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" :/ drie~ eli jks radio magazine.' ' 
, 

EXPLOITATIE: Internationale 
Club van Radio Vrienden 

LIDMAATSCHAF : 
Per half jaár: f 13,00 of 190 Bfr. = 8nrs 
Per " , jaar: f 25,00 ,of 375 Bfr. = 16 nrs 
ij ontvangt dan het Freewave driewe'kelijks . . . ' 

,radl.o má.gazl.ne. 
TRANSAKPIES: 
Voor België 'ASLK-rekening 001/0590423/60 
tnv Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel. 
Voor Nederland Postgiro ,3083666 
tnv Ton van Draanen ,Postbus 339,Amstelyeen 
Voor andere, lap.den Postwissel , ' ' .. 

, tnv Freddy,' Jorus, Post,bus 65, 2510 Mor,tsel 
ALGEMENE REDAKPIE: 

o 

o 
Hans ' Knot, Ton van Draanen en Freddy Jorus DOOR FREDDY JORUS 
LEDENADMINISTRATIE EN CORRESPONDENTIE BELG IE , 
Freddy Jorus, Postbus 65, 251'0 Mortsel '\ Ha.U.o .vlli.enden, lU.eÄ L!. een veJL6e 

• • 

• 

CORRESPOND!f:NTIE NEDERLAND: ' . ' FJteewave ' en ..ik hoop dAt- we deze k.eeJt 
Hans Knot" Postbus 102', 9700 AC GroOl.llgen geen mou,ujk.heden. hebben met de veItzen-
VORMGEVING EN LAY-OUT: cUng. Wat Wa.6 namw..jk. het geval? Toen 
Ton van Draanel! en Freddy Jorus. 't het volLi.ge nummelt 5 dooJt rUj zOVldagavond ' 
ILLUSTRATIES: , 22 ' ok.tobeJL op de po{>t gedaan Wal.> na.a7t 
John van Draanen., , a.U.e ieden., kJr.eeg .ik dl? heie vyeek. teie.~ 
PRINT- EN' FOTOWERK: ' , ~ > ~' 60qrttju vg.n onze Be.4!.v..che aboVlneu cU,e 
Amstelrepro Am terdam. ,,'. FJteewave , nQg .6teed6 l1;tet orttvaVlgen had-, . .., 
DRl!KWERK: , , den. Vart rUj Vl Nede.Jtiartd6 e collega'.6 VeJt-
OtfsetoPlanafdrukoFotocopiè C. DElcoene nam .ik1dat de Nede.Jtiartd6e abonVleu hW'l 
Pièter Reypens;lei 57,2510 Mortsel ,België Vlummelt wei. haddeVl orttvartgen. Toen heb 
VASTE MEDEWERKERS: ' .<.k naaJt ai onze Bel.g.é6che ieden een 
Fri ts Mulder, Loui s Stuster, Jan Kooi stra, blLi.e6 gutuwtd met de medede-Ung dat, ai<> 

" Dirk De Pauw, Rob Hudson, Herman de Craaf, z..Lj hun rJteewave Op' 6 novembelt nog l1;tet 
Richard Havelaar, Rob Hoovenkamp, Jac Zpm, hadden ontvaVlgen eèn 60tocop..Le-nummelt 
Mar:io vàn Styvendaele én Theo .Dencker. k.onden Wjgen, ómdat dl!. VlOJl.maie op.t.a.ge 
Paul Jan de Haàn, l;il 'Van' der Enden. geheet veJL6tl.luJLd Wa.6. VooJt cUt heie ..Ln-
VERZENDING: c..Lde.rt.t hebbeVl we buiaten om de opio.6-
Eventuele klachten over onregelmatige .6..Lng van de plLi.j.6-puzzei ~~n nummelt op 
ontvangst van Freewave st1;lren naar '.. te .6chuiven, zodat de Be.igMche abonneu 
Freewave, Postbus 65, 2510/)!.ortsel, Belgle. ai<>nog kunnen mee~ng~ naaJt e~y! vart de 

. ',.' pJt..i.jzeVl. Ve Opi006.6A.ng moeten U.Jn v06ft 
ADVERTEN'lIE TARIEVEN: ~", , 28 novembelt naaJt Flteewave, Po~tbu<> 339, 
Eénmalige plaatsing.' ,:"~I .,' ., .1180 AH Am<>teiveen, Nede.JtiMd .6.twLen. , 
1 pagina l' 50,00 of 750 , Brr· OVeJf: cUt ' nummelt ,k.an ..Lk. vetLte..Uen dat het 
1/2 pagina f 25,00 of 375 Bfr. naaJt rUjn ..Ldee we0 aaJuÜg voi .6taat met 
1/4 pagina: 1; 13,00 of 190 Brr. . '. ' ..Ln6oJtma.:Ue oveJL het Jtad..Lo- en tvgebeuMn 
Kleinere a~~ertenties z,iJn niet mogelJ.Jk. in NedeJt.t.a.nd e,n Be.ig..Lë. pok. heb~en U;e. 
EZke auteur en adve:rteèrder is , Y\Ü.UW.6 ~ Zweäen VM Nil,6. Tha.U11 cUe , 
verànt7.JoordeUjk voór' z~jn eigen 'l,;" , "heeM ao:ngeboden om zo YlIl en dart wat oVeJt 
pub.ziaaties. ,, ' de nacUo 06cene..Ln SooncUnav..Lë te .6chlLi.jven. 
Zon-'-~ s~hrif ' teUjke toestenoning van de . i Onze óè.a..cUa.:Uu gaart deze k.eelt naaJt 

ue. pemt Jart de Haan en ujn vJtouw d..Le op l'edaktie is gehele- of gedeelteUjke h bb Iv!. 
ove-"""h ui t dez.e Freewave niet toegestad1 1 novembeJt een zoon BaM: e en g~ egen. 

~"-'~ - " Laat.i.k tm .6io.tte Keu BOMe..U nie..t VVL~ .~ 
. ,. geten te. bedartken voon hu telt bucM.k.-

E'REEWA VE NUMMER ? , ", , , ..... J1U.ng ÛeUen vaVl de 60to van .'de ge:n~.., 
, ver8ahijnt op 4 Maèrr!ber '19713'. " , :~ tOlt. Veû teugeVlot, bU16 ~{e/l.el1 . en 

'---------::-:--:-::----:---=.-. ;-, ---- Ita.tw.Jr..U j k. c.helLi.o, " 2 
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Regelmatig zal vanaf dit nummer, wanneer er nieuws is onze speciale medewerker 

voor Scandinavië, NilsThalin uit Upsalla, berichten over de scene i n Scandinavië . 

• • ' . 

scan ra '-../' G/n euwe zeezen,-",er . 
Hallo, Afgaande op berichten in Deense kranten bracht de Zweedse lokale tele

visie onlangs berichten over plannen voor een nieuw piraten station voor de 

Deense luisteraars. Het scJlip zou komen te liggen in de Oresund, tussen Dene 
marken en de Zuid kust van Zweden. Er wordt gesproken van de naam Scan radio 
en het station gaat uitzenden op de middengolf, zodat een groot gedeelte van 
Europa kan worden bestreken. Het schip zal getenderd worden vanuit Spanje en 
men verwacht te gaan starten rond Kerstmis van dit jaar. liet schip ligt nu 
afgemeerd in een haven op enkele dagen reisafstand van de geplande ligplaats. 
De persberichten melden ook dat het station als alternatief zal gaan di e nen 
voor Danmark Radio en waarschijnlijk zullen er geen Engelse uitze ndingen komen. 
Enige dagen na de televisieuitzending meldde een andere bron, SCDX, dat zowel 
Britt Wadner (ex Syd) als de Caroline Organisatie achter het plan zouden zitten. 
Is dit opnieuw een fantasieverhaal? 

Een Zweeds persoon heef t plannen regelmatig uitzendingen te brengen via de 
zenders van Radio Andorra. Tot nu toe zijn er twee testuitzendingen geweest 
via de kortegolf, 6215 kHz met een vermogen van 25 Kw. Re~elmatige programma's 
zullen in November van start gaan. Het is de bedoeling een 100 kW zender te 
kopen van R"·dio Liberty.De programma's zullen in het Zweeds zijn, ofschoon de 
welbekende Paul Dane is benaderd voor een job. Het Zweedse adres is: Radio 
Andorra, Box 14006, S- 200 24 Malmö, Sweden. 

Een onlangs verschenen regeringsrapport: Kultuur en informatie over de grenzen 
vermeldt ondermeer de suggestie dat die informatie over Zweden welke voorbestemd 
is te gaan naar volkeren in andere landen in de toekomst meer ve rspreid dient 
te worden via gedrukte boekwerken, folders enz.dan via de Internationale Service 
van Radio Sweden. 
Radio Sweden's leiding heeft krachtig op dit rapport gereageerd. Men is bang dat 
dit wel eens het einde kan betekenen van haar internationale service. Cijfers 
wijzen uit dat men 45.000 brieven per jaar krijgt met vragen van allerlei soorten 
die allen beantwoord worden. Ook wijst men op het feit dat 1 op de 1000 luisteraars 
een brief aan het station richt. Ongeveer 1 miljoen luisteraars in Rusland stemmen 
regelmatig af op de uitzendingen van Radio Sweden. Vele brieven zijn ontvangen 
waarin wordt gemeld dat geen enkel ander station zo uitgebreid ingaat op de 
achtergronden van het wereldnieuws dan Radio Sweden. The Internationale Service 
van Radio Sweden wordt niet alleen uitgezonden via de kortegolf maar ook via de 
FM band op 89,65 Mhz . en dit speciaal voor Stockholm en omgeving; zodoende kunnen 
die medewerkers die geen dienst hebben luisteren naar datgene wat hun collegas 
uitzenden. Deze FM service, heeft een aantal aardige randeffecten gekregen. 
Vele scholen ge bruiken deze uitzendingen voor de taallessen en vele gewone dagelijkse 
luisteraars gebruiken deze voor het op niveau houden van hun taalkennis. De laatste 
woorden over de Zweedse Service op Internationaal gebied zijn zeker nog niet gezegd. 

Me e r nieuws van mijn kant zodra het leverbaar is. 
Nils Thalin. 

ROKEN EN DRINKEN OP ITALIAANSE TELEVISIE TABOE 

Roken en drinke n worden in Italië ondeugden van het verleden, dat wil zeggen 
op de tel e visi e . Minister Tina Anselmi van Volksgezondheid deelde de Italiaanse 
staat s radio e n -televisie mee dat zij met ingang van 1 januari 1979 geen 
programma's mee r mag uit zenden, waarin personen roken. Ook uitzendingen die 

aanmoe digen t ot het drinke n van alcohol zullen taboe zijn . Rok e n mag ook niet 
meer bevorderd worden door r ek lamebo rde n in voetbalstadions waar beelden voor 

de t ele vi sie worde n opgenomen. 



_____ -~-__:=___'---._, FRANSE TELEVISIE OMROEPSTERS WINNEN KORT GEDING. 
th'-::.-__ Zes Franse televisie omroeps ters hebben een kort geding 

gewonnen dat zij aangespannen hadden tegen het tijdsch r ift 
Marie Claire, dat de vrouwen in een artikel met prostituées 

had vergeleken. De redakteuren van het tijdschrift kregen boetes 
opgelegd variërend van 750 tot 1500 gulden. De omroepsters krege n 

het door hun geëiste smartegeld van één franc toegewezen. 
In het bewuste nummer van Marie Claire stond ondermeer: 
"Er is een groot verschi I tussen vrouwen die zichzei f te kijk 
stellen in de etalages in Ams terdam en de rosse buurt van Ham
burg en de vrouwen die zich voor geld op de televisie laten 

. zien". De schrijver noemde de sexappeal , waarmee de Franse tele
visie programma's wi llen presenteren te ver gaan. Hoewel in het arti kel gee n namen 
werden genoemd concludeerde het Parijse hof dat de overeenkomst tussen ' mei s jes in 
roodverl ichte vensters in Amsterdam en omroepsters van de Franse televi s ie' laster 
betekenen. 

SATELLIETEN VOOR TELEVISIE UITZENDINGEN OLYMPISCHE SPELEN MOSKOU 1980. 
De Sovjet Unie wi I in 1980 twee satall ieten in een baan om de aarde brengen om een 
wereldomvattende televisie reportage van de Olympische Spelen te Moskou mogel ijk te 
maken. Ignatie Novikov, de voorzitter van het organisatiecomitee, verklaarde in 
Monte Carlo dat daar voor twee en half mi liard mensen de Olympische Spelen van 1980 
via het tv scherm kunnen volgen. Noviko v deelde voorts mede dat 35% van alle beschik
bare plaatsen in de Ol ympische accomodatie gereserveerd wordt voor buite nlanders. 

PROEF MET TELEVISIE IN DE RUIMTE. 
Met ruim 20 andere omroepen, verenigd in de Europese Omroep Unie, gaat de NOS al in 
1982 experimenteren met satell iet-televisie. De door de Europese Space Agency ont
worpen omroepsatell iet wordt filet de Europese rake t Ariana ge lanceerd van de bas is 
KQurou in Frans Guyana. De totale kosten kos ten worden gescha t op 230 mi ljoen gulden. 

De lancering van deze satell iet is de eers te stap naar een kluwen van omroep
satel lieten boven de evenaar, die voor elk land 4 televisi e -kanale n en 8 FM stereo
zenders kunnen doorgeven. Met een schotel-antenne van 90 cm. doorsnee , welke reeds 
geproduceerd is door Phil ips, kunnen na 1986 in Nederland wel licht 16 zenders wor
den ontvangen. Kosten van een dergel ijke ant enne I iggen om en nabij de 1000 gulden. 

BIJLMER OMROEP VOORTAAN ELKE DAG OP DE TELE VISIE. 
De Lokale Omroep Bijlmer (LOB ) gaa t voortaan da gel ijks tv-uitz endingen verzorgen, 
ondanks het feit dat de LOB al sinds 1 apri I geen subsidie mee r on tvangt va n CRM. 
De uitzendingen begi nnen elke midd ag om half ze s op kana al 2. Me t ee n geva ri eerd 
programma wi I de LOB ook mee r aandacht geve n aan de Su ri maa nse e n Antil I i aans e 
groepen in de Bijlmermeer. 

LOKALE OMROEP IN MELICK HERKENBO SCH ZONDER GELD. 
De gemeenteraad va n Me i i ck He rkenbos ch hee f t bes lote n de lo ka le omroe p niet langer 
financieel t e steunen. Ee n mee rde r he i d in de ra ad wa s we l bere i d he t Mi n i s t e ri e van 
van CRM een ze ndmac htig ing te vr age n voo r de omroep voor de komende 4 j aa r. Het pro
bleem is evenwe l dat de om roep geen geld hee ft o f kri jg t om oo k nog maa r één uit
ze nding te verzor gen . De loka l e om roep ve rkee rde in een expe ri men tee l stadi um . 

Mede door inte rne s trubbe l in ge n l eefde de om roep a l l ange t i j d ee n kwijnend 
bestaan. Ook voor de ui t zendin g s ind s 1 jul i we ige rt de raad een ce nt op t a fel t e 
leggen, me t het gevolg da t de omroep blijft z i tte n met een schu l d van f 20.000,--. 

BELASTING OP AUTORADIO' s IN FRAN KRIJK. 
De Franse regerin g hee ft ee n plan in overwe g ing ge nomen om be la s ting in t e voe ren op 
het gebruik van autora dio' s , d it om ee n grote re groe i va n de muziek-indust r ie t e 
onderdrukken. Op het ogenbl ik be staa t e r a l lee n een be l as ting van 33% op de platen
industrie in Frankrijk. Onlang s we rden de kijk- e n l u i ste rge l de n in dit l and a fge
s chaft vanwege de hoge admini s trati ekost en in ve rgel ijkin g me t de inkoms t en. 

Aangezien 50 % van de autob ezitters een au to ra d io in z i j n o f haar wagen heeft, 
vondt de Franse rege ring he t totaal van 3t mi lj oe n voldoen de om een be l as ting te 
heffen voor het bezit van een autoradio. 

MOGELIJKHEDEN MERCHANDISING BIJ OMROEPEN IN NEDERLAND? 
NOS-voorzitter Mr Jurgens heeft aangekondi gd da t no g dit jaar ee n voorstel inzake 
merchandising aan het bestuur zal worden voo rge legd. In dit voo rs tel zullen de 
mogel ijkheden van merchandi s ing worden ove rwogen. Daa rbij wil me n ook de praktijk 
van de merchandising van regel s voorzien, ald us Mr. Ju rge ns . 
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De genVLcttOit d.ü. he;t had begeven lUIf'l bOOltd 
Vart de MV M.i. Anu.go. (noto: Keu BOMeU.) 

, 

oorRo 
Was me dat even schrikken 

toen op 20 oktober zomaar even 
Mi Amigo voor een paar weken 
niet te horen wa s . Inmiddels zal 
bij het ter perse gaan van deze 
Freewave onze muziekboot waar
schijnl ijk alweer de normale 
geluiden over de NederSel uit
strooien, maar toch besef je op 
dergel ijke dagen nog veel beter 
wat het eigenl ij k betekent om de 
laatste de beste te zijn. Hier 
in Spanje heeft de telefoon dan 
ook bijna niet sti 1 gestaan, zo
dat di t apparaat met een acute 
'lultoetontsteking' in het loka
le ziekenhuis moest worden opge
nomen. Ook in Nederland zullen 
diverse mensen zich wel de ha.ren 
met bossen ui t het hoofd hebben 
getrokken, 

Dat uit de lucht zijn is nat.uurlijk voor een commercieel radiostation een onver
kwikkelijke zaak, Als · Iuisteraar zult u echter moeten beseffen dat diverse onderdelen 
voor zenders, generators etc. erg moei lijk te krijgen zijn. De laatste weken vormden 
de genera toren het grootste probleem dat eigenl ijk al enkele maanden speelt. 

Aan boord van de Mi Amigo staan namelijk vier generatoren, te weten een zeer 
kleine noodgenerator die net kan voorzien in de veflichting van onze messroom en 
navigatiel ichten, een Henschel I generator die al geruime · tijd niet meer gebruikt 
werd en tevens twee enorm grote MAN generatoren. En daa·r zat het probleem, 

Enige maanden terug begaf een van deze generatoren het en omdat zo'n apparaat 
elke 24 uur moet worden schoongemaakt en worden nagekeken waren we genoodzaakt 
's nachts uit de lucht te gaan. Dit l aatste om onze ene nog werkende generator de 
kans te geven een beetje bij te laten komen van een harde werkdag. Vervelend is wel 
dat onze 50 KW zender al leen op de grote generatoren kan draaien zodat toen op die 
beruchte vrijdag ook onze tweede generator rookwolken van protest I iet horen waren 
wij genoodzaakt uit de lucht te gaan. Onderdelen voor deze generatoren zijn dus 
moei I ijk te krijgen zodat eer~t 'verd geprobeerd om de HenscheIl generator aan te 
k-rijgen om eventueel op klein vermogen terug te komen. Inmiddels heb je de resultaten 
van zowel kleine als grote zender waars·chijnl ijk alweer op je portable gehoord en 
dat werd tijd oàk!! Wie er nu i),lfl boord zitten heb je hopelijk al via de 319 meter 
kunnen horen want tijdens de sti Ile periode zijn Marc, Johan, .Ferry en Kees Sorrell 
van boord gegaan. Ik wi lde ook nog even terugkomen op de lachwekkende verhalen van 
een aantal grappenmakers .die verhalen verspreiden waar echt niets van klopt. 

Zo is het echt niet waar ~at er getest is op de 212 of 259 meter. Ook is het 
niet waar dat er een 15 KW kortegolf zender aan boord staat. We hadden wel een korte
gol f zender, maar dat was een zeer zwak produkt van zendertechnicus James Kaye die 
daarmee wat t~stui tzendingen heeft gedaan, De re s ul taten hiervan "aren bevredigene 
doch James wi Ide nog wat dingen verbeteren en dat kon al leen al s hij aan boord was, 
vandaar nog even geduld. Wat de kwestie Radio Hol landia betreft weet ik niet beter 
als dat Mi Amigo doorgaat!!! Stuart Ru ssel I verte lde mij de afgelopen week dat Tony 
AI lan en Andy Arche r the 'Lady' ook weer hebben opgezocht. Hopel ijk kunnen jullie 
ook va~ hun programma's weer genieten. Steve Gordon doet op het moment enkele maan
den wat di scowerk in Zweden, maar ook hij komt in januari terug op de radio. 

Dus hoe dan ook, blijft luisteren groetjes en als altijd Hou je Haaks. , 

• 

• 
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BRT VERANDERINGEN IN 1979. 

/ D 
• o 

Tijdens een op maandag 23 oktober gehouden perskonferentie heeft 
programmadi rekteur a. i. Wi lly Carl ier de plannen van BRT radio 
voor 1979 bekendgemaakt. De heer Carl ier, die de zieke di rekteur 
van Uytven verving, vertelde ondermeer dat er minder opname n 

buiten de studio zullen worden gemaakt en de uren van BRT 3 wor
den niet uitgebre id, omdat hiervoor geen geld beschikbaar is. 

Hij zei verder dat men volgend jaar de muziek van BRT 1 en BRT 2 dui
duidel ijker wi lt scheiden door meer Belgische en/of Vlaamse muziek 

te brengen en wegens de bezuinigingen meer eigen produkties her
halen. In 1979 zal de BRT aandacht gaan besteden aan speciale 
evenementen zoals, het Jaar van het Kind, het Duizendjarig bestaan 
van de stad Brussel, met o.m. op BRT 3 Omroep Brabant 13 thema 
documentaires over de hi s torie van de stad met de nadruk op de 
sociale kontekst zoals hui svest ing en hygiëne. 

Op 25 augustus 1979 zal Omroep Brabant via BRT 3 een feest op 
de Grote Markt van Brussel organiseren met o.a. klassi eke , jazz 

en popmuziek. In de zomermaanden zal BRT 3 in samenwerking met de AVRO een achttal 
kasteelkonserten organiseren. Tijdens deze perskonferentie werd ook bekendgemaakt 
dat op 23 november a.s. het nieuwe frequentieplan voor de moddengolfzenders in wer
king treedt, hoewel de l uisteraars hier weinig van zullen merken. Op 30 oktober zijn 
in Schoten al twee nieuwe FM-zenders in dienst gesteld voor het eerste (kan. 24) en 
derde BRT programma (kan. 7). Hiervoor is de FM-stereo ontvangst in de p rov incie 
Antwerpen en ook in een gedeelte van Nederland aanmerkel ijk beter geworden. 

De zender van 600 KW die in 1980 te Wolvertem in bedrijf zal worden gesteld op 
de 198 meter zal in staat zijn, na zonsondergang, een gedeelte van West-Europa te 
bedienen. Tot zolang blijft zender Veltem het programma van BRT 2 uitzenden. 

De zender van Waver zal de frequentie 540 kHz (555 m.) gaan uitzenden en de ze n
der Kuurne verschuift van 1594 kHz naar 1188 kHz (25 2 m. ) . Wegens geldgebrek en om 
juridische redenen gaat voorlopig de ' plannen voor een Belgisch-Nede rl andse l ange 
gol fzender niet doo r. , r--.. 

PROGRAMt1ARAAD WI L OPHEFFI NG VAN DE VAKATUREBANK. 
De programma raad radio van de NOS is van mening dat de 
vakaturebank per 1 januari 1979 moet worden stopgezet omdat 

o 
deze NOS rubriek een te gering efeekt zou hebben. Uit een recent onderzoek i s 
gebleken dat de laatste tijd gem iddeld 25 % van de aankondigingen tot een ges laagde 
arbeidsbemiddeling heeft geleid. In ongeveer de helft van die geval l en be trof het 
niet werklozen. De programmaraad heeft daarb ij de indr uk gekre gen, dat ook in geval
len dat werklozen aan het werk zijn gekome n dit ook zonder de Vakaturebank zou zijn 
gebeurd. Ook 1 igt het geringe succes niet aan de uitzendtijd, want 18.00 uur is een 
van de meest gunstige tijden op de radio. De uiteindelijke beslissing ligt bij de 
programmacommissaris r adio en het NOS bestuur. De dage l ij kse ui tze ndingen van de 
Vakaturebank gingen in maa rt 1975 van start. 

DISCOMUZIEK OOK POPULAIR IN FRAN KR IJ K. 
In tegeste ll ing tot de Staatsomroep , welke steeds meer en meer praat
programma's de lucht insl in gert, is de discomuziek bij de commerciële 
stations in opmars. Radio Andorra startte on lan gs op het mid dagu ur een 

1 uur durend programma met sou l en discomuz i ek welke tevens de dagel ijk
se hitlijst der disco bevat. Radio Europa 1 heeft het programma Hitparade 

Des Clubs geintroduceerd, een programma welke iede re dag te beluisteren 
is. Radio Sud tenslotte heeft een programma lo pen onder de naar "Show Bussiness" 
welke eveneens dagel ijks te belui s teren is en dat 2} uur duurt. Het programma is 
gehee l opgebouwd rondom discohits en wordt gepresenteert door Daniël Pyrenne. 

EIGEN RADIO-PROGRAMMA MOLUKKERS? 
Het ziet er naar uit dat er toch nog een radi o-programma voor en door de Mo lukkers 
komt. Na vooroverleg tussen de NOS programmaraad, het Insp raako rg aan Welzijn Zuid 
Molukkers en het landel ijk comitee Zuimolukkers i s men gekomen tot een formule zoals 
die thans ook voor buitenlandse werkneme rs en Surinamers bestaat . Di t staat in een 
advies aan het NOS bestuur. Voor zo'n programma zal de dienst rad ioprogramma 's van 
de NOS zowel redaktionee l als voor de produktie met de molukke r s moeten samenwerken. 
Binnen het radioschema is ruimte gevonden op de vrijdag van 12.15 tot 12.35 op H2 
tot 1 apri 1 1979. Daarna verhui st he t programma mogel i j k naar de zondagmi ddag. 
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STEREO EN QUADRO RADIO OP FM. 
" 

Zowel in Eurpoa als in Amerika worden met de regelmaat van de klok stereofonische 
uitzendingen verzorgd. Echter in Amerika en Japan zijn er stations die ook quadro
fonie uitzenden via één FM zender. In Nederland en Engeland is een tijd getracht om 
quadro uit te zenden. Men deed dit dan door twee FM stereozenders te gebruiken. 
Echter omdat (toch) haast niemand twee stereo-ontvangers in huis heeft en omdat er 
twee volledige stations in beslag werden genomen heeft men van verdere pogingen 
afgezien. Om stereofonie te begrijpen dienen we ons eerst eens af te vragen hoe het 
(eigenlijk) mogel ijk is om via 1 zender 2 kanalen over te brengen en dat op zo'n 
manier dat de mono-ontvanger toch gewoon mono ontvangt. (Om dit ingewikkelde proces 
te begrijpen is enige :algebra kennis vereist). Iedereen weet dat stereo uit twee 
afzonderlijke kanalen bestaat, welnu bij een FM stereo station worden twee signalen 
in een zogenaamde matrix gevoerd (het I inkerkanaal noemen we L en het rechterkanaal 
R). Matrix is een electronische schakel ing die twee uitgangen heeft. Uit een uitgang 
krijgen we het mono-signaal, bestaande uit de som van het I inker- en rechterkanaal 
(L+R). Dit L+R-signaal wordt gewoon S-M gemoduleerd. Uit de andere uitgang van de 
matrix schakel ing krijgen we L-R ofwel het verschi I van de beide kanalen, 
Dit L-R signaal, ook wel S-signaal genoemd, wordt op een aparte draaggolf van 38kHz 
gemoduleerd. Omdat deze draaggolf AM gemoduleerd wordt ontstaan er diverse zijbanden 
welnu deze zijbanden van de draaggolf worden nu mee uitgezonden terwijl men de draag
golf van 38 kHz zelf niet mee uitzendt. Voorts zendt een FM stereozender ook nog een 
zwakke hulp draaggolf uit. Deze heeft een frequentie van 19 kHz en wordt ook wel 
piloottoon genoemd. Wat gebeurd er nu bij de ontvanger? 

De ontvanger krijgt drie signalen binnen: 1 het mono-signaal (L+R) dat ook op 
een mono-ontvanger wordt ontvangen; 2 De zijbanden van de 38 kHz draaggolf met de 
S-informatie (L-R); 3 de 19 kHz pi loottoon. In de stereo-ontvanger zi t een zogenaam
de Stereo-decoder die al deze signalen verwerkt en weer omzet in twee kanalen. 

De decoder werkt als volgt. De ontvangen 19 kHz piloottoon wordt verdubbeld: 
2x19 kHz=38 kHz. Op deze manier is de ontbrekende 38 kHz draaggolf weer gereprodu
ceerd. Deze vo rmt samen met de uitgezonden 38 kHz z ijbanden weer een kompleet AM
signaal met de S-informatie. Men heeft nu in de decoder nog slecht twee signalen 
over: het M- signaa l (L+R) en he t S-signaal (L-R ) . Deze twee signalen gaan weer een 
soort matrix schakel ing in di e het omgekeerde doet a ls bij de FM-zender. Uit deze 
schakel ing komen dan de volgende signalen: L+R L+R 

NAAMGEVI NG. 

+ L-R het - L-R het 
--"-2L;-'+""Oo- - I i n k e r - 0 

kanaa I. 
2R- rechter

kanaa I . 

Het uitgezonden FM stereo signaal is kompatible, d.w.Z. een mono-ontvanger ontvangt 
,mono en een stereo-ontvanger stereo. Zo'n uitgezonden stereo-signaal noemt men ook 
' wel een "multiRlex-signaal" (mpx) wat niets anders betekent dan veelomvattend. 
Het apparaat dat zo'n mpx-signaal opwekt bij de zender en heet "coder". In de ont
vange r zit dl!ls een "decode r" 

IN PRAKTIJK. 
De reden dat men de 38 kHz draaggolf onderdrukt zit in het feit dat het mee uitzen
den ervan veel "ruimte" in de ether in beslag neemt. De: uitgezonden piloottoon dient 
naast het weer opwekken van de 38 kHz draaggolf, tevens om diverse lampjes in de ont
ontvanger "aan te laten slaan", de zogenaamde stereo-indicator. Al.s er een stereo 
uitzending volgt. Als men een mono station net ruisvrij ontvangt dient men bij 
stereo ontvangst het antenne-signaal flink op te voeren, omdat bij stereo de 
signaal/ruis verhouding 10 á 12 DB slechter wordt. 

Voor quadrofonie past men in Amerika en Japan een extra draaggolf toe met de 
S-informatie van de twee overige kanalen. Loui s Stuster. 
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TROS TELEVISIE VERKOOPT AAN U.S.A. 
Public Television, een niet commerciële Amerikaanse televisiemaatschappij , heeft een 
drietal Nederlandse drama produkties aangekocht. Het gaat om afleveringen van de 
TROS-serie met verhalen van Guy de Maupassant: De hand, de vlieg en de vrouw met de 
uier. Volgens de TROS is het voor de eerste maal in de geschiedenis van de televisie 
dat in de Verenigde Staten Nederlandse drama wordt uitgezonden. Via de Amerikaans
Europese Ci rcom bijeenkomst, begin dit jaar in Mi laan, hebben de Amerikaanse stations 
kennis kunnen maken met de programma's. De TROS verkocht al eerder de Men ten documen
taire aan enkele Amerikaanse televisie s tations. 

INTERNATIONALE PRIJS VOOR HANS SLEEUWENHOEK. 
Op het internationale festival voor televisie documentaires "Premias 
Ondas" dat in Barcelona is gehou den heeft NCRV-medewerker Hans Sleeu
wenhoek de eerste prijs gewonnen met zijn fi lm "Moe, we bI ijven 
altijd bij je" die begin dit jaar via de NRCV werd uitgezonden. 

BOB DE RONDE GAAT VERHUIZEN. 
Bob de Ronde, verslaggever bij het NOS journaal zal begin volgend 
jaar zijn werkzaamheden v09r het journaal stoppen en naar Panoramiek 
verhuizen waar hij sociaal-economische onderwerpen gaat behandelen. De reden van deze 
interne verhuizing is dat hij teveel onderwerpen in té korte tijd moet behandelen 
voor het journaal. Bob de Ronde zal zijn i,n nieuwe werk meer tijd krijgen om zijn 
onderwerpen voor te berei den. 

PETER VAN DIJK KREEG STEUN VAN DE FLOP. 
De door de NOS aan de kant gezette ex-Radio 227 en Dolfijn omroeper Peter van Dijk 
heeft intussen steun gekregen van de FLOP, de vereniging van freelance omroepme de
werkers. Naar aanleiding van het feit dat recentel ijk een paar freelance-mensen ter
zijde zijn geschoven vanwege ne ve naktiviteiten, heeft FLOP in een brief aan he t NOS-
bestuur gewezen op een uitspraa k va n NOS-jurist mr. J van Santbrink, vier jaar ' 
geleden: "Free lancers hebben naa st hun opd rach t nog alle v rijheid voo r iede reen te 
werken." In middels heeft Telegraaf jounal ist . Leo Derksen een kleine aktie akti e op 
touw gezet om Peter van Dijk te behouden op tv met de aktie "van Dijk moet b i ijven". 

GERUCHTEN RONDOM RE- ORGAN ISAT IE VARA TV BEDRIJF. 
Sinds Frits Bom en Harry Prins van de VARA hun misgenoegen hebben geu it 

over de gang van zaken in het VARA tv-bedrijf, wordt er in s amenwerking 
met de vakbonden naarst ig gezocht naar een oplossing. Nu sinds ko rt 
nieuwe re-organi satie principes aan het personeel bekend zijn gemaakt, 

zonder dat daarbij namen zijn genoemd van koppen die moeten vallen, 
gons t het van de geruchten in en om de VARA gebouwe n aan de Heuvel laan 

in Hilversum. De direkteur TV Piet te Nuyl zou ontslagen worden. 
Verder Hans Jacobs, de huid ige hoofd redak t e ur van VARA-VISIE, maar ook 

Ben Elkerbout, die het laat s te j aa r als adjunkt direkteur TV met strakke 
hand regeerde , zou de laan uitgaan. Wat is er van waar? De VARA persd iens t zegt op 
dit moment nog hel emaal n iets er zijn wel gesprekken geweest met Ha ns Ja cobs , maar 
wij weten niets van me nse n die niet meer in de re-organisatie zouden passen . Het plan 
van het bestuur komt in grote I ijnen neer op een duide l ijker onderscheid dan tot nu 
toe voor enerzijds de programmatische zaken en anderzijds het beheer van de beschik
bare middelen. In middels heeft de vakbond Mercurius en een meer de rheid van de VARA
VISIE redaktie zich verzet tegen het eventuele ontslag van Hans Ja cobs . 

Naast al deze moei I ijkheden heef t de VARA een kort geding van de Nederlandse 
Bank aangespannen gekregen omtrent een spotje waarin een tientje wordt gebruikt. 
In dit spotje wordt de kop van Frans Ha ls weggehaald voor de hoofden van Simon Car
miggeIt en Frits Bom. De Nederlandse Bank e ist onm iddel ijke stopzetting ' van deze spot 
omdat het inbreuk maakt op de auteursrechten. Zij e ist een dwangsom van 50.000 gulden 
bij niet nakoming van het verbod. Daarnaast e i st de Nederlandse Bank dat de VARA zich 
onthoudt van grievende mededel ingen over het vonnis . De VARA heeft inmidde ls het 
spotje van de buis gehaald en vervangen door een andere. 
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Het is inmiddels bekend geworden wat voor een zendtijd-uitbreiding Veronica zal 
kr ijgen vanaf 1 januari 1979 op de radio. Ten eerste kr ijgt Veronica op maandagavond 
22.40 uur van 23.55 uur waarvoor de NO S 20 minuten aan Veronica moet afstaan op 
Hi Iversum 1. Het ' ene uur l'lat Veronica op zondagmorgen op Hi Iversum 4 heeft komt te 
verva llen, maar Veronica ·bl ijft wel op Hi Iversum 4 ui tzenden enwel op de vrijdag van 
11 uur tot 13 uur met Hans Mondt. De vrijdag wordt een drukke dag voor Veronica, want 

op die dag krijgen zij ook drie _ .. . _. - .. ~ ..... -
uur zendtijd op Hilversum 3. • ___ = ....... --._ --- .- --Van 16.00 uur tot 18.00 uur zal -.=:==: :..===-.- -- -- -- ---- - -- ;:;-§: 
Lex Ha rd i ng de en i ge ech te :;: __ = :: ~ =: _:.. =:..:--=:: - - - . -- --
Nederlandse Top 40 presenteren :: =':..::: ==- ;;:. - ,-: ;":0:--- - -- '.---. I d Nt' 1 H" ---- --,-_ ... -In p ·aats van e a lona e It - = _ ;;-_ .. -_ - ,..- -.. 
parade met Fel ix Meur ders die = = :.~ .• --.., - - -.- -in alle staten vlas toen di t • • .. •• • • nieuws op dinsdag 24 oktober ' ... . 

bekend werd gemaa k t. Ook de samensteller van de Na ti ona l e 
Hitparade , de BUMA, was veron twaardig d ove r he t verdw ij ne n 
maar de lij st za l ' bl i jve n be s taan ook al wo rdt h i j niet 
meer u i t gezonden , ze i de heer Endl ich van de BUMA. 
Over de manie r wa arop h i j wo rdt voo rt gezet moet de BUMA 
zich nog be raden . " He t is spijtig dat he t zo gelopen i s , 

maa r "lij hebbe n ook nog onze "hi t van de dag" op de t elefoon a l s belang rijke b ron 
van inkomsten " a l dus de hee r En dl i ch . Volgens de hee r Cabaut van de NOS was deze 
man i e r het eenvoud i gs t e om Veron i ca zo sne l moge li jk in te pass.en i n Hil ve r sum. 

Dat Veronica op Hi I ve r sum 3 de uren van de Nationale Hitp a r ~de k ri jgt t oegewezen 
is het bes te nieuIVs da t deze omroep de l aats t e tijd heeft gehoord , Lex Hard i ng ver
k laarde aan ons: "Het is onverwacht, maar erg leuk dat wij van 4 tot 6 uur de Top 40 
kunnen ui tzenden". Op vrijdagavond behoudt Veronica het uur van 7 ~ . (>t. . 8. uu.':.:: __ 
Op onze vraag wat er in dat uur gaat 
gebeuren zei Lex ons: "Daarbij krijgen de 
luisteraars inspraak, of ze wi I len gouwe 
OUI'le me t Rob Out, of de Adje Bouwman Top 
Tien of misschien wel Leo van der Goot. 
De mensen kunnen hun suggesties naar Vero 
nica, Postbus 5380 in Hi I versum sturen". 

Naast al dit goede radio nieuIVs krijg 
Veronica op 24 december van 14.00 uur tot 
18.30 uur extra zendtijd op Hi I ve r s um 3 
ter kompensatie van de zendtijd die zij 
het dan bijn a afgelopen jaa r aan de NOS 
hebben ver l oren doo r nieuwsber i chte n enz . 
Van 14.00 uur to t 17 .00 uur \;ordt he t 
beste ui t de Top 100 van 1978 u i tgezonden 
me t o.a. Lex Harding en Bart van Lee uwen 
en van 17.00 tot 18.30 wordt "\~ar of the 
Worlds" herhaald die Veronica op 30 okto
ber via Hi Iversum 1 heeft uitgezonden. 

Wat betre .ft televisie heeft Veronica 
de volgende p l annen. A.S. zondag 19 no vem- ' 
ber begint Veroni ca haar eerste tv-midda g 
met een overzicht van de gebe.urteni sse n 
rondom het bereiken van de Ccstatus, dan 
een aflevering van "Dieren in Nede rland", 
een interviel; met John Travolta en een 
muziekspecial met David Souh Op 3 decem
ber is voor het eerst Veroni ca ' s kinder-. 
prog ra mma "Veronica tel t t o t zes " t e zien. 
Ove r de inhoud daarvan is no~ ni e t s bekend. 

" >1(" 

op T-<.nelze Stotlz . 
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In deze aflevering van nieuws uit Amerika een belichting van een der 
programma's van de Voice of America, een station dat niet alleen veel 
muziek over heel de wereld uitstrooit, maar soms ook een presentje aan 
de lui steraars weggeeft. Door een recente promotie met Capital Records 
kon de presentator van het programma 'NOW Music USA' 100 LP' s weggeven 
van de LP Beatles live at the Hollywood Bowl, aan luisteraars in b.v. 
Roemenië, Ghana, Turkije en India. Russel Woodgates, gastheer en 
producer van .het 30 min durende programma, welke 2 x per week wordt 
uitgezonden vertelde ons dat hij ongeveer 75 miljoen lui steraars heeft 
in Europa, Afrika en Azië en niet te vergeten een deel van Zuid Amerika . 
Woodgates claimed dat hij brieven uit heel de wereld krijgt voor zijn 
Rock muziek programma. Hij krijgt b.v. brieven uit India voor informa
tie over New Wave groepen, verzoeken uit Kuala Lo empoer voor Greatfull 
Dead en uit Peru voor Uriah Heep en Jimi Hendrix. Verder zegt hij dat 
hij alleen muziek draait, die aangevraagd wordt of muziek van groepen 
die in diverse hitlijsten voorkomen. Hij inte rvi ewt groepen en zendt 
muziekspecia ls uit. Bij iedere plaat die hij in zijn programma draait 
levert hij een stuk informatie over de song en de uitvoere nde(n). 
Het meest gevraagd zijn Stevie Wonder e n de Eagles. Zijn programma 

\ r 

• -

./ 

concentreert zich op de Amerikaanse artiesten, alhoewel ook 
die artiesten in aanmerking komen die van buiten het land 

van Uncle Sam succes in Amerika hebben . Hij wil inde 
toekomst zich gaan specialiseren op de Soul Muziek 

Vla de Voice of America, daar s ind s k o rt men 
ook uitzendingen verzorgt naar Afrika en er 

meer vraag naar deze muzieksoort is 
gekomen . 

Via WBEZ ln Chicago zullen in de 
toekomst 2 uur durende shows een
maal per week te beluisteren z~n 
samengesteld uit interviews en 
muziek van lokal e j az z musici . 

Het programma "The J azz of Chicago" 
zal worden samengesteld door h e t Instituut 

voor de Jazz in Chicago . Tevens zendt het 
station iedere avond een 4 uur durend 
prog ramma uit gewijd aan de Jazz onder de 

titel "Jazz Forum". 

Atlantic City, het is een verandering in 
formaat, n aam, en plaats van uitz e nding. 
Dit geldt voor het station WFPG dat meer 

dal1 46 j aar heeft uitgezonden vanaf Steer 
Peel in At l ant ic City. De letters stonden 
voor World Famous Play Ground . He t FM 
kanaal van het s tati o n zal de letters 

blijven gebruiken, maar via de middengolf 
zal h e t s tation in de toekomst WIIN gaan 
heten. De programmering zal gebaseerd z~n 

om een publiek te bereiken tussen de 25 en 
40 jaar. Tevens zal h e t station verhuizen 

naar de Vento r PIazza Shopping Center. 

10 



• 

nleu eon erzoe 
• • • • 

voor 
Een nieuwe onderzoekme thode naar het kijkgedr ag van de Nederlanders , 
si nds 1 mei van dit j aa r doo r he t bureau lntomart in opdracht van de Kijk
en Luisterdienst van de NOS als proef gehanteerd, wij s t uit da t wij Neder
landers in de afgelopen 15 jaren minder naar de tel evi s ie keken dan steeds 
is gedacht. 
Het oude Intomart onderzoek, gehouden onder 1500 verschillende Nederlanders, 
die wekelijks hun kijkgedrag in een boekje invulden, gaf e en te hoog percentage 
aan, want bij he t nieuwe onderzoek, waarbij 600 gez innen zijn inges chakeld , 
ligt de kijkdichtheid r e l a tief 10 % lage r. Keken e r vroege r b.v. twee miljoen 
mensen, dan is dat nu 1,8 miljoen, dus 200 . 000 kijkers' minder. 

Het is haast wel zeker dat de proef met de ni euwe methode zal worden omgezet 
in een definitieve. De Kijk- en Lui s terdi ens t van de NOS z eg t geen zekerheid 
te hebben of de nieuwe methode een 100% juiste kijkdichtheid we ergeeft , maar 
men geloof t wel da t dit systeem beter is dan het oude , dat 15 jaar lang 
gehanteerd i s . 
Met de nieuwe me thode is eind vorig jaar eerst een klein experiment gehouden. 
Toen kwamen er gr o te vers chillen met het oud e onderzoek aan het licht, me t 
name bij actualiteitenrubrieken en programma ' s voor minderheden, ,vaar men 
veel lagere kijkdichtheden aantrof. De oo r zaak van di e verschillen war en 
onb ekend . Toen men het experiment voortze tte bleven die verschillen bes t aan . 
Met de omroepen die nog wel wa t tegenstribbelen, omda t de nieuwe methode 
straks ongetwijfeld programmatische problemen oproept (moet een programma 
dat nu bijna hel emaa l niet meer bekeken wordt, no g wel gemaak t worden) is de 
raad van beheer van de NOS overeengekomen, dat het nieuwe systeem voorlopi g 
gehanteerd in afwachting va n een onder zoek naar de vraag hoe de vers ch illen 
in kijkdichtheid tussen he t oude en het ni euwe sy s t eem hebben kunnen ontstaan . 

• • 

la noon,-" e UIS en,-" 
Met een lui s terdi chthe id van 2,8 % is Radio Noord de slechtst beluisterde 
r eg ionale omr oep van Nederland. Di t bl ij kt uit het onl angs verschenen r apport 
Regionale Omr oepen 1977 . Hieruit blijkt dat slech t s 12 . 000 mensen boven de 
12 jaar per dag naar deze omr oep lui s t e r en. 
De 6 regional e omroep en in Nederland wor den t enminste evenvee l belui s t erd 
a l s Hilver sum 1 of 2. Onder de lui s t eraar s zijn weinig popmuziekliefhebbers, 
a ldus het r appor t. Onder de lui s t e r aar s van Radio Noord en Radio Friesland 
zijn betrekkelijk veel oude ren. 

Het t ijdstip van uitzending van Radio Noord is trouwens met ingang van 
4 s eptember verlegd naar he t tijdstip van 17 . 30 tot 18 . 30 . 
Een tweede bela ngrijke wi jz i ging is, dat de zogenaamde streektaaluitzendingen 
zijn verzet naar de zaterdagmorgen in het Drents van 9 tot 10 uur, in 
he t Gr onings van 10 tot 11 uur . lh het weekend zijn de aanvangstijden van 
de avonduitzendingen ni e t gewijzigd . Sport, actua liteiten en muziek b eg innen 
dan normaa l om 18 . 00 uur . 

FRANK VAN DER MAST IN HET ZIE KEN HU IS. 
Op maandag 6 november we r d AVRO d i sc-j ockey Fr ank va n de r Mas t in he t St. Cl a r a 

z ieke nhuis te Rotterdam opgenomen om aan een van z ij n be ne n t e wo r de n geope ree rd . 
Op he t moment dat u d it leest i s Frank a lwee r thui s en zate rdagmorge n i s h ij wee r 
p resen t i n het nachtje AVRO v i a Hi lvers um 3 . 
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Wegens examens van onze radiologboekspecialist Dirk De Pauw,deze * ' keer een redaktionele afleve ring. 
1-10: Wegens het s tormweer is Mi Amigo enige tijd uit de lucht, 

doch aan boord zelf schijnt alles in orde, wel vliegen de pla
ten en commercials in het rond. 2-10: Net zoals vorige week 
geen "costa brava" data en de Mi Amigo drive-in s pot wordt 

./ wederom door Marc ingesp roken. 3-10: Kees Borrell viert 
vandaag zijn verjaardag en Marc Jacobs presentee rt de 560ste 

~ Baken 16. Hel emaal anders dus dan de geruchten als zou van
_ daag "Radio Hollandia" in de lucht komen. De Bulgaarse vluch
t e ling Vladimir Simeonov, t evens medewerker van de B.B.C.World
service, overleed te Londen op zeer "verdachte wijz e", ee rder 
overleden reeds 2 Bulgaars e vluchtelingen. 5-l0:De Hitkrant, 
komt me t een interview me t J oos t den Draayer waarin hij zegt 
dat zi jn firma "De Hoge Nood" nie t s met Mi Amigo te maken heeft. 
Ind ien Tack zou bes luit en om de "Radio Hollandia" tapes uit t e 

zenden, zal hij hem voor het gerecht slepen. 6-l0:Het blijkt 
dat de in duiste re omstandigheden om het l even gekomen 
Bulgaarse BBC medewerker, tevens medewerker was van Radio Free 
Europe, r ede n waarom hij, volgens de Enge l se pers zou zijn 

omgebracht. 7-l0:Nieuwe zat e rdag programmering bij de NCRV op 
Hilv 3. Nieuwkomer bij de zate rdagplo eg i s Wim van Putten, die 

van 9 tot 11 uur "Muziek bij de Koffie " presentee rt. Wim we rkt al enige jaren als 
free-lance omroeper bij de NCRV en maakte in zijn vrije tijd prog ramma's voor de 
huisomroep van het ziekenhuis der Vrije Univer s iteit "de AZVU" in Amst e rdam. Eerste 
uitzending van "(Mi Amigo' s) Belgische National e Top 50" ,eve neens de gelijknamige tip 30 
wordt op za t e rdag uit gezonden e n op zon da g de Be l gische Disco t op 10. He t gedrukte 
exemplaar van de Mi Amigo t op 50 ver schijnt hi e rbi j niet mee r, de pl atenhande laren 
kregen het bericht dat de Mi Amigo hitli js t en ve rvangen werden door de Belgische 
National e top 50. De week ervoor wa s de laatste Mi Amigo top 50 op lage door de BOB 
in be s lag genomen. De nummer 1 van de ti p 30 de Hitmake r v.d. week is t evens Lieveling . 
8-10: Steengoe i e "El ton John-sp ec ial" doo r J ohan Vi sse r tu ssen 14 en l5u. 9-10:"Het 
Laatste Ni e uws", de krant di e de "Belg i sche Nati onal e Hitpara de " publiceerde doet 
dit nog steeds , doch ond e r dezelfde na am. 10 - 10:Een van de aardi gs t e onderwe rp en in 
het programma van Frits Spits op de VARA is "vol g het spoor t e ru g" waarin hij l eden 
van oude beat-groepen uit de jaren 60 aa n de t e l e foon prob eert t e krijgen . Vandaag 
zocht Frit s naar ZZ en de Maske r s, waarvan hij a llee n organist Ad or Otting e n gita
ri s t Adri e de Hon t aan de t e l efoon kreeg . Ree ds ee rde r zoch t Frits naar Les Baroque s, 
Sweet Sixteen, Q65 en de Outside r s . Na twee weken t e rug Costa Brava drive - i n data' s 
aan boord, doch inges proken door Johan Vi sser, Fe rry Eden spr ak de Mi Ami go drive -in 
spot in voor deze week . 11-10:Na meer dan een jaar afwezighe id is J ohnnie Walker weer 
op de radio, hij ve r zo r gt i ede r e woensdagavo nd ee n t wee uur dure nde sh ow op "Big L" 
Luxemburg 208 tu ssen 21 en 23u . De programma' s zijn in San Franc i sco op band geze t. 
(d e ze f ormul e werd r eeds t oegepast met Ro s co, th e " Emperor", wi ens pr ogramma' s even
ee ns in de Stat es word en opgenomen) 11-10:Vanavond was de ee r ste 
aflevering van Veronica's poppr ogr amma "Countdown" op 
de t e l evisie met een spec ial van Massada. l 6-l0: Marc 
Jac abs verte ld e in Baken 16 dat de be r icht en van Ra dio 
Ho llandia via de 319 me ter uit de lucht zijn gegre pen . 
Om 11u55 ve rdwijnt Radio Mi Amigo "wegens onvoorziene omstandigheden" uit de lucht. 
Mee r hie r ove r vindt u in he t Ro b Hud son a rtike l. 27 - 10:In de "Avonds pits" tussen 
6 en 7 uur op Hilve rsum 3 de laatst e aflevering van het spell e tje "draaifout". Omdat 
het de laatste kee r is draait Frit s Spits all e platen met een' draaifout en één goed. 
De kandidaat Evert Jan raad het goed, want all een de s t eunplaat werd zonder draaifout 
gedraaid. In he t nachtje AVRO is Tom Blom van 6 tot 7 te belui s te r en, waarvoor Frank 
van de r Mast ee n uur he e ft moe t e n afs t aan. 30 -l0:ln de "Avondspits" l ees t va naf van 
daag "d e e nge l van Vlaande r en " voor uit haar dagbo ek . Voor diegene di e zich afv ra gen 
wi e de e nge l is, kunnen we vert e ll en dat he t de stem van de beke nd e BRT2 Omr oep Ant-
werpen omroeps t e r Lu tgart Simoens i s . 12 
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BEZOEK AA DE BRT 
Zaterdag 4 november ve rzame lde n een ti ental Freewave l ezers zich als 
afges proken voor het BRT-RTBF Omroepcentrum. De mist had gelukkig bij 
niemand voor vertragingen gezorgd en omstreeks 9u45 konden we na het 
tonen van onze uitnodiging het terre in be treden. 111 de ontvangsthal 
werden we begroet door onze gids die ons bege leidde naar een ges preks· 
zaaltje waa r we mochten zeggen wat ons het~ ees t interess ee rde daar 
alle s bez oeken onmoge lijk zou zi jn. Gelijk stond onze gids ve baasd 

toen bleek dat we allen onze grootste inte r esse uitspraken voor een bezoek aan het 
r a diogedee lte van het omroepcentrum. He t sch i j nt normaal te zijn dat de gewone bezoe
ke r mee r be langste lling ve rtoont voor de t e l evi siea fd e ling dan voor de radi o . Maar 
wat ve rwacht j e nu anders van een ste l rad io vriend en. Na een kort inle idend gesprek 
over de geschiedenis van de tel evisie konden we onze ontdekkingstocht doorheen de 
+ 16 km gangen die het BRT Omroe pcentrum rijk is aanvangen. He t feit dat onze groep 
niet te groot was bleek later een voordeel, omdat j e dan meer de kans krijgt ruimten 
t e betr ede n zoals r eg iekamer s e.d. wat met grotere groe pen onmoge lijk i s . He tgeen , 
heel merkwaardig is aan he t omroepcentrum, is dat he t 
perfekt symme tri sch gebouwd is. De s ymmetri eas vormt 
dan ook de scheiding tuss e n BRT e n RTBF. Je vindt dan 
ook dezelfde ruimtes en lokalen t e rug aan be ide kant en 
van die grens, zelfs nog sterker, ook dezelfde meubelen, 
behang, vloerbekleding op de zelfde plaatse n. De t echni sc 
ins tallaties voor wat be tre ft de t e l evisie verschill en 
enigzins omdat ze ve rs ch ille nd door BRT en RTBF we rd e n 
aangekocht, maar de radio apparatuur is dan weer voor 

he 

BRT televisie 

BRT radio 

RTBF televisie 

, 

, 
RTBF radio 

beiden de ze lfde . Bij de BRT be s chikt men over een groot aantal ruime studio 's voor
zien van kontrole e n r eg i ekamer s . He t kleins t e studiootje is dat van de omr oe ps t e r ( per ) 
dat voorzien is van een automatische kamera. In al deze ruimten kregen we de nodige 
t echni s che uitleg. In dit ve rslag wil ik daarentegen niet uitweiden over t echnische 
zaken, daar ik dan zou moe ten ste unen op wat ikzelf he b opgevange n en meegedragen. 
Het lijkt mi j ve rstandige r t e wach t en tot we van de BRT de nodige informatie krijgen, 
en de ze dan in Freewave behandel en. Zo krege n we zaterdag ook geen toelating foto ' s 
t e maken, wat ni e t wegneemt dat we onze best zullen doen om alsnog aan fotomateriaal 
t e geraken. Er r es tt e ons nie t vee l tijd meer om d e door ons zo fel begeerde radio
studio's te bezoeken. J ammer was he t we l dat we daar i e t s mind e r uitleg krege n dan 
dat we ve rwacht hadden . He t was de t echnis che ruimte van BRT 1 waar we een tijdj e 
ve rt oe fd en, het programma dat li e p was een band dus vee l aktie was er ni e t te 
bespeuren. Om 12 uur ging dan we l he t nieuws live de lucht in, waarbij de nieuwsl e zer 
ne t als alle presentat or e n van de andere programma' s in een l okaal acht e r een glazen 
ruit zit. De drie BRT zenders werken met dit sys t eem zodat de presentator of dj zelf 
geen t echniek hoeft t e doen, platen worde n op t e ken gestart o f ingefaded. Na h e t 
ni euws begon dan een zo genoemd live platenp r ogramma maar daar de presentator een 
stagair was had men li ever dat we niet lange r bleven om hem nie t zenuwachtig t e 
maken, wat ons begrij pe lijk l eek. Te n slo tte name n we een kijkj e in de control ekame r 
waar men een over z ich t hee ft ove r de dri e BRT zenders plus de zenders van de we r e ld
omroep. He t minste de ff ekt aan de zend e r s wordt daar geconstatteerd, ook kan men 
in deze ruimt e een zend e r uit de lucht hal en bij overmacht. Zo bezoeken de Belgische 
univer s iteits s tud ent en t ege nwoordig r ege lmatig de BRT s tudio's me t pe tities t egen 
he t te hoge schoo l ge ld dat ze mo eten betalen. Tot nogtoe gebeurde dit vredelie vend, 
maar moch t men één van de zenders will en overnemen, dan wordt deze z ender direkt uit 
de lucht gehaald in deze controle kamer. Zo e indigde ons bezoek, dat mij persoonlijk 
bet e r is beval l en dan ik v erwacht had, nu hoop ik maar dat he t voor onze vriende n 
ook zo was. Moes t e n er l ezers zijn die denken, "nou zo een bezoekje aan de BRT wil 
ik toch oo k nog eens br e ngen", schrijf dan een brie fj e naar Postbus 65 t e Mortsel, 
en indi en e r genoeg belangstelling bes taat doen we het nog wel eens een keer. 

Freddy Jorus. 
I Extra bericht: O~dondërd~g 2 novembe r en enkele dagen daarna kon je af e n toe een 
Idraaggolf of.flu~tton~n v~a de 319 horen. Aan boord was men waarschijnlijk bezig om 
, met enk e l e m~nder goe ~ e r eserve onderdelen één v.d. generatoren weer aan de "praat" 
te krijgen. Omdat waar schijnlijk het signaal nog t e zwak was om muziek uit te zenden 
hebben we ve rder nog geen programma's van Mi Amigo kunnen hor en. Lat en we hope n dat 
het sne l gebeur t. 13 
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Op 3U oktober kwam de vaste kamer-commissie van Verkeer en Wate r s taat bijeen in 
de Schepelzaal van het Haagse Binnenhof. Freewave was voor u op de pe rs-tribune aan
wezig om deze vergadering bij te wonen. Hoe we l de "grote moot" van deze bes pre king 
ging over het spreidings-beleid van de PTT en diverse andere zaken be perken wij ons 
met punt F uit het programma wat over de omroep-zaken ging. 

Gebleken is dat bij de vaste kamer-commissie nog een grote "mi s t" hangt aangaan
de VI EUWDATA en TELETEKST. Kamerl id Hartmeijer (PvdA) verweet de s taats-secretaris 
Mevr. Smit Kroes dan ook dat hij zijn ke nnis moest opdoen op de Firato in Amsterda m. 
De staats-sek retaris is echter bereid om voor de heren van de c ommissie als nog ee n 
een demonst ratie te laten verzorgen. He t sterk in de belangstelling sta ande 27MC 
gebeuren werd ook weer aangesnede n. De heer Hartmeij e r vroe g i . v .m. de sterk toe
nemende be langstelling van Comm unicatie-amateurs e n de dit voo rjaar gehouden gesprek
ken met de diverse groeperi nge n naar de vorderingen en s tudie va n de PTT en wat er 
te verwa chte n is van de mo tie we lke in 1973 is i ngediend door Me vr. Groens mit- van 
der Kal Ie. De hee r de Beer (VVD ) kwam met het voo rstel van ee n z.g. E- machtiging. 
Hij pleitte voor het regul ieren van de 27 MC-ers doormiddel van ee n een voudig 
examen die betrekk ing zou moeten hebben op een fatsoenlijke bandge bruik. Eni ge basis 
kennis van de techniek zou wel op zijn plaats zijn. Hij ve rwachte gee n moei 1 ijkheden 
daar de vele ve renigings-bladen overladen zijn me t technische sche ma ' s . 
De machtiging zou ingetrokken ku nnen worden bij misbruik. Hi e r zou een taak kun nen 
liggen voor de verenigingen die, hoewel zij het niet altijd me t elkaar eens zijn, 
van goede wille zijn . Een D- machtiging zo u gee n pas se ns alte rnati e f zijn, daar deze 
machtiging maar een tijdelijk kara kte r hee ft. Ook vond h ij dat 27 MC- e rs altij d in 
noodge vallen heb ben ge holpen. Dit zou me n niet mogen ver ge t e n, ondank s de negatie ve 
verhalen die de ronde doen. De he e r Eve rdijk (CDA ) I iet zich o ngeveer op dezelfde 
manier uit als de heer de Beer. Hij kwam nog ni e t met ee n dui de l i jk p lan, wel vroeg 
hij o f het rappo rt e i,nd dit jaa r kla a r zo u zi j n e n wat de s t aa t s - sekre t aris h ier
mee ging doen. Al s eni ge noemde de heer Eve rdij k de NCBF (Nede rl andse Cit izen Ban d 
Federa ti e) al s pa rtn e r voor de komende besp rek in gen . Mev rouw Smit - Kroes antwoo rdde 
da t de s tu d i e nog miet rond i s " he t i s een heksen ka rwe i". Zi j beloofde dat he t ra p
po rt d it j aar nog gep ub-i cee r d zal wor den en een gesprek met de Kame r- commi ss ie zo u 
hebbe n. Daar na zou de NC BF ui t genod i gd wo rden voo r de gesprekke n op het Depa rtement. 

Wij vroege n de v ice-voo rzitter na a fl oop van deze b i jeenkomst zijn reak ti e . 
Hij wa s gel ukk i g me t de t oe ze gg i ng van de s taats- sec reta ri s en wacht met span ni ng de 
stud ie van de PTT af . Hij was bi i j met de toezegging dat he t rappo r t d i t jaar nog 
qep ub l i cee rd za l wo rde n en z iet de toekomst voor de 27MC weer me t e n ige op ti mi sme 
tegemoe t. Richard Have l aar . 

• 

"--,,,e annen van veron co vervo \"-" 
Van af 3 decembe r zal ook ie dere week een popspec i a l va n een hal f uu r wo r den ui t

gezonde n me t s t eeds de ee rs t e zondag van de maand ee n p rog ramma vo l gouwe ouwe . 
Wanneer Ve ronic a op I ap ri I 19 79 éch t C- om roe p za l z ij n , krij gen zi j de woe ns dag-
of donde r da ga vo nd t oegewe ze n, maa r h ie rove r i s doo r he t NOS bes tuur nog gee n bes lis
s ing genome n. Ove rigen s he e ft Ve roni ca direk t e ur Rob Ou t nog gee n z i tt ing ge nome n 
in het NO S be s tuur omdat de mi n iste r van CRM ee r s t nog moe t bes lui ten om he t NOS 
bestuur van 29 naa r 33 leden te bre nge n. In ee n b ri ef aan de NOS had Veronica 
gevraagd om vanaf vrijdag 27 ok tobe r Rob Out e n voo r z it ter mr. W. Bo rdew i j k in het 
bestuur op te nemen. Bordewijk is als advi seu r al voor l op i g aan he t best uur verbon
den. Een C-omroep heeft recht op tv,ee verte genwoo rdige r s in he t NO S bes tuu r , maar 
tegel ijkertijd moet er dan een Kroonlid en een l id name ns een culture le o rganisatie 
worden benoemd. De vereniging van Free -lan ce om roepmed ewe r ke r s ( FLOP ) heeft de 
minister inmidde l s ge vraagd om de plaa t s in he t NOS bes tuu r a l s Kroonl i d . 

14 
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I VRIJE RADIO EN PERS . 
De laatste tijd valt er in de algemene 

I pers zoals dag- en weekb laden weinig 
ER KOMT MEER BIJ KIJKEN DAN J E DENKT! I te lezen over vrije r adio . Wanneer er 
Dee l 2: Hoe komt een jinglepacke t tot s tand?, wel een ar tikel wordt geplaatst gaat 
Jingles word e n in een volwaardige opn amestudio I het dan bovendien meestal over halve 
ve rwezenlijkt, of nog be t e r "ge producee rd". I o f he~e onwaarheden van zeezenders of 
Meestal bes telt ee n radi ostation, of ee n omroep l landP~ r aten . Oorzaak hiervan is het 
een zogenaamd "Jingle-packe t", bes taande uit I weinig concr ete nieuws dat er na het 
zowe l Stations naam-jing l es , wee rjing l e s, pro - verdwijnen van' Ver onica, Noordzee en 
gr amma jing l es, dj naamjingles en eventuee l op I Atlantis nog over vri~~ Y'adio t e ver-
ve r schill e nde toonhoogten zoa ls de AVRO se t. melden valt en anderz~Jds speelt ook 
Zo ee n pakke t kos t al vlug 150.000 Bfr of l de geringe kennis van de betreffende 
f 10.000, voor de produkti e 'alleen, een stationI j ournalist over dit ondeY'uJerp een 
ve rkee r t name lijk in de onmoge lijkhe id om deze grote rol . Men associeert dan al gauw 
se t s t e kopen, ze hure n ze enke l. Dit h eeft t e I bv .. ~ ee z en~e r s m~t piraterij , oplich
maken me t de auteursrechten e n ook een bee tj e te~J , soc~ale m~stoestan den en kapi -
me t de gep l ogendh eden van de reclamebureaus I talistische uitbuiters . Dat evenwel 
(een r ec lamef irma behoudt namelijk vaak de Ide schuld geheel bi~ de jou~nalis ten 
rechte n van ee n door he n gec reëe rde vond s t. kan worden gelegd, ~s ook n~et waar . 
Ee n s tation mag e r dus e nke l ove r be schikken I Naar rr;ijn .idee zou ook een zender als 
en ze gebrui ke n, doch i s e r geen e i genaar var . • bV . Mi Am~go veel meer kunnen doen 
Na he t ve rlopen van de licentie (meestal om aan goede en vooral objectieve voor -
het jaar) kan de klant ofwel de licentie ver- I lichting . Ik kan me heel goed voor
ni euwen, ofwe l een and e r e set laten produceren. stellen da t de belangrijks te bij een 
Wannee r deze gespe cialiseerde firma' s géén I dergelijke zender betrokken personen 
jing l es vervaardigen l eggen ze zich toe ofwel I van de diverse berichten letter lijk 
op he t maken van radi ocommercial s (zoals bv. en figuurlijk hun buik vol hebben . 
EMISON d oe t, ofwe l tot he t produceren van , Toch spreek ik uit eigen ervaring 
radi odokumentaires (zoals bv. D.I.R. uit Ne w wanneer ik stel dat bijvoorbeeld 
Yor k me t hun "King Biscuit Flowe r Hour" e n hun I regelmatige verspreiding van een in
"Supe r Jam" s eri es , di e door hond e rde n stationsl formati ebulletin in de vorm van een 
worden ove r genomen, en O.m. word e n gesponce rp uitgebreid persbericht zeer positief 
door T .D. K. Tape s, Pioneer, Lee J eans en JVG) . I kan werken . ~~ betreffende persmensen 
Alvor e ns een pac~ e t same n te ste lle n, wordt een, hebben daarb~J h~t v~ordeel rege~m atig 
arrangeur/compon1st aange zocht, di e zowel de over bv . Rad~o Mi A~go en Carol~ne 
tekst als de muzie k voor zijn r e ken ing neemt. I gei'nformeerd te worden , terwijl het 
Ee n klassiek pakke t bes taat dan ook nog uit ee n zwart op wit staande bericht door de 
basis ~tun e , 3 à ~.minut e n lang, di e kan word en I samenst~l~ers duidelijk en "niet voor 
geb ru1kt ~owel b1 J de opening als de c lo se -d own l tu.)eerle~ u~tleg vatbaar ': p efoY'muleerd 
van een u1t zend dag. Op bas1s hiervan worden kan worden . Een dergel~Jke soort 
dan me e~ ~al enkel e korte ins trumental e en I beri~htg e ving zal ~~ betr~ff~nde radio-
vocale J1ngl es afgel e id. Alvor ens he t gewenste stat~ons en ook vr ~J e r ad~o ~n het 
r esultaat is be r e ikt, kunne n zowel musici al s l algemeen ten goede komen. Bovendien 
de vocalisten, dag e n aan éé n bepaalde se t zal het de mensen die voorlichting 
we rke n. Ook het mixen ne emt zeke r e tijd in be- Imoeten geven veel minder tijd kosten . 
slag, bedenk ook dat lang niet all e gemaakt e I Immers al die telefoontjes van de 
jingles word en gese l ec t ee rd om over de e the r t e verschillende journalisten beantwoor
wee rklinken. De kos tprij s kan ook nog vari ë r en l den kost meer tijd en bij verkeerde 
naarg~lang men al dan ni e t van be r oemde s t e mme 9l ~nt e rpretati e v~n de antwoorden ook 
ge bru1k wll maken .. Ve~~ plate~firm? ' s hebb e nnu~~ eel e rg ern~s . ; _ Zom ... 
ook he t nu van goe1e Jingles 1ngez 1en en voorzien de radiostati ons van e aang e pa s ~t- e 
jing l e wannee r ze een nieuwe plaat uitbrengen, omdat ze we t en dat daardoor hun plaat 
mee r wordt gedraaid. Een goed voorbee ld hie rvan zijn vaak d e "Europarade -jing l es" bij 
de TROS of de steengoede Mi Amigo 319 jingle gemaakt door Emly Star ter ge l egenheid 
van haar single "No No Sh eriff". De ee rste Mi Amigo s e t we rd opgenomen in de toen
malige "Start" s tudio's te Buizingen door de Nana's, een koor dat toendertijd voor 
de background voca ls van Tack's artiestenstal zor gde. Ze werd e n door Eddy Govert 
geproduc eerd. Lat e re Mi Amigo jinglemakers waren O.a. "Dream Express, Octopus en de 
T-set". Bedenk volgende ke er als je goeie jingles hoort op de radio, en dat geld 
even7ens voor,commercial s , hoevee l moe it e , ge ld e n tijd dat we l hee ft gekost ...... . 
Heb J e opme r k1 ngen, vragen o f s uggest i es :M.Van Styvend ae l e , Pos tbus 43, B-9300 Aal st. 
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lIe,t hoo 6d/W.MOOlt VClIl de AFN 
, 

.U1 (nota: Ai emlO D e/z /z ut} 

'AFN Today' 1S de naam van het populaire .ochtendprogramma tussen 10 en 12 uur 
via AFN Europe, vanuit Frankfurt naar alle aangesloten zenders, zowel de zgn. 

studiostations als mede de steunzenders. Eigenlijk de gulden middenweg dus, 
niet locaal en ook niet van te voren opgenomen in Amerika. In deze aflevering 
van het AFN verhaal gaan we proberen uit te leggen welke nu de verschillen zijn 
tussen de locale live uitzendingen enerzijds en de bandprogramma's opgenomen 

in Amerika anderzijds. Verder gaan we in deze aflevering in op een brief van 

AFN expert bij uitstek, Ingo Paternoste,r uit Augsburg in Duitsland, van W1e we 
binnenkort een aantal foto's van AFN Münich zullen plaatsen. Terug naar het ver
haal: AFN Localstations (zie 2e aflevering in Freewave 4) Laten wij ons eerst 
eens verplaatsen in de samenlevingsvorm van de Amerikanen in Europa. Het zijn 

kleine gemeenschappen, meestal ill of nabij de grotere Duitse steden. We nemelt 1n 

dit verhaal Duitsland als voorbeeld, de Benelux had natuurlijk ook gekund. 
Kleine gemeenschappen dus met eigen scholen, banken, restaurants, postkantoren, 

telefooncentrales, medische centra etc. Een gemeenschap in een gastland met 

eigen strakke regels, rechten en plichten. De locale programma's van AFN zitten 
vol met 'public announcements' om de mensen te herinneren aan de geldende regels 

ener2ijds en anderzijds het luisterpubliek op de hoogte te brengen van deze 
regels en andere Mogelijkheden voor de gasten in het gastland Duitsland. 

Bekend is ook dat de Amerikaan een gemeenschapsmens is, en veel tijd besteedt 

aan allerlei activiteiten binnen clubs e.d. Om aan bepaalde activiteiten bekend-
heid te geven kan men gebruik maken van ...... AFN. 
Het is bekend dat er in elk klein plaatsje in Amerika een radiostation opereert, 

locaal uiteraard, met een sterke binding tot de plaatselijke bevolking, De Ameri
kaan is in feite niet anders gewend. Zoals je ziet, duidelijk dus nog een reden 

voor locale AFN radio. Radio neemt in de V~ een belangrijke plaats in de gemeen

schap in. Datgene wil men de Amerikanen in Europa uiteraard niet onthouden. 
De ingrediënten van een plaatselijk AFN programma zien er als volgt uit: 

Muziek, locaal nieuws, sport, swap shop of te wel vraag en aanbod, een over

zicht van clubactiviteiten, een overzicht van de filmprogramma's in de bioscopen, 

het oplezen van de dagmenu's in de speciale Amerikaanse restaurants, de vacature-
16 
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bank en per locaaluitzenduur ongeveer 20 keer het omroepen van de temperatuur. 
Dit laatste is gebruikelijk voor elk Amerikaans radiostation . 

Een groot kontrast is natuurlijk de programmering op band vanuit Amerika. 
Het betreffen hiervaak de zogenaamde deejayshows als b.V. het uur van Charlie 
Tuna tussen 9 en 10 uur in de ochtend (maandag/vrijdag) Deze bandprogramma's 
bevatten naast muziek veel informatie over het hoe en waarom en voordelen van 

het bijteke nen in het Amerikaanse leger. Tevens informatie over hoe j e in de 
huishouding energie kunt besparen, het stokpaardj e van President Carter. 
Duidelijk is het dus dat men hier geen locale radio info kan geven en de beschik-
bare zendtijd . dan ook gebruikt voor algemene informatie. . 
Het is trouwens elk commerciel Amerikaans station verplicht gesteld door de 
Federale Commissie voor Radiozaken per uur ongeveer 2 minuten te vullen met info's 
die van publiek belang zijn. Op z'n Engels 'Public Interest'. 
Dan nu de gulden middenweg: 

Dus niet het locale programma of het programma uit de V.S., maar een programma 
uit Frankfurt uitgezonden over alle AFN Europe zenders. Als voorbeeld nemen we 
het programma AFN Today tussen 10 en 12 uur maandag tlm vrijdag. 
De mengeling van muziek, interviews, aktualiteiten en bijdragen van andere AFN 
stations. In dit programma wordt er qua informatie veel aandacht besteedt aan de 
verhouding van Amerikanen en de Duitsers onderling. "The Fraze of the day" ofte
wel de zin van de dag geeft Amerikanen de mogelijkheid in het programma eenvoud
ige Duitse zinnen te lezen. De laatste tijd begint echter één onderwerp de rode 
draad te worden in het programma, dat is n.l. het omroepen van de waarde van de 
Amerikaanse dollar ten opzichte van de Duitse Mark. En die Dollar is bepaald geen 
stijger op de AFN Hitlijst.Tenslotte in deze aflevering een ingezonden verhaal 
van AFN expert Ingo Paternoster uit Augsburg. Ingo is sinds jaren precies op de 
hoogte van het wel en wee van AFN en schreef in zijn brief ondermeer dat AFN 
Frankfurt (Zie foto) hedentendage 2 programma's uitzendt, n.l. een middengolf
programma en een FM programma welke hoofdzakelijk bestaat uit easy-listening-music. 
Ondermeer deze informatie ontbrak in een van onze vorige verhalen(dank Ingo). 
Welnu, van de vorige naar de volgende aflevering van het AFN verhaal namelijk 
AFN T.V., maar daar moet je nog 3 weken op wachten. paul Jan de Haan. 
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WEGENS OPHEFFING VERKOPEN WIJ 
VOOR DE PRIJS VAN F 8000,--

DE KDMPLETE INBOEDEL VAN ONZE STUDIO J 

SPECIFICATIES: 

2 mengp-anelen: 
a). TTI 2000 PROF, 7 kanaais met 

afzonderlijke toonregeling per 
kan aa I . 

b). Alecta Mx-665 menpaneel . 

2 Draaitafels: PHILIPS 374. 

3 Microfoons: 
a). PHILlPS inclusief statief. 
b). AKG 707C mono. . 
c). REALESTIC mono, incl. statief. 

Nagalmer met toongenerator. 

Dynacorl echocort met verschuif
bare koppen, regelbare tijd, toon
regelaar etc. 

Equal izer: MXR 22 regel ingen 
31 ohm - 16 K. 

• 

Ve rs t reke r: 
ATRON quadro 4 x 40 Watt, 
(ook te gebruiken als voorversterker) 

2 PHILIPS drieweg zelfbouw boxen. 

5 Cassette-decks: 
a) Phil ips met regelbare snelheid. 
b) 3 LLO 9 D'S decks. 
c) AKAI GxC 709 D 

Al les inclusief schakelaars, zeke
ringen, snoeren, cassette-recks etc. 

Het geheel is 
i'n- en opgebouwd 
• •• In een Uit vier 
delen bestaand 
meube I (L-vormi g) 

zoo 
"'" 

6Scm 

____ .,1_---, 

I~Oc. m 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Hugo de Slegte, 
Swaalingestraat 91, 4374 BW Zoutelande . 
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Door Hans Knot 

UIT DE KENNEMER VAN 11- 8- 1968 . 

RADIO VERONICA KRIJGT EEN NIEUr.; STUDIOCOMPLEX 

Als je het gebouw aan de Hilversumse Zeedijk van onder tot boven bekijkt, kr ijg 
je niet bepaald het idee voor een radiostation te staan . Maar bij de eerste 
stappen die je in het kleine gebouwtje doet , bereiken je de geluiden uit de 
installaties en dat brengt je een beetje in de sfeer van het station waar muziek 
in zit . 
Op de begane grond zijn een discotheek, die op het ogenblik zo 'n 60 . 000 platen 
bevat, verder nog een tweetal spreekcellen en de daarbij behorende technische 
ruimten en een speciaal kantoor voor de binnengekomen post en de administratie . 
In de spreekcellen, die de naam studio 1 en 2 dragen, zitten Lex Harding en 
Eddy Becker hun programma ' s op te nemen die ongeveer een week later via Veronica 
worden uitgezonden . Het gaat hen lekker voor de wind, alles loopt gesmeerd dit 
dankzij de vakkundige deejays en technici . Op de eerste verdieping treffen we 
Gerard de Vries aan die met de laatste voorbereidingen bezig is voor zijn 
programma Kookpunt . Behalve de grammof'oonplaten dient de deejay zelf ook de 
rekla~espots uit te zoeken die in zijn programma gedraaid moeten worden . Als 
alles op volle toeren draait zijn alle 4 studio ' s in gebruik . Het zoeken van 
verzoekplaten levert geen problemen op dankzij een uitstekend kaartsysteem, welke 
wordt bijgehouden doo r de meisjes van de discotheek . Zomaar een kleine indruk 
in het kort van een der verslaggevers van de Kennemer Courant in 1968 . 

12-10-1968- Veronica krijgt gezelschap. De Beatles op piratentoer? 

Geruchten willen dat de Engelse tieners zeer binnenkort weer hun dagelijkse 
dosis eigentijdse muziek zullen krijgen . Niet via Radio One , maar vanaf een 
eiland. Bekend is dat John Lennon voor zijn rust een eiland heeft gekocht, een 
onbewoonbaar rotseiland voor de Engelse kust . Bekend is ook geworden dat Paul 
Mac Cartney zich onlangs in Amerika een uitgebreide zendinstallatie heeft 
aangeschaft . Aan U de taak een en ander te combineren . Bovendien schijnt John 's 
juridisch adviseur nageplozen te hebben dat een soeverein eiland recht heeft 
op een radiozender . TIe zijn dus benieuwd. Inmiddels is een zekere Lord Sutch 
niet blijven stil zitten na de capitulatie van Radio Caroline . Naar men zegt 
heeft hij een boot gekocht, die in Tanger wordt uitgerust met zendapparatuur, 
die zo sterk is als Radio Luxembourg en dat hij bij Veronica in de buurt 
wil gaan liggen vanwege de bevoorrading . Lord Sutch schijnt al heel wat kontak"ten 
te hebben gelegd en oontracten te hebben afgesloten . Lord Sutch mikt ook op de 
jeugd van Engeland. De Franse jeugd is al veel te kort geschoten in de ze materie. 
Maar ook voor henschijnt iets te worden gedaan . In Oslo ligt een boot die met 
Amerikaans- Nederlands geld in gereedheid /uordt gebraoht om volgend voorjaar 
voor de Franse kust muziek en reklameboodschappen te gaan uitzenden . 

11- 7- 1968 
De commerciële sound van Radio Veronioa zal vanaf vo 1gende /'Jeek ook op ft!allorca 
zijn te horen . Vana.f de 15e juli zal Veronica op dit Spaanse toeristeneiland 
twee uur per dag een muziekprogramma gaan verzorgen met reclamespots. Het programma 
zal afgestemd zijn op de vakantieganqer op dit rustieke eiland . 
Er zal Engels worden gesproken, omdat neqent?:(! procent van de bezoekers 
Engelssprekend is . De eerste contracten voor reklamespots zijn getekend door 
een chartermaatschappij. 
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De Enge lse disc j ockey Tony 
Bl ackbur n zorgde kort geleden 
voor een fl inke verkeersgaas 
voor de BBC studio ' s in 
London's Port l and Place. 
Tony had in z ij n programma 
"7 o'Clock show" ve rt e lt da t 
hij van plan was te stoppen 
als disc jockey . Honderden 
mensen kwamen toen naar port-~~~~~ 
l and Place en stonden in koor' 
"Tony stay, Ton y stay" te roepe n. Tony Bl ackbu rn kwam naar buiten e n ve rt e lde de 
menigte dat hij wél van plan i s om te stoppen " va nwege de grote druk d ie dit beroep 
met z i ch brengt, maar ik heb het jaar er niet b ijgezegd " . Iede ree n ging opge l ucht 
weg, toen h i j ve rt elde pas i n 1997 wi It stoppen. 

Afge lopen maand had Tony Blackburn trouwens ook ee n klein hitje 
de song "1'11 do any thing" onder de a rti esten naam Le nn y Gambl e . He t 
10 jaar ge leden opgenome n en uit gebracht maar toe n onder zijn eigen 
d ie tijd flopte "1'11 do anyt hin g" grandioos i n de hitpa rade. 

OMROEPB IJ DRAGE IN NE DERLAN D BI JNA DE GOEDKOOPSTE IN EUROPA. 

met 
hij 

in Engeland 
plaatje had 
naam echt e r in 

Neder land is voo r wat bet ref t de hoogte van om roepbi jdrage ee n va n de goedkoopste 
l anden van Europa . Volgens een opgave van de Europese Radio Unie i s alleen En ge land 
goedkope r. In Nederland moet op dit moment 120 gu l den worden betaald voo r ee n 
gekombineerde kijk- en l uiste rb ijdrage. Per 1 jan uar i 1979 wo rdt dit 126 gu ld en. 
In Engeland betalen de kijkers na ar kleurentelevisie 89 gulden per jaar . Mensen met 
een zwa rt-wi t toestel hoeven maa r 36 gulden te betalen, terwijl e r in het geheel 
geen lui ste rbijdrage wordt gev r aagd . In a ll e andere West Europese landen moet meer 
betaa ld wo rden dan in Nederland. Het a ll erduu rste uit i s de Franse zakenman die een 
televisie toestel in zijn zaak heeft staan (539 gu l de n per jaar). 

NIEUWE ADJUNKT PROGRAMMALEIDER BIJ DE WERELDOMROEP. 
Drs. Frans Suasso de Li ma de Pr ado is per 1 januar i 1979 

benoemd tot adjunkt programmaleider bij de wereldomroep. 
Hij zal echte r al per I novembe r z i jn we rk starten. 

To t die dag was de heer Suasso (36) hoofd redakteur va n 
de Groninger Universiteitskrant. Deze taak had hij s inds 

<) . . . . q 1 januari 1978 . Eerder werkte de heer Suasso, die Russis ch 
~Io/, O~ heef t gest udee rd bij he t Algemeen Studenten Pe r sbureau en 

€'RELDOt<\~ als buitenlands correspondent voor het NRC Hande l sb l ad . Ook 
heeft h ij gedurende een ko rt e per iode gewerkt voor de KRO radio. 

SLECHTE ONTVANGST WERELDOMROEP IN SPANJE. 
Nede rlande rs in zuiderl ij k Spanje , die dagel ijks afstemmen op de 19 en 25 mete r band , 
om via de we re ldom roep het l aa t ste nieuws over Nederland en het weerber icht van de 
hee r Pelleboer te horen, he bben voo ral ' s mo r gens ron d ha lf negen een nogal slechte 
ontvangst. De zende r va lt vaak weg . De Neder l ande rs in Spanje k lagen vooral over 
veel te veel Neder l an dse po l iti ek d ie enkele we re ldomroep medewerkers in het ni euws 
doen. De Nederlanders, die al jaren in Spanje wone n, zeggen gee n interesse meer te 
hebbe n voo r de Nederlandse pol iti ek, maar mee r "voor gewoon Nederlands ni euws ". 
Were ldomroep medewe rker Pi et van Soest zi en zij als het proto t ype van ee n goede 
ni e uwsb renger via de kortegolf uitzendinge n. 

BRT ARMSTE OMR OEP VAN EUROPA. 
Bij de jaarlij kse presentatie van z ijn winterprogramma in Brusse l heeft BRT-program
madirekteur Ni c Bal er opnieuw op geweze n da t de BRT in feite de armste omroep va n 
Europa is. Daarom za l het de BRT noo it lukke n op te kunn en konkurreren tegen de 
buitenl an dse zenders van b.v. Nederland en Duitsland, zeker niet op het gebied van 
grote showprog ra mma ' s e .d. De heer Bal zei verder dat de BRT het ook niet van plan 
is om de Vlaamse ether t e overspoelen met kwissen, kom i sc he reeksen en k luc hten. Hij 
beseft wel dat het grote publiek voo ral uit i s o p gesuikerde kost en dat wat de BRT 
doet aan o.a. documentaires soms moeil ijk bij zulk publiek binnensijpelt. 
Toch trok de BRT voo r haar p raat show "Noordzuid", naast Johan Anthierens, Mies Bo uw
man aan . Nochta ns staat Mi es als geen goedkope presentatrice bekend. In Nederland 
kreeg Mies al gauw een ton gu l de n voo r een bepaa ld programma waa raan z i j haar naam 
ve rbond. Bi j de BRT zou ze, naar ver luidt, met de helft tevreden z ijn. 
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Om de laatste woorden uit he t vorige artikel over Radio 
Hol landia waar t e maken -dat we i n di t nummer misschien meer 
konden vertel l en - heb ik Tony Berk, direkteur van "De Hoge 

Noo t" opgebeld om hem te vrayen wat er nu waar is van 
al die specu l at i es ove r he t u i tzenden van hun p rog r am
ma's via Radio Mi Amigo . Tony ve rte lde: " He t moet maa r 

eens afgelopen zijn met dat ge r odde l en onz i n 
n i ge ve rh alen . IJe ma ken gewoon ee n alterna
tief Hilversum 3 programma voo r winke l centra, 

supermarkten en bedrijven met een horizontale 
p r ogramme rin g , e r bestaat gelukki g be-

r'1t./ifJ. langste li ing voor, ook bij ad ve rteer -
~ de rs, we maken pe r week 52 verschi 1-

,r:SE lende uur - prog r amma ' s d i e onde r l in g 
-rpIJr;., op e lkaar afgestemd z i jn" . 
I1 De programma ' s van Radi 'o Hol l and ia wo r den 

gemaakt op de Zeedijk in Hi Iversum, waar e~n komplete stud i o staat, 
d i e eens bij Veron i ca op de Utrechtseweg dienst deed , maar die na 
31 augustsus 1974 doo r J an van Veen werd gekocht om voo r zijn plezie r 

prog ra mma's te maken . Sinds maandag 23 oktober worden de Radio Hollandia programma's 
gedraaid in ver schi Ilende winkelcentra, supermarkten enzovoorts. 

Om 9 uur begint mej1 met ee n nonstop muziekprogramma waarna van 10 tot 1"2 uur 
Jan van Veen, van 12 -tot 2 uur Tony Berk, van 2 tot 4 uur I,i 11 Luikinga en van 4 tot 
6 uu r Joos.t den Draayer. De programma's beginnen ieder uur met "de hoogste noot" 
(de alarms chij f van het 's tation'). In de programma's hoor je commercials van o.a. 
l1uziek Expres, K-Tell, Camel s igaretten, Samson Shag, Gerard de Lange ., Audio Sonic 
ge luidsapparatuur e n Goudhaantje van Herman Kraamer. 

Dp zaterdaq beg .int Radio Hollandia om 10 uur met twee Clur Marc van Amstel 
(d i e overi gens op 
28 oktober doo r 
Oick de Graaf werd 
vervangen) waa rn a 
van 12 tot 3 uur 
de Radio Hol l andia 
Top 50 door Joost 
den Draayer of IJill 
Luikinga wordt ge 
presen teerd. 
0," hoogste d r ie 
nummers worden de 
he Ie week i n de 
programma ' s 
ged raai d a Is "het 
s upe r tri 6". De 
zate l'dag program
me rin g S I u i t om 5 
uur en Radio Ho l 
l and ia le ve rt op 
;:olldag v i e r uur 
programma met Jan 
van Vûen en Tony 
Berk . Als een be
drij f de progr am
ma's van Radio ' 
Ho ll a ndi a wi I t af 
spelen, dan hoeft 
dit bed rijf niets 
te beta l en. 

... ,.,., ... : .. , .......... . 
...... ..... , 

, ... 

hifiboxGn 

20 



Al leen het retourzenden van de afgespeelde cassettes wordt door het bedrijf 
betaald. De enige eis die "De hoge Noot" stelt is dat alle beste lde programma's 
op een aanvaardbaar geluidsniveau wordt afgespeeld zodat de reklame-boodschappen op 
een effectieve manier bij de luisteraars doorkomen. De adverteerder heeft er ten~ 

slotte baat bij omdat hij degene is die Radio Hollandia financiert. 
Tot zover de konkrete feiten over Radio Hollandia, een onschuldige tapeservice 

(zoals het ook bij hun beeldmerk staat vermeld) die alleen maar een alternatief 
voor Hilversum 3 wi lt zijn en het is eigenl ijk een schande dat het op deze manier 
moet gaan, zolang Nederland nog geen commerciële radio heeft. 

Tot zover ook de ontmaskering van Freewave wat betre ft de gerucnten over het 
eventueel uitzenden van de Hollandia programma's via Radio Mi Amigo. "De Hoge Noot" 
weet van niks en ook Mi Amigo weet nergen s van. Mochten er toch andere dingen gaan 
gebeuren, dan weten wij het ook niet meer. Mijn dank gaat uit naar Tony Berk voor 
zijn hulp en de Te legraaf voor het gebruik van de foto. Ton van Draanen. 

RADIO POPULAIR IN FRANKRIJK? 
Niet zoals in Nederland gebruikeI ijk ieder kwartaal, maar ieder jaar komen in Frank
rijk de populariteitscijfers uit. We noemen dit in Nederland wel de kijk- en luister
onderzoeken. We l in Frankrijk worden deze cijfers samengesteld door de luisteraars 
een een bepaalde commissie die een cijfer geeft betreffende de kwaliteit van de 
programma's. De commissie heeft een slechte waardering in het algemeen. Me n vindt 
dat de programma met grote snelheid in kwal iteit achteruitgaan. Ook de publ ieke 
opinie is bijna tot een nulpunt gedaald. In 1974 werd er een spec iale produktie 
maatschappij, de SFP opgericht, dit naar aanleiding van de spI itsing van de televisie 
in drie netten. Met een verl ies van rondom de 1.00.000 per jaar de SFP is zeer 
verontwaardigd dat de 3 netten bijna geen der produkties van deze speciale maat
schappij afneemt. , men werkt I iever met eigen krachten of koopt produkties van derden. 
Dit is in prijs 30 tot 40 % goedkoper voor de 3 netten. Het gevolg is dat Jean Charles 
Endine, de direkteur van de SFP is gaan praten met de Franse Minister President 
Estaign. De eis van de SFP is dat de 3 netten van de Franse Staatsomroep verpl icht 
worden gesteld 98% van hun produkties af te nemen van de SFP. Het gevolg voor de 
luiste raars in Frankrijk is dat ze het afgelopen aantal jaren hoge luister- en kijk
gelden hebben betaald i .v.m. het runnen van de SFP, manr dat deze produkties van 
de SFP bijna niet gebruikt zijn, De regering van Frankrijk zal zich over dit probleem 
buigen gaan. 

OMROEP MAG MEER BESTEDEN IN 1979 DAN BEGROOT WERD 

De omroep mag volgend jaar 847.350 gulden meer besteden dan zij zelf had begroot. 
De minister van CRM maakte onlangs bekend dat de begroting voor 1979 met 6,65% 
mag stijgen. De omroep had op 6,5 % gerekend. De NOS wil toch pleiten voor nog 
meer extra geld omdat zij het onredelijk vindt dat Veronica wel 7,5 miljoen 
gulden krijgt voor haar zendtijduitbreiding, terwijl de IKON (een uur meer per 
jaar), Humanistisch Verbond ( 7,5 min per week) en NOS (10 minuten per dag voor 
gehoorgestoorde n) daarvoor geen vergoeding krijgen. 
De verhoging van het percentage leidde in de bestuursvergadering tot grote ver
warring. De raad van beheer wilde blijven uitgaan van 6,5 % begroting omdat men 
anders in tijdnood zou komen. In een gesprek met de minister zouden later wijzigingen 
kun~en worden aangebracht. Bij stemming bleken de kampen beiden uit 11 man te 
bestaan. Binnenkort wordt verder gesproken over de begroting. 

BARRY HUGHES IN SPORTQUIZ? 
Jos van der Valk heeft plannen om in het televisieseizoen 1979-1980 een sport
quiz uit te zenden. Als presentator is Barry Hughes gevraagd, trainer van Haar
lem en echteenoot van VARA medewerkster Elles Berger. Over de inhoud e.d. is 
nog niets bekend. 
WEER EEN NIEUWE MINI OMROEP VOOR NEDERLAND. 

In de grote wi rwar van mini omroepen heeft weer een nieuwe kleine zendgemachtig
de zich ingemend. De Gereformeerde kerken Vrijgemaakt Buiten Verband, hebben bericht 
ontvangen dat zij met ingang van lapri I 1979 kunnen beschikken over 3 uur zendtijd 
voor radio en drie kwartier zendtijd voor de televisie per jaar. Het is de bedoel ing 
dat deze zendtijd ook uitsluitend wordt besteed voor het uitzenden van kerkdiensten 
en niet voor andere programma's. De zendtijd is afgestaan door de IKON. 
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Eigenlijk zou deze af Zevering van Radio-Aktief een andere titel moeten hebben, 
want deze keer vertel ik jullie over de Amerikaanse televisie . 

Kabel-TV, Pay-TVen Qube. 
Kabel-TV: 

Van de ca. 80 miljoen Ame rikaans e hui sgezinnen, krijgen momenteel 13 miljoen hun 
TV-programma's aangeboden via kabels, te gen een maandelijkse bijdrage van ongevee r 
8 dollar. De steeds heftige r word e nde opmar s van kabelte l evisi e be rust voor ve l e n 
op twee v oord e l en, t.W. a)een bete re ontvangstkwa li teit en b) een grote r e programma
keuze. 
Kabeltelevisie heeft de meeste vooruit gang geboek t op he t Ame rikaanse platt e land, 
waar de normale ontvangst slecht tot zee r slecht i s en in de voor s t ede n, waar de 
kabel s tamelijk goedkoop aangelegd kunnen word e n. Me n schrikt e rvoor t e rug om t e 
gaan investeren in he t aan l eggen van kabe ls i n de gr oots t e steden, waar de aanleg 
te duur wordt en de mens en r eeds t evreden zijn me t een naar ve rhouding to ch al 
tame lijk gr oo t pr ogramma-aanbod (vijf of mee r grati s ontvangst-kanalen via de " e th e r".) 
Sommige kabel-TV-onde rneminge n (in Dayton -Ohi o e n in Woodland s - Texas) zijn al zover 
gegaan, dat men bewakingsdiensten verkoopt . Deze lfde coaxiaal-kabe l die het 
televisie signaal naar het TV-t oes t e l tra nsport eert, kan ook ee n stroompje gegevens 
dragen in t egenove rgestelde ri chting . Zo kunnen b.v. signa l e n van brand - o f 
inbraaka l arminstallaties bij de abonnee thui s opgevangen en door het 
kabe l-TV-h oofdkwartie r doorgegeven worde n. He t sys t eem in Wood lands is al zo effek 
tief gebleken, dat men de mens en thui s moest op be ll en met de me ded e ling, dat er in 
hun kelder iets brandde. Door deze effektivitei t van het systeem werd de premie van 
de p laatselijke brandve r zeke ring in t otaa l met 25% ver laagd. 

Pay -Te l evision: 

De z . g. "Pay-TV" ze t nu echt door in Ame ri ka . Waren e r in 1973 nog maar 16.000 
abonnees, nu in 1978 zi jn he t e r r eeds 2 miljoen. Me n streeft ze lfs naar 8 miljoen 

, abonnees in 19 83. 
Pay -TV ve r koop t als het ware ee n ex tra televisiekanaal aan me nsen, die daar gemiddeld 
10 dollar per maand voo r over hebben. De gr oot s te attraktie voor deze abonnees is, 
dat de gehe l e familie de ni euwst e film s in de huiskame r kan bekijken en wel onver
kort en niet onde rbroken door r ek l ame f l itsen, t e rwijl de maand e l ijkse bi jdrage l age r 
ligt dan een gezamenlij k bioscoopbezoekj e . Andere attrakties op he t Pay - TV be e ld
scherm zijn: kind e r pr ogramma's later in de middag, sport , exklusi eve nachtclubshows 
en desgewenst de hard e r e pornografie. 
De grootst e l ever ancie r s van Pay - TV-programma ' s zijn Home Bo x Office (HBO)en Showtime. 
De mees t e Pay -TV-diensten maken geb ruik van kabe l tel evisie om hun k l an ten t e 
be r eiken, omdat het dan be schikba r e aantal kana l e n vee l gr oter is dan bij he t 
conve nti one l e "ethe r" systeem . 

Nog een voord eel van Pay-TV berust op het feit dat fi l mp r oduce r s hun produktiekosten 
budget aanmerkelijk kunne n ve r hogen door de t e maken films voorshands r eeds t e 
verkopen aan Pay-TV. Zo heeft HBO nu al ge ïnve s t eerd in de films "Ha t ershi p" en 
"The Bell Jar". 

Jan Ko oistra 

RAD I 0 AMATEUR . 
Gedurende drie maanden zijn in Würzburg in Be i e re n vrouwel ij ke radi o amateurs op de 
11 meterba nd be led i gd en uitgenodigd 1 i ever a l s pub l i eke vrouw te gaa n we r ken dan 
thuis rond te hangen. Wege ns dit schaamte loze programma en nog andere s trafba re 
fe iten i s ee n ma n veroordeeld t ot acht maa nden voo rwaarde lijke gevangen i s s traf . Een 
po li ti emar, d i e ze l f r ad i o amateur i s hee ft de man i n zijn vr i je tijd o pge spoo r d . 
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De heer ,van Empe len van de" 
ReD begint i'n ' Den Haag al . ~ 

een zéér beken,de "pe rsoon-
I ij khe i d" te worden. 

, ,- . Op ~ zaterdag , 4 november was ' het weer '. ': 
zover. Het jaGhtseizoen op de bekende zender .t: 

" j. 

, 

-
. , 

"H I RO" 'we rd wee' r voor 'geopend ve rk, I aa rd' . 
In de Majubastraat werd de heer van Empelen herken~ 
door ,twee "voorbijgangers". Een, 28 jarige e:lek'tro-
technicus en een 17 Jarige ba~kbediende sloegen op 
de vlucht, maar ,dankzij de medewerking van de Haag
se pol i tie . werdèn bei de personen gegrepen en naar '1 

het bureau gebracht. In een woning trof men. Wqt " , 
........ ~.~. onderdelen aan en elders werd een restje 'vitale' onder-

, ',0. -:', delen ge \(on dl1f 10 Teg,en ~ e 24 jar'[ ge hoofdbewoner werd evèneens . 
proces verbaal opgemaakt. Na een...ve·rhoor werden de twee jongelui rond 8 uur J s avonds 
weer vrijgelaten. Zondag 5 nove~ber was de HIRQ, alweer in de lucht met een tijdelijke 

, noodzender op kanaal 9, want niemanp .houdt de Hl RO tegen ~ ~ ~ ~ ~! , 
Minder bekendheid 'geniet' de ' heer van Empelen In de Abep lstraat, Ananasstraat, 

Heemskerkstr ~ at en Valkenboskade waar hij diverse zend-installaties in beslag nam en 
proces verbaal' tegen de eigenareh ' I iet opmaken , , 
BELGEN DOOR FERRY MAAT DE, MIST IN. ~," A 

Op de mistige TROS-donderdag van , 2 november ' grapte .Ferry Maat in , de TROS Top 50 ' 
dat de veerdiens't Zeebrugge - Mi Amigo we,gens te dikke mis\: gestremd was. Kort daar" 
na werd Bokkebroek in Playa de Arp overladen met telefoontjes van verontruste Belgen • 
Nadat he,m een ,en ander duidelijk , werd moest Maurice er e<:n , telefoon'tje aàn wagen ; 

~, , ' 

zodat Ferry Maat dit bericht om half zes ko~ rectificeren. 
RADIO STAD AMSTERDAM GEEfT OPDRACHT TOT BOUW FM-ZENDER. 

Radio STAD 'Amsterdam heeft aan Nozema/~TT opdracht gegeven: tot de bouw van een 
, FM-zende r voor STAD. ;; De bouw .' i s moge J'i jk geworden door mede,werki ng van de mi n i ster 
van CRM, die een meerjarige 'l)arantie aan STAD' heeft verleend. De bouw van de FM-zen-
der moe.t ip het najaar van 1979 gereed zi)n. Om de overgang van midd, ngol f naar, FM 
te ve rgema kkè I i j ken z.;I1 STAD ~ d.;ln vgo rl op i g op twee f req uen t i ~s · g.;la,n';l':,I: ~ !,: nden " daar .. 
na wordt de !'I i ddengo I f-zende r aan Zee land ,besch i kbaar geste I d voor de daà r i,n op
richting zijnde regionale omroep Zeeland. 
"KON ZWEERT !~L~V' S I,ESU'I S AF.. ~, ., , ' '. ' . , 

De IKON ral de viJf ' vrijdagavonden van december geen ' televisie ultzencllngen ver
;lorgen. IKON televisiedi rekteur W.Koole heeft daartoe moeten beslui teh, omdat zijn 

, omroep de tgegemeten.,zerydtij'd dit jaar al met ruill1 12'% , heeft overschreden. Het is 
":' voqr h~ ! t: ' e .e ' rst da , ~ een omroep uit schuldbewustheid vrijwi 11 ig van zendtijd afz1et,. 

!1<.: , ;'û'I:rSPRAAK BRUGSE R.ECHTBANK IN VERBAND MET MI AMIGO ZAAK. 
t • { 1 

':~:"'~ . , Maandag 6 , nove!ll\;)er .sprak de 'Brug::;e Rechtbank het vonnis uit in 
, ','i:verbànd met het proces ,dat was. ing'e,sparmen tegèn 10, personen , di ~ , 
";;: '" verêÎacht weJ;"den om het radioschip mv Mi" Amigo. te hebben o.nClerho.uden 
<" door leveringen van diensten en/of , personeel. De , Zeebrugse reder 
_. Gerrrtain Van Ackx we,rd vrijg e sproke ~ voo.r wat betreft de vaaiten die hij 
• ondernam naar' de Mi Amigo. 'vanuit Zeebrug ge in 1976. Do.clt hij ' werd we l , 

,veroo.rdeeld vo,or de vaarten ondernomen met de sloepen Vita Nova en 
Ho.sannah tussen 5 en lB maart '1977 f- H~t vo.nni s luidde 3 maanden ' 
gevangeniss'traf met ui tst;el van 5 j aar en èen geldboete , van 6,0: 000, fr 
(f 4000/00). Hetzelfde vo.l'lni& werd uitgë spro.ken tegen André Van ,Lul 
reder te Oostende .... dewelke 8 vaarten o.ndernam e'n zijn assistent Hektor 

, Snauwaert eveneens uit , OQstende.. , Een vis'ser en een technicus I,lit 
Oostende werden, respecf iElvelijk v e roo.rdeeld tot 1 maand gev1mgeni::;sttaf 
met uitstel en een geldboete van 12000 fr (f BoD/eO). Twee Nederlandse 

',ex Mi Amigo. discjockeys kregen dezelfdé , poeten van 12000 fr (f BOO,OO} ,. ' 
, Dri~ ,adverteer~ers werden' vrij g'es,PrOken. Eén èriidat men niet 'kon', , ' , " 

" bewl.Jzen dat hl.j Vo.or de uitzendingen had betaald. Een tweede omd.at 
, ' dez~ dacht dat Mi Amigo met de wet in orde was, hij had irruners vanuit 
,;spanj e, do.ch ZOndero.~e~e~nkq n;t §t de toelating "gekregen , V~inuÜ Pla1a ', de 
': ,Aro. zl.jn Ml. AJ)ll.gO aktl.v'l.teit voort te'" zetten. , 
. ' 
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