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Ha.U.o viUenden,
HieJt -U WeVL een nieuwe Fltee.wave. U veJtwacM: n~WLUjk
da;t IUj vol I.>to.ILt me:t
in6o/Una.Ue OVVL Radio M<. Anu:go, maalt dan
komt u eJt bekruu:.d a6 , want wij van Flteewave vinden het nuttelooI.> om a.U.e.!tlei
I.>pecula.t<.e.'-> te gaan vVt:te..t.e.en OVVL deze
zendeJt . We kunnen wel lange vVLhalen
oveJt de a~kop
~ n eert
gaan I.>ewjv~
n<-e.uw zend'-> clUp, dat eJt rueuwe j -tng.l eA
gemaakt uj n, da;t de Mi Am-tgo wolLdt opg efmapt enz .. . Maalt al'-> MMe ] aeo bI.> ,
Rob Hud'->on en He.Junan de Gltaaó On'-> veJtte.Uen dat ü j lUeJt nie:t.6 VM weten ,
wat heeM het dan vOM nut om te gaan
I.>peculeJtert? Elt wolLdt de laa:t'->te :tijd al
genoeg geApeculeeJtd in de peM , .met de
Haag'->e. COLllLant en de TeleglLaa6 -trt de
vOMhoede . Na:tuLlILUjk -U het VM de
kILanten een goed MeM: om oveJt Radio
Mi Am-tgo te I.> cwj ven, maalt ~
onze
eigen men'-> en deze. klLante~bV.-<cM:
gaan
uitzoe.kert WOltdt alle.'-> dJUedubbel tegengeAplto~n.
Ook de Enge.l'->e ~ant
I.>chJUjven Itege.lma.t<.g oveJt M<. ÁnKgO en
CMoüne. I n de VcU.e.y Te.l eg/taph I.>tortd
te tezen dat eJt geitVLatM pltoblemen ujn,
maM de hoo6dzaaf1. i'-> toch het ge..f.d om de
. I.>ta.t<.on'-> te OrtdVLhouden. Het enige wat
wij u met zekVLhud fwnne.n vVt:te.Uen .u,
dat eJt op dit moment a.U.een 3 Ertge.l'->e.n
aan booltd zijrt en dat eJt nie:t.6 -U gebeLllLd aan de g eneJta;toltert. Het uet VL
naM lu.:t dat Radio Mi AnKgo/CMoüne
voolL.f.opig niet zuUen .:teJtug fwmert irt de
etheJt. OndartM dat he:t I.>W i'-> op de 31 9
metVL zal On'-> volgertde nummVL toch -i.n
he:t .teken I.>taan van he:t 5 j M-i.g beAtaan
van M-i. Am-i.go, maM dat meJtkt u van
z e.? ~
wel . Wat dit nUn1meJt be.:tILeM kunnen w-tj
u veJt:te.Uen dat he:t vot I.>:taa:t met alg e meen Itadio- en tûevi'->ienieuwl.> . Loui'->
S:tu'->tVL -U in de mate.JUe gedoken oveJt de
6ltequenUe w-uI.>e.lingen van 23 nove.mbeJt .
j . .e., WaMovelt u :twee inteJ.'->Ia~
pag-tna
pagina'I.> kunt lezen . VVLdVL v-tnd je nog
2 pltachtige noto ' I.> van KeeA BOILILe..t.e. en
van de
de beloo nde do~netkig
MV M-i. Am-i.go. VVLvotg en'-> vindt u op
pagina 22 op vVLzoe~
de ~et
a6~ev
iUng van een nieuwe (I.>clUjven)~
.
We beginnevl deze I.> e.JUe Inet de -tnm<.d
d ~
opgehe.ven tlLoe:te.l'->chAjve.n en AVRORTV:tipl.>
Weg en'-> de I.>teed'-> glLOtVL wOJtdende kOl.>ten
waMVOOlL de JtedaWe geplaa:t'->t WOltdt , om
u een goed en veJtzoltgd blad te kunnen ..
aanbieden . Zijn wij genoodzaakt de plL-tj zen van het üdmaa:t'->chap iet'-> op te
vo elten . Pelt hal6 jaM = 8 Fltee.waveA
kol.>.t het Li.dmaa:tl.>chap u nu 6 16, - - (2 40BFJ
Pelt jaM = 16 ~
6 30,-- (450 BF ).

Veel leel.>plez.{ e/t.

Ve Redak:t-i.e .
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Zaterdag 11 november kwamen zij in het Turfschip te Breda bij e l kaar. "Zij" z ijn
dan de radio-amateurs al dan niet geo rganiseerd in de VERON (Vereniging voor Experimentee l Radio Onderzoek in Nederland). De grote belangsteIl ing voor het zendamateur i sme blijkt niet alleen uit het grote aantal bezoekers op 11 november maar eveneens
uit de spectaculair te noemen groei van het aantal VERON leden. Zo telde Nederland
voo r de tweede wereldoorlog nog geen 1000 amateurs , terwijl er thans per jaa"r ongeveer 1000 gel i censeerde zendamateurs bijkomen. Bovendien ve rwacht me n dat dit aantal
in de toekomst in relatief op zi ch t nog eerder zal toenemen dan verminderen.
Daar in Breda was het dan ook een tl"effen van talrijke ra dio-fanat i ci die niet
al l een hun erva ringen uitwi sselden, maa r tevens kennis konden maken met de nieuwste
technische ontwikkeling op hun gebied. Hier voor was name lijk een uitgebreide beurs
"Amrato" waarin met name het visueel maken va n radi o-s i gnalen (b.v. het omzetten van
morse-signalen in l etters) een belangrijke plaats in nam . Tevens vonden er in de
congreszaal van I t Turfschip diverse in le id in gen plaats. Met name de openingsrede
van de de a lgemeen voorzitter van de VERON, Ir. Ph.J. Huis, l everde nogal wat
act ual iteitswaarde op. Zo stelde hij dat de ver houding PTT t.O.V. zendamateurs niet
zo best is. (En wij maar denken dat ze de beste vrienden waren!) "Er bestaat" aldus
de heer Hui s , "een vers l echterde overlegsituatie met vooral de
Radio Controle Dienst van de PTT. De samenwerking verloopt
uiterst traag en moeizaam. Zo is bijvoorbee ld over de nieuwe
machtigingsvoorwaarden voor de zendamateurs, d i e vo l gend
jaar worden ingevoerd, tot nu toe haast geen over l eg
gepleegd met de amate ursverenigingen".
De heer Huis sprak de vrees uit, dat in het kader
van de nieuwe machtig ingsvoorwaarden de aansprakelijkheid voor storingen in niet - ontvangapparatuur bi .i der den vermoedelijk primair bij de zendamateur zal wo rden
gelegd in plaats van bij de fabrikant, die veelal met
onvoldoende ontstoorde apparat uur op de markt komt.
Tevens v reesde de VERON - voorzitter, dat aan de door amateurs zelf gebouwde apparatuur dusdanig hooe technische
e i sen gaan worden gesteld, dat ze l fbouw haast n iet meer te
verwezenÎ ijken i s. Ir. Huis zei voorts, dat naar zijn mening
een strenger optreden van de PTT tegen de verkoop van verboden
zendapparatuur gewenst is. "Ondanks het verbod om zonder
"
macht iging zendapparatuur te bez itten of aan n iet - machtig in ghouders t e verkope n,
wordt in vele win ke l s zowel 11- als 3-meterapparatuur te koop aangeboden en zelfs
zendapparatuur voor de 2 meter-amateurband. Door de nog steeds toenemende act ivi te iten , zelfs met zeer groot vermogen, op de 11 meterband (27 Me, pi raten), wordt veelal storin~
i n de naaste omgeving van de piraat veroorzaakt, waarvan de dichtsbi jwonende zendamateu r d ie off i c i ëel bekend en aan z i jn antennes ook herkenbaar i s , de
schu ld krijgt, terwijl de p iraat zich schu il houdt", il ldus de·VERON-voorzitter.
De staatssecretaris van verkee r en waterstaat onderzoekt momentee l de moge l ij kheden om ook in Nederland te komen tot een zgn. Citizens Band of Burgerband, waa rop
met bepe rkt vermogen en onder bepaalde andere voorwaarden mag worden gezonden,
zonder dat men daarvoor een proeve van te c hnische bekwaamheid behoeft af te leggen.
De PTT zal hieromtrent voor 1 januari 1979 een advies uitbrengen.
"Wij hopen", aldus de VERON-voorzitter, " dat men bij de besluitvorming hierover
er re kening mee houdt, dat deze burgerband niet te dicht bij één van de amateu rbanden zal worden gelegd". De heer Hui s vreesde over i gens, dat als de Burgerband een
andere frequentie krijgt dan de 27 MC ( 11 meter, de band, waarop thans de meeste
piraten opereren), de huid i ge pi raten n iet van de 27 MC-band verdreve n zullen worden.
Tot zover enkele belangrijke passages uit de openingsrede van de VERON-voorz itter.
In de loop van de dag kwamen diverse radio-amateurs (ook uit andere lan den) op het
podium, zodat ook de buitenstaanders (ofvlel de niet VERON leden) een duide l i jker
idee kregen van deze inte ressante hobby." Het meest treffende van deze VERON bijeenkomst op 11 november was voor mi j het grote ent housiasme voor het radio amateurisme.
Dit was ze lfs zo groot dat- het een "besmettel ijke in v l oed" had!
Ja c ZOOl.
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Kabel-TV, Pay-TVenQube.

(vervolg)

Qube:
Het tel evisie-systeem van de toekomst wellicht l eeft nu reeds en is operationee l in
Columbus (Ohio). Het experiment van Warner Communication (een zusje van de beroemde
Warner Bros) wordt Qube genoemd, hetgeen gee n enkele v e rd e re b e t eke nis he e ft, zij
het dan dat het lekker in het gehoor ligt. Het syst eem koppelt t elevi s ie aan
comput e r s en stelt de kijkers in staat mete e n op h e t signaal t e r e age r en. Momenteel
is het reeds ingebouwd in Warner's kab e lt e l evi s ie-n e t in Columbus. Tot du sver hebben
?O.OOO va~
totaal 27.000 aang es lot e nen op h e t kabeltelevisie-net ing esc hr even oP .
Qube, wat bijna 11 dollar pe r maand e xtra kos t. Men kri jgt daarbij de bes chikking
over een kl e ine computer-terminal in de groott e van een pocke tb oek . He t paneelt j e
heef t 30 knoppen voor pr ogrammakeu ze e n be langrijk e r nog, vijf antwoordknoppen om
de instruktie van de kijke r t e rug t e v oe r e n naa r de computer . Ti en knoppen zijn
bestemd v oor de normal e TV-programma' s v an Columbus en and e r e ste de n in Ohio, tien
voor Pay-TV en tien voor kanal e n me t programma's waarop men desgewe nst me te en kan
r eage r e n, de z.g. BMA-kanalen ("Beeld met Antwo or d"). I edere zes seconden do orz oe kt
een computer het totale systeem en r egistree rt we lk kan aa l op welk TV-toestel thuis
b eke ken wordt. De pro gramma' s op de Pay-TV zijn gep rij sd in div e rse klas se n, zo dat
d e comput er va s t kan st e ll e n hoeveel geld door hoevee l kijkers betaald zal word e n
voor een bepaald programma. Om ee n recente film te ku nne n zie n, kost dat de k ijker
31/2 do llar, t e rwijl men 1 dollar betaald voor een "gouwe ouwe ". Voor ande r e
pr ogramma's gelden weer and e r e pri j zen. Zo bieden vie r unive r siteiten in Columbus
akademische opleidingen via éé n van Qube ' s Pay-TV-kanal e n . Dege ne die daarvoor de
knop indrukt, krij g t ee n r eke nin g thuis gest uurd voor de kursus, alsmede s ch riftelijk
l esmat e riaal.
Daarnaast zijn wee r and e re ab on nees en t housiast ove r de ti en "bee ld met antwoord"
kanal e n. Programma's op de ze kana l e n kunn en door de kij ke r ogenb li kkelijk via de
antwoordknopp en beînvloed word e n. Zo kan men talentenjachten op he t scherm vanuit
de stoel tl.uis gez ame nlijk beoord e l e n. Me n ka n mee bes li sse n ove r het we l of niet
doorzett e n van ee n be paald se ri e -programma of een keuze maken uit een aa ntal
alt e rnati eve prog ranooa' s voor d e volg ende da g. (Te de nk en valt aan prij s ve rg e lijkend e
programma's in b.v. de auto - , wa smach ine - of vo e dse l br anche) . Daarnaast kan men zijn
stem laten horen inzake bepaald e be l ei dsbes li ssinge n, ook al hebben ze s l ec hts
betrekking op ee n be paalde wijk. Want juist door de mogelijkh e den met de aangesloten
comput e r, kan men bepaalde pr og ramma' s allen t oeganke lij k make n voo r de
TV-toestell en in di e wijk. Ook dee d me n r ee ds e nkele s ucc esvo ll e poging e n om de
kijkers dire kt t e be tr e kken bij ee n t onee lstuk, waarbij me n telkens aan moes t geven
ho e het verd e re ver l oop van he t betreffende t onee l s tuk zich zou ontwikk e len. Tevens
zitt e n in de aanges lot e n comput e r ee n dri eh ond e rdtal spe ll e tj es opges la gen en kan
men desgewenst zelfs h e t thuiskijke nd publiek nog verdelen in twee groepen, waarbij
de e ne groe p t egen de andere speelt . Ook b estaa t r ee ds de mogelijkheid om vanuit
de luie stoel boodschappen te do en. Het TV-b ee ld verto ont daart oe de goe deren en
een druk op de knop krijgt men de gewenste goe de r en plu s de rekening thuisbezorgd.
Binnenkort wil me n bij Warner de Qube's -b ewakingsdi e nst en invoeren. Naast de branden inbraakalarmsysteme n, kan me n dan ook z.g. "pani ekknoppe n" overa l in he t huis
install e ren. De abonnee kan dan via de comput er ee n noods e in geven b ij b.v. een
hartaanval.
Binnen e nk e l e jare n wil men ook de lokal e bank in het systeem opnemen , zoda t de
abonn ee o p i eàe r gewenst moment zijn banksaldo e . d . op het sche r m kan l ate n
ver s chijne n. Te ns lott e za l Qub e z i ch ook wa gen aan de Britse v ind ing ' ''Vi ewdata'':
ee n systeem waarbij all e rhand e informatie verkr egen kan worden vanuit ee n ce ntrale
data-bank, hetgeen kan vari ër e n van wi skundig e form ul e s t o t datum e n aanv ang van
ku ltur e l e v oo r ste ll i n ge n.
Jan Kooistra
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Zo even mijn doktersrecept (p i Is of zo iet s) aan de ka nt en de pen i n de hand.
Rijmen en d i ch t en zonder m'n hemd op te li chten, maa r nu even gewoon.
Hallo luitje s aan de overkant, nou dat is eigenl ijk ook ni et waar, wa nt ik
gen i et van een we l ve rdi ende vakantie in Playa de Aro e n de rei s van de Mi Amigo naar
Bi Ibao viel ook niet mee, we he bben twee keer storm gehad en natuurl ijk ook moo i
wee r zodat we de Fran se kust konden zien. We zijn een haven bi nnengeva ren voo r benzine, eten e n natuurl i jk gemeen te pi Is in te s laan, dat was in Pe rros Guinee e n dat
i s in Bretagne bij de Kanaalei lande n en j e ko n merken dat mi jnheer Vi sser oo k een
t i jd geen bier had gehad ui t de tap, je kon wel zegge n dat hij ero nde r g i ng li ggen,
maar dat i s weer een ander ve r haal , de schade hebben we weer ingehaald !
Toen we aankwamen in Bilbao waren de spa njaarden aan het s tak en en aan het pro testeren, ik ge l oof voor de v rij e radio.Je kan trouwens merken dat de zome r voorbij
i s en dat een hoop toeris ten weer aan de a r beid zijn. Hoe vonden jul I ie trouwen s de
foto van de gene rat or? Hij i s ge loof i k iets g roter dan die van de Aegi r.
Di t keer laat i k jul I ie kennis maken met twee foto's die ik vanuit de mast heb
genome n, ik moest toeval I i g naar boven want de kat van de buren was de mast ingeklorr men en die mocht i k eru i t ha le n. We z ijn ve i I ig beneden gekomen met de n ieuwe I i ft
die we pas hebben . 0 ja, de rolt rap naar de s laa prui mt es i s in bestelling en dan
nog ee n ding. Toen Mar c Jacobs een bad wi Ide nemen in onze kapotte diepvries heeft
hij gemerkt dat hij het weer deed, want voorda t hij erin s t ap t e ha d de technicus
de diepvr ies gemaa kt en aangeze t mét water e rin, ik ge loof dat Marc voorta an ee r s t
kijkt of de stekker er in zi t. Tot slot, al s je precies wi It wet e n wat er gaan de i s
met Mi Amigo, dan moet je je abonneren op Freewave en ni e t op de krant.
De groetj es , aju parapluie en rijd voorzichtig achteruit.
..

•
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PLANNEN NETONTKOPPELING ZIJN SERIEUS TE NOEMEN
Over één jaar, zo is de voorlopige opzet, moet alles klaar zijn voor de
theoretische invoering van het plan' Schoonhoven'. De NOS is op het ogenblik bezig met pogingen een scheiding van Nederland 1 en 2 in haar programmaschema te verwerken, nadat de programmaleiders al hun wijsheid over de ideeën
van hun KRO-kollega Schoonhoven hadden laten schijnen. Tegen het plan om
Nederland 1 in de toekomst ergens in de middag te laten beginnen en om een uur
of 10 te laten stoppen, en Nederland 2 te laten uitzenden van half acht tot
middernacht, bestaat tot dusver niet veel oppositie. Slechts één omroep is tegen
de plannen en over een maand of zo hoopt men uit de problemen van toepasbaarheid van de plannen te zijn. Dan is alleen de techniek nog een kwestie.
Het plan ontstond een jaar geleden, temidden van de zorgen waarin het verbieden
van de STERreklame voor de klok van 7 uur de omroep had gedompeld. Schoonhoven
lanceerde toen een plan dat officieel netontkoppeling ging heten.
De dienst kijk- en luisteronderzoek van de NOS wijdde er een opiniepeiling aan
de technische afdelingen bekeken het uitgebreid en nu is het zover dat het
idee van Schoonhoven het enige plan is dat in staat is zonder revolutie het
aangezicht van de televisie in Nederland te veranderen. Daar kan zelfs de komst
van de VOO niets aan veranderen. Wat wel een sta in de weg kan zijn, is het
ontbreken van het benodigde geld. Het is niet veel, maar net genoeg om een spaak
in het wiel te steken. Het lijkt volgens Schoonhoven mogelijk een klein percentage
van de totale omroepbegroting de kijkmogelijkheden uit te breiden. Een paar man
erbij en enige technische voorzieningen. Als de omroepen indertijd, met de
beloften van nieuwbouw in 1979 voor de ogen, de Vitusstudio niet hadden opgegeven,
was er niets aan de hand geweest. Maar met enige welwillendheid en b.v. een
reportagewagen is wel een oplossing te bedenken.
Wat dat betreft lijkt het niet onmogelijk dat er een samenhang bestaat tussen de
zendtijduitbreiding, die met de komst van de VOO gepaard gaat, en de pogingen
van de omroep om die zendtijduitbreiding vergezeld te doen gaan van financiële
concessies van de kant van de minister. Ook daar gaat het om een paar man extra
en toestemming de uitgebreide reserves van de omroep voor enige relatief geringe
investeringen te mogen gebruiken. Het plan Schoonhoven gaat vergezeld van een
hele reeks van schone beloften. Televisie in de middaguren kan een winst inhouden
voor thuisblijvers zoals werklozen, bejaarden, gehandicapten. Er kunnen regelmatig kleuter- en kinderuitzendingen plaatsvinden op de daartoe geëigende tijden.
De zogenaamde kwetsbare programma's krijgen minder te stellen met de concurrentie
op het andere net, er wordt een betere spreiding mogelijk van de journaals en
wie weet ook de STERblokken en de kleine zendgemachtigden krijgen meer kans op
zinvolle zendtijd. Maar doorslaggevend is deze opsomming niet. Het is allemaal
ook uitvoerbaar zonder uitbreiding van de kijktijd van zeven tot elf naar vier
tot twaalf uur of daaromtrent. Belangwekkender voor de televisie zijn de volgende
volzinnen door Schoonhoven onlangs ingebracht op de vergadering van de televisiedirecteuren. "Het is iedereen duidelijk dat de vergroting van de mogelijkheden,
gebaseerd op een groter budget, een illusie is. De groei in de omroep ontbreekt
al een fiks aantal jaren. Het ontbreken aan groei is bedrijfsmatig een gevaarlijke
ziekte, waarvan bureaucratisering, verstarring en behoudzucht de symptomen zijn.
De ontkoppeling van de netten kan in zijn effecten wellicht vergelijkbaar z1Jn
met de groei. De ontkoppelde situatie vraagt om nieuwe ideën en vertraagt de
nodige risico's. Er zal niet altijd op zeker gespeeld te hoeven worden.
Het effect van groei zal zeker aanwezig zijn, wanneer de ontkoppeling gelijktijdig
wordt ingevoerd met een uitbreiding van de zendtijd in de middaguren, bedoeld
voor herhalingen. Er kan een aangesloten zendtijd ontstaan van 16.00 tot 24.00 uur.
Naar de toekomt toe is een uitbreiding overdag van het aantal uren waarop de
televisie uitzendt van belang.
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Binnen een beperkt aantal jaren zal de satelliet en de kabel ons land ook
overdag voorzien van signalen uit niet-Nederlandse bron. Het kan van betekenis
zijn nu alvast h e t publiek te doen gewennen aan de aanwezigheid van de Nederlandse programma's in de midd3:guren".
Het is duidelijk dat de neveneffecten minder aantrekkelijk zijn dan het scheppen
van een situatie waarin uitbreiding van zendtijd een logische stap gaat lijken.
Met angst in het hart voor de concurrentie van centrale antenne, habel- en
satellietsystemen geldt het plan Schoonhoven vooral als een middel om de slag
met het buitenland aan te kunnen. Want wat kan er gebeuren als het Nederlands
publiek al die Duitse en Engelse middaguitzendingen gaat zitten bekijken.
Het bestaansrecht van eigen omroeporganisaties komt in het geding wanneer al die
aankopen, die ruggegraat van het programmabeleid vormen, al eerder te zien zijn
geweest op de buitenlandse stations die gezien kunnen worden in Nederland.
Technisch zijn de ideën van Schoonhoven zonder ·grote problemen wel ui tvoerbaar. Het publiek zit er weliswaar niet op te wachten, gezien de 79 procent van
de kijkers die best tevreden is met de huidige televisie uren. Maar een verandering zit er wel in. We zullen afwachten wat de toekomst al niet zal gaan brengen
in ons kikkerlandje en het zelfde geldt natuurlijk ook voor de kabel- en satelliettelevisie.

D
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IN DEZE LAATSTE AFLEVERING AFN TELEVISIE OFWEL AFNTV
Voor AFN TV begon het allemaal in 1957. De luchtmacht installeerde een zender
bi j Spnagdahlen, Wiesbaden , Rhcin-Mein en Vogel.
De toenmalige programma' s
kwamen uit een zwart-wit studio, n.l. vanaf de vliegbasis Ramstein.
Toendertijds zag de Amerikaanse regering in dat er bij de Amerikaan in Duitsland behoefte was aan televisieprogramma's zoals de militairen gewend waren
in de States. De programmainhoud zou volgens de regering moeten bestaan uit
nieuws, sportm informatie en natuurlijk een grote portie films en amusementproBramma's. Pas in 1971 kwam er de aanstoot tot een zeer grote operatie
van het AFN TV bestel.
Een Amerikaanse regeringsbeambte bezocht Duitsland en verklaarde dat AFN TV
over geheel Duitsland zou gaan uitzenden. In mei 1973 waren 46 tv zenders en
64 straalverbindingen opgezet en dat betekende televisieontvangst voor 40%
van de Amerikanen in Duitsland, of te wel 118 . 000 kijkers. Alle zenders
gebruiken een zeer laag zendvermogen en zogenaamde gerichte antennes om zodoende de Duitse televisie geen concurrentie aan te doen. In tegenstelling tot
Radio is AFNTV bijna uitsluitend te ontvangen bij d e Ame rikanen in huis.
De maand augustus betekende in het jaar 1973 het startsein voor nieuwe
grote veranderingen. Toe n werd n.l . het jaar 1976 gekozen als jaar dat het
gehele uitzendschema van AFN TV zou geschieden in kleur.
Middernacht 27 oktober 1976 betekende het einde van de AFN TV uitzendingen
vanuit Ramstein en om 12.00 in de middag van 28 oktober hervatte men de
uitzendingen in kleur vanuit studio's in Frankfurt.
AFN TV anno 1978 staat garant voor 100 uur tv per week gevuld met sport, nieuws
informatie en amusement. 425.000 Amerikanen verspreid over de verschillende
basis in Duitsland kijken dagelijks naar de televisie programma's.
Studio TV stations vindt men in Frankfurt, Bremerhaven en Berlijn, uiteraard
verzorgt m·en hier ook weer de zogenaamde locale ui tzendingen.
AFN is 35 jaar al een begrip en hedentedage voorziet men de luister- en kijkhongerige Amerikanen per dag van 24 uur radio vanuit Frankfurt, Shape,
Bremerhaven, Kaiserslautern, München, Berlijn etc.
AFN betekende in de afgelopen 35 jaar veel voor velen. Zolang er Amerikanen
in Europa verblijven zal AFN ze gezelschap houden en verder groeien tot
de meest proffesionele radio en tv omroep in Europa voor niet Europeanen.
Paul Jan de Haan.
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In deze Freewave starten we met een regelmatig terugkerende serie welke iedere
keer een der ruim 7500 Amerikaanse stations zal gaan bel ichten.
K.O.F.M. in Oklahoma City is een FM station die opereert op de frequentie 104.1
met een kracht van 100 kW in stereo.
De programma's van K.O.F.M. bestaan uit de muzieksoorten Top 40 en Contemparary
~ock
Music. Het station heeft 9 deejays in dienst waaronder Mike Mi lier, die tevens
programmaleider is. Mike staat garant voor de Breakfastshow, een programma waar
veel vaart in zit met na iedere plaat het tijdsein en de stationcall. De luisteraar kan tijdens het programma ten alle tijde bellen en zaken inbrengen die in het
dagel ijkse leven voorkomen.
Kim Mc Cloud zorgt voor de vuil ing van het verdere ochtendprogramma. In de middag heb
je o.a. Chuck Morgan en Pete Murphy. Ook is het station natuurl ijk in de avonden nacht - uren in de lucht. Een show die qua tempo eruit springt is die van Mr. Boogie.
AI leen jammer dat hij, naar mijn mening, teveel Wol fman Jack imiteert.
He t s ta t i on hee f t ee n e igen ni e uwsse rvic e di e be staat uit Li sa Ca rl e n Ro n
Wi I I iams , di e teve ns News d ir ec t o r i s.
Wat be tr eft de l ei din g va n het s t atio n, d ie zwaar beze t i s . het vo l ge nd e: Dav i d
. Mi ke Mil Ie r, Programma Di rector, Chuck Morgan Music
Fr i eden i s de General Man~er
Di rector, Bi I I Davis Sa l es Manager. Dave Schu l Ier Chief Engineer, Danny Roberts
is Product ion Directo r . Ver der is er nog ee n Pub l ie Service Di rector, Copywr i ter,
Off ice Manager. Traffic Di rector en een g rote staf van administrat i ef personee l .
Wat betreft de popu l ariteit van het stat i on kan ges t e l d worden dat KOFM het popu l ai rste station is in de om'leving b i j de teenage r s en nummer 3 bij de l uisteraars
tussen 18 e n 34 jaar.Met de hoogste antennemast van de staat Oklahoma heeft KOFM
het sterkste s ignaal in dat deel van de Verenigde Staten.
KOF M is konstant bezig met de promotie voor diverse goede doelen. Regelmatig
wordt er r e k l ame ')emaakt voor het rode kruis inzake de b l oedbank. Onlangs had men
nog een aktie voor de Natio nale Campagne t.b.v . t he Museular Dy s trophy Dance a Thon
Aet ion.Een aktie waarb i j ruim 300.000 do l lar werd opgehaald ten bate van die mensen
d ie aan de beruchte spie r z i ekte l ijde n .
Ook werd eer der dit Jaar ge l d i ngezame l d voor rl e J un ior Chambe r or Comme r ce i n
Ok la homa Cit y. Di t te n gu nste va n het ke r s tr ees t welk i ede r j aa r door de Jun io r
Ch ambe r wor dt geo r ga ni seerd .
KO FM hi e ld nnl il nq , de p re ll1i è re v.l n de ri 1111 FM voo r de q"at Okl a holl1il Ci tV.
Het s t a ti o n hiJd div c r ·l t.' lui o:. t c r a rlr s uitq e no digd di e
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VLAAMSE BLOK WIL OOK OP DE BEELDBU IS.
Het Vlaamse Blok, een koa li tie van de Vlaamse Volkspartij e n de Vlaamse National e
Partij, dat in alle Vl aamse arrondissementen opkomt, verze t zich tegen de besl issing
van de raad va n beheer van BRT, waarin de v ier traditionele partijen zetelen.
De BRT-raad besloot het belangrijkste TV-verkiezingsprogramma "Kiezen of dele n" te
beperken tot deze vier partijen, alsmede de kommunistische partij. Het Vlaamse Blok
zal tegen de besl issing van de BRT-raad akt i e ondernemen.
JOOP VAN ZIJL BESTE TELEVIS IESPREKER.
NOS-nieuwslezer Joop van Zijl is door de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
(NVVS) uitgeroepen tot beste te levi s iespreker van het jaar. Op 9 december wordt hem
in het dorpshuis van Lunteren ee n fraai boekwerk uitgereikt. Ondanks alle l of voor
duide l ijk sprekende tv-persoonl ijkheden houdt de NVVS toch de voorkeu r voor geschreven tekst. Zij verwacht veel van de door de NOS aangekondigde maatregelen om met ingang van 1 apri I 1979 tweemaal per dag geschreven nieuws op het scherm
te brengen. Het ANP-voorstel, dat i s verworpen, staat de NVVS overigens nog meer aan:het systeem om elk uur een kort bul let in, zoals
dat ook via de telefoon va l t te beluisteren, te brengen, had met
onmidde l lijke ingang kunnen worden ingevoerd en was goedkoper
geweest volgens de NVVS.
VARA ZET REGISSEUR LEEUWENKAMP BUITEN HET VARA KAMP.
Freelance reg i sse ur Charles Leeuwenkamp is he t eerste
s l achtoffer geworden van het feit dat er vo l gens de VARA bij
de televisiedienst vijf medewe rkers teveel zijn. Er is geen
geld om freelance medewerke r s te beta l en , reden waarom Leeuwen- '-<...
kamp voorlopig aan de kant is gezet. I n de wandelgange n heet het ·
dat Leeuwenkamp voorlopig is afgedankt omdat de VARA ver l eden
maand een f linke financiële strop zou zijn bezorgd door hem met
de Bette Midler s how. De opnamen kostten f 75000,-- en mochten
op bevel van Midler haar manager niet worden uitge zonden.
Charles Lee uwenkamp, die 2 jaar onafgebroken voor deze omroep meer dan 16 programma's heeft gemaakt, was druk bezig met
de ser ie popprogramma's "Wonder l and " die hij voorlopig dus ook
niet meer hoeft af te maken.
VERSOBER IN G B'J DE NOS.
De NOS televis i e zal -in navolging van b.v. VPRO en VARA- de presentatie van de
programma ' s op het scherm gaan verso beren. De omroepsters zullen a ll een nog maar in
het beeld komen aan het begin en aan het einde van de ui tzend ing. Alle l osse programmaonderde l en worden buiten beeld aangekond i gd. De NOS heeft hiertoe besloten omdat
men een strakkere aankondiging wi Ide. De procedure die nu gevolgd wordt is een experiment dat tot het einde van het winterse i zoen zal duren. Daarna zal - ondermeer naar
aanleid ing van reakties van kijkers- worden bes l ist of men met deze methode doorgaat.
TELEV ISIE POPULA IR BIJ KINDEREN.
Tuss en 8 en 10 uur ' s avonds wordt er in Neder l and gemiddeld nog door 200.000
kinderen tussen 3 en 11 jaar naar de televisie gekeken. Dat bi ijkt uit een recent
onde rzoek van de NOS. Op vrijdag- en zaterdagavond keken de mee s te k i nderen: 350.000
op de woensdagavond de minste : 100.000. Gemiddeld keken k in deren 43 min . per dag.
LEDENRAAD VERWIJT VPRO BESTUUR ONZORGVULD IGHE ID.
Vanuit de ledenraad van de VPRO i s onlangs in Utrecht scherpe kritiek geleverd
op het bestuur. Door middel van een motie ste l de het districtsbestuu r Zuid-Holland
vast, dat het bestuur sede rt 20 mei 1978 herhaaldel ijk onzorgvu ldi g is opget r eden.
Het bestuur, de bedrijfsleid in g en de personeelsvertegenwoordiging werd verweten
geen zorg te hebben gedragen voor een aanpass in g van de structuu r van de ondernem ingsr aad aan de reeds jaren van kracht zijnde wette l ijke minimum eisen. In de
mot i e werd het bestuur opged r agen de onzorgvu ldi gheden en tekortkomingen in een rapport te inventariseren en dit aan de l edenraad in het voorjaar van 1979 voor te
leggen.
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HET OMROEPPLAN VAN GENÈVE EN ZIJN GEVOLGEN.
Op 23 november j. 1. om 00.01 uur G.M.T. trad een nieuwe golflengte verdel ing in werking die in 1975 werd vastgesteld. Wie de avond van 22 november geluisterd heeft
naar de midden- en langegolf was getuige van een interessante gebeurtenis.
Diverse stations gingen van golflengte veranderen en verzorgden hun "laatste
uurtje" op hun oude frequentie. In dit artikel zal ik de noodzaak van deze nieuwe
golflengte verdeling behandelen en vervolgens ingaan op de technische aspekten van
deze zaak. De frequentie verdeling, zoals die tot 23 november gold, date er t uit 1926.
De conferentie die in 1948 in Kopenhagen was gehouden, was daar een aanvuil ing op.
In het plan van Kopenhagen was uitgegaan van 620 zenders in Europa met ee n totaal
vermogen van 20 megawatt. Echter in 1976 was het aanta l zenders gegroeid tot 11150,
met een totaal vermogen van 82 megawatt. De groei van het aantal zende rs en de toename van de zender ve rmogens, was aanleiding om ee n ni e uw golflengtepl a n op te stell en. Het grote verschi 1 met deze laatste conferentie en die van 1948 was dat deze
niet alleen voor Europa geld, maar ook voor Azië en Austral i ë (omroep region 3),
Afrika, het Midden Oosten en Europa (region 1). Amerika (regio 2) i s niet in dit
nieuwe plan opgenomen. Omdat verwacht wordt dat het aa ntal middengolfzende rs in
Europa zal toenemen tot 2700, met een totaal vermogen van 214 megawatt, was het zeer
moeilijk om een verde l ing te maken waarbij de (o nderlin ge) zenders in de avond-uren
elkaar zo min mogel ijk zouden storen. Bij het tot stand komen van deze nieuwe verdeling is dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van de computer. Dit was mede zo moeilijk omdat er re ke ning moest worden gehouden dat de nacht omstandigheden in de noordelijke landen ook voor overdag go lden . Dit komt echter alleen 's wint e r s voor .
In het nieuwe plan zijn de volgende technische afspraken gemaakt.
KANAAL INDELING.
Afgesproken is om een midden- en langegolf kanaal 9 kHz breed te maken. De Europese
landen, verenigd in de E.B.U. (European Broadcasting Union) wi lden aanvankei ijk de
kanaal afstand tu ssen de zenders op 8 kHz hebben. Maar Azië en Australië prefereerden een kanaal breedte van 10 kHz, welke tot 23 novembe r door deze lan den gehanteerd
werd. Het comprom is werd gevonden, zoals gezegd , bij 9 kHz.
Aangezien ieder station 9 kHz van z ijn bu urman afzit, i s iedere middengolf frequentie een veelvoud van 9, waardoor rekenen met kanaal nummers aantrekk e i ijker wordt
dan met de onoverzicht el ijke golflengtes. Bijvoorbeeld: kanaal 1 = 531 kHz.
Kanaal 2 = 531 + 9 = 540 kHz. Kanaal 3 = 531 + (2x9) = 549 kHz enzovoorts.
LOW POWER CHANNELS.
In het nieuwe plan zijn er meer "low power channels" opge nome n dan voorheen. Dit
zijn kanalen waar uitsluitend zenders met een vermogen van maximaal 2 ki lowatt uitzenden. Dit is gedaan omdat men verondersteld heeft dat de behoefte aan lokale zenders sterk zal toenemen. De middengolf low power channels zijn: 1485 kHz (kan. 10?),
1584 kHz (kan. 118) en 1602 kHz (kan. 120).

•

•

BANDGRENZEN. Langegolf 155 kHz - 281 kHz. Midde ngolf 531 kHz (kan. 1) - 1602 kHz
(ka n. 120).

-

GENEVE EN DE WAANZIN VAN HET VERMOGEN.
De middengolf beschikt dus over 120 kanalen. Van die 120 kana l e n worden er maar
1 iefst 51 gebruikt door zenders met ee n vermogen van méér als 1 megawatt
(1 Megawatt = 1000 KW). Op de langego lf i s de zaak nog droeviger. Op deze band, die
s lec hts 15 kanalen kent, zu ll en 23 zende rs ope reren met ee n vermogen van meer dan
I megawatt. Hoe de vermogen waanz i n toes l aat bi ijkt u it de vo lgen de voorbeelden.
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LAND

TERP
STIJGING Dat deze vermogen waanzin tot problemen
toekomstig in %
gaat lijden blijkt uit het volgende voor beel d: Op 182 kHz zen dt de zender "Europa 1"
Albanië
KW 2461 KW
160 %
met 2000 KW uit. Te ve ns wordt deze frequenKW 2150 KW
Be I g i ë
552 %
tie gebruikt door de DDR met 750 KW e n door
Finland
KW 5675 KW
1100 %
Ankara me t 1200 KW. Wat dit voor res ul taat
Nederland
KW 2 11.0 KW
813 %
gaat geven, op een donkere winte ravond , l aat
TERP= Totaa l Ui tgezonden Ve r mogen .
z i c h ma k kei ijk rade n .. . .. .
Hoe i s ieder land er vanaf gekomen bij
deze nieuwe verdeling? In Engeland i s de nieuwe golflengte verde ling metee n aange grepe n om het BBC-netwerk drastisc h te ve rander e n. Op de conferentie irl Ge nè ve heeft
Engeland zijn golflengtes kunn en behouden. Aangezien er geen moge I ijkheden waren om
het vermogen van de zenders nog verder op te voeren, en geen mogelijkheid om ni euwe
frequenties te gebruiken, moest me n wel na ar een andere opzet van de zende rs zoeke n .
Vanaf het beg in van Ra dio 1 waren er al ontvangst-problemen. Radi o 1 be schik t e
slechts over één golflengte en had bovendien geen V.H.F-netwerk (FM).
Daarnaast kreeg Radio 4 de laats te jaren veel concurentie van lokale informatie
s tati ons, zodat e r naar een bete re ontvan gs t-moge lijkheid gezocht moest worde n om
deze concurentie aa n te ga an. In he t nieuwe plan moest Radio 3 een belangrijke
conce ss ie doen omt re nd de ontvangst op de middengolf. Men gaat er vanuit dat de
I i e fh ebbe r van klassieke muz iek toch overschakeld naar de FM-band.
Vanaf 23 novembe r ziet de golflengte verdeling in Enge land er als volgt uit:
TERP
1974
101 8
330
473
263

STATION

Kan. 59
Program.
1053 kHz
RAOIO 1

Bru ghead
Droi twi ch
Postwick
St a gsham
Starpoint
Brookmans Pa rk
Moons ide Edge
We ste rglen
Cl evedo n
Lisnagarvey
Wa shford

20 KW*
150 KW
10 KW
50 KW
100 KW*
+ acht
kleine
zenders
van elk
I a 2
KW.

Kan. 63
1089 kHz
RADIO 1

5 zende rs
van 1 á 2
Ki lowatt

-

150 KW
ISO KW
50 KW*
50 KW

Kan. 19
693 kHz
RAD I0 2

50
ISO
10
50

KW
KW
KW
KW

7 kleine
zend e rs
van I KW

Kan. 43
909 kHz
RAD I0 2

6 kleine
zende rs
van I á 2
Ki lowatt
140
100
50
50
la

KW
KW
KW
KW*
KW

Kan. 77
1215 kHz
RAD I 0 3

200 kHz
RAD IO 4

20 KW
30 KW

50 KW
400 KW

50 KW
50 KW
40 KW

50 KW

60 KW

*= Ger i cht antenne-systeem.
Hi e r in de Benelux i s de ontva ngst van Rad i o I verbeterd, maar is niet zo best
a l s somm ige gehoopt hadde n. Het bekende "ba dku i p effect" i s nog steeds aa nwez ig.
Dit is voo r a l s t er k te ho ren op 1089 kHz, waarbij een hoop f ad ing aanwezig i s. Dit
badkuip effect ontstaat doordat op één golflengte mee rdere ze nde rs zitten die hetze l fde programma uitzenden. Op 1089 kHz wer ken b.v. de ze nde rs Moo ns id e Ed ge en
Brookmans Park. Omda t de afstand vanuit de Benelux to t deze zenders praktisch gel ijk
i s, ontstaan er problemen. Deze ze nders modu l e ren hetze l fde, maa r omda t de afgelegde
weg van de radi o- s ignal e n nooit precies ge lijk zijn ont s taan er faze verschi Ile n i n
het geluid, een soo rt "dop ly effect" dus, maar hierover vertellen wij u volgende
keer meer.
Louis Stuster.
AVRO's TOPPOP MEEST FAVORIETE PROGRAMMA BIJ DE JEUGD
Avro's top pop blijft bij de j eugd van 13 tot 18 jaar het populairste t.v. programma.
Met maar liefst 41,5 % voert het de lijst aan. Op een tweede plaats maar met een
veel lager precentage van 19,5 staat de Tros top 50. Starsky en Hutch komen op de
derde plaats . AD VISSER van de AVRO is de favoriet e t.V. presentator, Klaas Vaak
staat op de tweede plaats. De KRO radio komt er erg slecht af . Slechts 0.5 % geeft
de woensdag als favori ete radio dag op . Opvallend is de luiste rdichtheid van Mi Amigo
in de poll van het blad Hitkrant. Liefst 54% van de jeugd luistert regelmatig
naar de z e zeezender.
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PAN lEK OP DE 2 METER?
Er is bij vee l ze ndamateu r s en ige verontrusting ontstaan
over "hun" 2 meterband. In 1975 is de 2 meterba nd vrijgegeven door de toenmal ige staatssecre taris van Hu lten als
alternatief voor de 27 MC. Men kon doormidde l van een eenvoudig examen in he t bezit komen van een z.g D-machtiging als aanloop op een verdere studie voor de A,B of C-machtiging.
De D-machtiging had een geldigheidsduur van 2 jaar. De tegenwoordige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Mevr. Smi t
Kroes heeft thans besloten om deze machtiging tegen betaling
van f 30,7- jaarl ijks te ve rlengen. Het tijdel ijke karakter is
hierdoor van de baan. Ook heeft de voorzi tter van de VERON
de heer Huis, uitspraken gedaan zoals dat hij verwacht dat de toe te kennen golflengte voor communicatie-amateurs niet op de 11 meterband (27 MC) maar op een andere
frequentie zou kunnen gaan liggen. De laatste examens die door de PTT zijn afgenomen
waren in verhouding stukken eenvoudiger dan bij vorige keren. In 2 meter "kringen"
is men er bang voor dat de PTT er bij 27 Mc-ers erop zal gaan aandringen om op een
simpele manier in het bezit te laten komen van een D-machtiging en dat de 2 meterband, welke nu nog voorziet in zes kanalen, uitgebreid zal worden voor de 30000 nu
nog i liegale zendamateurs.
JEUGD-TERREUR BIJ VERONICA DRIVE-IN SHOW.
Op vrijdagavond 10 nove mbe r was de Veronic a drive-in show te gast in het wijkcentrum
"Stervoorde" in Rijswijk. Om 11 uur moesten de dee-jays Chiel van Praag en Frans van
der Beek hun aktivitei ten staken daar het door vechtpartijen niet mogelijk was om
normaal verder te gaan. De aanwezige bewakingsdienst kon niet verhinderen dat er verniel ingen werden aanger i cht in de toi letten. Hierbij sneuvelden ook enke l e rui ten.
In de di rekte omgeving van het centrum bl ee f het gerui me tijd onrustig.
Vee l jongelui, voo ral afkomstig uit de Haagse spoorwijk, vie l e n voorbijgangers lastig.
De Rijswijkse politie moest de hulp inroepen van hun Haagse co ll ega ' s. De mobiele
eenheid werd ingezet om de wijk weer "s choon t e vegen". Hierbij vie len rake klappen.
Omwonenden spraken er schande van dat dit wijkcentrum, dat mede is neergezet uit opbrengsten van verlotingen, wordt misbruikt voor dit soort doeleinden.
WILL LUIKINGA OP NON-AKTIEF BIJ VERONICA.
Wi 11 Luikinga, die voor Veronica televisie - amusement maakte, is door zijn direktie
op non-aktief gesteld. Wi 11 kwam ee n paar weken geleden praten ove r zijn medewerki ng
aan de televisieprogramma's voor de VOO e n kreeg te horen dat er misschien in oktober
1979 iets voor hem te doen zou zijn. "Ik dacht dat ze heus we l wat werk zouden hebben
voor me, als de C-status zou af komen. En de beloftes wa ren er. Om ru im ee n jaar te
wachten, daar voe l ik niet s voor. Daar kan ik niet van l even", aldus Wi 11 Luikinga.
VOO-di rekteur Rob Out toonde zich verbaasd. "Naar mijn weten werkt hij nu nog
aan een programma over een stunt ma n en dat gaat e r in me i uit. Hij i s gewoo n bez i g .
Het en ige is dat we hem geen vast cont ract meer hebben gegeve n, maar per produktie
be talen. Voor een doo rlo pe nd contract was voor ons geen aanle i ding meer . Wat ik nu
hoor, zal dan zijn besl is s in g we l z ijn " . Wi 11 zij hierop: " Als ik ee n o f t wee k lus j es per jaar zou mogen doe n, best, maar dan beschouw i k me nie t mee r verbonden aan
de VOO. En dan kan Rob he t wel gek vinden , ik niet. Over die stuntman moest hi j be te r
wete n. Tot drie keer t oe hebben die s tuntman en ik een afspraak met hem gemaakt om
over het budget t e praten; tot drie keer toe kwam Rob ni e t opdagen. De stun t man i s
toe n met z ijn idee naa r de AVRO gegaan en die gaat er nu i et s mee doen" .
IN JANUARI OOK FABELT J ESK RANT VOOR GROTE MENSEN.
De NOS begint i n j a nuari met het uitzend en van een Fabeltjeskrant voor g r ote mensen.
De bewone r s van het grote dierenbos zullen met elkaar gaan praten ove r de pro bl emen
va n de hede nd aagse samen l ev i ng. Zaken a l s inspraak, mi I ieau , vervui l ing en de
sex uel e revo luti e zu ll en daarbij aan de orde komen. Leen Valke ni e r, d i e de Fabe lt jes krant voo r de k in deren sc hreef, zal voor deze nieuwe krant eveneens de teksten gaan
verzorgen. Met in gang van 2 j a nu a ri z i jn de Fabeltjeskranten op Nede rl a nd 1 van
21.55 tot 22.05 te zien. Na het kamerreces en de t e rugkeer van Den Haag Vandaag,
ongeveer midden januari, verdwijnt deze spec i ale Fabe lt jeskrant weer van het scherm.
_~-:'1
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Als i k dit schrijf is het vi j f over tien in de morgen, de he er Ru ssel i , Marijke
e n ik doen bij een kop sterke thee verwoede pog in gen om wakker t e worden.
Het is gisteravond nog al wat l aa t gewo rden en de drank smaakte erg l e kke r alleen
bonkt mijn ho ofd nu ee n beetje. In de t ijd dat ons station ee n tijdje met 'vakanti e '
was, was he t voor Marij ke en mi j ee n moo i e kan s om al Ie kollega's een fe e stje aan t e
bieden in verband met feit dat we sinds 10 oktob e r getrouwd zijn. , Voor de gelegenhe id had Kee s Borrel I een eno rme t aa rt gebakken in de vorm van een huwelij ks boot met
zendmast: He t i s een do l feest geworden, a l Ie dj's zorgden ombeurten voor de muziek
die v ia een enorme drive-in instal latie de hele omgev ing een slapeloze nacht bezorgd
heef t. Enke le kollega's had den ee n nieuwe tekst gemaakt op ons bekende strijdl ied.
Ik za l de tekst hier maar niet opschrijven omda t he t g in g over biljarten en zo ..
Toen ik zojuist in de keuken kwam stonden daar nog enkele schalen met worst,
kr oke tten en bitterballen i k ge l oof dus da t we zo gaan ontbijten. Van het s tatiege l d
van de l ege f lessen za l onze vui lni sma n wel ee n landh u i s gaan kopen.
Kaas e n bitt e rbal voorzichtig en bye bye zwaai zwaai.

._- -,-
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------ ...
HERMAN DE GRAAF IN HET ZIEKENHUIS.
Een week geleden i s He rman de Graaf met zeer enst ige darm-stoornis se n in het ziekenhuis opge nome n en het ziet e r naa r' ui t dat hij daar voorlopig moet bi ijven.
Om Herma n te s te une n in deze moei I ijke tijd, willen wij a l Ie fans vrag e n om hem
een kaartje te st ure n, Stuur je kaart naar: Freewave , Po stbus 339, 11 80 AH Amste lveen
e n wij zorgen datje kaart b i,J Herman in het ziekenhuis komt.
Op veJtzoek. VIlYt ve.-ee tezlUL6
de dooMnee-.tek.ening van de M. V. M.(. Amtgo.
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1: Stuurhut 2: Keuken 3: Messroom 4: Oude Mi Amigo studio 5: Nieuwe Mi Amigo studio
met single-discotheek 6: Opslagruimte 7: Bemanningsvert rekke n met o.a. tweede TV.
8: Bemanningsvertrekken 9: Carol ine studio met LP discotheek 10 : Watertanks
11: Zenderkamer 12·: Machinekamer 13: Voeds e lopslagp laats 14: Toi let e n d o uche~ri
m te
15: Bootje om mee te varen 16: Ach tt ien meter hoge achtermast 17: Werkplaats van de
zendertechnicus 18: Waterop s la gplaats 19: TV-antenne 20: De 52 meter hoge zendmast
21: Ankerga t 22: Res er ve anker ( l igt schuin voo r de Mi Am i go stud io) .

In het ochtendnie1M van BRT 1 op donderdag 30 november hoorden wij he t volgende bericht:

"Radio Mi Amigo mag van de Spaanse regering niet langer programma ' s uitzenden , dat
staat in twee Brusselse kranten . De Spaanse regering zou ermee hebben gedreigd de
eigenaar Sylvain Tack aan België uit te leve ren als hij zich niet aan het verbod
houdt . Tack is door vers chillende Belgische rechtbanken veroordeeld voor zijn aandeel
in Mi Amigo . Mi Amigo was al geruime tijd niet meer in de ether , maar Tack koe sterde
nieuwe plannen .

Voor alle zekerheid informeerden wij in Spanje , waar men ons bevestigde dat het
bericht juist was dus ...
13

RADIO OOST KRIJGT NIEUWE STUDIO's
In Hengelo is op 15 november begonnen met de bouw van een nieuwe
studio voor Radio Oost, de regionale omroep van Overijssel en
D
Gelderland. De studio wordt gevestigd in het voormalige hotel
Peters aan de Beursstraat dat daartoe geheel verbouwd wordt.
De opzet is om de studio's nog voor de bouwvakvakantie van 1979
~-in
gebruik te nemen. Ook in Arnhem krijgt Radio Oost een nieuwe
studio. Gelijkwaardig aan die van Hengelo. De bouw daarvan begint
in februari volgend jaar. De bouvl van de twee nieuwe studio's vloeit
voort uit de driedel ing van de RONO, de regionale Omroep Noord en
Oost. Radio Oost startte met de nieuwe programmering in mei van
dit jaar. Op dit ogenblik komen de uitzendingen van Radio Oost nog
uit de studio in Enschede. De totale bouwkosten , van de twee
studio's bedragen inklusief technische facil iteiten 4 miljoen gld.
ROTTERDAM KRIJGT EIGEN STAD RADIO.
Nog dit jaar komt er bij de gemeenteraad daarvoor een voorstel.
De gemeente zal het projekt uit eigen zak moeten betalen. Uit het
beleidsplan voor de jaren 1979 tot 1982 bI ijkt, dat er voor de Rotterdamse radio
een miljoen gulden jaarl ijks is uitgetrokken. Al enkele jaren geleden kreeg de gemeente de toezegging voor een zendmachtiging en liet toen een rapport over de kosten
opmaken. Het is de voorlopige bedoeling dat het station een uur per dag zal gaan uitzenden. Zodra een uitgebreid plan bekend is zullen wij u nader informeren.
NIEUW PROGRAMMA VOOR NCRV'S SCHOOLRADIO.
De NCRV schoolradio zal dit winterseizoen een begin maken met de ,serie "Schoolschrift" een nieuw programma, dat het in de afgelopen zeven jaar uitgezonden "Met de Bijbel het jaar door" opvolgt.
Wekel ijks wordt in het nieuwe programma een vertelling 'uitgezonden, een verzonnen verhaal, dat volgens
Bram Kruikemeijer van de afdeling school radio van de NCRV
niets met de bijbel te maken heeft, maar wel in een vorm
van gel ijkenis is gegoten. De verhalen zijn geschreven
door Herman Frank, die ze ook met zijn eigen tonee lgroep
u i tvoe rt.
VAKATURE INFORMATIE
De NOS radio wi I in plaats van de dagel ijkse Vakaturebank
een programma gaan maken over de bestrijding van de we rkloosheid. Zaken die in zo'n programma zouden kunnen komen zijn tips--;
voor banen e n info rmatie over waar en hoe men t oe l ichtingen
_~
op banen kan krijgen. De NOS is van plan zijn oor te lui ste r
te leggen bij de regionale omroepen, aangezien daar programma ' s als de Vakaturebank wel veel reacties hebben opge le ve rd.
TELEAC WIL OP RADIO.
De Stichting Teleac wi I iedere week zeven uur radiozendtijd krijgen van de NOS.
Teleac sch rij ft in een brief aa n de NOS dat de totale radiozendtijd in he t tweede
kwa rtaal van volgend jaar aanzienl ij k za l worde n uitgebre id, zodat er zendtijd voor
Teleac kan worden gevonden. De voorz itte r van Teleac dr . G.H. Veringa wees er op dat
Teleac tot op hede n niet aan bod komt op de radio. In de brief aan de NOS wordt
gevraagd om een steun voor het idee dat ook nog voo r gelegd moet worden a an de minister va n CRH mevrouw Gardeniers.
NCRV-LEDEN TEGEN WERVINGSADVERTENTIES.
Er mogen geen wervingsadvertenties voor het Nederlandse l e ger meer worden opgenomen in de NCRV-gi ds. Dat vindt NCRV-I i d D. Hei tmei jer ui t Baa rn. Hi j wi I onder
gel ijkstemden vieduizend gulden inzamel e n en van dat ge ld een advertentie plaatsen
in de NCRV-gids . In die advertentie zull en de NCR V- ers zich richten tot het hoofdbestuur en zeggen dat zij de wervingsadvertenties st ri jdig v inde n me t de christelijke
beginselen. Een paar jaar geleden bedankte a l eens een groep NCRV-leden omda t de
legeradvertenti es niet uit de omroepgids ve r dwenen.
,
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Stappen we eve n af van de geschiedenis, waaraan we zijn begonnen en gaan we even
naar de aktual iteit, dan moet het mij van het hart dat weer eens de diskussie over
het z.g.oproepkanaal opgerakeld moet worden. Nu het er naar uitziet dat we straks
dan toch enkele kanalen vrij krijgen, zullen er onderl ing duidelijke afspraken
gemaakt moeten worden. Met de veelheid van CB-ers in Nederland, maar vooral met hoge
concentraties in de dichtbevolkte gebieden zal dit een uiterste noodzaak zijn.
Nog steeds sc hijnt ee n aantal CB-ers het noodza ke lijk te vinden, allerlei kletsverhalen te moeten gaan houden op kanaal 14, wat in het algemeen voor aanroepen
wordt gebruikt. Als er dan door anderen, die een poging doen een collega CB-er te
bereiken, een opmerking wordt gemaakt als "Oproepkanaal mijne heren", dan is de hel
los en worden er door deze onverlaten, want een ander woord heb ik er niet voor, de
meest mogel ijke en onmogelijke sc he ldwoorden en bedreigingen naar je hoofd gesl ingerd, welke soms alle perken van het fatsoen te buiten gaan.
Ik geloof daarom dat we er a ll emaal -ik dacht niemand uitgezonderd, want allemaal praten we we l eens heel kort op het aanroepkanaa l- er nu al aan moeten beginnen,
er aan te wennen dat we straks met zijn heel velen op een klein aantal kanalen moeten
werken en dat nu een leerschool in verdraagzaamheid zijn nut voor straks kan afwerpen.
Natuurl ijk zul le n er CB-ers zijn die straks alle beschikbare kanalen zullen gaan
bevolken, maar denk er om dat de PTT wel de apparatuur gaat keuren en zeker dan,
wanneer er een aantal kanalen vr ij komt, sterker gaat toezien op ongeoorloofd gebru ik
van andere kanalen en ongetwijfeld
dan ook za l gaan optreden hiertegen.
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OX was weer groots de laastste
tijd. In een van mijn eerste artikel73'.
tjes heb ik opgeroepen, door in stu ren
73'.
van een, van het tegenstation ont vangen QSL-kaart, een OX-gesprek te
bewijzen e n iede r uit te dagen, zo
ve r moge 1 ijk te komen. Ik heb tot
IICHARD CORn
dusverre geen ruimte hiervoor behoe MONITOR 31
clo DHTA
LOWII
ven in te rui men maa r weet bijvoorRT. 22
WC 890
beeld dat er vanuit Voorburg en RotALL 120
PATTERSON,
terdam lui ster rijk met O.a. Garden
NA 207 .
CUNNUS
NEW TORK 12563
City wordt gesproken (dat hoor je
zelfs in Groningen) en vandaar nog
eens de uitnodiging hierbij om met je QSL-kaart voor de dag te komen. Het is be s list
mogel ijk zeer lange afstanden te werken om op. Ik ken stations die met Zuid-Amerika
werken, terwijl ik afgelopen zondagochtend ook de Zuid-Afrkanen hoorde.
Wie heeft ze al gemerkt? Kom mensen, een beetje aktie ook op dit gebied schaadt niet.
Wil van der Enden.
VARA DIRECTIE VERWERPT PLAN
Vara televisiedirecteur Piet te Nuyl en zijn adjunkt Ben Elkerbout hebben in brieven
aan het Dagelijks Bestuur laten weten tegen het reorganisatieplan van de televisiedienst van de VARA te zijn. Mocht dit plan doorgang vinden om het programmagedeelte
en het beheer van de financiën van de televisiedienst van elkaar te scheiden, dan
zal er met de VARA over hun functie gesproken dienen te worden.
Te Nuyl stelt dat hij als directeur alleen kan functioneren wanneer programma en
beheer in één hand zijn. Elkerbout vindt bovendien dat de nieuwe functieindeling
ni e t klopt met het profiel op grond waarvan hij enkele jaren geleden is aangenomen.
Beiden zien dit alles als een zakelijk verschil van inzicht en nadrukkelijk niet
als een conf lict tussen televisiedirectie en het VARA bestuur.
15
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COMMERCIELE ZENDER HANGT IN DE
LUCHT. PvdA bekijkt omroepchaos.
Een PvdA-kommissie onder
voorzitterschap van Tweede
Kamerl i d mr. Aad Kosto bestudee r t de moge I ijkheden van 'n
@!O~
nieuwe of drastisch , gewijzigde
...
,,.
OUol
Omroe pwet. Een commerciële
zen der naast die voor de ge°o~
profi l eerde omroepen acht ,,'
O~l
, ,'
hij een realistische opls~
sing voor de nu heersende en door de technologische ontwikkelingen vrijwel zeker toeneme nde chaos in de omroep. "Duidelijkheid is te verk iezen boven voortgaande hypocrisie", redeneert Kosto. Over de politieke haalbaarheid van zijn gedachten binnen
de PvdA en vooral het CDA durft Kosto geen voorspe l I ingen te doe n. " Dat zal l a ter
wel bi ijken. Zeker is in i eder geval dat het zó niet lange r ka n". Kosto he eft zijn
ideetjes binnen de PvdA (fractie en bestuur) wél gesignaleerd, maar niet bree dui t
besproken. Gewacht wordt op zijn rapport di e Kos to medio volgend jaar gereed hoopt
te hebben. (Adformatie 16 nove mber 1978).
RUSSEN SLOPEN TELEFOONCELLEN.
Het in Rusland bekende jeugdtijdschrift "Yoeny j Technik" publiceerde onl a ngs
een uitgebreid sc hema voo r het maken van ee n radio-ont va nge r uit de onderde len uit
een tel efoont oestel . Het gevo l g was dat ta ll oze te l efoonce ll e n het in de Sow jet Unie
moeste n ontgelden. De hoofd redakteur werd o p staande voet onts l agen :
D66: STAATSKOMMISSIE MOET OMROEPBESTEL OND ERZOEKEN.
De Nederland se part ij D66 wil da t er ee n s taatskomm i ss ie wordt i ngeste l d, die
een diepgaande analyse aan het om roepbestel gaat wi j den en i deën voor de toekomst
formu l ee rt. Het hu i dige bestel werkt n iet meer . Er hebben de l aatste jaren talr ijke
ontw ik ke lingen plaa t sgevonden, die volled i g indrui sen tegen de bedoel ingen van de
Omroepwet . Terwijl er een pluri form open bestel had moeten komen, vol ledige programma's (met naast verstrooing , info rmatie, educatie en c ultuur) hadden moeten worden
gebracht en de commercie niet had mogen bes t aan, z ijn de grote om roeporgan i saties
onder de 'te rreur' van de kijk- e n l ui sterci j fe rs elkaa r steed s mee r gaan bekampe n
met als inzet de gu nst van de k i jke r s en luiste raa r s. Het heeft D66 voora l p ij nl ij k
getroffen dat de aanvankei ijk door minister van Doorn ge l anceerde, voorz i chtige
p lann en voo r een tweede ont koppe lin g (d i e van l idmaatschap va n een omroepveren iging
en abonnement op een omroepb l ad) doo r de hu i d i ge min i ster van CRH mev r. Garden i ers
voorl ig voorgoed zi jn getorpedeerd .
DE VL IEG BEKROOND IN AMER I KA.
Een TR OS - produktie van J an Keja heeft in Amerika de Emmy Award verworven , de grootste televisie- onder sche iding die e r op de wer e l d bestaat .
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlandse produktie
deze ondersche i ding krijgt toegekend . Het programma "De VI i eg" was in de
f i nale gekomen met nog vijf andere i nzendingen o .a. me t de e ln eme rs u i t
Enge l and, Canada en Ita l ië. "De Vlieg" werd vor i g j aar november voor het eerst u it gezonden en t rok toen 4± milj oen kijkers. De produktie i s inmidde l s verko cht aan
een de r grotere niet - commerciële telev isiestations in Amerika. Binnenkort za l het
stuk door de TROS-te l ev i s ie he rh aa l d.
Overigens moeten wij nog een kle in e korrektie maken op het ar ti ke l in de vor ige
Freewave over de ve rkoop van Neder l andse dr ama produkt ies aan de U. S.A.
Het verhaa l van Gu y de Maupassant heet ni et "De vrouw met de uier", maar "De vrouw
me t de sluier" en dat is heel wat anders!
HIL VERSU M 2 NIET VIA DE TELEVISIE.
Mini ste r Gardeniers voelt ni ets voor het VVD voorstel om i n het vervo l g het radi oprog r amma van Hilversum 2 overdag ook u i t te ze nden via een de r beide televisiekanalen. Ze ge l ooft dat ee n dergel ijke zenderwijzi g ing niet zi nvo l meer is, omda t
midden volgend jaar een nieuwe mi ddengo l fzender i n Fl evo l a nd i n gebru i k wordt
genomen. Deze zender moet ongestoorde ontvangst via de middengo l f ga r anderen .
VERONICA IN HET NOS BESTUUR.
De Veroni ca Omroep Organi satie heeft met in gang van 24 november j. I. toestemming
gekregen om zittin g te nemen in het NO S bestuur . D C-om roe p wordt in di t bestuur
vertegenwoordigd doo r VOO-di rekteur Rob Out en VOO-voor z it ter mr. Wout Bordewijk.
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In deze llPO.t.U.gh-t veJlpl.a.a.t6en w.{.j Onl> naaJL heJ: jaaJL 1966 en IUjken eJl naaJL 3
deejOJjll Me toedeJvÜjd aan boolLd zlLten van de La-t,6l>ez FtUAe, heJ: zend.6clUp van

RaMo Eng.land, Me naall.t cü.t .t>.ta:Uon ook nog BJUtMY! Racüo hu,û,vu.t.te.

Alleree rst Ron O'Quinn 22 jaar oud, geboren i n McRae in de staat Georgia USA. Hij
groeide op i n Moultrie in dezelfde plaats als Lar ry Dean. Ron begon z ijn radio'
karrière bij WMGA in Moultrie. Nadat zijn universiteits-studie in de physica was beëind i gd ging hij naar het stat ion WAAC waar hij tevens de taak van programma le i der
kreeg opgedragen. In het leger moest hij uiteraard ook, en op een gegeven ogenbl ik
kreeg hij een loopbaan a9ngeboden in het leger . Maar kien genoeg koos hij voo r de
radi o. Hij ging werken bIj het e nige Top 40 station in Georgia, WVLD, als nieuwslezer en deejay. Gedurende een laatste periode wer k te hij da arna bij een station in
het plaatst je Fort Myers in Florida a l vo rens hij opnieuw bij WVLD ging werken.
Later op het station WLCY in . Tampa verwierf hij de hoogste luistercijfers oo i t op
dat station gescoord. Hij kreeg echter een aanbood om zijn geluk in Europa te beproeven en zodoende i s hij nu in 1966 een der bo ss -jacks van Sw in g in g Radi o Englan d .
Zoals gezegd groeide Ron O'Quinn gel ijk met Lar ry De a n (22 jaar) op in Moultr ie
in de staat Georgia. Hi j verl iet de school op zijn achttiende jaar en reeds gedurende zijn schoo ljaren wa s hij te beluisteren op de radio. Als deejay in een speciaal
teenager programma was di t het geval op het station WMGA, ,waar hij drie jaar lang
heeft ge.werkt. Na de schoolperiode werkte hij o.a. voor WVLD in Valdosta. WALT in
Tampo, WLCY in St. Petersburg waar hij nieuwsdirekteur was, WPTR Albany, waarna hij
vertrok naar Swinging Radio England. Gedurende de laatste vier jaar in Amerika
presenteerde hij shows onder de naam Larry Dean, daarvoor gebruikte hij het pseudoniem James Bond. Ambitie: Eens programmaleider worden van een groot station.
Tenslotte Jerry Smithwick, eveneens 22 jaar oud en ook afkomstig uit het plaatsje Moultrie in de staat Georgia. Na de lagere school bezocht hij het Norman College
waar hij geschiedenis en literatuur studeerde. Na deze kursus volgde hij een zes
maanden durende training in het Amerikaanse leger. Op WMTM begon hij zijn radio
loopbaan en daarna bracht hij een tijdje door op WDUN alvorens hij,ondanks zeeziekte,
aan boord van het zendschip van Swinging Radi o England kwam.
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Golden days of Radio was de titel van een programma welke meer dan 10 jaar via
diverse AFN stations was te beluisteren in de produktie van Frank Brezzee. Wel op het
ogenblik worden er voorbereidingen getroffen om dit programma te gaan herschrijven
voor t.v. uitzendingen. International Home entertainment is hier voor verantwoordelijk
en Frank heeft andermaal de produktie. De shows zullen speciaal geproduc ee rd word e n
voor de kabeltelevisie circuits in Amerika.
Andermaal is er in Los Angelas een nieuwe produktiestudio ingericht voor de zgn.
syndicate programmes. He t eerste produkt was een show di e iedere dag 2,5 uur duurt,
gepresenteerd door Jay Steve ns, welke hoofdzake lijk uit oudjes bes taat. De maatschappij
heet Studio Hous e Recording.
De nieuwe jingles van RTL zijn ge produc ee rd door WAY Audio Cr e ations. Voor e en demotape is hier het adres: P.O.Box 21 Station B Buffalo New York 14207.
Onder het motto niet de diplomaten maar de muziek brengt de volkeren dichterbij
draait dee jay Ray Ruton van het station WEOK in Poughheepsie iedere zondagmorgen
LP Tracks van Russisch e pop e n j azz a rti es t e n in zij n pr og ramma.
ABC, we lke een ke t e n van radi osta tion s heeft in Amerika, hee ft naa s t WABC e n WPLJ
een derde station opgeze t in Ne w York. Na am van het station is nog niet be kend. Men
zal op e i ge n mani e r ga an proberen de ande r e ABC sta ti ons te gaan beconcurreren. En
dat is nu juist het sterke van deze maat sc happ ij. Jui st door ee n drietal s tations
te plaat se n in een ze lfd e s t ad of s treek bereikt men een h oge kwaliteit doo r de
onderlinge concurrentiestrijd.
TV reclame 's nachts het e ffectiefst.
In Ne derland bes taat het probl eem ni e t, althan s nauwelijks, want he t i s of voor of
na he t journaal maar in Ame rika wordt een v e rhitt e di scuss i e gevoerd over \~at
nu h e t
beste uur i s vo or reclamesp ot s. Natuurlijk is iedereen h et e r ove r ee n s da t hoe meer
me nsen na ee n bepaa ld programma kijk e n, ho e pl ez i e ri ge r het voor de make r s van een
b e paald produkt
moet zijn om juist dan z i j n war e n aa n te prij ze n. En omgekee rd dat de
,
r ek lamemak e nd e fabrikant voor de grootste kijkdichtheid het meest be talen moe t.
Maar er zijn andere r ec lamemake r s di e zeggen : "Veel me nse n be r e ik e n i s mooi, maar
luist e r en o f kijken di e me nse n ook naar wat je hen te vertellen hebt?" De ze mens e n
hebbe n h e t begrip wee r sta nd s dr empe l ingevoe rd e n daarmee bedo e l en ze dat de t e l e vi s~ 
kijker op be paalde mome nt e n va n de dag en zelfs van de week meer weerstand t ege n een
r ec lamebood s chap ontwikk e lt - of omgekee r d - ontva ngkelijke r e rvo or is dan op andere
tijdstippen. De weerstandsdrempel zo u het l aagst zijn kort voor he t na a r bed gaan en
n e t na h e t opstaan. Op di e momenten zo ud en mensen het minst in b es l ag worden ge nome n
do or andere zaken e n daardoor mee r open staan voor de rec l ameboodschappe n, zo beweren
ee n aantal soc iol oge n e n psychologen. Het on t vangkelijkst schijnen de mensen te zijn
om dri e uur in de nacht en op zate rd ag en zondag . De meeste weerstand h ebben de
kijkers opgebouwd in het midde n van de week wann ee r all e rl ei prob l eme n op het werk,
in h e t gezin en op schoo l hen bezighouden. De nacht e lijke r e clame be g int in Amerika
dan ook s t ee ds populairder te worden. Dat komt natuur lijk ook omdat de ze ndtijd die
gekoch t moet worde n s t eeds in aanta ll en kijkers bij he t vastste ll e n van hun t a ri e v en,
e n 's nachts slapen de meeste mense n in Amerika zoals begrijpe lijk ove ral t e r we r e ld.
In de vr oegs t e ur e n van de ni e uwe dag zwe rmt ee n vee lheid van cha r mant e huisvrouwen
ove r he t scherm om t e lat e n zi e n hoe het beste een vuile vloer schoongemaakt kan
word e n of om te ve rtell e n ho e zij hun hui shoud bacter i ën behande l e n. Kan he t on romantischer?
Mik e Burge r van het st ation WHOO in Or lando i s verkoz e n t o t de 2de presid e nt van de
Fe de rati on of Int e rnational Co untry Air Personaliti es . Hij volgt hiermee Charlie
Dougla s va n WWL i n Ne w Orl ea ns op . Tot vi ce presid e nt is be no emd Lary Sco tt van he t
station KJJJ. Me n zal zich vooral gaan t oe l eggen op voorbe r e idin gen van een wereldco nf e r e nti e over moge lij khe den van de Coun try Sound Packet in Radi o f o rmaten.
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I VRIJ E KEUZE .

)

: Wij als "vri j e radio fanati ci " pleiI t en voor een vri j e keuze met be t rekIking tot door met name de r adio te
•
I verzorgen pr ogr QJmlla ' s . Hi ervoor
I zou o . a . een andere opzet en stylel ring van de divers e radi ozenders
I noodzake l i jk zi jn . De tegens t ander s
I van dergelijke s oor t i deeën hebben
All e r e e r s t s o r r y vo o r mijn wa t l a n ge r e a fw ez i g heid,l'op dit moment nog grote invloed
Di t komt o ,m, d oo r mi jn v e rh u izing naar Amst
e r da ~ om d at
er , althans in België en Nee n wa t daa r zoa l b ij komt. I k h oo p j ulli e in de I d e rlan
~ , ~pr
a k e is van een doo r: de
t oekoms t toc h wat r e ge lma ti ge r op de hoog t e t e
l ov e rh eo ~ on stand g e houde
~ r adooh o ud e n van de we r e ld v an de kort e go lf.
IlIIonopoloe . Bewust wor dt hoer voor
Dez e ke e r ove r ee n van de gr oot s t e KG stati o n s
I het uJoord "nog " verme ld . I rroners het
t e r we r e l d , nl. de Vo i c e o f Ame rica (V OA) . De vo ~ zi et
er naar uit dat de divers e
i s ove r ige n s ni e t z o e rg vr oeg me t uit ze nding e n l overheidsi nstanties op langere terbegon ne n, " pa s " in 1942. I n di e all e r ee r s t e uit- I mijn, t och aan he t kor t s te ei nd zulze nd in g we rd e r opg eme rkt: " He t ni e uws mag goe d o fl len trekken . Di t dan dank zij de
s l ec ht z ijn , wij v e r t e ll e n U d e wa a r he id " . Al s erl spectacu laire t echnische ontwikke e e n e l e me n t van de VOA be schr e v e n kan word e n al s I ling op met name electr oni sch gebied .
h e t hart e r v a n, da n i s dat de nieuw skame r, we l ke I Op dit moment is bi j voorbeeld een
cont i nu in b e dr i jf is e n de moe ilijk e t a ak h ee f t I computer me t + 8000 buizen door een
om de ni e t a flat e nd e s t room v an i nf o r ma ti e te
I zgn . "chip " van 0,5 bi j 0, 5 cm, t er v e rwe rke n i n ni e uw s bull e tins in 36 t a l en . J e zultl wij l er nog ve r der e voortgang i s !
b eg ri j pe n dat ook v e rt a l e r s in d e goed e gang van I Dit houdt i n dat het aantal radio
zake n ee n g r o t e r o l sp e l e n. Naast t e l e x - contac t e nl e n t v mogelijkheden - al dan niet
me t de b e l a ngri jks t e pe r sbure au ' s, h ee ft de VOA I vi a kunstmanen- eveneens l egio
35 sta f- co rre spo nde nt en i n va s t e di e n s t t e r wijl I wordt . Zo bes taat er bi jvoorbeeld
e r ook nog fr ee - l a nc e co rr es pond e nt e n zi j n, ve r- l in Columbus (USA ) r eeds een radi ospre id ov e r de h e le we r e ld . Een s pe ciaa l confe - :,ne t met 30 kanalen . Dit varierend
r e nti e - t e l e fo o n - systee m i s t e r besch i kk i ng voo r ,:van normaal te ontvangen zenders
de r e dakt e u r e n voor di r e c t k on takt me t de c o rr e s -liuit divers e r egio ' s t ot en met spepo nde nten . De u it e i nd e lijk e v era n twoo rd e lij kh eid t ciale zender s voor bijvoorbeeld
v oor wat e r i n de p r ogramma ' s ko mt li g t ov e ri ge n s l:kinderen en r e ligieuze groepen .
b i j di e 36 afde lin ge n, omda t zij we e r ee n s chif- I;Kortom: door de ontwi kke ling van de
t i n g mak e n in h e t a anbod v a n i n f ormati e vanuit
I zgn . micr oprocessors zal een vri j e
de ni e uw s kame r. We l z ijn e r e e n aant a l h oo fd Ilkeuze van o. a . radioprogr QJfOlla ' s in
ond e rwerpe n di e in all e ui t z endin ge n aan bod komen.lide t oekoms t ni et meer aan een
Ee n van d e mees t gewaard e e rd e pr og r amma' s van de I beperkt gebied gebonden hoeven t e
VOA i s de 'Br e akfas t Sh ow", ee n pr og ramma in h e t I zi jn . Indien men tevens bedenkt dat
Enge ls dat ove r de h e l e we r e ld be lu is t e rd wordt. I'e r in de t oekomst eveneens r adioEr komen v e r s la gen e n r e po rta ges in ove r ee n wijd1 t oe stel l en ver krijgbaar zijn di e
s cala van ond e rwe rpe n, zoals we t e n sc hap , onde r- I automat isch bi j voor beeld door di vers e
wij s, dan s , th e at e r, ton ee l, muzi e k, z g n. 'human I stat i ons uitge zonden pop- muziek
int e r e st' v e rh a l e n, ruimt e vaart, film e n n a tuur - I kunnen selecteren, dan lijkt de
lijk h e t ni e uw s . De v e r s lagg e v e r s r e izen do o r de I keuze vrijhei d nog gr oter.
he l e V. S . om ve rhal e n e n reportage s va s t t e l e g - I Veel zal afhangen van de s nelheid
ge n van e cht A~erikans
e g e beurt e ni sse n, terwijl I waarmee men i n de Benelux ber eid is
e r ? ? k v e l e ~ as t e ~.nar
de stu~
o kome n: . Vo o r
: ~m op dez e techni s che ontwikkeling
Latijns-Ame r i ka Zijn e r derge llJk e ontbi]tproI'on t e spelen. Vast staat echter we l
g r amma ' s in h e t Spaans e n Por t uge es , we lke z e lfs I:dat de ze ui t einde li jk niet tegen
wo r de n ove r ge nome n doo r l o kal e stati ons, hetzij I'kan wor de n gehouden. Niet door een
ge h ee l h e t z ij ged ee ltelijk. He t b e wijst d e popu- I'chri stelij ke , s ociali stische of
larit e it van h e t pr ogramma e n ind e rdaad i s h e t
I l i ber ale r egering!
ee n a a n ge name man ie r van wa kke r wo rd e n. De VOA
I
J ac Zom .

h ee ft 23 s tu dio ' s in Wa s hing t o n D. C. waa r de
I Zi e ke n e n Be jaarde nomroe p Radio Horizon
mees t e pr ogr amma' s wo rd e n ge pr odu cee rd e n waar
I h ee ft een tekort aan plat e n. Me nsen di e
oo k een v an de g ro o t s t e cont role kame r s t e r we r e lcii p~aten
kunn e n miss e n mogen deze stur e n
t e vind e n is . Als j e ' ' es ee n k ee r in Wa s hin g ton I naar Dewae gema e k e r F,Oo stnieuwke r kestw 5
v e rv olg pagi n a 2 1 1.8800 Roe se lare, Be 19ië. Dank bij voorbaat.
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Zuid Afr ika neemt in zekere zin een unieke plaats in bij de wereldvolkeren.
Binnen zijn gr enzen treft men ve le rassen en vo lkeren aan, elk met een eigen kul tuur
en traditie. Het i s een l and, dat onvermoe i d tracht vooru i t te komen, een ontwakende
reus, die tracht ieder aspekt van zijn economisch en kultureel potentieel tot ontwikkel ing te bre ngen. Gedurende 40 jaar heeft de Su i d Afrikaanse Ui tsaa i Korporasie
(S.A .U .K.) z i ch gewijd aan het ve r maken, voo rl i chte n en opvoe den van volke r en in
Zuid Afrika. Van een besche i den begin in 1936, toen er s lechts één ui tzending i n het
Engels was, met ee n uur pe r week een Afrikaan s programma, heeft de S.A .U .K. zich
ui tgebre i d tot twaa l f afzonder l ijke b i nnenland s en e e n bu i tenland s programma.
Deze dertien zenders zijn i n totaa l 1303 uur pe r week in de eth e r.
In Zuid Af r ika wo rd en de r adioprog r amma ' s uitgezonden in ne gen talen. Voor de b l anken
z i jn e r zes ze nde r s in één of be ide off i c ië le talen , Engels en Afrikaans.
Voo r de Banoes zijn er zes zenders, die in ze ven Bant oe -talen uitzend i ngen verzorgen.
De Engelse zender ze'ldt al leen deze taal uit en i s 117,5 uur per week i n de lucht.
De Afrikaanse zende r i s gedurende dezelfde t i jd in de eth e r . Rad io Spr i ngbok i s een
tweetal i ge rek l ame-zender, die 132 uur per week beluiste r d kan worden .
Deze d ri e zenders zenden hun programma' s uit op de midden- en korte golf en de FM .
Bovendien zijn e r nog twee speciale FM zender s , namel ijk Radio Hoëve l d en Rad io Goe de
Hoop. Het bereik va n de eerste i s beperkt tot delen van de Transvaal en de Dranje .
Vr ij staat, terwij I de l aatste al l een beluisterd kan worden in het Zu i d-Westel i jke
deel van de Kaap provincie. Gedurende 132 uur per week laten zij onafgebroken muziek
horen, met om het uur nieuwsberi chten. Zi j brengen reklame boodschappen van 15 tot. 30
seco nd e n voor kleinere zaken, d ie ni et kunnen konkurreren op het Nationale Net van
Radio Springbok. Een derde, soortgel ijke FM zender, Rad io Port Natal, werd midden
1967 in gebru ik ge nomen. Deze best rij kt de provinci e Natal. Aangez ien de grote meerderheid der Zuidafrikaners tweetal ig i s, wordt op deze spec ial e FM zenders de gehele
da g zowel En ge l s als Afrikaans gesproken. Het zesde programma voor de blanken het
Radio Suid Afrika en brengt van midd ernacht tot v i jf 's mo r gens i n twee talen amusement voor de luistera a r s . Iedere Bantoe taa l qroep in Zuid Afrika heeft een om r oep. ..
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dienst in z ijn eigen taal. Deze omroepdiensten zijn: de Zoeloe om roep, die te beluisteren valt in Natal en Zuidelijk Transvaal , de Zuid-Sothoomroep, die uitgezonden
wordt voor de Bantoes van di e taalgroep in de Oranje Vrijstaat en Zuide l ijk Tran svaal ,
en de Xhosa omroep voor de Xhosa' s van de Oos tel ijke Kaapstad provincie.
Deze omroepen z ijn 120 t uu r per week in de lucht.
De zenders voor Noo rd-Soth o's en Tswana's zenden elk 78 uur per week uit. Eerstgenoemde i s voor de Bantoes van die taalgroep in Noord- en Midden Transvaa l , terwijl
de uitzendingen van de laatstgenoemde belui ste rd kunnen worden in het westel ijk deel
van de Trans vaal e n het westelijk deel van de Oranje Vrijstaat. De tweetal ige
Vena-Tsonga ze nder verzorgt uit zend ingen voor deze twee taalgroepen in het uiterste
noorden en noordoosten van de Transvaal.Deze zenders in zeven talen heten gezamenl ijk
Radio Bnatoe en al Ie (uitgezonderd die voor Ve nda's en Tsonga's) zenden uit op de
storingvrije FM-band. Het personeel van Radio Bantoe bestaat uit Bantoe omroepers,
programma samenstellers, techni c i , kantoorpersoneel en dee-jays. De populariteit
van Radio Bantoe kan het best afgemeten wo r den aan de hand van het aantal brieven,
dat ieder jaar het omroepkwartier overspoe lt. In 1977 werden meer dan 500.000 brieven
van Bantoe luisteraars ontva nge n. De programma's van Radio Bantoe omvatten nieuwsberichten, actualiteiten, kerkdiensten, hoorspellen e n vervolg verhalen, vrouwen- en
ki nd erprog ramma ' s , di s cussies, mu z i eku i tze nd ingen, verzoekplaten programma's enz.
De Engelse zender is voor de 'bewuste luisteraar', in zoverre dat men de uitze ndingen niet kan klassificeren als achtergrond programma's, deze uitzendingen omvatten a l Ie fa ce tt e n van he t modern e radio amusement, met nadruk op de aantrekkingskracht, die dit materiaal za l uitoe f enen op de luisteraar met een goed ondersche idingsvermogen. Op deze wijze beoogt men het br e ngen van programma's voor een steeds
veranderde minderheid van luist eraa rs, die ee n bepaa l d radioprogramma wi l be lui steren.
De Af rikaan se ze nd e r bi ed t nagenoeg dezelfde programma's voor het Afr i kaans
sprekende gedeelte van de bevo l k i ng, doch hier wordt ook gezorgd voor een 'a chtergrond muz iekj e '. De programma ' s va n zowel Afrikaanse a l s Enge l se zenders zijn meer
kultureel en informa t i ef gericht dan de reklame zenders.
Radio Springbok, de belangrijkste comme r c iël e zender van de S.A.U.K., brengt
meer li chte muziek, de prog r amma 's van deze zender z ijn voornamelijk hoorspellen,
vervolgverhalen, I i chte muz iek, sportverslagen en nieuwsberichten tijdens de uren
met grote luisterdichthe i d . Dit station is bijzonder ge li efd bij de jon ge Zuidafrikaners, die dwepen met de moderne muz iek, wat we l weer is te merken aan de zeer
goede hitlijste n die Zuid Afrika steeds weer voor tbr engt.
Radi o Hoëveld en Radio Goe de Hoop (met zeer profess ionel e jingles) laten de hele
dag aa n één stuk door lichte muziek horen voor degenen die ni e t van praatprogramma' s
hou de n. Deze muziek wordt aanged ui d als de muziek van de gulden middenweg en i s noch
zwaar, noch licht. Radioboodschappen op de ze station s zijn kort en liggen
ver uiteen om de continuïteit van de muz i ek niet te ond e rbrek en. Korte pittige
nieuwsbul letin s worden i eder uur uitgezonden, afwi sse lend in het Engels en Afrikaans.

•

BBC VIERT ZENDERWISSELING OP UITBUNDIGE WIJZE.
De programma's van Radio One sto nd en o p 22 november de gehele dag in het kader van
de zenderwissel ing van 247, 1214 Khz, naar de nieuwe golf l engte 275 meter, 1089 Khz,
en 285 meter, 1053 Khz. De verhu i zing kreeg een fees te l ijk tintje mee. In alle steden
waar stud i o's van de BBC staan, waren er live-r eportages. Voo r het Broadca st ing
Hou se te Manchester gaf een meisje van 9 jaar het startse in om aldaar 275 ballonnen
de lucht in te sturen. Aan i ede re ballon hing een kaartje. Vinders konden rekenen op
gratis kalenders, buttons en mochten een verzoekplaat aanvragen.
WERELD IN CONCERT vervolg van blz.19
mocht komen: de VOA is te bezoeken. Om de programma's bij de luisteraars thuis t e
brenge n hee ft de VOA mee r dan 100 zende r s. 40 daarvan staan in de V.S., verdeeld ove r
vi er centra e n allemaa l met een groot vermoge n. Als j e hier in Europa naar de VOA
lui s t e rt, ontvang j e 9 van de 10 keer een r e layzender, die zijn verdeeld over locatie s
in England, Gri e ke nland, Wes t-Duitsland, Marokko, Lib e ria, Sri Lanka, Okinawa, Thailand e n de Philippijnen. Ik zou toch ' es een kee r ontbijten met de VOA, als ik jou
was. He t adres i s: Voi ce of Ame rica, US Information Age ncy, WASHINGTON DC 20547, USA.
De VOA i s hi er te beluisteren van 0400-0800 en 1800-2300 (Ned.wintertijd)op 1196 kHz.
Natuurlijk zijn e r nog meer frekwen ties, maar dat zijn er tev ee l om op t e noemen.
Frit s Mulder, Postbus 53146, 1007 HM AMSTERDAM, Nede rland.
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3-1-1978:
10-1-1978:
17-1-1978:
24-1 -1978:
31-1-1978:
7-2-1978:
14-2-1978:
21-2-1978:
28-2-1978:
7-3-1978:
14-3-1978:
21 -3-1978:
28-3-1978:
4-4-1978:
11-4-1978:
18-4-1978:
25-4-1978:
2-5-1978:
9-5-1978:
16-5-1978:
23-5-1978:
30-5-1978:
6-6-1978:
13-6-1978:
20-6-1978:
27-6-1978:

She's not there - Santana
Kayuta HilI - Partner
Take a change on me - Abba
AI I fo r a reason - Al ess i
Baby come back - Player
11r. BI ue sky - ELO
Matter of time - Breeze
Piece of the action - Babys
Broken g lass - Nick Lowe
Rock and Roll - Gruppo Sportivo
Follow me follow you - Genesis
Come back my love - Darts
Bourne to satisfield Joe Bourne
Everyone's a winner Hot Chocolate
Lilac ' wine - Elkie Brooks
Don't ask me questions Graham Parker en de Rumour
Best of both worlds Robert Pa Imer
Baby hold on - Eddy Money
Wishin on a star - Rose Royce
FooI in yourself - Styx
Piece of the rock Mothers Finest
Whole lotta Rosie - AC/OC
She's always a woman to me B i I I y Joe I
Want you to be mine - Kayak
PXY - Peter Gabriël
Ai rport - The t10tors

2-1-1978:
9-1-1978:
16-1 - 1978 :
23-1-1978:
30-1-1978:
6-2-1978:
13-2-1978:
20-2-1978:
27-2 -1 978:
6-3-1978:
13-3-1978:
20-3-1978:
27-3-1978:
3-4-1978:
10-4-1978:
17-4-1978:
24-4 -19 78 :
1-5-1978:
8-5 -1 978 :
15-5-1978:
22 -5-1978:
29- 5- 1978:
5-6-1978:
12-6-1978:
19-6 -1978:
26-6 -1978:
3-7-1978:
10-7-1978:
17-7-1978:
24-7-1978:
31 -7-1978:

Brick House - Commodores
Stop sti II - Alan Jeffers
Rio - Peter Allan
Galaxy - War
Damn Shame - Johnny G. Watson
J'Ai vu Paris - Ch. Asnavour
Denis - Blondie
U '0 Me - Luv'
Wuthering Heights - Kate Bush
Same old song - Pussycat
Psycho ki lIer - Talking Heads
I t tak es two - Richard Myhi II
Starship 109 - Mistral
With a I ittle luck - Wings
Hollywood - Vi Ilage People
't Is oké - Harmony
Ça pla/le pour moi - PI. Bertrand
Presence Dear - Blondie
Eagle - Abba
Peek a boo - Rubinoos
Ragtime Piano Joe - P. Straker
Crazy Kids - Trevor White
Dance across - Ji mmy 'Bo ' Horne
\"indsurfin' - Surfers
Got a feel ing - Patrick Juvet
Oh Darling - Theo Diepenbrock
Stuff like that - Quincy Jones
You' re the greatest - Luv'
Doinig the bob - J aques v Eyck
One for me - La Bionda
Su ltan s of swing - Dire Straits

KINDERARTSEN IN AMERIKA FEL TEGEN TELEVISIEREKLAME
Het gemiddelde Amerikaanse kind ziet per jaar zo'n 20.000 reklamespots op de
televisie. Een groot deel van deze televisi e reklame is gericht op het kind en
daar willen kinderartsen nu iets tegen gaan doen.
Volgens veel kind erartsen schaadt de t.V. reklame de emotionele ontwikkeling
van het kind en veroorzaakt bovendien een

'ziekte' die de artsen 'hebben h ebbe n'

noemen. De kinderen roepen dit steeds wanneer zij een produkt vinden die ze
aan staan. Volgens de artsen is reclame gericht op kinderen niet eerlijk omdat
een kind niet in staat is deze reklame op zijn waarde t e schatten, met andere
woorden het kind hecht snel ge loof aan reklame boodschapp e n.
De voorzitter van het Amerikaanse genootschap van kinde rarts e n, Saul Robinson,
is van mening dat de 'hebben-hebben ziekte' e en pro blee m is voor zeer veel
ouders . Het genootschap heeft de televisiestati ons ge vra agd om het aantal op
het kind gerichte reklames te verminderen. Als ze dit n iet doen zal mende
regering vragen een verbod af te kondigen voor het uitz e nd e n van de gewraakte
spots. Uit officiële onderzoekingen door de ov e rheid blij kt dat kinderen die
nog niet naar school gaan meer dan éénderde deel van de dag be steden aan televisiekijken. Aan een groep vier- tot zesjari ge n is de vraag voo rgelegd aan
wie zij de voorkeur gave n, aan de televisi e o f a a n pa ppa: 44% a ntwoorde televisie.
Vorig jaar hebben 6 miljoen ouders en onde rw i j ze r s ac t ie ge voe rd om gewe ld in
de kinderprogramma's wat binnen de pe rk e n t e ho ud e n. Ze kondi gden een boycot aan
van de adverteerders die deze pr o gramma' s

f i n a n c i eren e n wi ld e n zelfs d e stations

voor de rechter breng e n. Da t li e t e n zij ac hterwe ge t oe n b lee k dat een re c ht e r
in Los Angelas in 1976 al had bep a a ld dat pogingen om k i nd er pr o gramma' s op de
v['

oc

~e

avon d t e

z ui vere n

v a ll

sex en gewe l d in strijd zij n met d e grond wet .
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c )

De oplossing van de
tweede prijspuzzel is:
WERELDOMROEP.
Uit de ~inegkom
briefkaarten werden
weer drie winnaars
getrokken.
De eerste prijs :
3 singles gaan naar:
Luk van Brakel in
Waregem, België.
De tweede prij s :
2 singles gaan naar:
H. Valks in Eindhoven.
De de rde prijs:
1 single ga a t naar:
Paul van Le are in
Dendermonde, Be lgie.
AI led ri e de
winnaars wo rd e n van
harte gefe l icit eerd!

,

I

I

SPECIAAL STICKER:

Snel en perfekt reprowerk?
,

Dan is Amstel repro wat u zoekt.
Vraag vrijblijvend onze prijslijst
aan en oordeel zelf.

•

Wij hebben ons gespecial iseerd

•

.
,

•

In:

• Opnamens
• Halftoonprints
• Lijnprints

MI AMIGO, EEN VAARWEL OF EEN
NIEUW BEGIN!
lets aparts voor de verzamelaar.
3 kleurendruk, zelfklevend .
Formaat: 10 x 17 cm.
Per stuk: f 3,-- of 45 BFR.
4 stuks: f 10,-- ,of 160 BFR.
9 stuks: f 20,-- of 260 BFR .
(inklusief verzendkosten)
Beperkt nog leverbaar:
Mi Amigo, de laatste de beste,
midd'e ngolf 319 meter.
Per stuk: f 2,-- of 30 BFR.
Wenskaarten: Mi Amigo/Caroline.
Per stuk f 1,-- of 15 BFR.
Aegir sticker: f 2,50 of 40 BFR.
4 stuks: f 8,-- of 140 BFR.

• Rasterprints
• Di rektprints
• Colorkeyls
• Tekstdia's
• Reproduceren

I

Bestellen via postgiro 3856588
t.n.v. Peter ' Leumans,
Moerbeistraat 3JI, 6523 KN NIJMEGEN.
N ieuw e Herengroch t 15, 1011 RK Am sterd om, tel. : 0 20 - 22 49 96

•
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c )
5

7

14

De nieuwe prijs-puzzel, stuur je oplossing voor 12 december naar: Freewave,
Postbus 339 in 1180 AH Amstelveen en je maakt kans op enke le grammofoonplaten.
HORIZONTAAL: 1 Tabak. 4 Voornaam van o"nze Belgische redakteur. 13 gekastreerde stier.
10 Voornaam technicus' bij Veronica. 11 Achternaam van onze Groni~se
redakteur.
12 Klaar. 15 Voorzetsel. 16 Voormiddag (afkort ing). 17 Muzieknoot. 18 Arbeidsplaatsen overeenkomst (afk.) 21 Je huilt erbij als je het schoonmaakt. ~2
Wentelen.
25 Opstootje. 26 Kous. 27 Pers. voornaamwoord. 29 Lui. 31 Achternaam van een van
onze medewerkers. 33 Agrarisch werktuig. 37 Soort aanhanger. 38 Achternaam van
de Mi Amigo kok. VERTIKAAL: 2 Soort haperent geluid bij ademhal ing. 3 Achternaam van
Veronica Info-presentator . 5 Rond hout. 6 Uit deze plaats komt kaas. 7 Lidwoord.
9 Altijd. 13 Voornaam van onze tekenaar. 14 Voornaam Mi Amigo technicus. 16 Achternaam TROS dee-jay. 19 Zit straks bovenop de kerstboom. 20 Embryo.
23 Voornaam van de jongste Mi Amigo dee-jay. 24 Afkorting van een Enge ls e popgroep.
28 Werktuig van tandarts. 30 Planeet. 32 Ha ar van een schaap. 34 National iteitsplaatje op een Engelse auto. 36 Lengte maat.
•

