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Hallo v~enden, we hebben u we~ heef wat 
v~Qhiffende dingen te b~ede~ ~~ ~ ~um
mV!.. We beg~~~e~ met het tweede gMpJtek 
van Paul. de Wa met éé~ van ûj~ E~ge.t6e 
koLeega'~, we hV!.de~ke~ de gebeUJtte~~e~ 
van 37 aug~~ 7974 e~ we d~ke~ ~~ de 
matwe van Radio Vemalte. Een moUUjk 
vV!.haal om te ~dtMJve~ wa.m het WM ~g 
fM tig om de j~te ~~tloJtmatie te pa.kke~ 
te k~jge~, het WM ~a.mwjk ~et me~ 
pJteuM te aQhtV1.hcU'.e~ w~e e~/ 0 b wa~~e~ 
ee~ bepaalde dj aa~ booM zat. V~d~ WOltdt 
V!. gMpJtoke~ ovV!. teQh~Q~ W~em WatV!.
geU6 t~jf dü vofgeM a~dV!.e~ Johan Rood 
heet. I~ ~ ~ummV!. ook de be.€.eve~Me~ van 
Joha~ VeJtmeV!. op de MV MagdcU'.e~a e~ Rob 
Hu~o~ ~ weV!. van de paJttij met ûj~ 
"Hé, Hallo". De o~.e.ag-~toJttj gaat ~ keV!. . 
ov~ 60 jaalt Jta~o ~~ NedeJtfa~d e~ we 
hebbe~ ~ keelt weelt ee~ po~e CB-~~6o~
matie. NatuUltlijk ook weV!. ee~ hoeveefhud 
~euw~ ~ H«v~um ~~ AU.eJtfu e~ Roddw 
Op de vaflteep omv~~geYt ~J van Ra~o 
Caltoü~e ~og het b~ill dat va~a6 maa~dag 
3 ~eptembV!. Rob Hu.~oYt de "~ege~e~-tig 
~how" gaat doe~ e~ Paul. de Wa "gangboo~d". 
Vee.€. feMpfez~eIt ... ... F~eddtj 
MRPB organiseert op 15 en/of 22 september 
vanuit Oos t ende een boo tt ocht naar de 
M.V. Magdal ena. Men verblijft enige tijd 
t e r plaatse om u de gelegenheid t e geven 
foto ' s t e maken. Prijs: 750 BF of f 50,00 
Voor Be lgië: ASLK rek.nr.00l-0482717-24 
Voor Nederl: giro r ek .nr.375358l 

of bankgiro nr.86.l7. 72.717 tnv 
MRPB, Postbus 31,2030 Antwerpen, België. 
Info: 093231647308 Voor Bel .031/647308 
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I 'at 11 de Wit in gesprek tl1et. .... 
..--........ ;--,-, ---: 

Hallo Freewave-lezers, hier het tweede interview dat ik met mijn Engelse kollega's 
voor juli ie maakte. 
Dit keer is het de beurt aan Richard Thompson, een van de fijnste kollega's bij 
Radio Carol ine. Evenals bij Steven Bishop was mijn eerste vraag aan Richard: 
"Hoe is het allemaal begonnen?". 
RICHARD: Ook voor mij begon het radio-werk bij een ziekenomroep, iets wat i~ twee 
jaar lang deed. In die tijd ontmoette i k iemand die een pi ratenstation had waarvoor 
ik programma's ging maken. Dat station begon in 1974 en was regelmatig in de lucht. 
Ik werd na een tijd programmaleider maar besloot in 1976 om ermee op te houden, mede 
omdat er een paar eigenwijze jongens waren die een andere mening over radio hadden 
da nik. 
PAUL: Wat ging je daarna doen? 
RICHARD: Ik vergat de radio even en ging in 1977 naar de kunstacade mie. Daar bleef 
ik een jaar stude ren en kwam op een gegeven moment in kontakt met wat mensen van de 
organisatie. Ik zei dat ik wel interesse had om op Caroline te werken, iets wat hun 
\'Iel goed uitkwam en voordat ik het wist zat ik op de MV Mi Amigo. Mijn eerste 
programma deed ik op 14 augustus 1978 om 3 uur in de morgen, bloednerveus maa r het 
g ing redelijk. 
PAUL: Had je last van zeeziekte, die eerste dagen? 
RICHARD: Tot op de dag van vandaag ben ik maar een kee r echt zeeziek geweest, dus 
dat valt wel mee . 
PAUL: Hoelang was je eerste boordperiode? 
RICHARD: 21 september 1978 kwam ik van boord af en ging eind oktober, toen we niet 
in de lucht waren, terug. Ik wist niet wat ik moest doen, want ik ben niet zo 
technisch a ls de andere Caroline-jongens. Ik verveelde me eigenlijk en zat te 
wachten op het moment van terugkomst. Wij dachten allemaal dat Radio Mi Amigo gewoon 
teru g zou komen, want Marc Jacob s en Ferry Eden werden afgelost door Dick Verheul . 
Maar Dick wist ook niet wat er aan de hand was, hij lag maar te slape n soms wel 27 
uur achter elkaar. Dick ging er na drie weken weer af en we hebben hem niet meer 
teru g gez ien. Ik ging gel ijk met Dick van boord af en kwam op 18 december weer terug 
aan boord. Toen ik aankwam met de tender zag ik de "Epivan" van Delmare langzij 
I igge n waarvan de mensen bezig waren een generator over te t akelen. Een moei 1 ijke 
lel us, maar Gerard van Dam, die de hijskraan bediende, deed dat op een perfekte 
manier. De volgende dag werd de generator geïnstalleerd. Peter van de Holst en René 
de Leeuw kwamen aan boord en Ge rard vertrok met de Epiv an. Hij beloofde terug te 
zullen komen met ol ie en voedsel, maar we hebben de Epivan nooit meer terug gezien. 
Peter en René werden radeloos over dit gebeuren, want ze zaten maar te wachten. We 
hoorden wel op het BBC-nieuws dat er een schip was binnengehaald in Nederland maar 
hadden geen enkel vermoeden dat het de Epivan was. We hoorden het pas op 21 januari 
toen we allemaal van boord moes t en i .v.m. de zinkpartij. Op deze manier was voor ons 
het Delmare avontuur afgelopen. 
PAUL: Wat was je reaktie toen je opeens Radio Carol ine op 15 apri I terug hoorde, me t 
o.a. een Neder landse service ? 
RICHARD: Ik vond de eerste dag waardeloos, maar de dagen daarna begon ik het beter 
te vinden. De Nederlan dse service van Carol ine was gel ukkig anders dan die van Mi 
Amigo en als jul I ie op deze manier doorgaan denk ik dat de Nederlandse service van 
Carol ine erg populai r wordt. 
PAUL: Wanneer kwam jij t e rug b ij Carol ine? 
RICHARD: Dat was begin mei, na een heerl ijke vakantie en sindsdien maak ik op een 
prettige manier programma's. We hebben een f ijne ploeg aan boord, maken lol met 
elkaar en proberen di t op de luisteraars over te brengen door niet te zware album
muziek te spelen. 
PAUL: Denk jij aan een verander i ng van "format"? 
RICHARD: We zouden eigenlijk ee n "mix" moeten maken van de Nederlandse en Engelse 
se rvice, maar dan verlies j e weer luisteraars . De Nederlands e service heeft veel 
luiste raars in Engeland, hoewel jullie t och een Top 40-format hebben ma ar, zoals ik 
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,JI eerder opmerkte, die is beter dan die in de Mi Amigo tijd. Jull ie draaien niet 
van die stomme Vlaamse platen, de reklames zijn een stuk beter en dat scheel teen 
hoop, Ik vind dat we maar op deze manier door moeten gaan, want een mix van de twee 
formats zal toch niet zo in de smaak vallen. Het gaat toch goed op deze manier, dus 
waarom zouden we veranderen? 
PAUL: Laatste vraag: Wat is je dagel ijkse gang van zaken aan boord? 
RICHARD: Dat hangt van de tijd af dat ik programma doe. 
Nu doe ik van 17 tot 19 uur GMT. Dat houdt in dat ik 's nachts normaal kan slapen. 
Ik slaap ongeveer 12 uur als ik aan boord ben, wat wel gek is want aan land slaap 
ik vee l minder. Hier ga ik meestal om 3 uur 's nachts naar bed en sta rond de 
middag op. Ik ben dan ongeveer 4 uur bezig met produktie-werk zoals platen uitzoeken 
en eventueel commercials maken. Dan is het alweer tijd om te eten en om op de zender 
te gaan. Na mijn programma ga ik dan tv kijken, praat wat met de kollega's, drink 
een pi Isje en voor je het weet is het weer bedtijd. 
PAUL: Dank je wel Richard, ik hoop dat de lezers dit interview interessant vinden. 
RICHARD: Ik hoop het ook, hoewel?????? Paul de Wit. 

OCHTENDTELEVISIE IN DUITSLAND VOORLOPIG UITGESTELD TOT MIDDEN 1980. 
Het geplande ochtendprogramma voor alle televisiestations in West Duitsland is 
voorlopig uitgesteld tot na de zomerprogrammering van 1980. Het is dan de bedoel ing 
dat de programma's tussen 10 uur 's ochtends en kwart voor 2 's middags door het 
gehele land zullen worden uitgezonden. Volgens dhr. Sell van de ARD 1 igt de uitstel 
vooral aan het feit dat o.a. programmainhoudel ijke vragen met de ZDF nog onopgelost 
zijn. Dhr. Sell houdt er rekening mee dat deze besprekingen omtrent de herfst van dit 
jaar afgerond kunnen worden. Daarna zijn ongeveer 12 maanden noodzakel ijk voor de 
technische voorbereidingen van het hele projekt. De programma's zullen een mengel
moes worden van amusements- en informatieve programma's en zal zo nu en dan een 
herhalingsprogramma bevatten. De programma's zijn vooral bedoeld voor die groeperin
gen welke in de avonduren niet in de gelegenheid zijn om te kijken. Ook zijn er 
plannen om een tweede radiostation gedurende de nachtel ijke uren in de lucht te 
brengen welke over alle nettenklassieke muziek moet gaan uitzenden. 
SLAG OM DE NDR IN DUITSLAND BEEINDIGD? 
Het maandenlange touwtrekken om het voortbestaan van de Norddeutsche Rundfunk nadert 
zijn einde. Min. President Albrecht van de C.D.U. heeft zijn doel niet bereikt nl: 
het monopol ie van de NDR doorbreken, en op die manier een soort van Radio Stichting 
op te richten. Albrecht had eerst nadrukkel ijk gezegd dat ten gunste van de nieuw 
op te richten omroep de NDR frequenties zouden worden afgenomen. De NDR zou alleen in 
Niedersachsen een radio- en televisieprogramma mogen uitzenden. Albrecht kreeg door 
dit konflikt moeil ijkheden met partijgenoten in Kiel en Hamburg en hij werd gemaand 
de zaak niet te ver door te drijven. Albrecht zette ondanks deze maning toch door. 
Gevolg: Klose werd inplaats van Al brecht in de 'Drei Männe Ring e ' gekozen en kon te
vens het behouden monopol ie van de NDR vieren. Zoals het er nu bijstaat, ziet het er 
naar uit dat Niedersachsen voor zijn regionale programma's een publ iekrechtel ijke 
stichting vestigen mag die door een coöperatieve overeenkomst aan de NDR verbonden is. 
Wanneer Radio 'Hannover' gaat uitzenden is nog niet bekend. Inga Paternoster, 

31 augustus 1974 
Een lustrum, zo kun je het rustig noemen. Vijf jaar zijn er voorbijgegaan. 

31 augustus 1974, treuren kunnen we niet . Goed beg rijpend, alweer vijf jaar geleden 
dat we afscheid namen van Veronica, RNI en Atlantis. De zeezender-periode zou toen 
ook voor de Benelux afgelopen moeten zijn. Echter, Harry van Doorn had verkeerd 
gedacht. Nu vijf jaar later, zijn we bij de oude si tuat ie terugg ekee rd. We hebben 
nu de eeuwige volhouder Caroline, de kl e ine -maar fanat ie ke- De lm a re en de herboren 
Mi Amigo. Er wordt niet veel tot weinig onde rnomen doo r de jus titie in België en 
Nederland. Terecht kunnen we stellen dat de 'Fight For Free Ra d io' sterker is dan 
ooit tevoren. Toch willen we via een aantal foto's op de volg ende pagina nog even 
stil staan bij de roerige momenten van 31 augustus 1974. 
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Op 22 juli viel er in Frallkrijk een uitzending te beluisteren van 30 minuten 
onder de naam Radio Uilenspiegel. De uitzending werd verzorgd vanuit Duinkerken 
en werd verzorgd door verschillende organisaties welke zich bezig houden met de 
Vlaams sprekende inwoners in de streek van Duinkerken tot Cassel. 

In Japan heeft het reclamebureau Hakuhudo een nieuwe manier gevonden om produkten in
tens populair te maken. Diverse commercials worden op de plaat gezet in een lange 
versie met het gevolg dat vele commercials een hit worden. Misarete, een Japanse groep 
met het nummer Wacool (een lingerie) bracht het zelfs tot de nummer 1 positiè. In 
Am e rika was in 1972 een gelijksoortige campagne met het gevolg dat Coca Cola een hit 
had in de vorm van I'd like to teach the world van the New Seekers. 

l'he Review of International Broadcasting is een nieuwe publikatie voor kortegolf
luisteraars waarnaast de aandacht voor DXing ook uitgebreide informatie over de 
inhoud van de Internationale programma's wordt gegeven. Tevens staan er verschillende 
z e ndschema's, frequenties en c o mmentaren van luisteraars in vermeld. Voor nadere in
formatie is een bri e f naar het volgende adres genoeg: Radio Station WUDT, 245 C and E 
Building, University of Tenn e see , Knoxville TN 37916 U.S.A. voldoende. 

FRENDX is de maandelijkse uitgave van the North American Shortwave Association (NASWA), 
de grootste organisatie voor korte golfluisteraars in Amerika. Voor een exe mplaar van 
dit blad moet je 3 IRC's opsturen naar NASWA, Box 13, Liberty, IN 47353. USA. 

Na aanleiding van 'een artikel van Frits Mulder enige tijd geleden in dit blad over 
Radio Brunei het volgende: Vanaf 1 september heeft het station haar kortegolf uit
z e ndingen voor onbepaalde tijd laten vallen. Dus DXers niet voor niets zoe k e n naar 
dit station. 

De Tjechoslowaakse autoriteiten hebben een clublid van de CSSR DX Circle een visum 
gewijzigd om de EDXC meeting in Wenen bij te wonen. Tevens we rden alle aktiviteiten 
van de CSSR DX Circle op last van de regering stopgezet . De meeting werd wel be
zocht door enige medewerkers van Radio Praag. 

Gedurende de maand e n september en oktober zullen er testuitzendingen plaats vinden 
in de SSB band van Radio Noorwegen en wel op 21610 kHz. 

Radio Enoch, de profasistische piratenzende r in Enge land wordt momenteel tijdens 
haar uitzendingen regelmatig gestoo rd doo r .nde r e pirat e n zende rs daar men h e t niet 
e en s i s me t de aktiviteit e n van Radio Eno ch . He t s t at ion heeft tot nu to e ve rgeefs 
gepr o bee rd een post a dres te krijge n wa t om dezel f de r eden i s a fgeketst. 

60 AAR • IN NEDERLAND 
Din s da g 14 a ug u st u s was het 60 jaar ge l e d e n dat d e ee r ste rad ioo mr oep voor Ned e r

land van start Ic o n gaa n. Radio pi o n ier Id ze rda kreeg die dag va n het min iste ri e van 
Ve rk e er en Wat e rstaat de mach tig ing voor reg e l mat i ge u i t zendin gen van muz iek e n ge
s pro ke n wo o rd . De ee r s t e omroep was gebor e n . Id ze rda ' s zen d er is vand aag de d ag te 
aan sc ho uwen in lI et Po s tmu se um i n De n Ha a g . Deze zende r, voo r ken ne r s PCGG, mocht 
uitslui t end gebruikt worden voor pro efn e minge n tusse n Den Haag e n het laboratorium 
van Philips in Eindh o ve n. Bij e lk beri c ht moes t Id zerda 5 maal d e roe pl e tte r s PCGG 
I.erhal e n. Eigenli j k wa s Id ze rd a o o k d e e e rst e r adiopiraa t, i mme r s hij hi e ld zich ni e t 
aan de opdracht Vat1 Ve rk ee r e n Wate r st aa t om al l ee l} proefuitze ndi ngen te verzo r gen. 
Op 6 nove mber 1919 maakte hij een be g i n met regelmatige uitzend ingen di e we r de n 
inRe l e id door een Soir'e Mus ical e . Zij n p opula r iteit s t e e g tot on geke nde hoog te, 
ook in Engeland, waar de programma' s goed we rden o n tvan g Ctl. Geb r ek aan f ina nc iä n 
l e idd e n e J"toe dat hij op den duur zi j n uitz e nd ing e n, d ie aan v an k e l ijk we r den ge fin an
c i e rd do o r Doily Mail e n Wi reless Wo r ld , moes t stake n . Met zij n werk heef t Id ze rda 
pcll te t' we l ruim baan. gema ak t voo r he t omroe pbe stel in Ne de r land. In de kome nde winter
I ' ~ ri o d c ll o p e n wi,J in Fr eewave uitge brci.d te r ug t e 1<01!10 n o p tie pioni e r swe rk e ll i n d e 
N ~d e rl n nd s e r a di ohisto rie . Wil va n de n Ellde n. 
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Ik ben al enige tijd lezer van Freewave en las altijd met veel interesse de ver

halen van Rob Hudson en Herman de Graaf over het leven op de noordzee, daarbij nooit 
denkend dat ik zelf ook eens op een zendschip zou gaan werken. Maar ja, het kan gek 
lopen in een mensenleven, want op 9 juli begon mijn avontuur op de noordzee op een 
van de mooi s te zendschepen die er ooit geweest is. De MV Magdalena is een 
schip van bijna 69 meter en voorzien van een prachtige leefruimte. 

Alleen was er in de studio nogal wat te sleutelen, iets wat c::---i 
ik dan ook gelijk ging doen toen ik aan boord kwam. Toevallig kan /\VI/r""'
ondergetekende aardig met een soldeerbout overweg en ben dus 
gel ijk aan de gang gegaan om de compressor aan te sluiten. Deze 
compres sor stond we l aan boord maar was nog niet aangesloten 
omdat de technici die de hel e studio hadden ingericht niet de 
juiste aanpas s ingen konden vinden. Nadat ik wat metingen had 
verricht, sloot ik de compressor aan. Een compressor is 
namel ijk heel belangrijk omdat dan alle platen op gel ijk 
niveau bij u in de huiskamer komen. We kregen op 10 jul i 
wel enkele problemen met de coax-kabel die vanaf de zen
der naar de antenne loopt. Om 16.40 uur 's middags brand
de die kabel door en het duurde enkele dagen voordat dit 
euve l wa s verholpen. Omdat we die 2 dagen, om precies te 
zijn, niet in de lucht waren, kwamen er meteen weer geruch
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ten: We zouden van I igplaats zijn veranderd, de ol ie was op en meer van die onzin, 
uiteindel ijk was het allee n maar een technisch probleempje. In de drie weken dat ik 
aan boord was waren er nog wat kleine probleempjes met o.a. de.spotmasters maar die 
kond e n we snel verhelpen. In de studio staan 3 spotmasters 2000, 2 draaitafels van 
spotmaster ORK 2, 2 ca s ette-decks en 2 Revox B77 recorders. Verder is er nog een 
produktie-studio met 2 spotmasters, 2 draaitafels ORK 2 en 2 Revox B77 recorders. 

Voorlopig zal ik niet meer naar de MV Magdalena terugkeren omdat ik andere ver
plichtingen heb, maar ik zal deze drie weken niet gauw vergeten . Onvergetel ijke 
weken met fijne kollega's. De groeten en je weet het: "Hou beide benen op de grond". 

Johan Ve rmee r . 

The World Administrative Radio Conference 1979 
Begin september gaat The World Administrative Radio Conference van start welke onge
veer 10 weken zal duren. Deze bijeenkomst, welke wordt gehouden in Genève, is een zeer 
belangrijke conferentie voor alle landen ter wereld. Wat is nu eigenlijk de WARC? 
Wel tijdens deze conferentie zullen alle vormen denkbaar op het gebied van de radio
communicatie worden besproken, De WARC wordt georganiseerd door de ITU, een onderdeel 
van de United Nations (International Telecommunications Union) Het wordt gezien als 
de belangrijkste bijeenkomst op het gebied van de radio in de laatste decenia. 
In 1959 vond ook een dergelijke bijeenkomst plaats. Sindsdien is er een enorme groei 
gekomen in alle soorten van telecommunicatie. Nieuwe technieken zijn er ontdekt, poli
tieke veranderingen in de wereld hebben nieuwe staten gevormd, vele landen hebben zich 
ontwikkeld, waren in 1959 nog niet toe aan het medium radio. Ziedaar alleen al rede
nen genoeg waarom nu al ruim 2 jaar na deze conferentie wordt toegeleefd. 
De hoofdtaak van de WARC zal zijn: Het toewijzen van het radiospectrum naar behoefte 
van de gebruikers, gebaseerd op het heden en vooral niet te vergeten 'de toekomst'. 
Er zijn in het spectrum natuurlijk diverse frequenties. De ontwikkeling van de techno
logie doet natuurlijk steeds meer frequenties opeisen in de meer hogere lagen. 
Hoe hoger de frequenties hoe meer kanalen bruikbaar zijn. 
Maar het grote probleem is toch om alle beschikbare frequenties te gaan verdelen onder 
de 150 landen die vertegenwoordigers naar de WARC zullen sturen. In het begin van de 
eeuw, zo omstree ks 1920, begon de ontwikkeling van het gebruik van het radiospectrum. 
Een na de andere natie begon frequenties te benutten voor ship to shore lines, 
navigatie, radio uitzendingen en andere vormen van communicatie. Als gevolg hiervan 
kwamen de hogere frequenties al gauw overvol vanwege de mogelijkheid om signalen rond 
de hele aardbol over te brengen. Mede door de overbezetting van bepaalde frequentie
gebieden besloten e e n groot aantal landen 'regelmatig' bij e lkaar te kome n en de pro-
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blemen van een 'redelijke' en nuttige frequentieverdeling op te lossen. Al eerde r sig
naleerde ik de opkomende nieuwe naties. Een groot aspect kunnen we zondermeer de vele 
Afrikaanse landen noemen die tot nu toe zeer karig zijn bedeeld met mogelijkheden aan
gaande het gebruik van de diverse frequenties. Tijdens de komende conferentie zullen 
dezen een duidelijk stempel gaan drukken op de verdeling der frequenties. Ieder afge
vaardigd land heeft slechts één stem. Dus het grote Amerika heeft b.v. tegenover een 
land als Nederland maar weinig te zeggen. De afrikaanse landen zullen stuk voor stuk 
hun eisen stellen en ingewilligd krijgen daar men er zondermeer op kan rekenen dat 
de landen uit de derde wereld een blok zullen vormen als het op stemming aankomt. 
Ik zie zelf grote moeilijkheden voor stations als the Voice of America, Liberty Radio, 
Free Europe enz., die minder frequenties zullen krijgen toebedeeld. 
Een ander zeker te verwachten discussie zal gaan over het gebruik van de omroepsatel
lieten. De voor- en tegenstanders zullen elkaar in de haren vliegen. Hoe het een en 
ander afloopt hopen we binnen 10 weken te kunnen berichten. Hans Knot. 

D 
Het is zondag 10 juni 1979 en Radio De l mare begint met officiële uitzendingen 

op de 192 meter vanaf het derde zendschip in hun geschiedenis de "Aegi r 2". Di t 
schip is de 40 meter lange in 1923 gebouwde Scheveningse kotter "Martina " van 
270 ton en werd eens als tenderschip gebruikt voor RNI e n Carol ine Radio Delmare 
is vanaf 10 juni regelmatig in de luch t en wordt in Zeeland en west-Brabant goed 
beluisterd. Ook wordt er goed geadverteerd in de programma's door o . a . Alton Jeans, 
Epivan, Bar Lola's Place, slopersbedrijf Liefhebber en Audio geluidsapparatuur. De 
problemen komen echter een maand later weer om de hoek kijken. 

Aan boord van het schip was technikus Wil lem Weerstand al rege lmatig bezig op 
het vermogen van 900 watt op te voeren en op zaterdag 14 jul i dacht hij het voor 
elkaar te hebben. Om 12.30 uur was het signaal sterker dan ooit te voren en dj 
Kees "Kaas"Mulder zegt tegen de luisteraars: "Hallo Nederland, we zijn nu héél 
sterk". Iets wat inderdaad waar was, maar niet voor lang, want enkele sekonden 
later komt er een knal en rookwolk uit de zender en de hele boel bleek te zijn door
geb rand. Er worden hevige pogingen ondernomen om de zender weer aan de praat te 
krijgen, maar het blijkt toch dat er veel onderdelen vervangen moeten worden en die 
zijn niet aan boord. De Delmare-ploeg Kees "Kaas" Mulder, Peter van der Ho lst , Rob 
van de Meer en Jerry Hoogland bi ijven, ondanks dat de zender niet in de lucht is, 
aan boord. Een week later gingen e r enkele, samen met technikus Wi llem Wee rstand 
van boord af. De resterende ploeg bleef en waren hoofdzakel ijk bezig met roest 
bikken en op ruimen. Zij maakten ook enkele bandprogramma's voor het geval dat de 
zender weer gerepareerd zou zijn want Willem was al weer terug gekomen met nieuwe 
onderdelen. Na een paar dagen weigerde ook de generator te werken en de hele 
ploeg besloot om te stappen. Toen zij b ij het kantoor van Prodihaag aankwamen 
vonden zij een gesloten deur en gingen (na een paar fl inke vloeken) maar naa i' huis. 
In Den Haag waren, in die 2 weken dat Delmare al uit de lucht was, enke l e vervelende 
dingen gebeurd. Gerard van Dam werd in De n Haag met een stalen buis bewerkt door 
een van zij n Delmare-medewerkers omdat Gerard hem een vervelend kunstje had ge flikt. 
Gerard moest naar het ziekenhuis om de verwondingen aan zijn hoofd te laten hechten. 
Kees "Kaas " Mulder, Wi llem Weerstand, twee mat rozen en een kapitein waren inmidde l s 
toch weer naar het schip gegaan en probeerden met nog mee r nieuwe onderdelen de 
boel weer "aan de praat" te krijgen, er was inmiddels ook al een kleine noodge nerato r 
ge plaat s t, waarop de zender ongeveer 10 uur op kon draaien, en zowaar het lukte 
want op zaterdag 28 jul i konden we een zwakke testuitzending horen rond de 185 m. 
De dagen die vol gden werd er niets gehoord en het bi ijkt dat men toen met het schip 
aan het varen was geslagen en tussen Hoek van Holland en Scheveningen was gaan 
I iggen. Beg in augustus ging men toch weer voor Goeree I iggen en maandag 6 augustus 
kwam men voor enke le dagen 's middags met een zwak signaal in de l ucht en draaide 
hoofdzakel ijk non-stop muziek. Donderdag 9 augustus werden enkele oude programma's 
var1 o.a. John Anderson en Astrid de Jager uitgezonden. Vrijdag 10 augustus kwam 
Kees "Kaas" Hulder van boord af en probeerde Gera rd van Dam te bereiken om enke le 
dingen te regelen. Hij kree g echter nul op het reque st en werd daardoor zo kwaad 
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Zoals wij al in het vorige nummer schreven, zal in België in 1980 de 27 MC onder 
bepaalde voorwaarden worden vrijgegeven. Waar het gaat het nu precies over? 

Op 12 jul i is er een concertatie vergadering geweest tussen de Regie van TT 
en de gebruikers van de 27 MC die vertegenwoordigd waren door: Belgische Nationale 
Liga van de 27 mHz, Uccle Citizens Band Association, Radio Club Les Hiboux, Belgian 
Citizen Band Association, Citizen Band National, ANAC en het Gemeenschappel ijke 
Front de r Belgische CB. In verband met het sociale aspekt van de legalisatie was er 
eveneens ee n afgevaardigde van "La Federation Francophone pour la Promotion des 
handicapes" aanwezig. Alle groeperingen s temden in met het voorstel van de PTT om 
een ve rmogen van 500 Mw op 22 kanalen toe te lat e n. We l drongen veel groeperingen 
aan op een overgangsregel ing waarop men de huidige, illegale, apparatuur zou mog e n 
gebruiken. Evenal s zijn Nederlandse collega, Mevr. Smit Kroes, drong de heer Hermanu s 
(Kabine tsch ef van de Mini s ter) erop aan dat de 27 Mc gebruikers zich zouden verenig e n 

teneinde een daadwerkel ijke dialoog tussen de PTT mogelijk te maken. 

• • Cl 0,0 
. 0 ' . , 
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I Onlang s is er een nieuwe federatie voor de 27 Me-ers opgeI ~ richt. Dit maakte de heer Ninaber onlangs in het program+- ~ /' ma 'Hobbyscoop' bekend. Voorlopig I ijkt het een storm 
~ in een glas water te zijn. Op ons verzoek om nadere 

~~~::=====:~ --informatie hebben wij tot op heden geen enkele reak
r tie ontvangen. Bij navraag bij de NCBF kregen we 

, echter meer informatie. De NCBF beschuldigt de heer 
~ Ninaber tweedracht te zaaien. Genoemde persoon 

\ bekleedt bij twee verenigingen bestuursfunkties. Beide \ * verenigingen zijn aangesloten bij de NCBF. Een vereniging 
betaalde wel de bijdrage doch weigerde de aansluitovereen-

komst tekenen. Zij betreuren echter dat de heer Ninaber geen overleg gehad heeft 
met de NCBF zoda t hij weil icht zij capaciteiten beter had kunnen benutten. Tenslotte 
maakte men bezwaa r tegen de naam NCF die sterke gel ijkenis vertoont zodat het geheel 
nog verwarrender is geword e n. f1en overweegt juridische stappen te ondernemen. 

CB-ers IN ENGELAND OOK AKTIEVER 
Nu men in Eng e land hoort dat na Nederland ook in België er meer mogelijkheden komen 
voor het gebruik van de 11 meterband, komen de CB-ers daar meer in beweging. Sinds 
kort is er een organisatie die een blad uitgeeft op het gebied van 27 MC. Het eerste 
nummer i s gratis lever baar en kan worden aangevraagd op het volgende adres: 
Bandstand, Flagstones, West Heath Lane, Seven Oakes, Kent in Engeland. 

THEO VAN EMPELEN UIT DE BUITENDIENST 
Uit betrouwbare bron hebben wij vernome n dat de heer Theo van Empelen, opsporings
ambtenaar van de PTT, zijn opsporingswerk heeft verrui ld voor een rustige kantoorbaan. 

DEMONSTRATIE ZENDAMATEURS IN OVERIJSSEL 
Enkele tientallen ze ndamateurs hebben op 3 augustus in het Overijsselse Den Ham voor 
het vrijg e ven van de 11 meterband gedemonstreerd. Na een protestmars overhandigden 
zij de plaatse l ijke wethoLJde r een verzoekschrift voor Mevr. Smit Kroes. De amateurs 
vragen dat, als de 27 MC volgend jaar mogel ijk wordt voor hen, de sterkte op 5 tot 
10 Watt wordt be paald. De PTT heeft Mevr. Smit Kroes geadviseerd niet verder te gaan 
dan 0,5 Watt. De PTT meent dat ander de radio- en tv teveel hinder van de zendamateurs 
zouden ondervinden. Een ander argument dat vi iegtuigen zouden worden gehinderd is 
volgens de demonstrant e n evenmin s tee khoudend. 

MODELVLIEGEN IN DE KNEL DOOR RUIMTE ZENDAMATEURS 
Een groot aantal mod e lvi ieg e rs d re igt zijn hobby te moeten opgeven als gevolg van 
het vrijgeven van 'n gedeelte van de 27 MC band. De modelvi iegers, die nu die band 
gebruiken, moeten uitwijken naar een ander e golflengte en daar wringt de schoen. 
De nieuwe apparatuur die nodig is voor de nieuwe golflengtes kost al gauw f 1500,
en dat is voor velen niet op te brengen, aldus de woorden van de heer Brink, secre
taris van de Win schoter Luchtvaartclub. Volgens hem moe t en de modelvi ieger s wel uit
wijke n na a r ee n a nd e re ba nd, omdat ander s he t beoefenen van hun hobby te gevaarl ijk 
gaa t word e n. Ve l e vi iegtuigj es zoud e n gestoord wo rden en zond e r meer neerstorten. 9 



NEDERLAND DOET MEE AAN EUROPEES SATELLIET 
PROJEKT 
De Nederlandse regering heeft besloten deel te 
nemen aan een Europees projekt dat beoogt een 
sa tel I iet voor televisieuitzendingen vanuit de 
ruimte te construeren. Nederland heeft tevens 
toegezegt voor het komend jaar 25% te betalen 
van de kosten die de Europese ruimteorganisati e 
maakt bij het op papier uitwerken van dit voor
stel. Dit Nederlandse bedrag is 275.000 gulden. 
Voor de aanloopfase van het projekt is in to
t aa l 4 miljoen gulden nodig. Nederland denkt 
aan een totale bijdrage van 10%. In de loop 
van 1980 wordt besl ist of, en zo ja hoe, het 
projekt, dat de codenaam L-Sat meekreeg wordt 
uitgevoe rd. Met de Nederlandse PTT is overleg 
gevoerd over de proeven die ons land met de 
L-Sat kan uitvoeren. De NOS is op de hoogte 
me t de plannen. Als .alles volgens plan ver
loopt, zal deze satell iet eind 1983 met de Eu
ropese Ariane raket worden gelanceerd. Opval
lend is dat Duitsland en Frankrijk, beide lid 
van de Europese ruimte organisatie, niet mee 
doe n aan het projekt. Beide l anden hebben wel 
pla nnen ee n e igen tv.satell iet t e lanceren, 
maa r een definitieve besl issing omtrent deze 
p lannen moet nog door de betrokken regeringen 
worden genomen. Frankrijk heeft laten weten wel 
sympathiek tegenover het nieuwe voorstel te 
staan en heeft tevens beloofd het projekt niet 
te zullen tegen werken. Door de deelname aan de 
L-Sat krijgt Nederland alsnog aansluiting op de 
ontwikkeling van een televisiesatelliet. Door 
het verzanden van het vroegere Europe se H-Sat
projekt was het twijfelachtig geworden of 
Nederland op dit gebied de aansluiting met deze 
ontw ikkel ing kon behouden. De gelden die Neder
land in dit projekt investeert, zijn afkomstig 
van het minister-ie van Econom ische Zaken. In 
rui I voor de Neder land se bijdrage hoopt men 
opdrachten voor het Nederlandse Bedrijfsleven -te kr i jgen. Een woordvoerder van het Nederland-
se Instituut voor VI i egtu igenontwikke l in g en 
Ruimtevaa rt dee lde mee dat men hoopt dat Fokker 
de zonnepanelen e n de thermische voorziening 
mag ontwikkelen en Hol land Signaal Apparaten de 
energievoorziening van de L-Sat voor haar reke
ning mag nemen . In oktober 1980 moet de plan
fase zijn voltooid. Volgens een voorlopige 
raming zal het hele projekt ruim 500 mi Ijoen 
gulden gaan kosten. Opvallend was dat de be
langste ll ing voor dit nieuwe projekt zó groot 
was , dat zelfs zonder deelname van Duitsland en 
Frankrijk bij voorintekening de benod i gde fi
nanciën voor de eerste fase werden overs chre den. 
Er moe t nog ,worden vastgesteld wat de Nederland
se bijdrage aan de uitvoeringsfase wordt. Het is 
cO chte r rede l ijk te verwachten dat dit, net a ls 
in de ze stud iefase, een relatief hoge bijdrage 
zal zijn. De grote belangstelling voor L-Sat 
wOldt verklaard door het industriële belang en 
de oill roep illo gel ijkheden. 

TERUGKEER VAN MI AMIGO. 
I Vrij onverwachts was men er dan 
jweer! ' Ik doel dan op Radio Mi Amigo 
- die op 1 jul i "officieel" haar uit
!zendingen hervatte. Een uitgebreid 
!Dersbulletin s telde iedereen op de 
Ihoogte. Ook he t zendschip mag er 
jschijnb aa r wezen. Volgens Ferry Eden 
j ZOU de accomodatie aan boord beter 
.zijn dan bij de Mebo 2. AI met al zou 
Idit een goede star t moeten betekenen. 
Helaas hebben wij tot onze verwonde
ring moeten constateren dat dit niet ' 
het geval is. Immers een muziekboot 
me t weinig of gee n dj 's ka n weinig 
goede programma's presenteren. Van de 
oorspronkel ijke programma opzet is 
dan ook tot op lIeden weinig terecht 
gekomen. Dit ondanks de vooraf opge
s t e ld e normen voor de te d raaien mu 
ziek (+ 50% hi tparade). Tot nu toe 

.wordt ir nagenoeg popmuziek (90 %) 
luitgezonden. Van een fam il iezender 
j(in de vorm van bv Radio 390) is dan 
jtot nu toe beslist geen sp rake ! In
-dien men hieraan de in het algemeen 
!ni et al te hoog s ta ande kwaliteit van 
Ide pres entato ren toevoegt is het du i-
-Idel ijk dat Mi Amigo weinig succesvo l 
'haar u itzend in gen heeft hervat. 

Volgens mij had men beter bv een 
maand testuitzendingen kunnen verzor
ge n alvorens met een afgewerkte pro
'l ra mme ring te beginnen. Imme r s men 
Ilee ft nagenoeg nooit -zoa l s werd aan 
kondigd- 24 uur continu uitgezonden, 
terwij l men bovend ien noga l een voor 
lang ere tijd overdag uit de ether was. 
Het opgevijze ld e imago van "Mi Amigo" 
heeft zodoende reeds vlug (weer!) een 
aardige deuk gekregen! In feit e i s 
dit voor mij ee n onbegrijpelijke zaak 
Dit temeer omdat men ongevee r 1 jaar 

laan de voorbereidingen van de weder
geb,oorte van Mi Amigo heeft gewerkt. 
In ieder geval is het duidelijk dat 
me n vele extra's za l moete n gaan bie
de n om alsnog in de gunst vande lui s 
teraars te komen. Jac Zom. 
ve rvo lg: Europese satel liet. 

In de toekomst zal e r een groeien
de markt zijn voor de rui mtevaartcom
ponenten. Met de L-Sat hopen kleinere 
landen ee n marktaandeel i n de ruimte
vaart ve il ig te ste llen. Voor de 
Eu ropese ruimtevaart-organis at ie i s 
L- Sat een platform dat voor vele toe-

jpas s ing en bruikbaar i s . Satell i e t
.t e lev i s ie i s een va n die toepas-
! s ingen... Richard Havelaar. 
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Het dagboek van deMV. Mi Amigo 
3-1-1964. Uitgebreide onderhandel ingen tussen Alen Crawford en de direktie van 
Radio Nord voor verhuur van de Mi Amigo. Daar Radio Nord niets voelde om het schip 
voor de Engelse kust af te meren mislukten deze onderhandel ingen. 
7-1-1964. In een Nederlandse haven ontdekt Ronan O'Rahilly de 188 feet 
rika en brengt het schip naar de haven van Greenore. Hij kocht de boot 
huurde het van Alroune, een Zwitserse beleggingsmaatschappij, di e eind 
schip voor [ 250.000 kocht. 

lange Frede
niet, maar 
1963 het 

21-1-1964. Al e n Crawford toch tot overeenstemming gekomen omtrent de Mi Amigo met 
de dire ktie van Radio Nord. Hij besl ist zelfs tot koop van het schip. De Mi Amigo 
is onderweg vanuit Amerika, in ee n periode van 27 dagen, naar Spanje vanwaar de 
boo t versl ee pt werd in de richting van Greenore, de werkhave n van Ronan O'Rahilly's 
vade r om ve r de r te worde n uitgerust. 
30-1-1964. De Mi Amigo komt in de haven van Las Pal rn a s op Mallorca aan. 
3- 2-1964. De boot vertrekt uit Las Palrnas op weg naar EI Ferrol. 
5-2-1964. In EI Ferrol wo rde n onderhandel ingen omtrent onderhoudswerkzaamheden ge
voerd e n late r op gang gezet. 
6-2-1964. De Pos t Master Gene ral , Erne st Be v ins, verklaart in he t Britse Hou se o f 
Commons dat indi e n de plannen van O'Ra h ill y e n Crawford om 2 commerciële zeezende r s 
te s tichten doorgaan er maatrege len zull e n wo rden genome n door de Engelse regering . 
13-2-1964. De Frederika ve rlaat de Rott e rdamse haven om versleept te wo rden naar 
Gree nore (zie 7-1-1964). 
15-2-1964. De M.V. Mi Amigo ve rlaat EI Ferror richting Carunna waar het bi ijft afg e
meerd t o t 3 maart. 
3-3-1964. Hi e r een opsomming van de t echnisc he uitrusting van de Frederika, zoals 
ge pland voor de uitrusting. Studio: 1 Gates mixer, 3 Gates draaitafels, 2 Am pex 
reco rders me t s nelheden 19 en 38 cm, de mi c rofoons zijn van he t merk AKG. Verdere 
zenduitrusting zijn 2 Generatore n van el k 80 kW, 2 Continental Electronic zen ders 
van el k 10 kW. 
Paasdagen ·1964. Eindel ijk is het dan zover, nadat op Goede Vrijdag in kleine mate 
i s get e st gaat op paa szaterdag Radio Carol ine in de lucht op 199 meter. 
1-4-1964. De eer s te tender die het 
sch i p bezoe kt bre ng t o.a. neg e n 
postza kke n vo l rea kties mee . Di t nd 
sl ec ht s 3,5 dag van uitzending. 
1-4-1 964. ITU ( Internati o nal Te le
communi ca ti on Uni on) krijgt ve rzoe k 
van Th e Ge ne ral Post Office om 
sta ppen t e onde rnemen teg e n de uit
ze ndi ngen va n Radio Caro l ine. 
3-4-1 964. De PTT in Eng e la nd ver
bi ed t e l k konta kt, uitgezonde rd 
voo r S.O.S . cal Is tussen de Frede
ri ka en de kan t oren in Eng e land. 
3-4-1964. De ITU be ric ht th e Pos t 
Maste r General dat Panama een brief 
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zou krij ge n waarin vermeldt dat u i tz endin gen buite n nationale wateren van el k wil le
keurig schip buiten de reg e ls van de ITU vallen. Frederika vaart onde r Paname se 
vlag. 
3-4-19 64. De M. V. Mi Amigo komt in Gr eenore aan. 
3-4-1964. De programmal e ider van de Reg ion a le Omroep Noord en Oost klaagt bij de 
Nederland se Radio Unie over s l echte ontvangst van de programma's op de 198 meter 
vanwege s t o ring door de uitzend ingen van Radio Carol ine. 
6-4-1964. Bul I Ve rwey, mede-dir e kteur van Radio Veronica, verklaart in ee n Inter
vi ew Radi o Carol in e ni e t al s een con curre nt te zien. 
7-4-1964. Mr . Bev ins stelt the House o f Commons op de hoogte van de plannen van de 
Panamese rege ring om de v la g van het Carol ineschip in te trekken. 
7-4-1964. Mr. Reginald Bevin s , the Pos t Ma s ter General , verklaart dat me n ove rwe egt 
de ui t ze nd inge n van Radio Ca ro l i ne doo r midd e l van "jamming" te gaan sto ren. 
8-4-1 964. De Brazi I iaa nse mini s t e r van Financ iën , Jul io Linare s , hee ft aange kon digd 
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dat de zendvergunning welke aan Radio Carol ine was verleend, is ingetrokken. Dit op 
verzoek van de Engel se regering. 
9-4-1964. The London Evening Standard, een der belangrijkste avondkranten, meldt dat 
Radio Carol ine gedurende haar eerste tien dagen van uitzending reeds 20.000 brieven 
met adhesiebetuigingen heeft gekregen van haar luisteraars. 
10-4-1964. Officiële bronnen vermelden dat Radio Carol ine met haar uitzendingen een 
Belgisch station en de Engelse Kustwacht stoo rt. 
15-4-1964. Gallupp Pol Is, een statis tiekbu reau, verklaart dat Radio Carol ine 
7.000 .00 0 lui steraars heeft bove n de leeftijdsgrens van 17 jaar. 
17-4-1 964. De M.V. Mi Amigo verlaat Greenore met bestemming El Peroll in Spanje. 
Ter hoogte van Fal lmouth breekt de 141 feet hoge zendmast. In de haven van Fallmouth 
worden hersteil ingen verricht. 
21-4-1964. De M.V. Mi Amigo passeert Lord Ends waar de mast opnieuw begint te 
bewegen.. . 
23-4-1964. Na opnieuw herstel van de zendmast verlaat de Mi Amigo de haven van 
Fallmouth . 
27-4-1964. De M.V. Mi Amigo I igt nu voor Frinton on Sea. 
28-4-1964. Vanwege het slechte weer is het de technici niet gelukt aan boord van de 
Mi Amigo te komen. Zodoende worden de testuitzendingen van Radio Atlanta uitgesteld. 
30-4-1964. Met de motorboot Peterna worden technici aan boord gebracht van de 
Mi Amigo. . 
1-5-1964. De ee r ste reklame 
wordt via Radio Carol ine 
uitgezonden en we l voor 
Bedfords in Wabum Abbey. 
2-5-1964. Een marineboot, 
de M.V. Ventures probeert 
om 12.20 de Frederika te 
enteren. De bemanning van 
de Frederika weigert een 
afvaardiging van de marfne
boot aan boord, daar het 
schip in Internationale 
Wateren I igt afgemeerd. 
9-5-1964. Testuitzendingen 
starten vanaf de Mi Amigo 
onder de naam Radio Atlanta. 
Deejay Bob Scott zijn eerste 
woorden waren: '''Vou ' re tuned 
to Radio Atlanta, tliis is 
not a regular format, it is 
a test format, I repeat this 

• • • 

i s a test format". De ont- Apri I 1964: De MV Mi Amigo in de haven van Greenore. 
vangst was iets beter dan 
die van Radio Carol ine . Atlanta kwam ' s avonds om 9 uur in de lucht direkt na de 
c lo se down van Radio Caro l ine en we l op de 199 meter in de middengolf. 
12-5-1964. Om 6 uur in de avond beginnen de eerste regul iere programma's op Radio 
Atlanta vanaf ee n bijgestelde frequentie (197 meter). 
12-5-1964. Mr. Bevins verklaart dat de uitzendingen van Radio Caroline nu ook sto
ringen ve roorzaken bij de Belgische kustwacht. 
26-5-1964. De leid ing van Radio Atlanta tekent een kontrakt met de Performing Right 
Soc ie t y (Enge l se Buma) waar in men verk laart de auteursrechten voor de gedraaide 
muz iek te zullen gaan beta l en. 
29-5-1964. Jimmy Smith speelt li ve vanaf het dek van de Frederika op zijn magisch 
o rge J • 

1-7-1964. Een "Save the Carol ine Campaign" wordt gestart in Ipwisch en binnen 
enkele dagen verzamelt men ruim 5000 handtekeningen. 
2-7-1 964. Simon Dee vraagt via de zender om hu lp van een hel ikopter voor Radio 
Caro l ine . Binnen 3 minuten vertrekt ee n redd ing sboot uit Wal ton on the Naze om 
Dermott Hay, een der technici, van boord te halen die een accute bi indedarmontste
k ing had gekregen. Achteraf bleek in het ziekenhuis in Clacton dat het slechts een 
aanval was en hij werd dezelfde dag nog teruggebracht naar de Frederika. 
2-7-1964. Oprichting van de Radio Carol ine Club. Iedere lui ste raar kan via de club 
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vragen stellen over 
het station en de 
deejays. Dit naar 
voorbeeld van een 
radioclub voor CKLW 
in Canada. Voor 10 
pence ontvingen de 
leden van de club een 
1 idmaatschapskaart en 
een geïllustreerde 
brochure met foto's 
van de deej ays, 
stickers en speciale 
aanbiedingen betref
fende bepaalde goede
ren. 
2-7-1964. Fusie tussen 
Radio Carol ine en 
Radio Atlanta is rond. 
De Frederika zal gaan 
uitzenden als Carol ine 
North, de Mi Amigo y A lan Crawfo 
onder de naam Carol ine South. Het kont~akt wordt ondertekend door Allan Crawford en 
Ronan O'Rahil ly. Om 8 uur 's avonds zijn de laatste signalen te horen van Radio 
Atlanta om plaats te maken voor Radio Carol ine North. 
3-7-1964. De Mi Amigo op weg naar Isle of Man. ' .Carol ine North naar het noorden. 
Onderweg naar de nieuwe 1 igplaatsen bi ijven de schepen in Internationaal water en 
bI ijven uitzenden en herhaaldel ijk de posities doorgeven aan de luisteraars. 
Deejays gedurende deze onvergetel ijke tocht ondermeer: Tom Lodge en Jerry Super 
Leighton. Captain Boulevar zorgde voor de goede navigatie op de Mi Amigo. 
15-7-1964. De Carol ine-kantoren verhuizen van 52 Fetter Lane naar 6 Chesterfield 
Gardens. De Britse PTT weigert in eerste instant ie om er een telefoonl ijn te instaJ
leren. 
27-7-1964. Brian Vaughn wordt van de Carol ine South gehaald door een reddingsboot 
en wordt met een ernstige ziekte opgenomen in een ziekenhuis. 

Aug. '65: Paul NobIe, Jon Sydney, Col in Nichol, en Bryan Vaughan. 
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1-9-1964. The Daily Telegraph deelt mede dat Radio Carol ine in de middaguren meer 
luisteraars heeft dan alle BBC stations tezamen. 
21-10-1964. Tijdens een hevige storm slaat een der scheepsdeuren tegen het hoofd 
van Keith Skues. Hij verl iest het gezicht aan één oog en wordt door een reddings
boot uit Walton van boord gehaald om naar een ziekenhuis gebracht te worden. 
28-11-1964. Eindel ijk worden de kantoren aan de Chesterfield Gardens aangesloten 
op het telefoonnet. Reden hiervan is dat het kantoor nu de naam Radio Carol ine 
heeft laten veranderen in Carol ine Sales. 
1-12-1964. Allan Crawford verlaat de Carol ine-organisatie. 
5-12-1964. Ronan O'Rahilly dient een verzoek in bij de BBC om een kopie te kunnen 
krijgen van de kersttoespraak van Koninging EI isabeth om die met de kerst te kunnen 
uitzenden. Dit wordt geweigerd daar Radio Carol ine geen officieel station is. 
17-12-1964. Ronan O'Rahil Iy waarschuwt de eigenaars van Radio London dat het schip 
de Galaxy binnen nationale wateren I igt. Hierop vaart de boot verder uit de kust. 
20-12-1964. De Muziek Express poll bewijst dat Radio Carol ine inmens populair is in 
Nederland. Bij de eerste tien programma's in de poll zijn er I iefst vier Radio 
Carol ine programma's. 
31-12-1964. Wedgwood Benn, the Post Master General , verklaart dat uitgebreide akties 
zullen worden ondernomen om Radio Carol ine uit te hongeren. Alle bevoorrading zal 
onmogel ijk gemaakt worden. Ronan geeft als antwoord dat oorlog alleen mogel ijk is 
wanneer Engeland dit verklaart aan het land onder wiens vlag de beide Carol ine 
schepen varen. 
1-1-1965. Een poll in Engeland wijst uit dat Radio Carol ine South het populairst is 
in het land. Radio London volgt op een 2e en Radio Carol ine North op een 3e plaats. 
5-1-1965. Een nieuw programma wordt geïntroduceerd voor het vaste land van Europa. 
Carol ine Continental Hour. Een wekel ijks programma welke via Carol ine South op de 
zondagochtend tussen 10 en 11 uur wordt uitgezonden. 
6-1-1965. Een grote botententoonstel I ing wordt in London gehouden waar vele mensen 
door Tony Blackburn worden geïnterviewd. Later werden deze via de Mi Amigo uitge
zonden. 
13-1-1965. Radio Carol ine North verl iest haar anker, maar behoeft geen assistentie 
te vragen. 
14-1-1965. Een nieuw anker wordt bij de Frederika gebracht door een tender en gel ijk 
geïnstalleerd. 
Jan. 1965. Gedurende de eerste maanden van dit jaar worden meerdere malen gratis 
reklamespots uitgezonden via Radio Carol ine North ten bate van the Isle of Man. 
Maart 1965. Gedurende 2 nachtel ijke uren zendt Radio Carol ine North t e stuitzendingen 
uit waarin in het Engels, Duits, Nederland s , Frans en Spaans om ontvangstrapporten 
wordt gevraagd. De eerste transistorradio' s komen in de winkel in Engeland welke 
voorzien zijn van de frequenties van Radio Carol ine en Radio London. 
1-4-1965. Radio Carol ine South gaat over naar het top 40 format om beter te kunnen 
concurreren tegen Radio London. 
2-4-1965. Radio Carol ine krijgt een reklameaanbod ter waarde van ( 50.000 van de 
Rhodesische regering. Om duidel ijke redenen wordt dit aanbod geweigerd. 
12-4-1965. John Wynn, een Amerikaanse luchtmachtpiloot, wordt gered door de kapitein 
de Reuver van de Offshore I toen hij onde rweg was van de Mi Amigo naar de Galaxy 
wegen s bevoorrading. De piloot was met zijn s traaljager nee rg estort. 
Pasen 1965. 1 jarig bestaan van Radio Carol ine met vele wensen van artiesten. Ronan 
reikt vier scheepsbellen uit ter gelegenheid van dit feest. Dit ondermeer aan de 
Animals voor hun kassucces The Hou se of the Risin Sun. 

. . 
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KLEURENTELEVISIE EIN DEL IJK OP DOO RBRAAK IN ISRAEL. 

Binnen de komende twee jaar za l de rege ring van Israël 
~ kleurenu i tzendi ng e n op de televisie n iet mee r teg e nwerken. 

Omstreeks 198 1 kunnen k l eurenp rogramma ' s regelmatig wo rden 
uitgezo nden. He t mini s t e ri e van fin anc ië n schat de omschake-

1 ing van zwart/w it naar kleur op 275 milj oen dollar. Econome n van 
van het mi n iste ri e heb ben ber e kend dat de bevolking in he t bezit 

i s van zo'n 50 . 000 kleurenontvangers. De aanbevelingen om over 
te gaan op k l eu renp rogramma ' s z ijn neergelegd i n twee ona fhan
kei ijke r apporten, die zijn samengesteld door zowel ve rt egen 
woordigers van het mini s teri e van financ i ë n als ver tegenwoo rdi
gers van de Is raël i sche omroep. Er zijn twee rapporten same n

ges teld omdat de vertegenwoord igers die z it t ing hadden in één comité n iet genoeg 
basis vonden voor een rappo rt. In de rappo r ten "lOrdt aang ed rongen op ee n duid e l i jk 
plan hoe de overschakel ing di ent te gesch i eden . Een doo r snee pr ij s van ee n k l eu ren 
televisie i n Israë l i s thans ongeveer 3000 gulden. Doo r de hoge kosten va n de invoe
ring van k l eu rentelev i s ie, heeft Israë l geen geld genoeg op het Eurovisie songfes ti
val in 1980 te orga ni seren en heeft de EBU gevraagd om een ander land aan t e wi jzen 
voo r d i t evenemen t. Inmiddels heeft de TROS la t en weten we l interesse te hebben. 

NOS BE STUUR WEER VOLTALLIG. 
Het NOS-best uur is voor het eerst s in ds de toelating van Vero ni ca a l s C- omroep wee r 
volledig bezet, door het t oetreden van de heer J.C. Wilmans, ku lt ureel lid namens 
het Overl eg der Centrale Beraden . En ke le maande n ge l eden trad a l s Kroon l id t o t het 
NO S-bestuu r toe Prof . Dr. Kreiken, zodat het Bestuu r nu 32 leden 
plus ee n voo r z it ter telt. Tijdens de eerste vergade ring d i e 
de hee r Wilmans bijwoonde, op 10 augustus, kwamen s l ech t s enke l e 
proced ure le kwest ies aan de o rde , met name aangaande de fac il i
t eitenverdel ing e n de s lui kreklame. De fac il iteitenve r de l ing za l 
beha ndeld worden, na besp reking in de bet rokken bes tuur scommis 
sies op 12 oktober a . s. ; ook de bri ef van de Mi n i s ter ove r de 
sluikreklame worst op di e datum in het Bestuu r behande l d. 

De NOS zal op deze brief antwoo r den, nadat de zendgemachtig
den gehoord zal zijn. 

RADIOVISIE HEE FT DE ItJFOON IN GEBRUIK GENOr~EN. 
Op zondag 19 augustus zijn onze kollega's van RadioVisie van 
start gegaan met de ' Infoon' . Al s je het numme r 09 .32.56.22.58 . 69 , 
iedere zon dagmo rgen tusse n 8 . 30 en 11.30 be l t, hoor je de laat
ste in fo rmatie of het gebeu ren bij de radio. Deze Radio Infoon 
naa t i n same nwerk ing met verschil lende radiomedewerkers, zodat 
lIet radi onieuws in pr imeu r wordt medegedee ld v ia ee n bandje dat 
zestig seconden duu r t. Probeer het ee ns ..... . 

NOG MEER PROGRAMMA-WIJZIGINGEN BIJ DE AVRO VANA F 1 OKTOBER. 
In ons vorige nummer konden we melde n dat e r bij de AVRO wat 

RADIO INFOON 
056I225869 

(Vanuit Nederland : 
09-}2. 56 . 22 . 58 .69) 

programma-w ij zig ing en kome n vanaf 1 oktobe r. Inmi dde l s i s de he le programmer in g va n 
de AVRO-maanag vanaf oktober bekend: 7 tot 10 uur: Jan van Veen, 10 tot 11 uur : De 
we lbeke nd e Arbeidsvitaminen. 11 tot 12 uur: Hollands Glorie me t Krijn Torrin ga . 
12 to t 2 uur: Tom Bl om me t o . a . ve rzoekplaten. 2 t o t 3 uur: Showparade met du it se 
platen. 3 tot 4 uur: Stenent i jdperk met Jan Steenma n. 4 tot 6 uur: Toppop hit parade 
met Fra nk van der Mast. ' s Avond s verandert er we ini g , alleen wordt '13-spec iaa l' 
'Praatpaal I S ' met Bri g it te. Will Lui kinga en Cees van Zij tve ld zullen niet meer 
overdag te horen z i jn . Will nam al op 13 augu s tus afsche id en Cees zal mee r avond e '" 
nachtuitzendingen presenteren. Meer ove r Cees van Zijtveld i n de vo l gende Freewave. 

MAASTRICHT WIL STAF HERBERGEN VAN NIE UW E ZENDER. 
De Kame r van I<oophandel voo r Maastricht e n omst reke n vindt dat de p rogrammastaf Viln 
een gemeenschappel ijke Be lgisch- Nede rlan ds cultureel radioprogramma in Maastr i cht 
moet komen. Kamervoo rzitte r Meye r Viol en secretaris Horbach schr i jven dit in briev<' " 
aall de min isteries van CRM en Nationale opvoeding en cultuur. Vo l gens de vor ige maa "d 
door de werkgroep Gemeenschappel ijk Be lgis ch -N eder landse Be l angen aangebod en nota 
moet e r een ni euwe zend e r in de omgev ing van Arnhem worden gebouwd . In België is a l 
zo'n ze nd er in aanbouw. Het 24 uurs programma o p de lange golf moet afges t emd z i jn 
op de int eg rati e van de cu ltuur van de twee Benelux-lande n en z ich ri chten op de in
woners van deze twee en hun landg enot e n in Duitsland en Frankrijk. 
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29 jul i: Om 12 uur maakt men op Caroline bekent dat er diverse programmawijzigingen 
zullen plaatsvinden. In concreto betekent dit slechts een naamsverandering van het 
progral1lT1a tussen 10 en 12 uur van Ad Roberts, het heet nu "Espresso" i.p.v. "Tussen 
keuken en kombuis" +++ 30 jul i: In "Schijven voor bedrijven" worden op Radio 272 
Mi Amigo ondermeer platen gedraaid voor de firma Prodihaag + In "Middagpauze" van 
Ben van Praag doen zich technische problemen voor met de microfoon. Er is een duide
lijke bromtoon te horen die dermate groot wordt en men om 16 uur besluit om uit de 
lucht te gaan, waarschijnlijk lag het toch aan de zender ++ Will Luikinga is een 
week met vakantie en wordt vervangen door Tom Blom +++ 31 juli: Mi Amigo en Delmare 
niet in de lucht waardoor Caroline weer het monopol ie heeft ++ De Regionale Omroep 
Brabant heeft een plaat naar minister-president van Agt gestuurd met daarop een spe-

ciaal I ied met het verzoek om de subsidie-kraan niet dicht te 
draaien ++ Alfred Lagarde weer terug van vakantie +++ 1 augustus: 
Ter afsluiting van de uitzendingen op lokatie is Veronica weer 
de zee opgegaan met het ex-Iaboratoriumschip de "Bison" waarop 
men een klein zendertje heeft geplaatst die via een steunzender 

in de NOS-reportagewagen via Hilversum 1 te horen is. Om 8.50 
uur heeft Bart van Leeuwen in "Ook Goeiemorgen" een link-up 

met de MV Hi Amigo van Caroline en praat met Johan Visser die 
op dat moment met "\~ekkerradio" in de lucht was ++ Tom Col I ins 

is vandaag weer als presentator te zien bij Veronica op Ned. 2. Tom 
zal het komende seizoen, naast zijn werk bij platenmaatschappij 

Ariola, meer op de tv verschijnen als presentator van het program
ma "Veronica totaal" wat eens per maand zal worden uitgezonden +++ 

Op Carol ine werd tussen 19.15 en 20.00 uur een interview uitgezon
met de mensen van Greenpeace, die met hun schip enkele dagen 

tevoren bij de MV Mi Amigo waren gewee st +++ 2 augustus: De 
Nederlandse ploeg van Caroline presenteren van daag veel non

stop programma's +++ 3 augustus: De MV Magdalena schijnt van 
zijn ankertjes te zijn geslagen en dobbert in de beurt van.West
Kapelle waar het door de marine in de gaten wordt gehouden ++ 

In "Baken 16" op Caroline doet Marc Jacobs de groeten aan de boys van Delmare en Mi 
Amigo en wens ze sterkte met het niets doen op hun zendschepen ++ Veronica Sport op 
Hi Iversum 2 komt vandaag vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam waar "Amsterdam 
704" aan de gang is. Paul van der Lugt praat met verschi I lende spo rt me nsen ++ Bij 
Prodihaag wordt er sinds een dag of vijf geen telefoon meer aangenomen. Geruchten 
doen de ronde dat Gerard van Dam door een van zijn medewerkers in elknar is geslagen 
en in het ziekenhuis is opgenomen ++ 4 augustus:Radio Caroline i s rond 10 uur uit de 
lucht omdat er wat reparaties aan de zendmast moesten gebeuren. Om 13.15 zijn zij 
weer terug met de Top 50 gepresente~rd door Marc Jacobs die 's avonds ook in het 
Engels te horen is tussen 17 en 19 uur GMT +++ 5 augustus: Johan Visser en Tom Hardy 
zijn van boo rd af +++ 6 augustus: Door het vertrek van Johan is de programmering als 
volgt: 7.30 - 9 uur: René van Elst/9 - 10 uur: Marc Jacobs I 10 -12 uur: Ad Robertsl 
12 - 2 uur: Marc Jacobs I 2 - 4 uur: Re né van EI st I 4 - half 6: Ad Roberts. 
Ro b Huds on en Paul de Wit zijn druk in Marbella bezig om hun programma's op te nemen 
++ Radio Delmare schijnt rond 4 uur wee r in de lucht te zijn met een zwak signaal, 
de Aegir 2 zou tussen Hoek van Hol,land en Scheveningen liggen +++ 7 augustus: Radio 
Mi Amigo rond 14 uur weer in de lucht maa r om half 3 weer weg. Om half 5 weer terug 
met de tune en om 5 uur heropening door Ferry Ede n die o.a vertelt dat het schip op 
drift was geraakt de afgelopen week en dat ze bijna al Ie vuurtorens langs de kust 
hebben gezien + Er zijn ook weer nieuwe dj's aan boo rd gekomen; Erik Mes, Jaap van 
Dijk en Jack van de Velden ++ Delmare i s vanmiddag ook wee r in de lu cht met nonstop 
muziek en om 18 uur met "Doctor Molly's Magic Show" +++ 8 augus tu s : Tijdens "Schij
ven voor bedrijve n" neemt Ferry Eden de pre sen tati e van J ack van de Velden over omdat 
die zeeziek achter de microfoon zat en geen woord kon zeggen +++ 9 augustus: Herman 
de Graaf hee ft Marc Jacobs afgelost en i s tussen 12 en 2 uur weer te horen met zijn 
programma "S choonschip". Ook heef t men op Carol ine n ieuwe naamjingles gemaakt door 
door een Ned e rlands e popg roep ++ Delmare overdag in de l ucht met no rma le programma's 
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het zijn echter wel oude ba nden van o.a. Astrid en Gerard, John Anderson enzovoorts + 
++ 10 augustus: Het wa s de afgel open nacht noodweer op zee. Carol ine ondervond hier 
geen moeil ijkheden van, maar De lmare en Mi Amigo wel + Delmare was van 8.30 tot 9 uur 
even in de lucht, Mi Amigo 272 begon om 9 uur met een hoop nummers en de dj's vertel
den dat er wat antenne-draden waren gesneuveld door dit stormpje ++ De KRO op Hil
versum 1 heeft vandaag een speciaal programma over de jaren 64/65. Ze laten de hele 
dag historisch opnamen horen van o.a het Rem eiland en Veronica. Tussen 1 en 2 uur 
praat Hans van Wi Igenburg met Joost de Draayer over zijn tijd bij Veronica, Joost 
verklaart o.a dat als het het aan hem had gelegen Veronica nu nog als zeezender in 
de lucht zou zijn +++ 11 augustus: Paul de Wit is weer op Carol ine te horen met de 
Top 50 vanuit Marbel la evenals Rob Hudson met de Gangboord discotheek, maar de band 
loopt echter vast en Ad Roberts moest het overnemen +++ 12 augustus: Eindelijk is 
dan het programma "Schoonschi p" in de lucht mét de Radio-roulette. Dit programma 
was echter door Herman de Graaf in Spanje opgenomen + Geen 19-Toen show van Johan 
Visser, hierdoor beginnen Ad e n René om 1 uur al met de zondagmiddag matinee ++ Het 
opmerke lijks te programma op Hil ve rsum 3 van da ag is "Cri s i s tijd" tussen 19 en 21 uur 
van pr esentator Pe ter Holland en produce r Erik Post. Zij waren in Zandvoort aan zee 
met ee n tlOS-equipe maar hadde n gee n plat e n meegenome n. De bedoel ing was dat de men
sen platen kwamen bre ng e n die dan werden gedraaid. Hierdoo r kon je een zeer afwisse
lend programma horen op H3 ++ Frits Spits presenteert de Nationale Hitparade omdat 
Felix Meurders met vakantie is, daardoor is op de VARA-dinsdag ook het een en ander 
verande rd: Alfred presentee rt "Gesodermeurders", Wil lem van Beusekom presenteert 
"Zoekplaatje en Peter Holland neemt op vrijdagavond het NOS programma "Rock en Roll 
methode" van Felix over ++ De Regionale Omroep Oost moest vanmiddag haar uitzending 

staken omdat er een bom tegen de muur van het gebouw was geplaatst. De 
~~ bom zat in een plastic boodschappentasje maar werd op tijd door de 

--31 Explosieven-opruimingsdienst onschadel ijk gemaakt, er wordt nog een 
onderzoek ingestel d +++ 13 augustus: Zoals je al in deze Freewave kon 
lezen gaat er bij de AVRO wat veranderen op Hilversum 3. Will Luikinga 
zal het komende seizoen niet meer terugkeren en presenteerde daarom 

vandaag al zijn laatste programma tussen 12 en 2 uur. Als afscheid zei 
Wi 11 o.a.: "Het leek schijnbaar toch teveel op Veronica en dat kan niet bij de AVRO, 
misschien horen we mekaar nog 'wel eens met "In II wi I wel". Als laatste plaat draaide 
hij Feel a whole lot bet ter when you're gone van The Byrds ++ Het Algemeen Dagblad 
maakt melding van een machtsovername bij Delmare, meer hierover elders in dit nummer 
++ Paul de Wit weer present met de 19-tig show echter niet voor lang want om 15.25 
uur verdwijnt Caro l ine uit de lucht. Om 17.30 uur komen zij even terug om wat num
mers door te geven en vertelt Herman aan de luisteraars dat zij een technische sto
ring hebben ++ Ook Radio Mi Amigo is vanaf 14.30 uur uit de lucht, maar zij komen 
om 17.30 uur weer terug zonder rede op te geven ++ Frank van der Mast va l t in voor 
Ad Visser tijdens Toppop vanuit Steenwijk, Ad heeft last van zijn keel en moest in 
bed bI ijven. Tijdens de uitzending weigeren de spotmasters te werken, zodat Frank 
zonder jingles moet werken ++ Delmare zond vandaag het laatste programma van Astrid 
de Jager uit +++ 14 augustus: Willem van Beusekom terug van vakantie, hi j was zes 
weken in Amerika en Mexico ++ De lmare verdwijnt om 13.00 uur uit de lucht ++ Radio 
Mi Amigo heeft nogal last van de windkracht 7 die waait. Om 14.47 uur moeten zij 
uit de lucht omdat er weer eens een antenne-draad was gebroken, maar Jack van de 
Velden klom in de mast om het euvel te verhelpen en Mi Amigo was om 15.00 uur weer 
terug. Toen begonnen de problemen pas goed, want door de storm schommelde het schip 
als een gek en de platen begonnen te slingeren en over te springen. Om 15.50 is het 
niet meer mogelijk om platen te draaien omdat er een rek met cassettes boven op de 
piek-up valt en de boys een nonst op band op moesten zetten. Na het nieuws van 16 uur 
draaien zij toch weer platen in "Stuurboord" met veel moeil ijkheden. Rond 19.00 uur 
verdwijnt Mi Amigo 272 uit de l ucht ++ Radio Carol ine rond 20.30 uur weer in de lucht 
me t Herman de Graaf en Ad Roberts. Om 21.00 uur Engelse uitzendingen met Steven Bis
hop e n Stuart Russe l I . Stuart is sinds zaterdag 11 augustus na maanden weer aan boord 
+++ 15 augustus: Carol ine met no rmal e programma's in de lucht ++ Mi Amigo om 8.15 uur 
in de lucht. Ben van Praag vertelt dat zij om 9 uur met de uitzendingen zullen begin
nen, maar 272 kwam pas om 10.10 uur in de lucht met "Ke uke npret" door Erik Mes ++ Bij 
de KRO op H3 zijn Henk Bouwman en Anne van Egmond weer terug van vakantie en prese n
t e ren na weken weer van "9 tot 12" ++ In "Lunch op zee" doet Ferry Eden de groeten 
aan Theo Dencker en meldt ook dat ze veel verzoekplaten krijgen van de jachten die 
rondom de MV Magdalena varen ++ Sinds enige dagen valt de zender van AFN-Bremerhaven 
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met de regelmaat van de klok uit. Zeer jammer voor de American Radio fanaten +++ 
16 augustus: Delmare niet in de lucht vandaag ++ Mi Amigo pas om 7.15 in de ether ++ 
Carol ine komt om half 12 in de lucht met een draaggolf en om 12 uur beginnen de nor
male programma's weer ++ Tom Mulder is met vakantie. Ferry Maat presenteert de Havermout
show en Peter van Dam doet 50 pop of een enveloppe ++ 17 augustus: René van EIst is 
van Boord af, daarom presenteert Stuart RusselI "wekkerradio" tussen 7.30 en 9 uur + 
Carol ine heeft nu ook een eigen voetbal-team in België + Oe cassette met "Gangboord" 
van Rob Hudson bI ijft om 17.14 uur vast zitten en breekt. Ad Roberts moet het 1 ive 
overnemen tot half 6. +++++ Hans Knot, Ton van Draanen en Jack Duyze r. ,. 

e, o 0 door [\01) HUDSON 
Zo even vanuit het zonnige Marbel la wat regels voor Freewave op papier zetten. Het 
gaat goed met Radio Carol ine, maar dat had je waar schijnl ijk zelf a l gekonstateerd 
als je de laatste tijd je radio op 319 hebt gehad. Als eerste opvallend punt is 
daar ons nieuwe Pepper-Tanner concept 3 jinglepakket. Een pakket va n 52 jingles, 
instrumentals etc. Daarmee is Carol ine de eerste zender met een 
kompleet pakket met snel Ie, langzame, up-tempo en alle andere 
soorten jingles op een basismelodie. Jammer is al leen, dat men 
in Amerika bij he t inzingen nogal wat problemen had met de 
Nederlandse programmatitels en dj-namen. Dat deel van het 
pakket wordt binnenkort door een Nederlandse groep in
gezongen, maar daarover later misschien meer. 

Een ander opvallend feit is natuurl ijk de tijdel ijke 
terugkeer van mijn Engelse kollega Stuart RusselI die 
op 10 augustus weer aan boord kwam na meer dan een '" 
jaar. Je hebt hem de afgelopen weken zelfs nog even ~ 
in het Nederlands kunnen horen in "Wekkerradio" 
omdat René van EIst van boord af was. Hier in ~ 
Marbella hebben Paul de Wit en ik ook niet stil ge- + 
zeten. We hebben veel produktiewerk gedaan en pro-
gramma's gemaakt, maar hebben toch ook van het / 
Spaanse schoon genoten. Mijn ietwat lange vakantie 
zit er inmiddels ook al weer bijna op en op het moment 

\ 
\ 

dat je dit leest, zit ik waarschijnl ijk alweer hoog en droog aan boord van ons 
trouwe scheepje en ik kan je wel vertellen dat mij dat beter bev a lt da n programma's 
aan land te maken, persoonl ijk prefereer ik 1 ive-rad io meer, je kan dan bijvoorbeeld 
op de aktual iteit inhaken in je programma. Maar late n we eerlijk zijn, de boog kan 
niet altijd gespannen zijn. 

Verder is er weinig nieuws. Ik zou nog kunnen vert e llen dat het topje van de mast 
inmiddels door ons aller Kees Borrel I gere pareerd is e n dat Kees wee r gezell ig bij 
ons op de MV komt koken. Natuurlijk verder veel groe tjes en als altijd: 

Hou j e haaks, Rob Hudson. 
RADIO DELMARE, vervolg van pagina 8 . 

• 

dat hij diezelfde nacht nog terug ging naar het schip en vertelde dat de hele 
Prodihaag-en Delmare Ital ië organisatie op z'n kont lag en dat ze het verder zelf 
konden gaan regelen. Via de zender vertelde n zij: "De vorige or ganisatie heeft ge
faald". Er was konstant ruzie en we werden slecht be taald. We hebben de moeilijk
heden niet gezocht, die zijn gewoon gekomen", zij dacht e n er zel fs ove r om de naam 
van Delmare te veranderen. Ge rard van Dam verklaarde tegenover het Algemee n Dagblad: 
"Ik voel me niet langer ve rantwoo ,:del ijk voor wat e r aan boo rd gebeurt. Bij een 
bevoorrading is een jongen ove r boord ge vallen en te rn auwe rn ood gere d". Het 
schip zou ook niet meer voldoende zeewaardig zijn. Din s dag 14 augustus is Delmare 
tot 13.00 uur in de lucht, maar i s daarna ni e t mee r te ho re n, want de versterker 
van de studio na a r de zend e r ging s tuk, maar die bI ijk t op 20 augustu s alweer gere
rareerd te zijn door technicus Willem Wate rge us, di e o p 21 augu s tu s om 18 uur tegen 
de luisteraars vertelde dat hij als e ni ge aa n boord zi t en da t Delma re door gaat. 

Wij van Freewave vrag en ons af waa r Delma re e igenl ij k mee bezig is. Dit heeft 
niets mee r met "goe de radio" t e maken. Da n tot sl o t nog he t vol gen de : AI die mens e n 
die lid zi j n gewo r de n van de De lma re f anc l a n, d i e kunn en he t we l ve r ge ten dat zij 
oo it nog het blad van De lmare zull e n ont vange n. Mocht jij oo it cass ett es he bben be
s teld bi j Pr odiha ag , ik de nk ni et dat je nog i e t s zult ont va ng e n. Ton va n Draane n. 
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in de jaren 60 
Gingen we in onze eerste aflevering over de zeeforten in op de bouwen het eerste 
doel, in deze 2e aflevering meer over Radio Sutch en City. 
25 mei 1964. de 22-jarige popzanger Lord Sutch vaart met een 60 ton motorvessel, 
genaamd de Cornucopia richting open zee met het plan om vanaf de boot radiouitzendinge l 
te gaan verzorgen voor de kust van Engeland bij Shoeburyness onder de naam Radio Sutch 
26 mei 1964 Onderweg vindt Screaming Lord Sutch een der oude gevechtstorens, Shiver
ings Sands Towers en hij brengt alle aparatuur welke hij bij zich heeft aan boord van 
Shivering Sands. 
27 mei 1964 De eerste testuitzendingen van Radio Sutch vinden plaats op de 194 meter 
met een zeer slechte modulatie. Er zijn alleen ontvangstmogelijkheden in de zeer 
nabije omgeving. De eerste plaat welke werd gedraaid was Jack the Ripper door Screaminj 
Lord Sutch zelf. 
28 mei 1964 Regeringsofficials nemen het plan om Shivering Sand Forts in te nemen en 
Radio Sutch van de torens te verdrijven. Echter wordt dit vermeden door de marine die 
verklaarde dat het de moeite niet waard zou zijn. 
2juni 1964 Een visser uit Whistab1e verzorgd de bevoorrading van Radio Sutch in ruil 
voor reklame. 
7 juni 1964 Tijdens de programma's wordt gevraagd om assitentie wegens een zieke dee
jay. Een helikopter van de RAF haalt de deejay Co1in Dale van de tower. 
eind juni 1964 De zender is vanwege generator problemen en slecht weer langdurig uit 
de lucht. 
4 aueustus 1964 De deejays vragen de luisteraars een bericht door te geven aan een 
kroeg in Whistable dat de nieuwe zenderonderdelen naar het station dienen te worden 
gestuurd. 
september 1964 Na drie maanden van onsuccesvolle uitzendingen wordt het station door 
Screaming Lord Sutch voor de prijs van 50.000 gulden verkocht aan zijn manager Reg. 
Calvert. Er wordt een nieuwe 1 kW zender aangeschaft en op 30 september beginnen de 
eerste programma's op de 238 meter onder de naam Radio City. 
begin december 1964 worden de uitzendingen gehoord op de 290 meter met de aankondi
ging dat het station uitzendt op de 299 meter. Een tweede, gesponsorde service met 
re1igieuse Amerikaanse programma's wordt op de 187 meter gestart. Deze programma's 
worden gedaan via de oude Sutch zender. 
januari 1965 Een poll bewijst dat Radio City na Caroline en London het meest beluist
erde station is. 
18-1-1965 Reg. Ca1vert kondigt aan dat hij een onderzeër gaat kopen welke als basis 
zal moeten gaan dienen voor een nieuw station. 
juni 1965 Een nieuwe 240 foot hoge zendmast wordt geinstalleerd op Shivering Sands. 
Ook de zendersterkte wordt opgeschroefd en de uitzenduren worden uitgebreider. 
9 juni 1965 Calvert kondigt aan ook een televisiestation te gaan beginnen vanaf zee. 
eind juni 1965 Bij de Britse PTT komen klachten binnen dat City interferentie ver
oorzaakt op de vissersband. 
september 1965 Voor 30.000 gulden aan apparatuur wordt aan boord gebracht van Knock 
John Tower door mensen van de City organisatie. Roy Bates, leider van Radio Essex, 
organiseert een raid en verdrijft de Citycrew van Knock John. Een gesprek tussen 
Calvert en Bates vindt plaats en het besluit is dat Bates de Tower mag gaan gebruik
en voor zijn Radio Essex. 

22 september 1965 Besprekingen vinden plaats met Radio Caro1ine, welke eventueel de 
Shivering Sands wil overnemen om nog een Carolinestation te starten. Het komt niet 
verder dan een overname van de Caroline nieuwsuitzendingen. 
10-2-1966 De engelse regering kondigt aan dat het te gevaarlijk zou zijn om geweld 
te gebruiken om de torens voor de Engelse kust te verschonen van de radiostations. 
16-6-1966 Nu zijn er uitgebreide plannen tot overname van Radio City door Radio 
London, welke een tweede station zou willen beginnen onder de naam United Kingdom 
Good Music. Verder dan de besprekingen komt het andermaal niet. 
19-6-1966 Een boarding party wordt georganiseerd door Oliver Smedley en bestormt 
met een groot aantal mensen Shivering Sands. De kristalleri worden uit de zender ge
haald om zodoende berichtgeving door de City deejays te voorkomen. 
21-6-1966 Reg Calvert stelt de politie van de raid op de hoogte. Ook bezoekt hij 
Smedley om te gaan praten over de moeilijkheden. Olivier Smedley schiet tenslotte 
Calvert dood. 
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22-6-1966 Smed1ey wordt wegens moord door de politie gearresteerd. Mrs. Calvert 
verklaart voor de televisie dat zij de leiding van Radio City op zich zal nemen 
en dat het station binnen 3 dagen in de lucht terug zal komen. 
24-6-1966 Een bemanningswisseling vindt plaats bij Radio City en Mrs. Calvert 
wordt door de bezetters gewaarschuwd niet aan boord van Shivering Sands te komen. 
26-6-1966 De bezetters verlaten de tower. Een reserve kristal wordt geinstalleerd 
en om 10 uur is Radio City terug in de lucht. 
27-6-1966 De minister van Defensie stelt een onderzoek in naar de mogelijkheden om 
de forten onbruikbaar te maken. 
1-7-1966 Als gevolg van de moord kondigt de Engelse regering aan om spoedig maat
regelen te nemen tegen de piratenzenders. 

• 8-7-1966 Een brand breekt uit in de cabines van de bemanning aan boord van Shivering 
Sands. De blussingswerkzaamheden worden gedaan in samenwerking met de R.A.F. 
18-7-1966 Olivier Smedley verschijnt voor het gerecht inzake de moord op Calvert. 
Tegen betaling van 2000 gulden wordt hij voorlopig vrijgelaten. 

• 17-10-1966 Voor het gerecht wordt Smedley niet schuldig bevonden aan moord op Calvert. 
29-10-1966 De 500ste Five by Four show wordt vandaag uitgezonden. 

" 

24-1-1967 Scotland Yard krijgt informatie van onbekende tipgevers over een nieuwe 
radio op Shivering Sands. 
26-1-1967 Mrs. Calvert bezoekt het fort en waarschuwt de bemanning voor een eventuele 
raid. 
31-1-1967 Een dagvaarding wordt door Mrs Calvert ontvangen dat zij zonder vergunning 
radiouitzendingen verzorgt. 
8-2-1967 Mrs. Calvert verschijnt na de dagvaarding voor het gerecht in Rochford en 
wordt schuldig bevonden. Dezelfde dag nog verdwijnt City uit de lucht. 

Programmering: 
De programma's van Radio Sutch waren zeer onregelmatig te beluisteren, alleen wanneer 
de jocks 'zin' hadden werden ze uitgestraald. Ook was de zender op onregelmatige 
tijden uit de lucht om nieuwe batterijen te in~talleren voor de voeding van de zender. 
Veel onbekende groepen werden geplugged en natuurlijk kwam Lord Sutch en zijn Savages 
zelf veel aan bod. Toen Radio City de programma's startte in 1964 waren de uitzend
uren van 7 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond. In 1965 werd dit veranderd van 
6 uur in de ochtend tot middernacht. Het hoofdoei van de uitzendingen was het spelen 
van popmuziek. 
Populair waren de programma's: Gary Stevens show, 5 by 4 show, City by night, Allen 
Rivival Programma, Auntie Mabel Hour en Disco Mania. 
Tot slot nog een overzicht van de deejays die voor de beide stations hebben gewerkt. 
Radio Sutch: Candy Calvert, Reg Ca1vert, Chris Cross, Dick Dickson, Tamara Harrison, 
Brian Paul, Screaming Lord Sutch. Voor Radio City: Karol Beer, Colin Brian, RWB, Wolfe 
Byrne, Candy Ca1vert, Tony Carroll, Alan Clark, Ra1ph Cooper, Cliff Cotrell, Chris 
Cross,Rick Dane, Toyn Daniels, Terry Dawson, Alex Dee, Keith Delmont, Dick Dickson, 
Peter Dolphin, Tom Edwards, Paul Elvey ,Johny Flux, David Gilbee , Martin Green, 
Mike Hayes, Ben Healy,Peter Jamieson, Eric Jay, Phil Jay, Peggy Knight, Paul Kramer, 
Adrian Love, lan MacRea, Eric Martin, Riek Michaels, Ed Mereno, Janice Nichols, Mike 
Proeter, Martin Ross, Bob Spencer, Gary Stevens, Martin Stevens, Dennis Straney, 
Gordon Swan, Leon Tippier, Graham Wallace, Ian West, Jeremy Wilde en Geoff Woods. 
Een indrukwekkende lijst wat lengte betreft. 
In onze volgende aflevering meer over Radio 390, BBMS, Essex, Invicta en KING en niet 
te vergeten Tower radio en TV. Paul Jan de Haan 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.-._._._._._._._._._._._._._._.
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Vaar mee op zaterdag 15 september a.s. vanuit VI issingen naar de zendschepen 
van Delmare en Mi Amigo 272. De prijs van deze tocht, welke een dag in beslag 
neemt, bedraagt ongeveer f 50,- Voor telefonische inl ichtingen kunt u na 
18.00 uur bellen: 020 - 721141 Dhr. Olthof. Ook kunt u nog in september onze 
3-daagse boottochten naar de drie zeezenders meemaken voor f 125,-
Elke vrijdag vertrekken wij (bij redel ijk weer) uit de haven van VI issingen. 

NOG STEEDS VERKRIJGBAAR: De fantastische Mi Amigo Souvenir plaat voor 
f 7,50 inklusief verzending. Mi Amigo poster in koker voor f 7,50; 
Ca p ital Radi o poster op he t strand van Noordwijk voor f 7,50. 

STICHTING COMMUNICATIE, POSTBUS 53121,1007 RC AMSTERDAM. 

I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 

I I _._.-.-._._._._._._._._._._._.-._._._.-.-._._._._._._._._.-.-._._._.-
21 



VOICE OF PEACE ONDER GOEDE KONDITIE TE 
ONTVANGEN 

Wanneer de kondities goed zijn is het 
Vredesstation van Abe Nathan ook weer in 
de Benelux te ontvangen. Sinds kort is 
ook weer de kortegolfzender aan boord van 
de Cito in gebruik gesteld. De zender is 
a fges te I d op 6240 kHz i n de 49 mete r band. 
ROY BATES SINDS LANGE TIJD WEER AKTIEF OF RADIOGEBIED 

Eens in de geschiedenis werd de apparatuur van Radio Essex en BBMS verhuisd naar 
het platform waar sinds jaar en dag Roy Bates en zijn familie wonen. Roy vertelde 
vaa k aan de pers dat hij nog wel eens terug zou komen met 'n radiostation en van zijn 
belofte heeft hij nu waarheid gemaakt. Sinds kort zijn op onregelmatige tijden 
te s tuitzendingen hoorbaar met een zeer zwak signaal op de 232 me ter ofwel de 1239 
kHz. Het station noemt zichzelf Radio Sealand International en gebruikt als adres : 
Pos tbus 130823 D 4000 Düsseldorf 13 in West Duitsland. Roy Bates zei f spreekt alle 
geruchten over een nieuw station tegen. Hij zegt zelf ook al een aantal ma len het 
station gehoord te hebben maar heeft niets me t de zaak te maken. Roy beweert op 
erkenning van Engeland uit te zijn voor zijn Koninkrijk en is teven s in onderhande 
I ing met de Britse PTT om zijn postzegels die erkenning te geven die ze verdienen. 
Afwachten maar of het een grap of een serieuze zaak is voor Radio Sealand Int. 
NEDERLANDS NIEUWS OP DE INDONESISCHE TELEVISIE 

Het Nederlandse nieuws in 3 minuten dat de Indonesische Televisie sinds de maand 
februari 1 maal per week in z ijn journa al opneemt, bi ijkt ee n groot aantal positieve 
reakties uit te lokken. Dit verklaarde het hoofd van de voorlichtingsdienst van de 
ambassade van Indonesië in Den Haag. Volgens hem is het succes te danken aan de 17 
mi Ijoen Indonesiërs die nog banden met Nede rland hebben.Het besluit om Nederlandse 
nieuwtjes te gaan geven werd genomen naar aanleiding van he t succes van een radio
programma dat de wereldomroep voor Indonesische stations maa kt. Teve ns is het volgens 
de Indonesiers een goede gelegenheid om de Cameramensen de Europese ervaring te 
laten op doen. 
AFWISSELING VAN DE BRT-WACHT IN HILVERSUM 

Vic Lorries die de afgelopen zes jaar heeft meegedraaid in diverse onderdelen 
van het NOS bedrijf heeft zijn standplaats ingeruild voor Brussel. De opvolger van 
Lo rries i s Jacke li en Caenberghs. Vic wordt nu produktieleider van de ze nder BRT 1, 
die zich special iseert i n het geven van service en maatschappe l ijke probleme n . 
Het is gebruikei ijk dat een perma nente vertegenwoordiger van de BRT aanwezig is 
gedurende een per iode van 6 jaar binnen het NOS bedrijf om zodoende de samenwerking 
tussen beide omroepen op een zo groot moge l ijke schaal te bevorderen. 
GRO TE UITTOCHT BIJ TELEVISIEPROGRAMMA DEN HAAG VANDAAG 

Ton Planken, e in dredacteur en .presentator van de NOS televisierubriek Den Haag 
Vandaag heeft zijn ontslag ingaande 1 november bij de NOS ingediend om met ingang 
van d ie datum een funktie te aanvaarden als wetenschappe l ij k medewerker aan de 
Erasmus Universiteit te Rotte rdam. Ook Fred Ve rbakel, ve r s l aggever b ij Den Haag 
Vandaag vertrekt en wel per 1 oktober om les te gaan geven aan de schoo l voor 
Journal is t iek te Utrecht. 
DOCUMENTAIRE OVER TREINRAMP IN 1962 ZAA IT PAN IEK 

Een KRO programma aangaande de grootste trei nramp i n de Nederlandse gesch iede ni s 
welke plaatsvond in januari 1962 heeft op 3 augustus voor grote paniek gezorgd bij 
de Nede rlandse Spoorwegen, de KRO en de NO S. Ve l e l uisteraars gingen e r vanuit dat 
de tre inramp in werkel ij kheid gebeurde op 3 augustus. Di t ondanks de aankond igingen 
dat het ging om een documentaire: 
VRIJDENKERS WILLEN MEER ZENDTIJD 

De vrijdenkersbeweg ing heeft de regering om meer zendtijd gev raagd. De vrij
denkers hebben momentee l de beschikking over ee n uur pe r jaar, dat wordt geb ruikt 
voor een t.v. uitzending van een kwartier pe r kwart aal. Volge ns de organis ati e 
worden buitenkerke l i jken i n verhouding tot de kerkgen oo tschappen ste rk gediscrimi
neerd in de huidige ver del ing van zendt i jd . Verde r merkt de o rganisatie op dat zij 
aanzienl ijk eerder \varen op gericht dan he t Humanistisch Ve rbond. 
FREEWAVE SHOW OP RADIO NOLAN 

Op zondag 2 septembe r wordt van half 3 t ot 4 uur weer een Freewave show uitgezon
den op Radi o Nolan , 270 mete r middengolf. In deze show o.a. it ems over "Radio Nord". 
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RADIO DELMARE LIEFHEBBERS OPGELET. 

Zaterdag 4-8-79 was het zover, van he inde en ve r kwamen zij naar Scheveninge n 
all emaa l naar het Gulletj e , zoals was afgesproken met een woordvoerder van 
"Sti cht ing Communicatie Amsterdam" . Wel tachtig man die het zendgebeuren te land en 
ter zee 'n warm hart toedragen. Plotseling stond er een man met plasti c tas in ons 
midden. Voor de Delmare? zei hij ... "ja", zeiden wij en dachten het gaat gebeuren, 
we kieze n zee. Moeten we aan u betalen voor de tocht? Nee, zei hij, dat komt later. 
Eerst de verkoop moet hij gedacht hebben want zijn tas ging open en er was van al les 
boeken , platen, stickers, foto's f 2,50, f 5,-- en f 10,-- ... , voor elk wat wils. 
Nou die waren zo uitverkocht. Wat dacht je, 80 man, allemaal weg van de zeezenders, 
waar vind je zo'n handel, je moet het al leen wel even organiseren. Toen de tas leeg 
was, ze i hij: ja, die boottocht, dat was hij bijna vergeten, zo druk had hij het 
met zijn verkoop. Ik ga niet mee maar iK zal eens informeren en keek daarbij heel 
be de nke i ijk (want wat wij niet wisten moest hij al geweten hebben). Toen hij terug 
kwam r iep hij uit: De Delmare is weg, de Delmare is weg!! Alsof hij hem nog had 
zien I iggen. Ja, ga nou maar eens zoeken met 80 man. Het zou zeker f 50,-- meer de 
man gaan kosten, volgens de man met plastic tas. Maar dat zag hij niet zitten, 
sterker nog hij wi Ide niet anders. Hierna vervolgde hij z'n optreden met het af
kraken van de gehele Delmare organisatie. Niets en niemand werd ontzien. Gerard 
van Dam, die vo l gens deze heer niet helemaal bij was, zou een klap met een staaf 
op z'n hoofd hebben gehad en vèrvolgens spoorloos verdwenen zijn. Delmare zou 
totaal fail I iet zijn, de boot kon ieder moment binnengesleept worden en de hele 
Scheveningse haven zou bevo lkt kunnen worden met schuldeisers van van Dam en 
consorten. Na veel onzinnig gekat op Delmare scheen de man zo'n droge keel te hebben 
gekregen dat hij besloot een pi Isje te gaan drinken ( iets wat na goede zaken 
gedaan te hebbe n er best afkon ). Echter heel optimistisch verklaarde het heerschap 
dat we over drie we ken maar moesten terug komen, want dan zou de trip zeker door
gaan (en had hij weer een nieuwe voorraad souveni rs). Daar stonden we dan ... Uit 
alle windstreken va n ons land gekomen. De een met de trein, de ander met de auto. 
Kortom: Hoge reisonkosten zonder ook maar een gl imp van de Delmare-boot te hebben 
opgevangen. Wa t voelden we ons belazerd! Ik wist wel beter .... 's Ochtends had 
ik rederij Groen, die volgens de stichting de trip verzorgde, nog gebeld maar deze 
mensen wisten ech ter van niets. Ze konden ons wel vertellen dat het zendschip 
enige dagen geleden reeds tien mijl zuidel ijker was gaan I iggen. Om zeker te weten 
of de trip wel doorgang zou vinden belden wij a l snog naar Amsterdam, waar ons 
geirriteerd werd medegedeeld dat de trip natuurlijk doorging. Over organiseren ge
sproken. Ik hoor het hem nog zeggen. Maar voorlopig .... Dit is het droevige relaas 
van enkele Delmare-fans die zich nogal genomen voelden met deze gang van zaken. 
Wij hopen en vertrouwen erop dat Aad Jansen het als echte vrije radio fan het beter 
zal doen. Bedankt Stichting Communicatie Amsterdam, voor het in jul I ie gestelde 
vertrouwen dat zo voortreffel ijk (7) is nagekomen. Ton v.d. Hoeven 

COMMENTAAR VAN DE STICHTING COMMUNICATIE 
De boottocht van zaterdag 4 augustus is enkel en al leen niet doorgegaan omdat 

Delmare die week op reis was. Die maandag lag hij voor Kijkduin, de woensdag daarop 
voor Scheveningen, aldus de schipper. Die zaterdag zou hij ERGENS IN DE BUURT VAN 
GOEREE I iggen, waar precies was niet zeker. De schipper voegde eraan toe, dat hij 
waarsc h ijnl ijk enige kilometers verderop zou I iggen aldus geruchten, zodat hij 
meteen de charte rprijs met f 500 verhoogde. Ik heb toen Prodihaag gebeld en de 
moeder van Gerard van Dam. Prodihaag nam niet op, de moeder van Van Dam begon meteen 
te schelden, toen ik naar de gezondheidstoestand van Gerard vroeg. De schipper is 
nalatig geweest mij van te voren te bellen. De donderdag voor de tocht belde hi j , 
met de mededel ing, dat het stormde. Over de bewegingen van Delmare werd niet ge
sproken. De schuld over het uitvaren I igt dus niet bij ons doch bij de fa. Prodih aag 
immers wij plaatsten nog een advertentie in de Telegraaf van woensdag. Degenen die 
dus bij Freewave klaagden, kunnen beter of een gehoorapparaat aanschaffen, of een 
pondj e he rsens bij de slager kopen. Tot zover mijn commentaar. 

Rob Olthof, penningmeester Stichting Communicatie. 
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Zo de va kant ie is voo rbi j en dus is he t weer tijd voor een ni euwe reeks puzzels. 
Hoe was he t ook a l weer? In de d ik oml i jnde vak j es onts t aa n t wee woorden . Sch rijf di e 
op een br ie fkaa rt en s t uu r die voo r 12 sep tembe r naa r: Freewave , Postbus 339 , 
11 80 AH Amstelvee n en j e maakt kans om enke l e g rammofoonpl a t en te wi nn en. 
HOR IZO NTAAL: 1 onged ie r te 4 voornaam vro uwe l ij ke De l ma re d j 8 inwo ne r va n Ie rl a nd 
9 ges neden s tier 10 e ra ch t e r 11 ko rt e kous 12 a f ko r t in g Fra nse fil mste r 13 li dwoo rd 
14 mi dd ell ij n 17 instemmen 19 broedsel 21 voormal i ge naam va n de MV Mi Am i go 
22 Nede r l an dse ze ndgemacht i gde 25 paa rdes l ee 26 t ype ze ilboo t 28 woonsc hu it 
31 af kro ting Is raë l is ch zends ch ip 33 arbe id e r s om roep 35 r und e r en 36 groo t vade r 
37 ac hternaa m Mi Am i go 272 dj 40 snij we r kt uig 41 ma n . VE RTI';'AAL : achte rnaam Ca ro l in e 
dj 2 voo rnaam VOv-p rod uce r 3 wa lv is 4 ind ien 5 voo rnaa m,' Saro l in e dj 6 koppel wer k
woord 7 ergens heen 12 s tad in Noo r d Bra bant 15 uit gedo r s t e hal m 16 amer i kaans maan
l and in gsvaa rtui g 17 in de aarde be r gen 18 tweede ik 20 me rk van een ij s j e 22 t han s 
23 ha lt 24 pop ul a ir za nggroepj e 26 ga t in verd e l ingswe r k 27 pl anee t 2 her t 30 bede
hu is 31 gevare n 32 voo rnaa m Carol ine dj 34 latijn se groet 38 afko r t ing muz ie kbl a d 
39 voo rze t sel 
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