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DOOR FREODY JORUS 

Hallo Vrienden. 
Wat is het leger in de winter toch 

verschrikkkel ijk! Ze laten je door de 
sneeuw kruipen, je wordt ingezet om die 

• witte troep te bestrijden, je valt op je 
gezicht en nog veel meer ellende. 
Daarbij is het nog ijzig koud in het 
~pen veld waardoor -gelukkig- m'n geweer 
IS vast gevroren, dan hoef ik daar ten-

• • 
minste niet mee te knallen, ik hoor 
I iever het geknal van de radio. 

Terwijl ik dit zit te schrijven 
luister ik naar Radio Cité en dat is 
best een goed station met die nonstop 
muziek, hoewel ik toch wel eens weer wat 
klanken vanaf de noordzee wil horen, 
maar ja, die hoop is de afgelopen drie 
weken weer wat minder geworden !Qe~ dç 

MV Epivan ~eid binnengehaald en de MV 
Mi Amigo bijna naar de kelder ging. Het 
schijnt dat er een bescherm-engel boven 
dat schip hangt want ook nu heeft de 
Mi Amigo het weer overleefd, uitgebrei

de informatie over dit gebeuren leest u 
in "3x i s scheepsrecht" van Hans Knot. 
Ziekenomroepen in Europa behandeld dit 
keer voor het eerst een Belgische omroep 
en ik hoop dat er meer zullen volgen en 
wil daarom vanaf deze plaats onze Belgi
sche abonnees oproepen om ons daarbij te 
helpen met de vraag of zij misschien 
kennissen hebben bij een ziekenomroep 
die een ve rhaal over zich kunnen schrij
ven. In deze tiende Freewave eindel ijk 
ook weer eens een "landpiratenscala" 
enwel van Radio Goe s uit het hart van 
Zeeland. Ik wens u veel leesplezier, 
sterkte in de sneeuwen che r io . 

F p, rty .Jo. us . 
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Rem op eigen reklame voor 
oInroepen in Nederland 

De omroepen in Nederland wi llen gezame lijk een arb ritagecomm isie in s tellen die 
oordeelt over het karakter en de tijdsduur van de reclame die de omroepen voor zich
zelf maken. Aan de hand van de gezame l ijk overeen te komen normen e n c riteria zal 
de commissie snel na ee n over tred ing uitspraken kunnen doen die kunnen variëren van 
waar sc huwingen tot boete of st raffen . De plannen zijn inmiddels voorgelegd aan de 
minister van CRH. De discussi e i s nog niet he lemaa l afgerond . In een commissie onder 
voorzitteesschap van secretaris penningmeester J. Hulder van de VARA vormen zowel 
het opleggen van een geldboete a ls het ontneme n van zendtijd nog een punt van over
leg. Als het op geldboetes uitkomt zullen dit forse bedragen, gedacht wordt aan 
duize nden guldens per overtreding, moeten zijn. Dit geld zal naar een charitatief 
doel moeten gaan. Een andere mog e l ijkheid is dat de arbritagecommissie na een over
treding bepaalt dat de omroep die in de fout is gegaan in een bepaalde periode geen 
re c lame mag uitzenden. Zo'n straf zou ingrijpender zijn dan een geldboete, omdat 
dan een reclamecampagne wordt onder broken. Bij geldboetes zouden de rijkere omroepen 
buitendien bewust risico's kunnen nemen. Het i s de bedoe l ing dat de omroepen zich 
via een contract aan deze regel ing binden , zodat daarmee het vrijbl ijvende karakter 
van vroegere afspraken is onde rvangen . Een ontwerpregel ing is inmiddels opgesteld 
door mr. H.P. Utermark van het Haags e advocatenkantoor De Brauwen Hellbach 

In de r ege l ing i s onde rmee r vastgelegd dat de NOS als niet belanghebbende appa
ratuur bemant waarmee alle programma's worden opgenomen. De arbritagecommiss ie neemt 
klachten van particulieren in behandel ing die zich hebben geërgerd aan de omroep
reclame, maar zij kan ook zelf initiatieven nemen of afgaan op meldingen van om
roepen over elkaar. De regeling is na rui m 2 jaar overleg ontstaan als een reactie 
op de reclamebeschikking van augustus 1976 van het ministerie van CRH. Daarin werd 
bepaald dat deze vorm van reclame onder artikel II van de omroepwet valt. Daarin 
staat dat behoudens toe s te mm ing van de minister de uitzendingen niet dienstbaar 
mogen zijn aan reclamedoeleinde n. Sinds die beschikking mogen de omroepen op de 
televi s ie niet meer dan 2 minuten per dag eigen reclame maken en zo'n boodschap mag 
per keer niet lan ge r zijn dan 30 seconden. In totaal mag slechts 11 minuten reclame 
per 6 weken worden uitgezonden. Voor de radio is dat niet meer dan 7 minuten per 
week. 

Andere bepalingen zijn dat er niet op de prijs van de omroepbladen mag worden 
gewezen en dat eigen uitgaven, als boeken of platen, alleen in beeld mogen worden 
gebracht na het programma waarvoor zij uitkomen. 

Andere bepal ingen zijn dat er niet op de prijs van de omroepbladen mag worden 
gewezen en dat eigen uitgaven, als boeken of platen, al leen in beeld mogen worden 
geb racht na he t p rog ramma waa rvoo r zij u i tkomen. De min i s te r hee ft deze rege I i ng 
destijds ingesteld omdat eerder onderl inge afspraken tussen de omroepen niet werden 
nagekomen. De omroepen vonden toen dat de minister een verkeerd beroep had gedaan 
op de omroepwet. Deze principiële en formele bezwaren- over de minutenregel ing kon 
men het wel eens worden- werden neergelegd in een beroep bij de Raad van State. Haar 
nog voordat het beroep zou dienen kwam een delegatie uit de omroep aan tafel zitten 
met een delegatie uit de omroep en de resultaten waren dat het beroep werd opgeschort. 
Inmidde ls hebb en enkele omroepen de tijdsl imieten van de beschikking van CRH vele 
malen overtreden. Het is volgens CRH niet tot sancties gekomen omdat dit een goed 
gebruik is zolang m.en aan het onderhandelen is. De nieuwe regel ing verschi lt in
houdel ijk slechts op kleine punten van de beschikking. Al leen de eigen controle en 
de eigen rechtspraak zijn de grote verschi llen. Bij de besprekingen binnen de om
roepen is men er steeds vanuit gegaan dat een eigen regel ing de 2 jaar oude beschik
king zou kunnen gaan vervangen. Bij het ministerie onderzoekt men nu het ontwerp van 
de omroepen. Ook de TROS zal gaan meedoen aan de nieuwe regel ing. Zoals in dit blad 
gemeld liep kort geleden TROS bestuurder Hinderop boos weg uit de commissie. De 
reden was dat hem in de commissie was voorgespiegeld dat een eigen controleregel ing 
in elk geval de regeling van CRH zou vervangen. Echter was dit betreft zijn alle 
problemen uit de lucht. 
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Als je zo kijkt in de geschiedenis van de zeezenders zijn er vooral in de hoogtij

dagen veel vreemde zaken gebeurd. Wat we nu echter half januari mochten meemaken 

slaat naar mijn mening alles. Een aantal bekende en minder bekende feiten op een 

_ ri 'jtje zettend komen we tot het volgende verhaal. Op de Noordzee, 12 januari, 2 

(zend)schepen di e rus ti g ligge n t e dobb e r e n, d e Mi Amigo geheel zendklaar en volgens 

insiders s poedig weer in de luc ht. Voor Nederland, de Scheveningen 54. Totaal niet 

acceptabel o m te ze nd e n. Vertegenwoordigers van het station De lmare verklaarden 

immers dat e r aan boord van de Sch e veninge n 54, in tegenstelling t o t eerdere berich

t e n, gee n enkele zende r zo u staan. Diezelfde vri jdag 12 januari krijgt de piraten

jage r Mr . Piet e r s uit Ams t e rdam van één van z ijn me de we rke r s t e horen dat de boot 

-

van De lm a r e door d e wind i s af ged reve n e n n ie t me er dan 3 k ilome t er uit de Neder

l a nd se kus t ligt , dus in nat i o nal e wate r en. Tijd om in te grijpen ? Nee n , rus t ig 

afwac h ten. 1 3 j a n ua r i, d e Tel e graaf blaast h e t he l e Radio Delamare projekt en de 

gesch i ede ni s va n de Fa Epivan nor, eens l ekker op in ee n pagina groot artikel, welke 

doo r mil joen e n Nedc rl a nd ~ r H als de waa rh eid wordt gelezen. 14 januari. Ge r ard van 

Daw. z i t me t 2 co ll e g a v ri e nd e n vanu it z~ jn auto een ve r bin d i n g te d raai e n met de 

Sc heven inge n 51 v ia de 27 ~~. P l otse lin g wordt men ove r val l e n do o r een me ut e mensen 

va n de po l it i e , PTT en rijk s r ec h e r c h e . De 3 Del mar i o' s worden meege nomen voor een 

12 uur dure nd verhoo r e n d e CB apparatuur wordt in beslag genomen. Later die dag 

wordt me n weer vrijgelat e n. Nog geen halve dag later worden weer 2 mannen aangehouden 

di e verdac ht worden van he t ze nden vanuit een auto i n Den Haag richting he t schip 

d e Sch e v e ni ngen 54 . Te ven s vindt d e pOliti e zender- en generatoronderde l e n in de 
• 

wage n . Di e ze lfde o c h te nd gee ft Mr . Pi e t e rs aan de Rijkspolitie te Water opdracht 

ill t e g rijpe n t e ren d e Sc he ve ninge n 54, we l k e nu in de 'nationale wateren dobbert. 
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Een k ij kj e i n de Rotterdamse haven: de Aegi r, Mathilde Simone en de Ep ivan 

(exc l usieve foto: Richard Havelaar voo r Fr eewave). 
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Echter een geschikte zeewaardige schuit is e r op dat mome nt ni e t aanw e zig, zodat 

de aktie tot late r op de dag uitgeste ld di ende te worde n. Wanneer de CB appara

tuur die middag niet in beslag was ge nomen was de Sc h e v e ninge n 54 ni e t geënterd. 

Via via was Ge rard van Dam reeds op de hoogt e van de voorge nome n aktie t egen de 

54. Later die dag de welbekende o verval. De bemanning aan boord probeerde de ·' 

motor nog t e starten, ma ar helaas te laat. De rest heeft U waarschijnlijk uitge

breid kunnen lezen in Uw eigen favoriete dagblad. De 54 li g t nu rustig in Rotte rd am 

naast 2 andere in beslag genomen boten, waaronder de Aegir, di e in de h e rfst van 

1978 van zijn anker sloeg en n u ook voor goed zijn laatste zeevaart gemaakt schijnt 

te h e bbe n. 

Maar is dit nu ook zo me t de Scheveninge n 54, of krijge n we nu een uitgebr e id pro

ces? Wa t is nl. h e t geva l , er was geen complete zender aan boo rd, dus de akti e 

was t otaal overbodig. Mr. Pieters is echter van me nin g dat onderdelen van een 

zende r wettelijk kunnen worden gezien al s een geheel. Dus volge ns Pieters gerecht

i gheid. Eigenaren van de Evipan , zoals de S c h e veningen 54 inmiddels heett e , zegge n 

dat zi j ten alle tijde zullen proberen he t schip uit d e hande n van de justitie 

te kr i jge n daar het niet kan worden beschouwd als een zendschip. Volgens dezen 

staat he t n e rge ns in de we t beschre ve n dat het in het bezit hebb e n van onderdel e n 

of een 27 mc zender inbeslagname v a n een boot kan betekenen. Een der e i genaren is 

dhr . van Wijk, dire kt e ur van het tandtechnisch bedrijf Epivan in Rotterdam, hoe wel 

de slimme voge l zelf zegt niet de eigenaar te zijn maar een Holding Company 

met zijn naam op de Neder lands e Antillen, En dat voor 15000 gulden ofwel voor 1/ 3 

deel. Medeeigenaar is Paco Lopes SI in Marabella in Spanje (G. van Dam). Tegen 

dezen is wette lijk niet op te treden vanw e~e bezit van een schip. Van Wijk is 

enthousiast geworden, mede mis schi e n door d e ve l e ni euwe klant e n die hij he e ft 

gekregen, e n hij laat nu door zi jn advokaat uitzoeken welke mogelijkhe de n e r nog 

mee r zi jn om vanaf een zendschip te gaan uitzenden, 
Hij denkt dit ondermeer te kunnen doen via het kope n van een licentie in Italië. 

Maar goed, we gaan ve rder. Voor de Engelse kust li gt al 3 maande n een ander schip, 

di e wel als zendschip be s tempeld mag worde n, de Mi Amigo . En dan komen we auto

matisch terrecht bij het 4e etmaal van ons verhaal. 15.03 GMT. Een maydaycall 

word t opgevangen door Norfolk Radio via 2182 kHz met de volgende tekst: Mayday May

day this is the MV Mi Amigo, 51 degree s 38 min. North, 1 degree 32 min East, 

We're making water . 5 men on this ship. Se nt a rescue v es sel as soon as pos s ible. 

15.33. Een helikop te r van de marine hangt bove n h e t schip, de b emanning weigert 

echter met deze machine mee te gaan. Intussen ligt er op 100 meter van de Mi Amigo 

een schip genaamd de Van Sierrie om bij eventuele noodgevallen onmidde lijk te 

kunnen ingrijpen. Onder t ussen maakt het schip mee r en meer water. 18.03 GMT, een 

reddingsboot uit Harwich haalt 5 mannen, te weten Tony Allen, Tom Hardy, Roger 

Mathews , Renée de Leeuwen Peter van de Holst van boord. 21.00 Reddingsboot komt 

in Harwich aan en bre n g t de mannen naar h e t immigratiekantoor vanwaar ze naar het 

politi e bureau worden gebracht voor verhoor. 

Daar deze me nse n in leve nsgevaar van h e t zendschip zijn gehaald zijn z e wettelijk 

niet t e achtervolgen. Na ee n 1 uur durend v e rhoor woràen de mannen vrijgelaten. 

Reden van het waterrnaken van het schip is h e t defe kt raken van 1 waterpomp en een 

tekort aan diese lolie voor de andere pompen. Zodoende kon niet regelmatig het boeg

water uit de boot worden gepompt. Duide lijk een organisatorische fout, Een een

zaam zendschip zonder be manning, een schip welke volgens de zeewet op dat moment 

door een ieder kan worde n meegenomen. He t einde van de lady? Neen, de volge nde 

dag al wordt de Mi Amigo koninklijk goedgekeurd en zeewaardig bevonden door de 

Engelse marine, Nieuwe bemanning en pompe n worden aan boord geze t en onder leiding 

van Peter Chicago probeert men de Mi Amigo zo spoedig mogelijk klaar te krijgen 

voor uitzendingen iq het Ne derlands (De lmare) en het Engels (Caroline). Het v e r

haal is nog niet ten einde. Een weekend voor de gebeurtenissen me t de Mi Amigo 

was er een ontmoeting in Parijs tussen S9lvain Taek en O'Rahilly. Over de toekomst 

van het schip werd er gesproken en tenslotte werd Tack uitgekocht. Ronan z ou 

liever ook stoppen met het projekt maar op aandringen van Chicago besluit Ronan 

toch door te gaan en juist een dag na het water maken zou het station weer starten 

met testuitzendingen van Radio Delmare.Echter 3x is scheepsrecht zoals de kop 

van dit verhaal zegt. september 1978 De Aegir slaat van zijn ankers de uitzendingen 

worden gestaakt. 15-1-1979 Een 2e poging om Delmare in de lucht te lat e n komen 

mislukt ook daar de Scheveningen 54 wordt geënterd en binnengesleept en dan de 

3e poging vanaf de Mi Amigo. Andermaal mislukt het daar de boot water maakt en 
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zelfs zo erg daar het voorpunt je reeds onder water ligt. In de studio's staat 
30 cm. water en de bemanning acht het beter van boord te gaan. En toch vrienden 

van Freewave .............. we hebben alle goede hoop dat Delmare en Caroline 

binnenkort weer een poging zullen wagen. De Mi Amigo wordt inmiddels op open zee 

hersteld en zal binnenkort weer gaan uitzenden. Een ander vooruitzicht is dat de 

eigenaren van de Epivan zullen proberen de Scheveningen 54 uit de handen van de 

justitie te krijgen en tevens hebben ze ook al een aantal nieuwe boten op het 

oog waaruit een keuze zal worden gemaakt om te gaan dienen als nieuwe zendschuit. 

Afwachten maar. 

Hans Knot. 

(met speciale dank aan Ate Harsta, Henk Langerak en Bill Rollins). 

• 
In I 

• 
In het begin van de zeventiger jaren brak in de Benelux de kabel door. Onder kabel 
verstaat men in dit geval een kabelnet dat verschillende radio en T.V. programma's 
kan doorgeven naar iedere abonnee. Vroeger kon men al de zgn. radio dis:tribuüe. 
Dit radio-kabelnet verzorgde vier verschil lende radip programma's. Echter de opkomst 
van T.V., en de wens om meer programma's te kunnen ontvangen maakten het oude 
distributie-net ongeschikt. Op het oude kabelnet zou niet eens één T.V. programma 
door gegeven kunnen worden, in verband met de grote bandbreedte van een T.V.-signaal. 
Hier staat tegenover dat het moderne kabel systeem zo'n 20 (F.M.) radio- en 15 TV
programma's kan doorgeven. Er zijn twee kabelsystemen in gebruik. De eerste is het 
zgn. aftaksysteem. Hierbij legt men de kabels o.nder de grond en krijgt iedere ' 
abonnee een aftabring van de stamleiding. Het tweede systeem is het zgn. sternet. 
Hierbij wordt iedere abonnee aangesloten (met een aparte kabel) op een centrale. 
De programma keuze wordt dan telefonisch gemaakt. Aangezien de kijker via zijn 
telefoon aangesloten is op de computer v.d. centrale, kan hij door het kiezen van 
één nummer één programma uit selecteren. Omdat dit laatste systeem nogal duur is, 
wordt praktisch altijd gekozen voor het eerste systeem, het afstaksysteem dus. De 
voordelen van een kabelnet zijn veelerlei . Omdat de coaxkabel onder de grond ligt, 
kunnen al Ie privé-antennes van de daken verdwijnen, wat een stad of dorp een 
"schoner" aanblik kan geven. Daarbij komt nog de mogelijkheid dat zo'n kabelnet 
programma's kan doorgeven, die met een privé antenne niet of nauwelijks te ontvangen 
zijn. Het nadeel echter is dat de kabel ook beperkingen kan opleggen omtrent de ont
vangst. Gelukkig is het nu zo dat als iemand kan aantonen dat bij zenders ontvangst, 
die niet op de kabel doorgegeven worden, hij zijn privé-antenne kan laten staan. 

België 
In België treffen we kabelsystemen aan die zonder meèr uniek te noemen zijn. 

Een voorbeeld hiervan is ongetwijfeld de recente indienstnamen van de antwerpse 
supertrunkverbindingen. Hiervan profiteren momenteel zo'n 250 duizend gezinnen. 
Bij dit net worden de Duitse TV-zenders ontvangen in Zoersel (+ 30 km ten oosten van 
Antwerpen. In Kallo worden de Franse zenders ontvangen nl. TF I, Antenne 2, FR 3. 
De Franse programma's worden tevens van Kallo naar Zoersel gestuurd. Door deze onder
I inge uitwissel ing van programma's kan iedere abonnee op dit net kijken naar zo'n 
twaalf TV-programma's. Binnenkort komen nog de drie Engelse zenders + R.T.L. op dit 
net. Binnenkort zal de Antwerpse supertrunk ook de volgende FM radio-programma's 
gaan doorgeven. De stations zijn: WDR1,2 en 3 vanuit Zoersel. 
France Culture, France Musique, France Inter en AFN2, met 24 uur easy-l istening, van
uit Kallo. Deze stations opgeteld bij de vier nederlandse zenders en de Belgische 
stations zal het een toekomstig aantal op + 14 brengen. In Oostende wordt het Euro
pese record gebroken. De kustbewoners krijgen daar, naast de bovengenoemde TV-stations 
ook nog BBCl en 2 en I.T.V.Southern. Hierdoor zit de gehele Belgische kuststreek in 
een unieke kabeltelevisie situatie. 

De uitwisseling van programma's gebeurd niet alleen tussen steden in het land 
zelf, maar ook daarbuiten. Zo betrekken de Nederlandse gemeenten Meerdonk en Wuust
wezel e.d. de Franse TV-beelden van het Antwerpese supertrunk. 

Louis Stuster. 
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RTV in Suriname en Nederlandse Antillen 
In de ee r ste af l evering beloofde ik u a l len deze tweede aflever ing te star ten 

met nade re informat ie over de televisie in Suri name. In 1958 maa kt en de inwoners 
van di t la nd voor he t eerst kennis met d i t medium. Dat gebeu rd e door c lose c i rcui ts 
demons t r a ties d ie werden georgan i seerd door de Fa. Ke r sten . Door de gro te opkoms t 
en de ve le tec hn isc he mogel ijkheden omstreeks die t i jd we rd en deze experimenten 
een groot succes. Later we rden e r uitgebreide pla nnen gemaakt voor de finiti eve 
i nvoe r ing van het medium i n het land . De eerste pl annen da t eren van 1961, op 24 
feb r ua r i 1964 kon worden ove rgegaan tot de oprichti ng va n de STVS , de Su rinaamse 
Te l ev i s i e St ic hti ng; de statuten van deze ni euwe 
s ti chting werden gepubl iceerd in het GAB va n 
27 novembe r 1964 (ga b ge l i jk aan Staats
'coura nt in Neder la nd) . De STVS heeft een raad 
van toezic ht bes t aa nde ui t 3 leden, die a l s 
volgt worden aangewezen : één door de 
minister van Algemene Zaken, één door de 
minister va n Onderwijs en Volksont
wikke l ing en één door de minister van 
Openbare \1erken en Verkeer. De eerst
genoemde treedt te l kens op als Voorzitter 
van de Raad van Toezicht. Op 20 oktober 
1965 kwam de STVS voor het eerst officieel i n 
de lucht. In het land hanteert men het zgn. 
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Retma systeem, een 525 1 ijnen systeem. Op 1 ja 
nuari 1976 werden een aantal steunzenders in 
gebruik genomen te weten: Nieuw Nickerie ka naal 12, 
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Wageninge n kanaa l 7, To t ness kanaal 10, Moengo kanaal 11, Albina ka naa l 9. 

; 

Er zijn ongeveer 50 . 000 ontvangsttoestel l en in het l and aa nwezig . De ze nd e r via 
kanaal 8 heeft een ve rmogen van 500 \1. De STVS heeft de volgende faci li te it en tot 
haar beschikking: een studio met drie camera's, een fi l munit voo r opname/ontwikkelen 
en monteren, synchroniseren en dupl iceren; video recorders en een mob ile unit 
(reportagewagen) die in 1975 een zodanige ui tr usting kreeg dat doo r mi ddel va n een 
straalverbinding direkte uitzendingen ku nnen plaats vi nden . Kleurenu i tzend ing en 
vinden nog niet plaats in Suriname, datum van intred i ng van deze u i tzend ingen i s 
onbekend. De STVS zend t gemiddeld 35 uur pe r week u it; dat i s in ve rge l i jk ing met 
andere landen veelal een korte zendtijd. Naar ve rhouding met ande re landen zi jn de 
programma's die men u itzend t meer reg iona l er van opzet. De onde r ve rde l ing va n de 
uitzendingen naar i nhoud zij n als vo l gt : inhoud, ontspan n ing 45%/ n ieuws en akt ua 
25%/ educatieve en cu lture l e programma's 17%/ k in derprogramma ' s 10%/ re l ig i euze 
programma 's 3%; naa r taa l : Nede r lands 70% en En gel s 30%; naar her komst: l okaal 40%/ 
Verenig de St a t en 35%/ Nederland 15%/ andere l an den 10% . Uit ga ng s pu nt i s dat de 
educa t ieve en i nformatieve programma ' s in de offi ci ë le land staal (Nederlands ) moe 
ten wo rd en u i t gezonden. Wa nnee r deze progra mma's a f koms ti g z ijn uit andere land en dan 
Neder land , da n wo rden de teks t en vertaa l d en nagesync hron isee rd in het Nederland s . 
De onts pann ingspro gra mma' s worden u itgezonde n in de o ri g inel e tal en. Er bestaan 
pla nnen om deze programma ' s in de t oekoms t va n onde rtite l ing te voorzien. 

Voo r de verzend in g van de Nede rl andse programma's naar Suriname zorgt de Wer e l d 
Omroep, d ie aanva nkl e i j k ook de hoofdse l ec t ie bepaalde. Sedert 1972 wor den eerst 
overzichten gemaakt va n a ll e voor overname doo r de STVS besc hikbare programma 's , 
waardoor de vera ntwoorde lijkhei d va n de keuze gehee l bi j de STVS ligt. Progra mma
voo r ste l l en worden ee r s t door de directi e van de Stichting op hun z in en waarde ge
toets t , waarna ze àfha nkel i j k va n dat oordeel i n produ ktie worden genomen. De ze 
produk tie s genieten onder Sur i naamse ki j kers een grote popularit e it , evenals sommi ge 
amu sernen tsp rogramma ' s of re portages van bel a ngrijke internationale voetbalwedstrij
den. Vanweg e de niet-commerciële produktie werden tot eind 1975 de programma's 
u i t Nederland niet door de advert ee rders maar door de Sticusa betaald. De oorspron
kei ijke opzet van het televi s ie bedrijf wa s gebasee rd op inkomsten uit kijkgelden en 
advertenties. De kijkbelasting i s echter nog niet tot stand gekomen. De eerste 
investering geschiedde met leningen van de overheid; ook de exploitatiekosten van 
de eerste jaren. 

7 



Va naf 1969 is het bedr i jf selfsuppo rting dus met onder meer ges po nsorde ui t zen

dingen d i e echte r alleen aan het begin en aan het einde van een uitzenddag worden 

uitgezonden. Deze commerciële programma's duren gemiddeld 30 minuten. Ook deze 

programma's worden niet onderbro ken door reklame maar beginnen en eindigen met re

klameblokjes. De STVS telt ruim 50 medewerkers in vaste dienst. Daarnaast zijn een 

groot aantal free lance medewerkers. In de toekomst komt er een uitgebreide samen

werking tussen de STVS en andere t.v.-stations in het Karaibische Gebied . Deze uit

wissel ing zal hoofdzakel ijk bestaan uit informatieve en ontspanningsuitzendingen. 

De programma's worden op een apart t 'ijdstip uitgezonden en wel tussen 9 uur in 

de avond en half drie in de nacht. Het adres van de STVS is P.O. Box 535 in 

Paramaribo. In onze derde en laatste aflevering van deze serie gaan we dieper in o p 

de aktiviteiten welke gedaan worden op het gebied van de radio en televisie op de 

Nederlandse Antillen. 

PROGRAMMA PRODUKTIEMAATSCHAPPIJ 
IN DE VERENIGDE STATEN 

Bij een bezoek aan Drake Service zal je onmiddelijk een kaart van de V.S. aan 

een muur opgehangen, opvallen, met daarop 250 brandende lampjes welke de locatie 

weergeven van de 250 aangesloten radiostations in de Verenigde State n . Deze 250 

stations zijn de zogenaamde 'automatische' stations, dat wil zeggen dat ze geen 

eigen omroepmedewerke rs in dienst hebben. Wat betreft het muziekformaat van het 

t otale zenderbestand van de zogenaamde automatische zenders kunnen ze kiezen uit 

Easy Listening, Top 40 , Elpee en Countryformaat. In de V.S . bestaat 15% van het 

totale zenderbestand uit deze automatische stations. 

Voor het ontstaan van Drake Chenault gaan we terug naar het jaar 1963. Chenault 

was eigenaar van het ,station KYNO in Fresno (Californië), hij hoorde een programma 

van Bill Drake op KYA in San Fransisco . Dit beviel hem zo goed dat hij Bill naar 

KYNO liet brengen en dit station groeide dan ook al snel uit tot het meest beluist

erde in haar ontvangstgeb ied. Bill Drake had in 1963 al de reputatie van 'de dokter 

van het zieke medium radio'. Het recept voor een ziek top 40 station was eenvoudig, 

n.l. gebruik maken van top deejays, weini g gepraat en meer muziek, het afschaffen 

van lange jingles en niet te vergeten het opzetten van een strikte playlist. 

Met de commerciële ervaring van Chenault en de programmatechnische ervaring van 
Drake kwam een uni eke combinatie tot stand. In 1964 nam het tweetal he t station 

KBG onder de loep. KHJ in Los Angelas volgde in 1965 en in 1967 werden alle stations 

van het RKO concern verbeterd. Het eerste zgn. syndicated programma kwam echter 

tot stand in samenwerking met KHJ. Dit station ging over tot de scheiding van de 

mi ddengolf en FM programmering. Dit betekende dus naast de middengolf een FM pro

gramma bestaande uit Rockformat muziek. 
Deze programma 's op de FM werden verzorgd door Drake and Chenault. Nog steeds bezit 
Drake Service KYNO in Fresno en wel als proefstation. Op dit station zij n in de 

loop van de jaren al vele f ormaten uitgeprobeerd en ter goedkeuring aangeboden 

aan radiostations die programmatechnische moeili jkheden hadden. Naast het verkopen 

van deze muziekformaten houdt Drake Service zich ook bezig met het produceren van 

zgn. 'special feat ures ' . Als voorbeeld noemen we de inmiddels legendarische serie: 

'History of Rock and Roli'. Een 52 uur durend overz icht van alles wat zi ch in en 

om de rock muziek heeft afgespeeld vanaf het prille begin V. d. populaire muziek 

tot het heden. Dit programma is in 1978 via AFN uit gezonden, echter niet de volle 

52 uren , maar 'slechts' 39 uren. Drake Service annö 1979, de supermarkt voor radio 

bazen. Voor elke wat wi ls. Of het nu top 40, Rock o f Country moet zijn , het juiste 

muziekformaat kun je er kopen. Afrekenen kun je bij de kassa. Succes verzekerd . 

Paul Jan de Haan. 
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Barry Aldiss in de studio van Radio Luxembourg in London (foto: Veronica-archief) 

_n ese 
• 
10 iten a renzen 

Door gebrek aan geld direkt na de 2e Wereldoorlog was radio Luxembourg het enige 
station welke in staat was onmiddell ijk haar uitzendingen te hervatten alhoewel dit 
slechts voor enkele uren per week was. De Engelse service verhuisde tevens naar de 
huidig~ golflengte op de 208 meter. Gedurende de dag,waren hierop de Duitse en in de 
avonduren de Engelse uitzendingen. Ondanks dat Radio Luxembourg terug in de lucht 
was, had men een groot gebrek aan de nodige commercials. Na verloop van tijd werd dit 
beter en werden er nieuwe programma's toegevoegd aan het bestaande pakket. Een dezer 
shows was de top 20 welke misschien wel de langlopenste show in de geschiedenis van 
de Europese radio is. De eerste shows in 1948 werden ,gepresenteerd door Teddy 
Johnson. De I ijst werd samengesteld naar aanleiding van een aantal cijfers over de 
verkochte bladmuziek in Engeland. Hoe populair de show was bleek wel uit de 1500 
brieven die Teddy wekel ijks ontving. 

Het formaat van de gesonserde show bleef bestaan en elk programma werd gefinan
cieërd door een platenmaatschappij, shampoo fabrikanten e.d. Ongeveer 80% van de 
programma's werden in London opgenomen waaronder Opportunity Knocks, een programma 
welke voor het eerst geïntroduceerd werd door Luxembourg en hedentendage een der meest 
populaire shows is van ITV. Namen uit de begin 50er jaren zijn: David Jacobs, Jimmy 
Savil Ie, Sam Costa, Jimmy Young en Pete Murray. Pete ging naar het station als in
valler voor de periode van 3 maanden maar bleef er liefst 5 jaren. Een andere presen
tator was Geoffrey Everett die later General Manager van het station werd tot het ' 
eind van 1970. 

In de begin 50er jaren was het financieel een zeer aantrekkei ijke zaak, grote ar
tiesten gingen I ife optreden in Luxembourg en gedurende de 60er jaren ging dit door 
met o.a. optredens van Jacky Trent, Marty Wi Ide en Cl iff Richard. Tegenwoordig worden 
de shows gepresenteerd door o.a.Stuart Henry, Rob Jones, Tony Prince en Barry Aldiss. 
Tevens heeft men 2x per week een show uit Amerika gepresenteerd door the EmperorRosko. 
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Trouwen s nog een aa ntal grote namen uit de laatste jaren zij n: Tommy Vance, 
Noel Edmund s, Paul Kaye , Roger Day, Tony Brandon, Alen Freeman en Jac k Jackson. De 
studio's va n Radio Television Luxembourg (RT L) zij n eigendom van de staat en de 
grootste inkomstenbron van het land . Wekelijks luisteren meer dan 12 miljoen mensen 
naa r het s tation met een zende r van 1200 kW, welke in Mornach staat, 2 km vanaf de 
Duitse grens. Volgend jaar maart vi ert het s ta tion haar 45 ja ri g bestaan. 

Naast Luxembourg waren er natuurlijk de Enge lse commerciële zenders waarop we in 
dit verhaal niet verder i ngaa n. Er zij n toch naast deze zeezenders enkele andere 
pogingen ondernomen om commerciële uitzending en te verzorgen voor he t Engelse luister
publ iek en wel vanaf het va ste land van Europa. Het is echter erg ~oeili j k om op de 
zo druk bezette middengolf een goede ontvangst te waarborgen. In 1968 werd er een 
poging ondernomen door een aantal Free Radio Fans om programma's te verzorgen vanuit 
Andorra, een staatje in de Pyreneeën tussen Frankrijk en Spanje. 

Ze gebruikten hiervoor een 400 kW zender op de 428 meter en men wilde de pro
gramma's laten presenteren door ex piratedeejays. Echter door te slechte ontvangst 
in Eng e land faa l de de opzet. Er werd slechts een show, de Caroline Revival hour, 
door Donn Allen gepresenteerd uitgezonden. 

2 jaar later, in 1970 werd er opnieuw een poging gedaan, middels het gebruik van 
de zenders van Radio Monte Carlo. Een kleine groep mensen huurde iedere zaterdagnacht 
3 uur zendtijd. De naam van het station was Radio Geronimo en men had als formaat 
progressieve Rock gekozen. Er waren geen ji ngl es en commercials, a lleen zgn. gelezen 
be richten van het station aan de luisteraars. Ontvangst van de zender op 205 meter in 
Zuid Engeland was erg goed. Na slechts en ke le maanden van uitzending claimde het 
station een luisterpubl iek van 2,5 miljoen luisteraars. Men we igerde commercials daar 
de reclamebureaux aanpas s ing van de programma's vroegen. Men begon een eigen postor
derbedrijf waarvoor men reklame ging make n o . a. voor LP 's etc . 

Gedurende de zomer va n 1970 werd het station gestoord door de uitzending van 
Radio· Four (BBC) die op 206 meter uitzond . Het ging zelfs zover dat het station de 
BBC ging jammen. Een lang leven had Geron imo niet, eind oktober 1970 besloo t de 
direktie van Radio Monte Carlo geen tapes meer uit te zenden daar Geronimo ver achter 
lag met het betalen van de zendtijd. Een paar maanden later begon Radio Mon te Carlo 
zelf met Engelstal ige uitzendingen op vrijdag, zaterdag en zondag onder de naam Radio 
Monte Carlo Internationa l . 2 ex-BBC en Radio London deejays, Tommy Vahce en Dave Cash 
presenteerden de shows. De programma ' s werde n gesponse red door grammofoon platenmaat
schappijen en opgenomen in Fullham en per vI ieg tuig overgevlogen naar Monte Carlo. 
Na een paar maanden werden de uitzenduren uitgebreid en dagelijks uitgezonden. Finan
ciële problemen waren echter de reden dat het station moest stoppen. Verder i s er 
overal op de wereld een mogelijkheid te luisteren naar een van de Engelse BFBS zen
ders, de zuster van AFN. Zo kunnen we nu verder a ll een nog luisteren naar het geluid 
van Big L, ofwel RTL ofwel 208 ofwel Radio Luxembourg . Speciale dank voor medewerking 
aan dit artikel is o.a. verschuldigd aa n Mike Baron van Fla shback Promotions, Ingo 
Paternoster, Bob Stewart van Radio Luxembourg en de Universiteits Bibliotheek te 
Groningen. 

Hans Knot. 

RADIO LU XE MBOURG OOK OP MIDEM IN CANNES VERTEGENWOORDIGING 
Gedurende het mu z iekfest iva l in Cannes welk eind januari werd gehouden was Radio 
Luxembourg dagel ijks via de Engelse Service live in de lucht met Tony Prince. Hij 
bracht van kwart voor 8 tot 8 uur de laatste nieuwtjes en schandalen. 

OPNIEUW BRAND IN BRT GEBOUW. . • 

Vri jdagavond 12 januari werd de BRT-RTB aan de Reyerslaan via een anoniem telefoontje 
meegedeeld dat er een bom was geplaatst in het gebouw. De rijkswacht ~n ook de eigen 
vei l igheidsdiensten, di e op zoek g ingen, vonden echter niets. Wel werd een brand 
opgemerkt, die ve rscheidende container s had aangetast. De vlammen werden ec hter vlug 
gedoo fd . Men wee t nu ook dat het anoniem telefoontje we rd gevoerd vanuit het BRT-ge
bouw ze lf. ·De onbekende sprak Frans. De n ieuwe brand aan de Reyerslaan vindt men erg 
ve rdacht. Di.t keer is men er bijna zeker van dat er kwaad opzet mee gemoeid is. 

De laa t ste tijd brandde he t bij de BRT-RTB reeds meer dan tien keer. 
PIRATENZENDER IN BRUSSEL . 

Dinsdag 23 januar i om 19.00 uur is i n het Br ussel se een piratenz:n?er in werking 
getreden. De ze nde r , die zi ch Radio Activités noemt, stelde de verenIgIng Ami s de l a 
Terre voor , deze vereniging bepaa ld de standpunten op he t stuk van de kernenergie. 
Radio Activités zendt uit op 102 megahert z. 
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NOORD ERL IJKE ZENDP IR ATEN HEBBEN LAK AAN NI EUWE REGELING. 
Zoals wij reeds in ons vor i ge nummer me l den za l er in het voor-

D 0 jaar van 1980 een nieuwe regel ing komen voor de zgn. 'etherpira
ten ' . Men kan dan via een door een PTT goedgekeu r de instal latie 
ongeli mitee rd zenden v i a daarvoor beschikbaar geste l de banden. 
De meeste zendpiraten in het noorden van Nederland l ach tten 

,-------~ e igenl ij k om de poginge n van staa t s s ecretaris Sm i t-Kr·oes . Het aan
t al in de Noorderlijke prov incie s is rui m 7000 die in hun vrij e 
uren uitgebreid aandach t be s tede n aan muz iek van e i gen bodem en 
dan we l zeer speciaa l het Ned e rlandsta li ge werk. Een woo r dvoe rde r 
va n deze ze nders, Oomp i e Koer ie r uit Zuidwolde, verklaarde ons dat 
h ij zee r zeker n iet za l s toppen en datze l fde geldt ook voo r zi jn 
medev ri enden , d ie hoofdzakelijk deze muz i eksoo r ten ten gehore 
brengen via de mi ddengo l f e n de FM-b and . Ook de grote pl a t enmaat -

@@@ schapp ij en zu ll en niet ge l ukk ig zijn met de ni euwe regeling. 
~ Vier op de vijf neder landstalige hits worden juist gemaakt door 

deze amateu rzende rs. Via de daa rvoo r beschikbare ges telde golf
lengte in de nieuwe regel in g zal daar geen ruimte. voo r zijn. 

RADIOZENDER "FREE EUROPE" N I ET WELKOM I N MOSKOU. 
Niet iedereen is welkom bij de Olymp i sche Spe len welke vo lgend jaar zu llen worden 
gehouden in de Russ i sche hoofdstad Mos kou. Sergej Pavlov, de minister van sportzaken 
van het l an d, verk laarde in een interview met een West -Dui ts persbureau dat de. ver-
slaggeve rs van Radio Free Eur ppe zonder meer geweige rd zu llen worden. . 

TWEE HITLIJSTEN OP ZONDAG MET INGANG VAN APRILMAAND?????? ? 
. ·Als het een beetje meez it kunnen de radioluisteraars na 1 apri I 

op zonda gm iddag via Hi l versum 3 twee hitl ij sten beluisteren. 

• . (-" 
I I , , . 

De TROS gaat met i nga ng van die datum tussen 2 en 5 uur 
in de midda g de TROS Top 50 uitzenden. De NOS is van pl an 
tu ssen 5 en 9 uur de Nationale Hitparade uit te zenden. 
Hugo va n Gelderen zei in een inte rview dat he t logisch is 
dat de TROS op een dergel ijke gunstige uitzendtijd het 

mees t beluisterde prog ra mma gaat uitzende n. De NOS houdt voora l snog vast aan haar a l 
eerder kenbaar gemaakt plan om ook op de zondag toch weer de voor lopig geschorste 
Nationale Hitparade uit te zenden. Het staat nog niet vast of de NOS gezien de plan
nen van de TROS ook za l blijven vasthouden aan dit plan. 
De zaak zal over enige tijd in het College van programmaleiders worden besproken. 

FASCISTISCHE AANSLAG OP RADIOSTATION IN ROME. . 

Rad .ho luiste r aa r s in Rome waren op 9 januari ge tuige van een terrori st i sc he aanslag. 
Midde n in een uitzending van Radio Citta Fut ura (stad van de toekomst) hoorden zij 
een der omroepsters om hulp roepen en tevens een ve rzoek om ni e t te schieten. Direkt 
daarop was een zware ontploffing te hore n. Daarna was het sti 1. De luiste raars alar
meerden direkt de politie en brandweer. Toen die ten tonele verschenen vonden zij 
vijf omroepste rs van ee n vrouwenprogramma gewond op straat en de radiostudi o verwoest 
door brandb ommen . 

PLAN VOOR 700 MIDDENGOLFSTATIONS IN AMERIKA. 
De Federal e Communicatie Comm issie in Amerika wil tijdens de conferentie voor gol f 
lengte verdel ing in Genève, we l ke later dit jaar wordt gehouden, een voorstel i ndie
nen waarbij rui mt e moe t ko me n voor ongeveer 700 nieuwe middengolfstations in Amer i ka. 

Th e Nati onal Radio Broadcast Ass., een overkoe pelend orgaan van alle radi ostati on s 
is echter finaal tegen. Hun president, Jim Gabbert die eigenaar is va n Kl0l FM in 
San Fransi sco, zei ondermeer dat er in de meeste delen van Amerika al t e veel stations 
zijn. De FCC wil qe midde ngolf uitbreiden van 1600 naar 1800 kHz. De NRBA z iet ni et 
in dat meer stations opgericht zouden moeten worden, daar dit het geheel zo u gaan 
verzieken. Bijvoorbeeld: Hawaï heeft nu al 31 stations. Het wordt maar opgedrongen 
en het luisterpubl ie k kan bijna geen keus meer make n. En dan niet te ver ge ten een 
groo t commerciël prob leem: de radiotoestellen in Amerika s taan allen afgesteld tot 
1600 kHz. Dus al Ie radio's dienen vervangen t e worden. Een klus die jaren zal duren. 

BELANGSTELLING VOOR HILVER SUMSE ZENDERS LOOPT TERUG . 
• , 

Gemiddeld daalde de luisterdichtheid voor de vier Hilversumse zenders terug. Aldus 
een luiste ronderzoek van de NOS. De belangste lling voor Hilversum 1 liep terug van 
3,7 naar 3,1 %; die van Hilversum 2 van 2,5 naar 2,1 %; die van Hilversum 3 van 19,8 
naar 17.7% en die van Hilversum 4 van 0,7 naar 0,5 %. 
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Na het ve rdwijnen van Radio Mi Amigo en Radi o Caroline valt e r ni e t 
veel meer te schrijven in het Radio Logboek. Ondan ks dat hi er een C'--~ 
korte opsomming van de gebeurtenissen van de afgelope n ~~"~ 

drie maanden. 2-11: Soms is er een draaggolf o f fluit-/ 
toon op de 319 meter te ho ren, maar voor de re st 
gebeu rd er weinig op de noordzee. 9-11: De TROS 
houdt vandaag een "latin- ame rican" dag tussen 
7 uur 's morgens en 3 uur ' s middags. Er 
worde n enkele latin-ame ri ca n platen ge
draaid en lui s teraar s kunnen hun reakt i es 
doorbe llen op de vraag "Waa rom roept me n 
t egen een s tier o lé". Veronica kiest voor het 
ee rst ee n a larmschijf van een Belg i s che groep 
Rocking in the st reet van Ruth McKenny and 
the Banny Bright Orches tra. 10 - 11: Marc Jacobs is op bezoek bij Veronica op H3 e n 
ve r te lt dat de generato r prob lemen nog we l enige weken kunne n duren. 
11-11: In Amsterdam is op de middengo l f de Vr ij e Radio Amsterdam (VRA) weer in de 
lucht met tusse n 12 en 2 uur Herma n de Graaf en tussen 2 en 3 uur Johan Visser. 
17-11: Peter van Dam wordt tijdens de Neder l andstalige Top 10 vervangen door Hugo 
van Ge lderen. 19-11: Veronica is vandaag voo r het eerst op zondagmiddag op de tele
visie t ussen ha l f 4 e n 5 uur. 20- 11 : ex- RNI dj Marc van Amste l presenteert voo r de 
NOS de inhaa ln acht tussen 4 en 7 uur. 26 -11: Herma n de Graaf werd vandaag in he t 
zieke nhuis opgenomen met e rnst i ge darmstoo rniss en. 28- 11 : Felix Meurders is vandaag 
voo r het laatst op de VARA en vertrekt met vaka nt ie naar Jamaica. 1- 12: Alfred La
garde ve r vangt Feli x a l s presentator van de Nationa l e Hitparade . 7- 12: Pe ter van Dam 
doe t de TROS Top 50 en Ad Ro l and de so ul show omdat Ferry Maat vakant ie hee f t. 10- 12 : 
In Amste rdam vinden vandaag tussen 1 en 6 uur de eerste t es tuit ze ndingen plaats van 
Radio Unique op kanaal 35 van de FM-band. Bij d it station z ijn ex-C aroline dj Ad 
Roberts en Mi Ami go dj Rob Hudson te ho ren. 11-12: In AVRO' s platenpanel op H3 i s 
Will Lui ki nga ee n van de jury-leden. 12-12: De popkrant van de VARA besteedt aa ndacht 
aan de probl emen rondom Mi Amigo en ste lt t e lefoni sche vragen aa n onze redakte ur 
Ton van Draanen, Sylvain Tack en Maurice Bokkebroek. 16-1 2: Op spectaculai re manier 
ontsnapt het ni e uwe zendschip van Radio Delmare uit de haven van Scheveningen. 
18- 12: Tom Bl om neemt vandaag "Postb us 700" va n Krijn Tor rin ga ove r . 24-12: Ve ronica 
heeft extra uren op Hi l versum 3. Tussen 2 en 5 uur presenteren Lex Hardin g en Ba rt 
van Lee uwen de beste p l aten uit de Top 100 van 1978 va n de Stichting Nede rl andse 
Top 40 en tussen 5 en hal f 7 volgt er een he rhal ing van de Ne derlandse ve rsi e va n 
"War of t he world". 28-12: De TROS draai t vandaa g de Top 100 van 1968 die door het 
Genootschap van Hitologi e we rd samengeste l d aan de hand van de Veronica Top 40 li js 
te n van 1968 . 30- 12: In Amsterdam wordt om half 1 de VRA die sinds kort Radio Amstel
land heette door de RCD uit de l ucht gehaa ld. 31-12: Feli x Meu rde r s en Peter Holland 
present e ren tussen 2 e n ha lf 7 de Top 100 van de National e Hit pa rade op Hilversum 3. 
In Ams te rdam is Radi o Unique in de luch t met een gastopt reden van Johan Visser tus se n 
2 en 3 uu r. 1- 1-1 979: Het begin van het ni euwe jaar met Wi 11 Luikinga als invaller 
voor Tom Elom t ussen 9 en 11 uu r op de AVRO maandag vi a Hilversum 3. 5-1: Veroni ca 
heeft vanaf hede n meer rad io-zendt i jd gek regen. Op Hi l versum I1 presenteren Hans Mondt 
e n An net van Trigt tussen 11 en 1 uu r k l ass i ek en op Hi lversum 3 horen we Lex Hardin g 
tussen 4 en 6 uur weer als vano uds bezig met de Top 40. Om 7 uur is he t Ad Bouman 
gebeuren weer op de ant enne tot 8 uur. 10 -1 : Ti jdens he t KRO programma van Edvard 
Niessing valt op half 11 het s ignaal van de H3 disc-jockey tafel weg, waar doo r het 
plotseling stil wa s op de ze nder. 2 minuten later gaat de uitzending verder a lhoewe l 
de platen vanuit de techni s che ruimte worden gedraaid. 15-1: He t ANP-nieuws me ldt 
om 3 uur 's middags dat er in de Scheveningse have n ee n auto met drie inzittenden 
is aangehouden met verboden zendapparatuur en generator-onderdelen. Dit alles gebe ur
de echter al een dag eerder!!!! Dezelfde avond wordt de MV Epivan binnengehaald door 
de rijkspolitie te water, meer hierover e lde rs in deze Freewave . 19-1: De MV Mi Amigo 
die nog steeds op de noordzee ligt, raakt tijdens een zware storm in moeilijkheden, 
ook dit leest u uitgebreid in deze Freewave. 
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De ontwikkeling van de 
""'-;=". 

In Engeland werd het baanbrekend werk voor 
de televisie ver r icht door Baird, die we rkte 
me t een 50 I ijnentoestel. In 1936 werd een 
te levisied ienst geopend, we lke door de oor log 
onderbroken werd en in j uni 1946 werd heropend . 
Deze BBC televisiedienst gebruikte de in 1936 
aanvaa rde standaard van 405 I ijnen, ee n lijnen
structuur, ni e t fi jn genoeg om te voorkomen, 
dat z ij in het bee l d zichtbaar bI i jft. De ver
beteringen in opnameapparatuur, aftastinsta l
laties en appara tuu r voor wee r gave konden 
ech t er aa n dit bezwaar voor een groot dee l te
gemoet komen. Toepassing van het 40 5 lijnen 
systeem werd de bezitters van t e l evisietoestel
len gegarandeerd tot 1955 . Er was een zender 
geplaatst op Al exan der Pa la ce op een hoog punt 
in het noorden van London me t een acti e rad i us 
van 40 mijl. In he t beg in van 1949 waren er in 
En ge land ongeveer 100.00 0 ontvangsttoeste l len 
gereg istreerd . In mei 1949 140.850 . Deze sterke 
toename hiel d verband met het feit dat e ind 
1949 bi j Birmi ngham een tweede zende r in ge
bruik we r d geste ld. Vooral de te levisietoneel
stukken en balletu itvoeringen we r de n vooral 
gewaardee rd. 

Frank ri jk s traalde televisieuitzendingen uit 
vana f een station, ge plaats t op de Eiffelto ren 
in Pari js. Ingevolge de me t En ge l and getroffen 
afspraak werd het I ijnensysteem van d i t station 
gesteld op 405 I ijnen . Dit s tati on bestreek 
Pa rij s en omgeving. Daarnaast bestond een ex
perimentee l station wel ke het 8 19 1 ijne n sys
teem hanteerde . Deze hoge def initi e gaf ee n 
helder en rustig beeld. De helderheid werd 
me de bere i kt doo r de bij de Franse televi sie 
gebruikte appara tuur. Deze hoge definitie leen
de zich vooral voor project i e in grote za l en a ls 
bioscopen e.d. Op die wijze kon een groot dee l 
van het publiek in de grote s teden be reikt 
wo rden. De kosten aan de ontvangstz ijde, voora l 
wa t betref t de projectieapparatuur waren zeer 
hoog. In Duit s land, waar voor de oorlog de te
levisie zich reeds sterk ontwikkelde, l egde men 
zich in de jaren , onm id de ll ijk voorafgaande aan 
de 2e Wereldoor log voo ral toe op proj ect ie op 
zee r grote schermen; Hi e rin werd een machtig 
midd e l gezien om in ve r gaderin ge n en samen
komsten de toeschouwers doo r de rijkspropaganda 
s t e rk t e beinvloeden. Duit s land gebruikte des
tijds een 441 I ijnenstel se l. Daarna werd in 
Duitsland de mogel ijkheid bestudeerd om binnen 
enkele jaren door de NWDR te Hamburg een e x
perimentele dienst te openen. Deze dienst zou 
later gaan draaien met het 625 lijnenstelsel. 

wordt vervolgd. Hans Knot 

SPECULATIEF OPTIMI SME . 
De redaktie van dit blad stelt 

zich mijns in z iens t e recht op het 
standpunt s lechts di e berichten te 
vermelden waarvan een redel ijke be 
trouwbaarheid mag worden verwacht. 
Het gaat dan voo ral om beri cht en 

l over de komst van ni e uwe zeeze nde rs 

: e. d. Immers als wij al die berichten 
: a l s waar hadden aangenomen zouden e r 
IOp dit mome nt maa r li efst zes zee
: ze nde rs te horen zi jn nl. Bene lux 
: Radio, Scan radi o, Hollandia, Carel i
I ne, De lmare en Mi Amigo. 
: De sensat ione l e verha l e n ove r 
:nieuwe zeezenders roep t niet alleen 
I allerlei op timisti sche ve rwacht in gen 
: bij vr i j e ra dio fans op, maar zorgt 
ier ook voor dat instanties al s .de 
: PTT en justitie meer dan gemidde l d 
l attent wo rden. Mensen die met de 

nod i ge professiona l ite it een nieuwe 
zeezender (zouden) opzetten waken e r 
dan ook in he t algemeen voo r om van
tevo ren a l ler l e i medede li ngen t e ver
strekken. De Delmare -organisatie i s 
hierop tot op zekere hoogte ee n u i t 
zonde ring, maar daardoo r tevens ee n 
bewij s dat bij veel voorafgaande pu
bI icite it de just iti e tot he t uiter
ste gaa t. En wie zou dat niet doen? 
Immers niemand vindt het leuk om in 
diverse groot opgemaakte arti kelen 

I door ene van Dam bij voorbaat te 
worden bes tempeld a l s gemakke lij k 
"om de tuin te l e i de n in s tanti es". 

Na dit De lma re voorbeeld t e rug 
naar ons onderwerp. All e r lei publi
kati es vooraf zijn en b lijven naar 
mij n mening gevaarlijk omdat deze 
specu lat ie f zijn (de e chte waarh e id 
bI ij kt name lijk achteraf) en boven 
dien de he le voorbereiding voor ee n 
zenderprojekt kunnen schaden. 

I He't s tan dpun t van onze redak tie 
: om s lech t s bij betrouwbare berich ten 
love r de a lgemene behoefte naar mede
: del ingen ove r ni euwe zeezenders e.d, 
: te doen, lijkt mij ge rec htvaa rdigd. 
: Dit vooral wanneer j e ee n ra d io-
I blad voor langere termijn in stand 
I wi It houden! Jac Zom . 
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Begin 1980 , al s alles goed gaat , i s i n Nederland de 27 Me een legaal feit . 
Vanaf dat jaar kan ied ere ingezetene (,/at officieel h ~) van 16 jaar en ouder en 
zonder eni ge beperking gebruik mo gen maken van de 27 Me , 500 miliwatt , FM gemodu
l eerd op maar liefst 22 kanalen . Ui teraard zijn reklame- boodschappen , muziek en 
onzedel ijke t eksten verboden . De ministerraad , op voorste l van de staat s sekretaris 
hebben onlangs daartoe besl oten . De Pl'T zal daart oe een machtigingsregelieg V001' 

algemene radiocommunicatie (MARC) ontwerpen , die naar verwachting in het voorjaar 
van 1980 al in werking treedt . Iedereen kar. dan bij de Pl'T een individuel e macht i -

• • 

ging aanv:cagen . Te zijner tijd komen er door de Pl'T goedgekeurde apparatuur in de 
handel. wat mag di t veelbelovende nu allemaal voor de huidi.ge 27 Me- er inl1 ouden? 
All er eerst de voordelen . Een 27 Me- er kan onbeperkt gesprekken houden , ook onder 
TV tijd . Hij hoeft niet meer bang t.E' zijn voor het herkennen van zijn antenr..e . Verstop
pen van zijn "bakkie" bij mobiel gebrdk :ls ook nie t meer nodi g . Ook kan hij dan normaal 
zijn naam over dc, é,ender noemen . Storingen en klachten van orr.wonenden moeten tot het 
verleden gaan behoren . Nu nog eventjes de nade len . Zijn huidige zender kan hij wel bij 
de vuilni sman zett en , tenzij "I' een regeling komt . (hier komen wij straks op terug) 
Communikatie- gesprekken met het buitenland is nauwelijk s mogelijk daar FM modulatie 
nog niet elders wordt toegepast . Overi gens komt een FM signaal theoretisch niet verder 
dan de horizon . DOOI' het kleine v ermogen van 500 miliwatt i s het ook al moeilijk om 
grote afstanden te overbruggen en zal de ontvangst al snel overgaan in geru is terwijl 
bij een AM modulatie het signaal wel zwakker wOI'dt maar wel brui kbaar blijft . 
Helaas heeft bij de definitieve keuz e van deze frequentie de PTT geen enkel overleg 
gehad bij de bestaande 27 Me groeperingen . Dat is erg jammer daar men graag een Vlat 
hoger vermogen had willen hebben . I ndien er "Jat praktijk ervaringen zijn zou rr,en mis
schien in de toekomst een groter vermogen kunnen aanvragen . Dat i s nu nog moeilijk 
t e voorspellen . Stel voor , strak een miljoen gebruikers en al] emaal met een hoog 
vermogen . Waar blijf je dan in dit kleine l and . Wij moeten het nog even af",achten • . 
Gaat i edereen nu zijn "bakki e" bij de vuilr_isbak zett en? Dat zal er vanaf hangen of de 
Pl'T er voor voelt om nog een il:l everings- regeling op poten te zetten zoals dit ook 
in 1975 i s geweest . Hoewel het be",i t van 27 Me- apparatuur sinds 1975 verboden is het 
aan te bevelen dat men tegen een vergoeding of misschi en ",el een knappe reduktiebon 
:üijn apparatuur alsnog i nlevert . Op den duur zal de Pl'T dit bedrag vanzelf t erug ver 
dier.en daar men de kos ten voor opsporing kan besparen . Dit zou t ,evens een stimulat i e 
zijn om nieuwe goedgekeurde apparatuur aan te schaffen .• Het i s te verwacht en dat over 
een jaar ongeveer 6CP!o van de huidige Communikatie- 5.lllateurs op de ni euwe legale band 
zullen gaan zenden . Het r estant. zal voorlopi g op de oud e voet doorgaan en in de 
toekomst geleidelijk gaan verdwijnen . Uiteindelijk zal van deze groep een kl ein aantal 
fanatieke DX- ers overblijven die , hoofdzakelijk s ' s-nachts , verbindingen maken met het 
bui tenland t erwijl zij voor lokaal gebruik de goedgekeurde apparatuur zullen gebruiken . 
Hopenlijk zal de Pl' ~ voor de laat s t genoemde groep geen raz z i a ontketenen zolang er 
geen klachten binnenkomen over storingen e . d . Op het soci ale vlak zal de legali sering 
veel gaan betekenen . crl club Nauti ca in Scheveningen maakt plannen voor een hulp
verleningsdienst verspreid langs de gehele kus t om snel hulp te kunnen bieden indien 
plezi er jachten voor de kust in nood raken . Bij s i gnalering van misdrijven , ongelukken 
kan men snel de politie alarmeren . Mogelijkhedc,n te kust en te keur . 
I n de vorige Freewave hebben wij U beloefd om in deze rubriek t erug te komen op de 
resultaten van de besprekingen van de NCEF met de Pl'T. Deze gesprekken zijn op dit 
moment ( I februari ) nog niet geweest . Dit houdt U t egoed voor het volgende nummer. 

REGIONALE OMROEPEN WILLEN VAN DE NOS POSITIEVE UITSPRAAK 

Roos, het overlegorgaan Yan de regionale omroepen, wil dat het NOS bestuur zich 

uitspreekt voor een positief be leid ten aanzien van de o ntwikke ling en uitbreid i ng 

van streekradio in Nederland. Roos is teleurgesteld over de houding van dit bestuur 

ten opzichte van een b e leidsnota van d e Raad van Be he e r van de NOS. Die beleidsnota's 

zijn nog steeds niet helemaal door het NOS bestuur behandelt, 

Roos vreest nu dat deze gang van zaken zal leiden tot een afzwakking van d e nota. 
14 
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BBC NAAR DE CONCURRENT. 
BBC Records and Tapes , een 

huismaatschappij van de Engel se 
St aatsomroep BBC, heeft rekla
metijd gekocht bij de concur
rentie e n wel bij de commer
ciële televisie voor een dub
bel elpee onder de tite l 
"America's Greatest Hi ts " 
Eerst zal gedurende de eerste 
weken een spot worden ui tge- . 
zonden door Granada TV en wannee r blijkt dat de LP in het ontvangstgebied 20.000 tot 
25.000 exemplaren verkoopt, dan zal de reklamekampagne verder worden uitgebreid. 

Dit "is de eerste keer dat de BBC zendtijd koopt bij de concurrent. De LP kost 
rond f 25,-- en bevat 34 hit s waaronder nummers van de Beach Boys en Sup remes. 

VARA PERSONEEL TEGEN DE VOORGESTELDE HERVORMINGEN . 
De ondernemingsraad van de VARA hee ft de voorstellen van de VARA bestuurders over de 
reo rganisatie van deze omroep voorlopig onaanvaardbaar genoemd. Na een vergadering 
tus sen de omroepbonden en he t dagelijkse bestuur van de VARA werd de OR gevraagd nog 
geen definitief oordeel bet reffende het rapport van hervorming te doen voor de totale 
herverdeling van de medezeggenschap bij de VARA bekeken is. 

VONDELING SPRINGT IN VOOR KLOOS. 
Dr. Anne Vondeling, de voorzitter van de Ne derlandse Tweede Kamer, zal zaterdag zeven
tien februari de extra en besl ot e n vergadering van de VARA Verenigingsraad voorzitten 
Hij doet dat in de plaats van de VARA voorzitter André Kloos, die in deze vergadering 
waarin ee n bestuursnota "ove r een werkbare VARA" wordt besproken zelf partij is. 

In de nota wordt een andere topstructuur binne n de VARA voorgesteld, waarbij ver
enig ing e n bedrijf worden gescheiden . 

ITV IN DE FOUT. 
• 

ITV, de onafhankelijke Britse Televisiemaatschappij die onlangs de BBC een beentje 
l ichtte in de str ij d om de exclusie ve rechten van de uitze nding van de Engelse voet
ba lweds trijden heeft te horen gek regen da t de overeenkomst van generlei waarde is . 

De Kamer van Koophandel heeft zijn goedkeuring onthouden omdat men niet tijdig 
op de hoogte was. !TV zal nu een nieuw contract moeten afs 1 ui ten met de voetbalbond 
of alsnog goedkeuring vrage n vr agen van het oude contract bij de rechter. 

NOS WI JST IDEE BE MI DDE LING OM ROEPBONDEN BIJ RADIO NOORD AF. 

o De Raad van Beheer van de NOS heeft ee n bemiddel ingsvoorstel 
van de omroepbonden over de problemen onder het personeel 
va n Radio Noo rd in Groningen afgewezen. De bonden hadden 

voorgesteld om het al maanden slepende conflic t voor te leggen aan een commissie van 
drie niet b i j de NOS werkende mensen. De Raad van Beheer vindt de door de vakbonden 
gekozen mogelijkheid geen bijdrage tot een snel Ie verbete ring van de situatie bij 
Radio Noord. Het zou een langdurige procedure worden en men is niet optimistisch over 
een eventuele afloop. De Raad vindt het bemiddelingsvoorstel van de bonden bovendien 
onduidelijk. Men zegt de hulp van de vakbonden wel op prijs te stellen en suggereer t 
dat deze ze l f een act ieve rol kunn en spelen bij de oplossing van de problemen . 
Tot nu toe hebben de bonden alleen met enkele eigen leden gesproken. 

SPECIALE COMMISS IE VOORLICHTING NIEUWE RADIO OPZET HILVERSUM. . 
Al leen met een door alle omroepen gesteunde landelijke kampagne heeft de nieuwe 
opzet per I apri 1 va n de ra diozenders kans van slagen. , Een commissie onder leiding 
van Prof . Doorman noemt die voorlichting een noodzakelijke voorwaarde. 

De kampagne moe t tijdig voor de invoering van de zenderkleuring worden ingeze t en 
• 

nog en ige ti jd door gaan na de invoer ing. Wat betreft de zenderkleuring , waarover wij 
al ee rder in Freewave schreven , is het de bedoeling dat deze kleuring tot mei 1981 
in een experimentele fa se verkeert. Er zijn normen en criteria vastgesteld aan de 
hand waar van ge t oest kan worden of het experiment na de eerste twee jaren geslaagd 
is of niet . Voo r d it onderzoek wordt f 500.000,- uitgetrokken. De commissie wijst er 
nu al op dat de resultaten door invloeden van buiten kunnen worden verstoord. 
Hierbij wordt ondermeer gedacht aan wijzigingen van televisietijden (plan Schoon

hoven), betere ont~angst van buitenlandse stations, wijziging radiotijden en de op
komst van nieuwe media als teletekst, videoplaat en viewdata. 
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WAT IS RADIO GOES? 

het 
Radio Goes is een FM-station dat opereert in 
centrum van Zeeland. oftewel Goe s . 

Iedere zondag ging het station de lucht in van 
13.00 uur tot 17.00 uur, ma a r ~ e t ingang van 
19 novem~er 1978 van 11 .0 0 uur tot 13.00 uur 
dit in verband met de t e l ev isie uitz ending 
van Veroni ca .op de zondagmiddas. 

De f requ enti e bedraagt 102 Mc, i n de FM 
band -uit e raard- en het ontvan9stgebied 
bestrijkt Goes en oms treken in een straal 
van 25 k il omete r . 

Me t de uitgezond e n prog ramma ' s word t 
get racht een zo breed mogel i jk publ iek t e 
be"eiken van 7 tot 77 jaar, hetgeen dus dui
de l ijk tot uiting komt in de gedraa id e muz iek . 
Va n Vader Bram tot AC/DC en van Ol ivia Ol ie t on 
en John Tramalant t ot Jack Jersey. 

VRIJE RADIO 
VANUIT HET 

CENTRUM VAN ZEELAND 

Be halve muz iek wordt ook de nodige in formatie 

doo rgegeven v ia de zender van Radio Goes . Pl aatse l ijk e ~~~~~~~~~~~ 
aktivite it en a l s braderie, Ex po - Goes, Carnaval enz. enz. worden gep romoo t via Radio 
Goes . Indi en mogel ij k door o rgan i satoren naa r de studio te halen. 

Rad io Goes besch ik t ove r een zee r 9root j in9le-pakket "aaronder een aantal op 
zee r profess ionele wijze gezonoen en 0Pgenomen werden door de Zeeuwse fo rmati e 
Barneby . Ook wo r,d en soms artiest e n voor de microfoon ges l eept. Een aa ntal maanden 
geleden was dat Di mi tri van Tor en t e gast in de studio, en werd hem, over hem een 
spec ia l gemaak t. Verde r regelmatig telefonische interv.iews met verscheidende arties
t en waaro nd e r Jack J e rsey , Albert We s t en Patricia Paa y . 

Ve rd e r besch ikt Radio Goes over s ti cke rs ( in verschil l ende uitvoeringen) en but
t ons (de nieu"e rage!) en ni e t t e ve rgeten Tie-sjurts. Radio Goes is voor alle reak
ti es ~ n informat.ie bereikbaar op Postbus 246 in Goes. 

Radi o Goes , onder he t a lom se kende motto: "I I legaal voor Allemaal!" 
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ROB OUT UI r lUUR VAN DE NOS 
Reeds na enkel e weken van verg aderen binnen het NOS 
bestuur heeft VOO hoo fdma n Out het vergaderen binnen dit 

~~~~~~~~ bestuur opgegeven. Hij heeft een enorme hekel aan vergaderen 
en volgens Rob i s het me rendeel van de l eden zeer conservatief 

ingesteld. Jack Hasli ng huis (ex directeur Phil i ps) zal hem in de 
t oekomst gaa n ve rvangen b i nne n het NOS orgaan. 

GEEN ~E R H A LING VAN RADI.O TOUR DE FRANCE IN 1979 
Het zeer popula i re programma radio Tour de France, welk de 
af gel open 2 jaar tijdens 's werelds grootste wielerspektakel 

werd uitgezonden via Hilvers um 3 in horizontale programmering 
~~~ rkri j gt dit j aar geen vervolg. Dit aldus een besluit van een 

meerderheid van de omroepen om geen extra zendtijd voor deze programma's aan de NOS 
af te staan. Nu zullen er slecht s 4,5 minuut per uur worden afgestaan aan de ver
slaggevers vanuit Frankrijk . Waa r moet het heen met de radio in Nederland. In verband 
met de zenderkleuring zal dit programma dit jaar ook niet meer via Hilversum 3 wor
den uitgezonden maar via Hi lversum 1. 

AFN NU OOK OP FM IN NOORD DUITSLAND 
Lezers van ons blad in Noord Nederland met een goede FM antenne e n ontvanger zullen 
in de loop van dit jaar de mogel ijkheid krijgen naar AFN te luisteren via de FM 
band. Via een overplaatsing van een legeronderdeel van Texas in Amerika naar Garl
stadt in Noord Duitsland, zal daar 'n FM-zender voor de AFN programma ' s geplaatst 
worden die op een later tijdstip ingepast worden in het officiële AFN-zenderpark. 

WISSEL ING BIJ RADIO ORWELL 
Andy Dawson, alias Andy Archer heeft zoals bekend zijn positie bij het commerciële 
station Radio Orwell per 1 oktober opgegeven. Inmiddels heeft de programmaleiding 
een vervanger gevonden in de persoon van Alen We s t , die voorheen ook aktief was via 
de weloverbekende zeezenders. 

DONDERDAG DE FAVORIETE DAG VOOR DE LUISTERAARS VAN HILVERSUM 3 
Op donderdag wordt het meest naar de radio geluisterd . Dan staat het toestel in 
ruim 3 miljoen gezinnen aan. Op Hilversum 3 zendt de TROS uit, op Hilversum 2 de 
AVRO en op Hilversum 1 de NCRV. Op vrijdag wordt gemiddeld door 2,9 miljoen mensen 
geluisterd , op dinsdag door 2,8, op woensdag door 2,7, op zaterdag door 2,3 en een 
dieptepunt is bestemd voor het radiogebruik op de zondag met 1,9 miljoen luisteraars. 

CONSUMENTEN-INFORMATIE VIA ETHER. 
De overheid speelt met de gedachte om via de radio en televisie in Nederland consu
menten voorlichting te gaan geven . Mini s ter .Gardeniers van CRM deelde dit onlangs 
mee aan de per s. Met de voorlichting wi l de ove rheid de cons ument een sterkere posi 
tie op de ma rkt geven. Men wil proberen dat t e bereiken door de informa tie over bij -
voorbeel d ri jzen , kwal i t e it en schade l ijkhe id voor gezondheid en mili e u. 

RADIO HOLLANDIA PROJEKT GESTAAKT. 
_ In de Hitkrant van 19 januari stond te lezen dat het Radio Hollandia 
"projekt van Joost den Draaier , Jan van Veen, Tony Berk en Will Luikinga 
~ voorlopig stop is gezet . Tony Berk zou een baan hebben aangenomen bij 

de nede rlandse vestiging van grammofoonplaten maatschappij RCA . 
• En da n te bedenken dat in het bl ad "Extra" van dezel fde week net uit

ge breid over Rad io Ho l landia werd gescllreven, met foto's en al! 
SMOKKELZENDER OP VESUVIUS. 
De Italiaanse douane heeft op de he li ingen van 
de berg Ve s uv i us een s terke rad iozender on t 
manteld die geb ruikt werd om de s iga rett en

smokkel i n de Golf . van Napels te coördineren. Tege l i jkertijd werden de smokkelaars 
op zee overvall en t oen z ij bezig waren de smokkelwaar over te laden uit een Panamees 
s ch ip i n 13 motorboten . De boten wisten te ontsnappen, maar op het schip werd bes lag 
gel e gd door de Ita liaanse kustwacht. 

KENMERK DREIGT TE VERDWIJNEN VAN NEDERLANDSE BUIS . . 
Kenmerk, de wekel ijkse actua-rubriek die uitgezonden wordt in een samenwerkingsver
band van de IKON en de KRO dreigt, althans wat haar huidige vorm betreft te verdwij
nen. De directies van beide organisaties hebben besloten terug te keren naar de oude 
situatie zoals die was in het begin, toen Kenmerk werd samengesteld door deels de 

. KRO en deels de IKON, aan de hand van een op de beschikbare zendtijd gebasseerde ver
deelsleutel van 3/5 door de IKON en 2/5 door de KRO. 
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NIEUWE TELEVISIEZENDTIJDINDELING PER 1 OKTOBER VASTGESTELD 

De AVRO op maandag, KRO op dinsdag, TROS op donderdag, NCRV op vrijdag en VARA op 

zaterdag. Zo zullen de nieuwe vaste avonden zijn met ingang van het nieuwe televisie

seizoen ( 1 oktober). Veronica zal de woensdagavond behouden op Nederland 2, de VPRO 

zal e veneens op deze zender blijven en wel op de zondagavond , ook de zendtijd van de 

E .O. blijft ongewijzigd en wel op de dinsdag via Nederland 1. De zendtijd van de NOS 

blijft ook in grote trekken ongewijzigd. 

TELEBINGO MET MIES BOUWMAN 

J-Iet staat nu al wel vast dat de AVRO e ind dit jaar het televi siespel Telebingo 

zal gaan uitzenden. Vanaf 19 november tot en met 11 februari 1980 kunnen de kijkers 

op de vaste maandagavond van de AVRO mee gaan doen aan dit spel, waarvan de op

brengs ten te bate van de Nederlandse Vereniging voor Gehandicapten Sport zullen 

zijn, die in 1980 de Olympische Spelen voor Gehandi c apten zal gaan organiseren . 

De kosten hiervoor worden geraamd op 15 miljoen gulden. Via Telebingo, waaraan alle 

kijkers kunne n meedoen, wil de AVRO een bijdrage leveren in de kosten van die-spelen. 

Het spel wordt wekelijks omgeven door amusement . Hoewel nog niet vasstaat wie het 

spel zal presenteren bes taat het ve rmoeden dat Mies Bouwman dit zal gaan doen. 

ZO VADER ZO ZOON 

Fi lmkenner bij ui tstek, Simon van Collem, heeft z ij n maandelijkse programma op de 

TROS TV. Zal zijn zoon hem volgen in de geschiedenis van het witte doek? De toe

komst zal een en ander uitvijzen. Inmiddels is Pim v an Collem in dienst getreden 

bij de afdeling Filmzaken van Veronica TV. 

VARA IN BERAAD OVER MANIER VAN VERDWIJNEN TV DIREKTIE 

De komende weken zullen de VARA en de vakbonden onderhandelen over de wijze waar-

op Piet te Nuyl e n Ben Elkerbout zullen afvloeien . Hun weggaan is definitief , 

ge zocht word t alleen nog naar de vorm waarin h et verdwijnen wordt gegoten, want 

daarvan hangen de financi ë le gevolgen af. De omroep CAO kent regels voor het 

afvloeien wegens overbodigheid bij reorganisatie. Een van de waarschijnelijke 

mogel ijkheden is dat beide topfunctionarissen gedurende maximaal 6 jaar een bedrag 

krijgen uitgekeerd tussen de 80 en 100% van hun huidige salaris. In totaal gaa t 

het om een bedrag van ongeveer 1 miljoen gulden. Wanneer de Commissie Collectieve 

Arbeid van de omroep met de gevonden formulering a:dword is, zal de regerings

commissaris uit een speciale pot van de algemene omroepgelden tot uitkering overgaan. 

PTT STAAT MACHTELOOS TEGENOVER TV PIRATEN 

De PTT kan voorlopig nog niet optreden tegen de TV piraten die in Amsterdam en 

Leiden de kijkers regelmatig laten geni e ten van pornofilms. Zolang de piraten 

inc identeel in de ether zijn is er niet tegen op te treden. Er is tevens geen 

professionele apparatuur voor opsporing bij de PTT aanwezig . De enige manier 

om tegen de tv piraten op te treden is verzoeken aan de exploitant van het kabel

net de kno p om te draai e n van de stroomvoorziening, zodra de programma's zijn 

afgelopen op de legale netten. 

AANSLAG OP DE DUITSE TELEVISIE 

Uit protest tegen de uitzending van de Ame rikaanse serie Holocaust over de joden

vervolgin g in de 2e wereldoorlog zijn in de Bonds republiek Duitsland op 17 janu

ari twee aanslagen gepleegd en een vroegere synago e in brand gestoken. De bom
aanslagen waren gepleegd om een inleidende documen aire te verstor en. Een aanslag 

werd gepleegd op de zender Koblenz van de WDR, waa door veel kabe ls werden bescha
digd zodat de uitzending met een noodinstallatie diende te worden voorteezet. 
Ook op een antennekabel in Münsterland werd een aanslag gepleegd. 

ENQUETE WIJST UIT DAT STERREKLAME IN NEDERLAND ZAL BLIJVEN 

80% van de Nederlandse bevolking wil de STER reklame niet missen en 70% noemt de 

STER het zwaarst gecontroleerde reclamemedium in ons land. Dit blijkt uit een en

quete die de STER eind 1978 heeft gehouden. In 1978 bedroeg de nettoopbrengst van 
de STER reklame voor de omroep 139 miljoen gulden en voor het lopende jaar is al 
176 miljoen begroot. 

18 



.-

" 

, , , 

, , 
, , 

...... DD ...... 

Nadat in 1974 de Labourpartij wederom de Engelse regering in handen kreeg 
stopte men onmiddell ijk a l het werk aan de rapporten over een uitbreiding van de IBA 
stations. Hierdoor bleef de IBA zitten met een aantal van 19 in plaats van zestig 
stations. Oe IBA bleef echter ni et bij de pakken nee rzitten en kwam met een eigen 
rapport over de opr ichting van de overige s tations. In dit rapport werd alles tot in 
de detai Is behandeld van de financiering t o t de toegestane ruisverhouding op uit te 
zenden banden. Het werd al snel duidel ijk dat de Labourpartij ee n vergroting van 
het aantal lokale commerciële stations zag als het roekel oos bijdrukken van bank
biljetten. Men vergat hierbij dat de winsten van de stations zeker in het begin
stadium zeer klein waren. De eerste winsten werden besteed aan het 
aankopen van studioapparatuur en het betalen van zenderhuur ~~ 
(de zenders bI ijven eigendom van de IBA). Deze zenderhuur 
vormt de enige vorm van inkomsten voor de IBA. Des te meer 
een station verdient des te meer huur moet men betalen. 
Toen het Londense station LBC in de beginjaren alleen 
maar verl iezen leed ging de zenderhuur omlaag. Desondanks 
is en bI ijft men wettelijk verpl icht een gering bedrag 
te betalen. 

Om haar taak van het dagel ijks controleren der diverse 
stations makkelijk te maken heeft de IBA de diverse 
stations verpl icht tapes te bewaren van al Ie uitgezonden 
programma's . Deze tapes moeten drie maanden bewaard bI ijven. 
Bovendien heeft elk station een eigen adviescommissie 
die gedeeltel ijk bestaat uit leden die door de ge-
meente naar voren zijn geschoven, de rest van de 
leden vormt een verhoudingsgewijs juiste afspie-
gel ing van de dive r se bevolkinsgroepen in de betreffende 
stad. Zo zitten er vrouwen in, mensen van de werkgevers, 
werknemers etc. Meestal bestaan de commissies uit negen 
tot twaalf mensen. Zij blijven hier meestal jaren lang in 
zitten. Slechts een enkele keer zijn er wissel ingen doordat 
iemand overl ijdt of verhuist. Er zijn vervelender baantjes 
denkbaar dan de hele dag naar een Engels lokaal station 
luisteren. Vaak zijn de commissieleden mensen die regelmatig kritische brieven en 
rapporten naar het station stuurden. Er wordt door de IBA wel degel ijk rekening 
met de commissies gehouden. Zij mogen zelf uitmaken waar hun kritiek betrekking 
op heeft. De meest bekritiseerde onderwerpen zijn godsdienst en drama-produkties 
waar elk station verpl icht wat zendtijd aan moet besteden. Het is bijna niet te 
voorkomen dat zich binnen de commissie zich een of meerdere personen voordoen die 
een overheersende invloed hebben. Indien een commissie constateert dat een station 
de wet overtreedt dan grijpt de IBA over het algemeen erg snel in. De IBA staat 
er op dat elk station ook strikt lokaa l werkt. Dat is namelijk bij de wet geregeld, 
Elke gedachte aan een volkomen automatisch station wordt daardoor onmiddell ijk de 
grond in geboord. 

Volgens de IBA kan een automatisch station nooit voldoen aan de eis: snel 
verkeersinformatie, weerberichten en lokale consumenten-adviezen door te geven. 
Desondanks zijn er veel Engelsen die beweren dat de lokale interesse bij de mede
werkers van de stations bij velen ver te zoeken is. Volgens hen mikken de stations 
hoofdzakelijk op een hoge luisterdichtheid. De bij de aanvraag voor een vergunning 
gedane bloftes worden vaak niet nagekomen. Volgens artikel 20 van de wet moeten 
deze beloftes worden gepubl iceerd zodat mensen met bezwaren daarop voor de start 
van het station kunnen reageren. De Guardian van 22 januari 1975 beschuldigde de 
commerciële radiostations van het misleiden van het publiek. Het blad gaf ook een 
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paar voorbee l den; Piccadi ll y Radio zou voo r de s tart van het stati on beloofd hebben 
een wijd gevarieerd muziekaanbod te brengen maar draait in de praktijk vr ij we l al
leen popmuziek . Radio Ha llam beloofde s l echts t e werken met dj ' s ui t Yo rksh i re , 
maar blij kt in werke l ijkhe id vrijwel a l l een gebrui k t e maken va n ex-BBC discjockeys. 

Op ee n gegeven momen t was er zoveel kriti ek op het ni euwe Engelse bestel dat 
de Liberal e partij e n de muziekvakbonden van mening waren dat het be t er was met de 
verdere ontwikkel ing van de stations te s toppe n. Desondan ks blijft de IBA onder deze 
kritiek vrij rustig. De IBA zegt dat de o r ga ni saties di e het be heer van de s t a tions 
op zich namen slechts voorstellen hadden gedaan en geen be loftes . Bovendien zo zegt 
men t oe n de voo rs tellen werden gedaan be vond Enge land z i ch in ee n economisch beter 
k l imaat dan toen met me t de uitze ndinge n begon, he tgeen voo ra l vee l in vloed had op 
de vraag naar commercials. De IBA zeg t dat pas drie jaar na de sta rt van de uitzen
ding kan worden bekeke n of een station aan de verwachtingen voldoet, waarbij me n da n 
reke ning d ient te houden me t nieuwe id eeën en technische ontw i kke l i ngen. Natuu rl ijk 
weet de IBA dat ze ove r een eno rme mac htpos iti e beschikt. De con tracte n met de 
s tati ons wo rd en elk jaa r voor de komende drie j aa r vernieuwd. Zo weet elke firma 
dat men bij een weigering om het contract te verlengen nog drie jaar de tijd heeft 
om het s tati on me t personeel e tc. af te bouwen. Als de IBA de plug van de zender 
eru it trekt dan kan zo'n firma nergens anders naar toe . Doordat men aan enorm veel 
voo rschr i f t en gebonden i s heeft een station zeer weinig ru imte om dingen t e doen 
waar de IBA het niet mee ee ns i s . Zelfs he t aan tal uitzenduren per dag moet worden 
goedgeke urd door de IBA. Vergel ijk dat maar eens met de positie waar ee n Nederlandse 
omroep z i ch bevindt. 

Na maanden va n schr i f t el i jk verzoeke n mocht 210 Thames Valley haa r ui tzend 
tijde n i n 1977 op zaterdag en zondag met 1 uur ver le ngen . In 1976 duurde he t mi n
stens eve n lang voo r Radio Trent 115 mi nuten zendtijd per dag mocht inkrimpen. 

Ondertussen door geen enkele IBA con trole geh inderd draait Manx Radio vrol ijk 
verder. De prog ramma ' s van Manx Rad io z ijn vr ijwe l geheel aangepast aan de wens 
van de e i l andbewoners. Dat betekent dat Manx door de week vee l Middle of the Road 
muziek draa it (vergel ijkbaar met Radi o 2) en i n het weekend heeft Manx nogal wat 
praatprogramma's. Man x Radio heef t ook bewez en da t het mogel ijk i s commerc i a l s 

• 
te draaien e n te ve rkrijgen tussen ern sti ge praatprogramma's. Richard Havelaar. 

WILL WIL WEL VANAF 1 APRIL OP DE AVRO MAA NDAG 
Nadat hij op 1 jan ua ri al proef heeft moge n draaien tussen 

9 en 11 uur zal Wi 11 Luikinga met ingang va n 1 apri 1 a.s. 
~~-----va st voor de AVRO gaan werken. Hij zal va na f die datum iedere 

maandagmiddag tussen 12 en 2 uur zijn ove rbeke nde succesv'ol le Veronica- prog ra mma 
"Wi 11 wi 1 wel" presenteren. Na ar alle waarschijnl ij kheid heeft de AVRO Wi 11 in 
dienst genomen om de luisterc ij fe r s een beetje op t e krikken. Na het ve rtrek van 
Joost den Draaier, verleden jaar ~ei, b ij de AVRO zakte de cijfe r s van 27 naa r 18% 
toen Karel van de Graaf zijn uren overnam . Hope lijk haalt Wil 1 hogere luisterc ijfe r s 
vanaf 1 apr il. Hoe het verdere AVRO programma e r uit gaat zien, wordt half februari 
bekend gemaakt, we houde n juli ie op de hoogte. 

BBC TEVREDEN OVER GOLFLENGTE WIJZIGINGEN. 
De BBC i s tevreden over de go lflen gte wijzigingen di e voo r alle BBC r ad ioze nder s op 
23 november 1978 hun beslag kregen . Volgens een raze nd snel ui tgevoerd onderzoek 
bl eek dat alle luisteraars van de BBC de nieuwe go lfl engtes gevonde n hadden e n dat 
voo r de g rot e groepen lui ste raars de ontvan gst aanmerkelijk verbeterd was. Slechts 
ee n kleine minderhe id wa s ni e t te spreken over de wijzigingen. 

De ui tkoms t va n de BBC-enq uête onde r haa r luiste raars gaf de vo l ge nde re s ult ate n 
te zien. Wat betreft de ontvangst van Radio One vond 45 % de ontvangst verbeterd, 6% 
rapporteerde ee n verslechterde ontvangst. Voor Radio Two waren de cijfers respec tie
ve lijk 35 en 10 %, voor Radio Three 24 en 14% e n ten s lotte Radio Fou r 35 en 12 %. 

Vo lgen s de eerste onde rzoe ken heeft de golflengte-wijziging ook gezorgd voor 
ee n 1 ichte st ijging van het aantal lui s t-eraars van Radio One en Two. De lui s ter
d ichtheid van Radi o Three en Four bleef echter ongewijzigd. 

GEEN FRANSE TELEVISIEZENDERS. 
Woensdagmiddag 10 januari vi e len de Fran se TV-zenders in Rijsel uit. Het gaat om de 
ze nd e rs te Bouvigny nl. TF 1, Ant enn e 2 en FR 3. He t defekt was te wijten aa n een 
s t roomond e rbreking en duurde zowat tot 16.30 uur. Een e n ander maa kte dat heel wat 
j ongeren precies op de vrije wbensdagmiddag de populair e kinderp rogramma's van deze 
zenders hebben moete n missen. Bij de maatschappi j voor TV-d i s tributie kwamen tal loz e 
kl ac hten binnen. Ditmaal lag echter de fout ni et aan de kabel. 
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BEJA ARDENOMROEP RA I )10 HORIZON 
Een initiatief van jonge mensen die door bejaarden' zeer sterk gewaardeerd wordt. 

AI les is begonnen toen enkele jonge mensen, die als hobby, het maken van bandprogram
ma's hadden, het idee kregen om hun vrijetijdsbesteding nuttig te gebruiken. 
/1en dacht eraan om muziek te brengen voor zieken en bejaarden. Maar aangezien het 
verboden is om eigen uitzendingen via de radio te verspreiden moest men wel een 
legale manier vinden. En die werd gevonden! 

Via een I)esloten circuit- systeem mocht men in bejaardentehuis "Ten Hove" in 
Roeselare enkele uren uitzenden. Het se kretariaat werd hen ter beschikking ge s teld 
om als studio ingericht te worden. Bij gebrek aan de nodi ge financiele middelen kon 
men moei I ij k een installatie aanschaffen, maar geen nood ..... 

Door hun e ig en p latens pe l eres, recorders enz. samen te gebruiken en met een klein 
mengpaneel had men toch een in sta l lat ie die dienst kon doen. En zo was men startklaar. 
De eerste uitzending kwam er op 14 oktober 1978. De mensen van "Ten Hove" von den het 
een geweld ig initiatief. Elke zaterdag van 15.30uur tot 17.30 uu r is Rad io Horizon 
te beluisteren met I ive uitzendingen. De Horizon mensen vinden di rekt kontak t met 
hun publ iek het voo rnaamste en daarom proberen zij zoveel moge l i jk om de bejaarden 
in hu n uitzend ingen te betrekken. Tu ssen de aangevraagde plaatjes, verjaardagswensen, 
n ieuws uit Ten Hove en uit de streek, nodige n zij de bejaarden uit naar de s tudi o . 

Zo kan iedere bejaarde die het wenst een I iedje zingen of een mop .ve rt e ll en. 
Dit tot g root plezier van hun vrienden-bejaarden die dan al les kunnen ho ren op hun 
kamer en in de wandelgange n. Er zitten kansen voor het uitbreiden van hun initiatief. 

Reeds de nodige stappe n we rden gedaan om 'in een nabije k l iniek ee n z iekenomroep 
te startén d ie doo r middel van ge luidsbanden ook enige zon bij de zieken ka n brengen. 
Nu is het wachten op een gu ns t ig antwoord. Om wat mee r bekend te ge ra ken en om ook 
een beetje ge l d in het zakje te krijgen hebben de Hor i zon-mensen nu stickers lat en 
maken. De pr i js vab een sticker bedraagt 20 BFR . De winst van di e st icker wordt 
volledig gebruikt voo r de aankoop van platen en he t verbeteren van de installatie. 

Wi e meer ove r Radio Ho ri zon wi It weten of wie een sticker wi It bes tellen, kan 
schrijven naar: F. Dewaegemaeker, Oostnieuwkerkesteenweg 5, 8800 Roeselare. 

Tekst en foto: Paul Vermeersch. 

21 

• 



Nieuw Nederlands middengolfzendstation 

, .. 
In februari 1978 is begonnen met de bouw van een nieuw middengolfstation voor 

Nederl and. "Men" i s dan het aannemi ngsbedri j f Boeschoten ui t Doorn en AEG
Telefunken-Nederland dat de technische outi llage levert. In tegensteil ing tot het 
huidige zenderpark voor de middengolf wordt de techniek dus niet meer ,door onze 
nationale multi-nationa l verzorgd~ Anders is ook de situering van het zenderpark nl. 
Flevoland i .p.v. Lopik. 

De kosten van het in opd racht van de Nozema (samenwerkingsorgaan van de PTT en de 
Nederlandse omroepen) te real is eren zendproject bedragen ongeveer f 29.000.000,-. 
Resultaat van dit nieuwe zenderpark moet uiteindelijk z ijn dat de omtvangst v ia de 
middengo lf van de Hilversumse stations aanzien l ijk word t verbeterd. Dit met name 
in Nederland maar naar verwachting ook in diverse andere (West-Europese) landen . Zo 
zal het vermogen van Hilversum 1 en 2 (we l li cht tegen die tijd radio I en 2 genaamd) 
worden verhoogd van 120 naar 600 kW. en van Hi Iversum 3 van 20 naar 120 kW. Voor 
deze Nederlandse popzender zullen de "oude" zenders van Hilversum 1 en 2 worden om
gebouwd. Dit houdt in dat allereerst de nieuwe 600 kW zenders worden gebouwd en in 
gebru i k gesteld. Nadat deze op de frekwenties 747 en 1008 khz. in proefbedrijf zijn 
genomen (aanvanke i ijk met 400 kW. vermogen) zal worden vastgesteld hoe de ontvangst
condities in Nederland zijn verbeterd. In ieder geval dient ,te worden gerekend op 
de bouw van twee aanvul lende middengoflzenders in de provincie Limburg op de 
frequenties 891 kHz en 1251 kHz met zendervermogens van 20 of 50 kW; naar ver
wachting in de jaren 1980 tot en met 1982. 

Nadat het nieuwe AM- zendstation Flevoland defin iti ef in bedrijf zal zijn gesteld, 
wordt een aanvang gemaakt met de ombouw van de 120 kW MG-zenders te Lopik naar de 
frequentie 675 kHz, geschakeld in passief reservebedrijf. De 20 kW-zender te Lopik 
wordt vervolgens buiten bedrijf geste ld. In de jaren 1981 tot en met 19 83 zal dan de 
afrond i ng van de impl ' mentatie van het Plan Genève 1976 plaatsvinden. Hiertoe be
hoort de bouw van een l angegolf~ender op de frequentie 173 kHz met een zendervermo
gen van 500 kW en een gericht antennediagram; de bouw van een 500 kW-zer,d.er op de 
frequentie 1395 kHz in Z.W.-Drente en de bouw van een 20 kW-zender op de frequentie 
1224 kHz op een plaats in het noorden van Nederland. In deze periode zullen de nog 
bestaande middengolfhu lp zenders buiten gebruik worden geste l d. 

Jac Zom (met dank aan de PTT). 

~~@@@@ 

OMROEPWONDER GEEN ONBEVLEKTE ONTVANGENIS 

Het ziet ernaar uit dat op 1 april van dit jaar een klein omroepwonder zal ge

schieden. Hilversum 1,2,3 e n 4 worden dan 'gekleurd'. Op papier betekent dit, 

dat de nationale zenders van Nederland voortaan beter herkenbaar en vindbaar 

zullen zijn. Maar het is met wonderen wel zo: je moet erin geloven. 

Voor een omroepbestel als het Nederlandse is zenderkleuring een niet-geringe 

onderneming. Het bestaat immers uit een toenemend aantalomroepwettelijke auto

nome, elkaar beconcurrerende omroepcomponenten. Samenwerking van deze organisaties 

lijkt haast niet mogelijk. Toch is die ontbeerlijkheid voor zenderkleuring. 

Eigenlijk is zij in de praktijk slechts gelukt als er een groter voordeel uit 

te halen was: meer zendtijd. Zo konden respectievelijk in 1965 en 1975 de ge-
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kleurde Hilversum 3 en Hilversum 4 t ot stand komen , al zondigden sommige omroepen 

nogal in het verleden en doen ze dat hedentedage nog steeds tegen de gestelde 

formule. De muzikale fruitmand van de E.O. op Hilversum 3 is een een schrijnend 

voorbeeld van. Maar blij met de zenderkleuring? De o mroepen in elk geval niet . 

Nog in januari 1976 liet de VARA merken, hoe groot haar spijt was over deze inschik

kingen: de kleuring van Hilversum 3 en 4 zou vo l gens haar blijkens een stevig rapport 

moeten worden teruggedrongen. Zij haalde er zelfs de verre deskundigheid van ene 

Kurt Blaukopf bij om dit te bewijzen. Deze omroep kraait nu anders. Dit komt voor

namelijk door het verpletterend antwoord van het Nederlands e publiek op de huidige 

belaberde radiosituatie. De afgelopen zomer luisterden ongeveer 50.000 mensen naar 

Hilversum 4, terwijl bijna 2 miljoen mensen aandacht hadden voor Hilversum 3. 

De belangstelling voor Hilversum 1 was 330.000 l uisteraars. De omroepen willen 

graag een betere spreiding van de aandacht voor de diverse radiozenders. Alle dicht

heid voor het ongewenste kindje Hilversum 3 is wat al te gortig. De radioleiders 

van de verschillende omroepen kwamen 2 jaar geleden met een nota 'Zenderkleuring en 

zendergebruik ' . Het college bleek voorstaander van een kleuring van de vier zenders. 

naar publiekscat egoriën. Iedere zender zou moeten worden opgebouwd naar een schatting 

van de smaak, mentaliteit, klasse en opleiding van het publi ek . De wat paternalis

ti sche visie we rd niet gedeeld door de VOO en d e VPRO. Zij waren voorstander van 

een liberale kleuring naar programma categoriën. Voor de VPRO stond bovendien 

als paal boven water, dat zenderkleuring t ot mislukke n gedoemd zou zijn als iedere 

zender niet door een instantie verzorgd zou zijn. De andere omroepen wonnen natuur

lijk . Zij hadden he t met op met eigen autonomie. Binnen de nu gestelde formule 

moest weer een ande re commissie maatstaven voor de zenderkleuring opst e llen. 

Haar rapport is nu af. Deze commissie heeft geen absolute criteria voor zender

kleuring willen opstellen . De bewuste keuze i s uitgegaan naar maatstaven, die betrek

king hebben op een vergelijking tussen de ni euwe en de oude toestand. Voor het onder

zoek zijn al beschrijvingen bedacht voor de zende rs en de publieksgroepen in ter-

men van respectievelijk programma onderdelen en programmavoorkeuren. 

Zo zou b.v. Hilversum 1 actualiteitenrubrieken, jazz(blues en mOdern), lichte 

klassiek en pop ten gehore brengen. Dit pakke t wordt geschikt geacht voor de 

publi e kscategorie van 35 j aar en ouder, die houdt van gevarieerde lichte muziek 

(S inatra, Aznavour, James Last en Louis van Dijk), informatie over sport, huis, 

tuin, keuken e n vakantie. De definitie van zenderkleuring wordt als het ware terug

gekoppeld naar het p ubliek, zonder dat ove rigens met een alternatieve zenderkleuring 

men wordt geconfronteerd. Bezwaren zijn voor het oprapen: zenderkle uring zal niet 

worden, zoals de VPRO zich die had gedacht: dat de luisteraar zijn keuze zou kunnen 

doen uit nieuws of muziek naar gelang hij wil . Nee de Hilversum 3 luisteraar is al 

ingeschat. Hij houdt van de mix tussen de top 40 en berichten over jeugdwe rkloosheid 

gepresenteerd in plat Amsterdams. Ook zullen binnen de huidige wetgeving, alle 

autonomen vrijwillig meedoen. De commissie kan dus wel criteria opstell e n, maar 

sancti e mogelijkheden voor de omroepen die er met de pet naar gooien heeft niemand. 

Zo kan de EO fruit blijven aanbieden via Hilversum 3. 

Met deze aanmerking cp de zenderkleuring zijn we er niet, want de omroep heeft 

het zichzelf nog moeilijker gemàa~t , Nadat aanvankelijk 1 cktóoér 1979 vanwege d e 

inwerktreding van een nieuw zendpark op die datum als ingangsdatum was gekozen, is 

de programmatis c he overgang nu v e rvroegd naar 1 april. De haast heeft te maken 

met de toewijzing van radio zenduren aan de zee omroep VOO. Twe e vliegen in een klap 

zouden de lui steraar minder in verwarring brengen. Gevolg is nu echter dat enige 

n iet geringe zaken v66r 1 april moeten zijn geklaard. Daar onder vallen: de 

nieuwe bepaling van de zenduurbedragen, de wijzigingen van d e contracte n van de 

STER, de opzet en de start van een voorlichtingscampagne, de opzet daarv66r nog van 

het vooronderzoek van het criteriumonderzoek en - niet in de laatste plaats- de 

personele reorganisatie bij d e omroepen. De sociale paragraaf voor a l die radio

medewerkers die voor het gesproken woord waren aangetrokken ontb reken ten ene male . 

Als alles al in gereedheid is gebracht, zal de luisteraar met e ni ge moeite thuis 

kunnen raken in de zenderkleuring , totdat het nieuwe zenderpark gaat experimenteren. 

Daarna zal hij opnieuw tot wanhoop zoeken, totdat in oktober 1979 misschien alles 

op zijn pootjes ter recht is gekomen. Het omroepwonder is er dus geen van onbevlekte 

ontvangenis. Het is een paniekerig verhaast voorwaardelijk compromismodel zonder 

controlemogeli j kheid. In Hilversum luj~t het motte : 'Ach veel beroerder kan het 

niet wo r den' . Susanne Piët 
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De oplossing van de 
prijspuzze l is: 

ZIE KEN 0 M ROE P. 
Uit de binnengekomen 
briefkaa rt en werden weer 
drie winnaars getrokken: 
3 si ngles gaan naar: 
Jacques Kuyf uit Loenen 
aan de Vecht. 
2 singles gaan naar: 
H.L.C. Snoeij u it Rockanje 
1 s ing l e gaat naar: 
Rona Id Roof uit Amstelveen 

All e d r ie de winnaa rs 
worden hartel ijk gefel ici
teerd met hUIl prijs. 
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SAST 

De Mi Amigo souvenirposter! 
formaat: 45 x 62 cm, 125 gr. kunst
drukpapier. Prijs : f 7,50 incl. ver
zendkosten in koker of in eveloppe 
f 5, --. 

Capitol Radio poster, genomen vanaf 
het strand in Noordwijk. 
Prijs f 7,50 in koker zelfde formaat. 

STUNT: • 

Beide posters in koker voor 
Beide in enveloppe f 8,50. 

f 12 --, 

Bestellen bij: Stichting Communicatie 
Postbus 53121 te 1007 RC Amsterdam. 
Postgiro: 4065700. 

• 

• Ook vandaag nog is de radio
situatie in de Benelux opwindend. 

• Zelfs de offiële radio bI ijft de 
moeite waard om te volgen. 

• RadioVisie is een blad die al 
deze ontwikkel ingen volgt. 

• RadioVisie verschijnt tien maal 
per jaar. Een proefnummer kost 
f 2,50 of 40 Bfr. Een jaara bon
nement kost f 20,- of 300 Bfr. 

U kunt het gewenste bedrag overmaken 
voor Nederland: RadioVisie, 
Postbus 2192, 4800 CD Breda . 
En voor België: RadioVisie, 
Postbus 32, B-8600 Menen. 


