veel mensen werden 1 id
van de Veronica Omroep Organisatie, maar nu nog wordt Veronica gedwarsb'ooil lu 011 \
C-omroep te worden en moeten zij bI ijven vechten met Rob Out als hopman.
21
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Hoe diverse radiostations elkaar beconcurreren.
In Los Angelas zijn via CBS en KNTX TV onderdelen van een groot keten stations,
welke zowel radio en tv stations bezitten, gedurende de afgelopen tijd berichten
uitgezonden als zou B llitchell Reed, een der populairste ' deejays van het gebied,
en top jock op KMET F~!,
een ernstige hart aanval hebben gehad.
Regelmatig komt men terug op de toestand van Reed. Echter van het hele verhaal
is echter niets waar. ~T
directors spraken de verhalen tegen en meldden
dat Reed voor een langdurige vakantie weg was en dat wanneer hij terugkomt in
LA hij spoedig weer valt ~e
beluisteren via he t FM station.
'
Drake Chenault's 'Golden Years of Country' is nu te beluisteren op 80 verschillende
stations waaronder HPIK en WXRA in Hashington, WHK in Cleveland, CK ... W in Windsor,
WOKO Albany en HSKW in Skowhegan. Het programma is een 23 uur durende serie die
in delen zowel als een geheel kan worden uit gezonden. Elke countryhit van 1955
tot 199 is er in opgenomen. Het werd samengesteld door co untry pers onality
Bob Kingsley.
Jazz album countdown is een nieuw syndicate programma welke op 101 stations
is te beluisteren in Amerika. Het wekelijks 3 uur durend programma startte
18 weken geleden en vanaf het begin zijn 33 stations aangesloten . Op welke
s tation,sformaten worden de countdown " s zoal ge draaid: AOR, Soul, Mellow rock,
top 40 en beautiful music stations'. Er is geen enkel Jazz station welke de
serie gehuu_rd heeft ,' De show geproduceerd door Orcas Produc t i ons is ook weRel ij ks
te beluisteren via 300 verschillende AFN stations over heel de wereld. Het
•
programma . 'w ordt gepres'enteerd door Rod ~!cGrew
vertelt da t juist de j azz stations
geen beiàng hebben, däat ze hun eigen jazz top 40 hebben gebassee rd op de
locale "v,e rkoop, The J~z
Album Countdown wordt gep rodu ceerd aan de hand van,
de Bilboard wekelijkse Jazz Album lis
t~
Een leuk succes heeft men geboekt
in Minneapolis bij . het station KTHN welke sinds de invoering meer Jazz is gaan
dràaien en meer - luist,eraar-:; kreeg. Sinds kort is het station geheel overgestapt naar het Jazz formaat.
Voor de eerste keer in 54 jaren heeft het station HCCO in Mi nneapoli s een
playlist waaruit de deejays hun keuze , moeten maken., Tr ouwe ns de deejays
houden ook gedeeltelijk hun ei gen keuze, daar But Napier de direkteur van
het station de mensen die hij aan het werk heeft goe d ge noeg vindt om niet
geheel hun een draaischema voo r te leggen. De pl aylist is ingevoe rd daa r het
station de laatste maanden niet zoveel lui steraar s had en er ook v e rlies werd
geleden op de commercials .
KSTL Country station in St. Louis viert haar 30 jarig bestaan. Zelfs de
deejays zitten er al lang: Skeets Yeaney b.v. werkt 18 jaar bij het station,
Jenny Jamison 12 jaar en Don O'Day reeds 8 jaar.
Brown van het station HNEH in Ne,,, York heeft in de maand juli de luisteraars
laten horen wat de gevolgen van dronkensch ap kunnen zi jn. Hij dronk tijdens
zijn programma met beperkte regelmaat t otdat hij van dr onken sc hap niet meer
kon'; " , Tijdens zijn programma werden spotjes ge draaid die hij voor de uitzending
had gemaakt over een anti - a lcohol campag ne . ,Tijdens de show werd hartklop,
reflex en bloeddruk regelmati g gemeten.
You can feel i t al'! over is de ti tel van een nieml jingle pakket welke onlangs
werd geïntroduceerd door Parma Productions in Dal la s . Oo k voor Country stations
heeft Parma een speciale set gecreërd welke bes t aa t uit 20 jingles. Dit pakket
wordt verhandelt onder de noemer : ' It's all in the co untry'.
Vo or demo tape i s een briefj e aan Parma Product ions in Dallas ge noeg.
Ted
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Zoals je kunt lezen in bovenstaande kop, een nieuwe rubriek met ingang van dit
nummer van Freewave. Een rubriek waarin de lezers van Freewave aan het woord komen
of brieven van lezers worden beantwoord. Als je iets hebt voor deze rubriek stuur het
dan op naar ons adres in Groningen t.a.v. Hans Knot, 9700 AC Groningen.
In deze aflevering een brief van een aantal fanaten onder de titel. Op de boot in de
boot genomen.
Op woensdag 16 augustus 1978 was het dan zover. Om 2 uur 's morgens stonden we(Clemens
Poelen, Dick Romeyn, Ignas Kuppens, Ruud Otten en nog 6 andere zeezenderfanaten)op het
schip M.S. Sirius van dhr. Okkerloen uit Hellevoetssluis. We zouden met deze boot
vertrekken naar de Mi Amigo. Dat was althans de overeenkomst die we met deze meneer
hadden afgesloten. De zee was wat woelig, windkracht 5 tot hoo guit 7, dus volgens ons,
ges chikt weer, om naar de Mi Ami go te gaan.
De schipper wachtte nog een half uur, eer hij besloot uit te varen. We hadden dit schieen sportvissersboot voor op de Noordzee, voor een tijdsduur van 24 uur gehuurd voor
het lieve bedrag van 1500 gulden. Alles leek voor s poedig te verlopen, we hadden onze
slaapplaatsen al opgezocht,een paar die niet goed konden slapen liepen wat rond en
gingen O.a. boven in de stuurhut kijken.
Om ongeveer 5.15 uur kwam Hans vertellen dat we omgekeerd waren.
De schipper zei dat deze boot niet tegen de stroming en de wind kon opvaren. Hij had
het namelijk al een uur geprobeerd, zei hij.
He moesten wel plotseling de nog resterende 750,-- betalen (de eerste 750,-- hadden
we al vooruitbetaald). "e schrokken hier allemaal gelijk goed van en vroegen ons
verbaasd af wat we nu moesten doen. Ignas en Hans vroegen de schipper of het mogelijk
was dan maar naar de M.V. Aegir, die dus voor de Belgische kust ligt, te varen, doch
de schipper kwam met hetzelfde verhaal aan. Later vroeg ook Dick dit aan de schipper
en ditkeer antwoordde hij: " Dit is veel te gevaarlijk, ik ben bang dat we dan gepakt
worden. 11

!

Vreemd, want hij wilde dus wel naar de ~!i
Amigo varen. Om ongeveer 7. IS kwamen we weer
in de haven van Stellendam aan en we werden min of meer van boord gezet.
Toen zijn we direkt naar de politie in Ouddorp gegaan om een klacht in te dienen.
De dienstdoende agent schreef al onze namen etc. op en zette ons relaas op papier.
Op het voorstel van de agent gingen we weer naar de haven van Stellendam. De M. S.Siriu,
lag er nog. De agent ging met Ruud en Hans aan boord waar een vrij stevige woordenwisseling p1.aats vond. De schipper wilde wel weer naar de Mi Amigo proberen te varen
maar hij wist ons gelijk al weer te vertellen dat het dan zeker een slordige 3000 g.
extra zou gaan kosten.
Op dit 'voorstel' zijn we natuurlijk niet ingegaan. De agent gaf ons het advies een
civiele zaak tegen de schipper aan te spannen, wat we inmiddels al gedaan hebben.
Diep teleurgesteld zijn we toen weer huiswaards gegaan. Het laatste woord over deze
mislukte trip naar de Mi Amigo is natuurlijk nog niet gevallen. Het vrij unieke plan
van ons met 10 man naar het schip te gaan voor een reportage van een ziekenomroep en
eventueel voor de TROS viel letterlijk en figuurlijk in het water. Foto's en dia's
hebben we natuurlijk wel gemaakt en als er interesse van lezers is willen we t.Z.t.
gaarne dezen ter beschikking stellen.
Hoe het geheel verder zal aflopen zullen we zeker nog berichten. Pas in ieder geval
op als je op eigen gelegenheid een dergelijke trip wil maken, vooral bij de heer Okker
loen uit Hellevoetssluis.
Clemens Poelens, Dick Romeyn en anderen pla Postbus 1446 Nijmegen.
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•
op pagina 7 de opgave vindt.
Dit is de prijs"'puzzel , waarvan Je
•
Na het oplossen vél{l de puzzel ontstaat er In de dik om lijnde vakj es een aantal
•
ze hebt aangevuld, een woord vorme n. Schrijf dit woord op een
letters die, nadat Je
naa r: Freewave, Pos tbu s 339, 1180 AH Amstelveen, Nederland.
briefkaart en stuur d
• •
Uit de goede oplossing verloten WIJ enke le grammofoo np laten en posters.
•
worden in de volgende Freewa ve bekend gemaak t, dus stuur je oplossing
De winnaars
nog deze week •In. VEEL SUKSES.!.! ...

