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OMROEP BRABANT BEKENDST IN EIGEN OMGEVING
Regelmatig luisteren naar regionale
omroepen als Brabant en Radio Sta d l e id t
niet tot mee r kenn is van zaken, mee r be..
trokkenheid en meer deelneming aan bepaa lde zaken. Dat bi i jkt ui t een onderzoek
van het instituut voor Arbe id szaken in
Ti lburg. Uit di t onderzoek bi ijkt ook
dat Omroep Brabant bekender is dan Stad Amsterdam. Als naar omroepen in hun e'• gen
omgeving wordt gevraagd zegt in Zuid-Oost Brabant slechts 1% de om roep niet te kennen
terwijl in Amsterdam 20 % het laa t afweten.
OMROEPSUBSIDI ,E INZET VAN AKTIE
In 32 Oost Brabantse gemeenten i s de aktie "Houdt Omroep Brabant in de lucht"
va n start gegaan. Met de aktie wordt geprobeerd de plannen van minister Gardeniers
tegen te gaan om de vo lle dige subs iedie door het Rijk voor deze regionale omroep per
1 januari a .s. s t op te zetten. Al vóór de aktie door een s peciale werkgroep uit
Eindhove n werd ingel u i d , stroomden de handtekeningen spontaan binnen. Huis aan huis
worden st ickers ve r spre id en k ran ten , die de problemen rondom Omroe p Brabant uit de
doeken doen. De werkgroep wi I voo rl opi g een jaar uitstel voor de omroep om de financiële problemen te regelen. Ook de suggestie van het Eindhovense agglomeratiebestuur
en de gemeente Eindhoven om 'n overbrugg in gstoe lage van ruim I mi Ijoen te geven, vindt
de werkgroep geen goede oplossing. Men v indt dat er gedurende vijf jaar een subsidie
van de centrale overheid dient te • •komen .
PROVINCIE OVERIJSSEL VOOR SUBSIDEERING RADIO OOST DOOR RIJK
Het provinc ie bes tuur van Overijssel is het oneens met de vis ie van minister
Gardenier s dat de reg ionale omroep een welzijnsvoorziening is en dat de regio derhalve de omroe p zou moeten bekostigen. Gedeputeerde Staten van deze provincie staan
o p het s tandpunt dat de "egionale omroep gewoon moet worden beschouwd als een massamed ium, waarvan de financiëring dient t e geschieden uit nationale
midde len, omdat de rijksoverheid verantwoordel ijk is voor een
vo ld oe nde pluri form pers- en omroepbestel. Ee n beslag op de regionale omroep betekent volgens het provinciebestuur dat of geen
recht wordt gedaan aan het zeker stellen van de programmatische
onafhankel ijkheid en continuiteit van de regionale omroep tegenover de bekos tige nde overheid, of in onevenredige mate inbreuk
wordt gepleegd op het huidige subsidi ebe leid met name op het
terrein van de cultuurvoorziening.
NOG GEEN EIND AAN LEIDINGLOZE VARA
Via een versnelde procedure wil de VARA nog vóór november
voorzien in de twee vacatures van de tv direktie. Als het hoofdbestuur ermee akkoo r d gaat, wordt een tijdschema gehanteerd, waarin
26 oktober als uiterste datum is opgenomen. Er is inmiddels een derde oproep geplaatst. De kans bestaat dat de kandidatuur van VPRO radiodi rekteur Jan Haasbroek,
in een eerder stadium off i c ieel afgewezen, door de selectiecommissie, opnieuw in
overweging wordt genomen. Ee n en ander kwam aan de orde tijdens een vergadering van
het VARA tv personeel met de ondernemingsraad.
VARA IN DE PRIJZEN
De Ni pkovschijf en de Reismicrofoon, de twee jaarprijzen van de Nederlandse
radio - en tv critici , gaan d i t jaar beide naar de VARA. De televisieprijs is toegeke nd aan het programma J.J. de Bom, voorheen de Kindervriend. Dit progra mma werd
geprezen voor de originele, speelse en niet bevoogdende manier, waarop kinderen werden
be naderd. Het i s de eerste keer s i nds 1971 toen de prijs naar Koos Postema ging, dat
de VARA weer in de prijzen valt. De zilveren reismicrofoon ging naar het VARA radio
programma Z.I., dat zich met informatieve zaken bezig houdt. Er zijn dit jaar geen
ee rvo II e ve rme I dingen gemaak t.
PROVINCIE MOET ZAAK OMROEPEN OP ZICH NEMEN
Gedeputeerde Staten van Li mburg vinden dat minister Gardeniers van CRM een deel
van de taak ten aanzie n van de regionale omroepen naar de lagere overheden mag overheve len. GS v i nden echte r dat Gardeniers verzuimt aan te geven in haa r beleidsbrief
hoe de l agere o verheden dat zoude n moe ten beta l e n. Voor de provinci e Limburg met de
ROZ, zou he t nee rkomen op een be drag va n 1,6 mi ljoen voo r de omroep ten laste van de
provin c i e . En da t, zo be nadrukt e CS , is ten e nen ma l e onmogelijk.
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RADIOPRAKTIJKEN IN AMERIKA.
De macht van een Amerikaans radiostation is hedentendage groot. Een recent
voorbeeld hiervan is het succes van de eerste Dire Straits LP, die enkele weken
na te zij n uitgebracht, al een gouden schijf opleverde. Dat was niet te danken aan
de platenmaatschappij Warner Bros, die een minimum aan promotie bedreef, maar aan
de radi o stations. Pas nadien de plaat vee l gedraaid werd en in de hitlijsten verscheen begon de platenmaatschappij een grootse promotie. De vele maatschappijen in
Amerika hebben langzamerhand heel goed door in welke positie de radio s tations verkeren. Zo worden s teeds vaker singles doo r de deejays van de stations gekoze n.
Wordt een bepaa lde track van een LP veel gedraaid op diverse stations in verschillende staten, dan pas beslist de desbetreffende maatschappij dat een dergelijk
nummer op single dient te worden uitgebracht. Voo r de maatschappijen telt tegenwoordig niet meer de voorkeur van de artiest maar de jaarl ij kse winst en het gezicht
op de beurs in Wallstreet. Ge vo lg is dat de prijzen van de platen stijgen e n alleen
die artiesten nog aan de bak komen voor een grote promotie welke ook vee l gedraaid
op de radio sta ti ons. Vele maatschappijen hebben zelfs de instellin g dat wan nee r
van een bepaalde artiest of groep minder dan 50.000 exemplaren van een eerste LP
worden ve rkocht , deze artiest besl i s t niet in aanmerking komt voor nog een LP voor
de Amerikaan se markt. Gevolg: kontraktbreuk en een werkloze artiest erbij. Om het
de Amerikaanse deejay naar zijn zin te maken en de mogel ijkheid te schep pen het aanbod van nieuwe artiesten toch op de radio te laten doorklinken hebben de platenmaatschappijen iets bedacht: de officiële bootleg, een plaat met I ive opnames die
speciaal e n al leen voor de Amerikaan se radiostations wordt gepe rst. Doordat de oplagen beperkt zijn, zijn deze plat en een verzamelobjekt geworden i n de States. Er
worden dan ook gigantische bedragen neergeteld om dergel ij ke platen in he t bezit
te krijgen. Uit een onderzoek is gebleken dat de Ame rikaanse programmamakers erg
gevoelig zijn voor I i veprogramma's met uiteraard I i veopname s . Geen enkel station
zal een nieuwe LP in zijn geheel draaien, maar er wordt wel rustig een uur lang een
I ive concert uitgezo nden van een bepaalde artiest of groep. Een van de be ken ds te
voorbeelden is het s yn dicated programma The King Bis cu it Hour welke op 240 st ations
in Amerika wordt uitgezonden en welke a l leen bestaat uit I iveopnames. Men kwam voor
het probleem te staan, dat de regionale zenders minstens zo belangrijk als hun grote
broe rs, ook bediend moesten worden. Naast de officiële bootleg kwamen er daarom ook
kant en klare interviews, waarbij de deejay slechts de vraag behoefde in te spreken.
Een van de vele voorbeelden hiervan was de 47 minuten durende "Al Green Radio
Speci a l" waarnaast een interview en de nieuwe plaat ruimte is gelaten voor reclameboodschappen. Het mes snijdt ook h i e r we e r aan twee kanten. In plaats van iedere ke er
een club te moeten huren, artiesten en appa ratuur moeten vervoeren en belastingen
voor de opt redens , kan één show in één club of stud i o worden opgen omen
en vervolgens op de spe c i a l e LP's worden verspreid lang s alle Amerikaanse rad i ostat i ons . He t i s voo r de arti es t ook gemakel ijker , omdat
,-__~t ec h n i sch e onjuisth ede n eruit gehaald kunnen
wo rd en , waardoo r er altijd een goed konc e rt
ont s taat. Als hij 'I ive ' zou optr<!den
en hij zou zijn da g niet
hebbe n, kan dat weleens na D
J--~
del ig ui tvallen.
Het voordeel van de
interviews i s , dat
hij ze maar een keer
hoeft te geven en niet
.......- honde rd en keren hetzei fde.
Armand Chi an ti is aangewezen als ni e uwe programmaleider bi j KZOK-AM en FM in Seattle,
wuar hi j Norm Gregory in deze funktie opvo lgt. Chianti die al 12 jaar werkzaam is
op het gebied van de radio komt van h e t station WYFE in Rockford alwaar hij ook p.d.
was.
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'Ton van Draanen in

~~

met. ....

Het was tijdens de AVRO inhaalnacht, van 10 op 11 augustus, dat ik met Cees van Zijtveld een boeiend gesprek over , zijn radio-loopbaan had. De eerste vraag was natuurlijk
hoe het voor Cees begon.
CEES: Het begon voor mij in 1961 op de Zeedijk in Hilversum. Daar ,was de pastorie
van een kerk waar ik dagelijks langs kwam. Op zekere dag zag ik stickers op de ramen
met de tekst "Radio Veronica". In die tijd las je al in de kranten over piratenzenders dus ik werd nieuwsgierig en stapte op een dag eens naar binnen om te kijken.
Ik werd ontvangen door Tony Vos die me alles 1 iet zien. En dat was niet veel: een
studio met eierrekjes, een Telefunken bandrecorder met een amateur microfoon die aan
een touw aan het plafond hing en één draaitafel. Dat was rlan de studio. Tony vertelde
me dat ze het prograrrrna "De dj van de week" op Veronica hadden en hij vroeg me of ik
dat ook eens wi lde doen. De dag daarop werd het opgenomen en een week later uitgezonden. Toen ben ik nog eens terug gegaan om te vragen hoe ze het hadden gevonden. Tony
zei :"Erg leuk Cees, ik zal je trouwens nog eens wat vertellen, de hele oude ploeg is
ontslagen en ik ben nu programmaleider maar helaas zonder dj's. Heb jij daar geen
zin in?". Nou zo ben ik bij Veronica gekomen.
TON: Had je daarvoor al iets aan radio gedaan?
CEES: Ja hier in Hi lversum bij de ROVOS ziekenomroep en de jeugdomroep van de AVRO
"Minjon", deze jeugdomroep wat toen erg suksesvol.
TON: Wat voor programma's deed je bij Veronica?
CEES: Mijn eerste eigen prograrrrna was "Afspraak met Cees". Dat was een huisvrouwenprogramma dat ik nota bene als jongen van 17 presenteerde. Maar waarschijnlijk dachten de luisteraars dat ik veel ouder was, want ik kreeg allerlei brieven met problemen over weggelopen dochters bijvoorbeeld, of ik dan maar even wilde zeggen wat ze
daar aan moesten doen. Ik gaf daar dan maar een antwoord op wat kennelijk wel goed
was, want ik hoorde er nooi t meer wat over. Ik heb eigenl ijk van alles bij Veronica
gedaan. Van "Ook goeiemorgen" tot de "Jukebox". Wat veel mensen niet weten, is dat
ik twee periodes bij Veronica heb gezeten. De eerste keer 3 jaar en toen nog eens
2 jaar. Tussendoor ben ik een jaar weggeweest. Ik was boos weggelopen, omdat ik per
week niet minder dan twintig uur radio maakte voor maar 250
gulden in de maand. Daar was ik het niet mee eens en haakte
af. Ook al omdat ik in dienst moest. Tijdens mijn dienst- c:~~
tijd ben ik toch weer programma's gaan maken en na die tijd
ben ik wee r voor vast teruggekeerd bij Veronica. Wel voor een beter salaris natuurlijk. Toen ik terug was moest Joost den Draayer zijn dienstplicht vervullen, hoewel
hij wel programma's bleef maken. Joost werd 's avonds bij de poort door Tineke opgewacht, die hem dan sne"l in haar auto naar de studio reed om programma's op te nemen.
In die tijd kreeg ik op maandagavond van 7 tot 8 de "7 o'clock show".
TON: Ik kan me herinneren dat jij in die show als eerste echt van Amerikaanse jingles
gebruik ging maken.
CEES: Ja, dat was ook de opzet van de "7 o'clock show". We wi lden er een (zoals dat
toen heette) "Go-Go" programma van maken. De jingles haalden we overal vandaan, want
zelf maken was er toen nag niet bij. Hoofdzakelijk verknipten we de demotapes die we
van de Amerikaanse jingle- maatschappijen kregen. Dat "Go-Go" programma deden we ook
omdat we konkurrentie kregen van Radio Carol ine.
TON: In 1965 ging je weg bij Veronica, waarom?
CEES: Ik had in die tijd een klein muziekui tgeverijtje "Radio Ci ty Production" en
produceerde platen van o.a. John Hutton and the Devotions en The Phantoms. Joost had
ook een muziekuitgeverij en toen hij programmaleider werd, vond hij dat het niet kon
dat er twee personeelsleden waren met een muziekuitgeverij. Het kwam er op neer dat
ik àf mijn uitgeverij moest opheffen, àf een andere baan gaan zoeken. Ik geloofde
Ileilig in mijn uitgeverij dus ik stapte op.
TON: Ben je toen direkt bij de AVRO begonnen?
CEES: Ja, een droevig voorval zorgde ervoor, dat ik direkt bij de AVRO kon beginnen.
In de laatst e maand dat ik voor Veronica werkte, kwam een goede vriend van me, Raymond Dobbe ,bij een auto-ongeluk om het leve n. Hij we rkt e bij Muziek Express e n deed
5

daarnaast ook de samensteil ing van het AVRO teenager-programma "Tussen 10+ en 20-" .
Deze taak nam ik toen van hem over. Audrey van der Jagt presenteerde het programma,
want in die tijd was het onmogel ijk, dat een "piratenstem" een programma op de legale
zenders presenteerde. Kennel ijk was ik na een half jaar piraat af, want toen mocht
ik het wel presenteren.
TON: In oktober 1965 kwam Hilversum I I I in de lucht. Vertel eens wat over de beginper i ode.
CEES: Ja, Hi lversum I I I werd z6 snel geboren, dat ze bij de AVRO niet zo snel wisten
wat ze erop moesten doen. Toen vroegen ze of ik ook wat programma's wi lde maken. Dat
waren de meest maffe programma's. Ik herinner me nog "Gehei'm ?gent 007". Een flalf.
uur met allerlei platen over James Bond. Uit de fi Ims en parodiHn op James Bond. 'Samen met Jan van Veen had ik ook zo'n parodie op de plaat gezet. Je ,moest toch wat
verzinnen om de zendtijd op Hilversum III vol te krijgen.
TON: Toch be gon Hilversum I I I aan kwal iteit te winnen. Elke omroep kreeg zijn eigen
vaste dag en er kwamen programma's van twee uur per disc-jockey.
CEES: Ja, een paar jaar later kwam' het dan een beetje van de grond. Alle maffe titels
' .. werden overboord gegooid en we gingen nu echt serieus radio maken. Ik zat toen var.
4 tot 6 op de AVRO dag, maar na een paar jaar was ik daar op uitgekeken. Ik wilde
eigenl ijk I iever avondprogramma's gaan maken en na een poosje kreeg ,ik de mogel ijkheid om 's avonds van 11 tot 1 een rustiger programma te gaan presenteren, met interviews en de "Droom top 10". Niet dat ik de hits aan de kant schoof als iets minderwaardigs, maar ik ontdekte dat je met LP's ook een prima programma kunt maken.
•
TON: Twee jaar geleden was je opeens weg van Hi Iversum 111. Was dat vanwege je kom-.
merciHle bindingen?
CEES: Nee hoor, ik vond op een gegeven moment dat ik er wat te oud voor begon te worden. Er moest gewoon eens wat jong bloed komen op Hi lversum III en ik wi lde de wat
rustiger kant op. De beste manier is dan, omdat 's nacht uit te gaan proberen en dat
heb ik toen een jaar gedaan. De AVRO vond mijn rustige presentatie wel goed en hebben
mij toen "Andermans Pop" laten presenteren. Nu zijn we het er inmiddels wel over eens
dat dit programma toch niet past op de AVRO maandag. Het zal dan ook vanaf 1 oktober
niet 'meer te horen zijn. 'Wat ik daarna ga doen weet ik nog niet, maar toch wel het
liefst nachtprogramma's.
TON: Wat vind je van de zenderkleuring?
CEES: De opzet is geslaagd, maar of we er op vooruit zijn gegaan, weet ik niet. Er
moet ' binnenkort toch wel wat gaan gebeuren. De piratenzenders steken hun kop alweer
fl ink boven water, en dat heeft toch wel een reden. En ik geloof dat die reden is,

•

•

9b4: Jan, Joost

van Zijtveld.

Zij t ve I din 1979.'
6

dat Hilversum I I I n i et aan de wensen van de lui steraars voldoet.
TON: Luister j e we l eens naar de zeezenders?
CEES : Als ik even kan l u i ster ik in de auto naar Caroline en Mi Ami go.
TON: Wa t v ind je van dat soo r t ra d i o?
CEES: Ik ge loo f dat dit s oort radio eeuwen kan doorgaan . In Amerika be s taat di t soo r t
rad io a l tient a ll e n jaren en daa r gaan ze nog steeds onverm ind erd door . Dit soort
Dit s oo rt radio past het beste b ij de smaak van het pub li ek, li cht vers tr ooien d met
veel muz i ek .
TON: Wat denk j e va n de toekomst van Hi lve rs um. Slapen ze nóg verder in, of word e n
ze zo langzamerhand wakker b i j de dreiging van de sate lli et -radio ove r een paar jaa r?
CE ES: Ik denk dat Hi l vers um l an gzaam aan he t indutt en is. Waarschijnlijk weten de
heren omroepbonzen niet eens dat er a lweer drie zeezender s zijn.
Fn over de toekomst, i k denk dat het hel e Ne derlandse omroepbeste l b inn en een paar
jaa r me t een fa n tast i sc he dreun o p z 'n ga t gaat. Het kan zo echt niet mee r. Volgens
mij moeten we naar een soort l oka l e radio toe, net zoa ls nu in En ge land gebe ur t. De
manier waarop l okale r ad i o h i er wordt bedreven i s ook om t e hui l en . Nu wi 1 de minis te r van CRM de subs i die van Rad i o Stad en Omroep Braba nt in trekken, waar zijn we in
hemels na am mee b ez i g ~ Laat ze dan een reg i ona l e STER invoere n. Dan ku nne n de ge lde n
daarva n de reionale radio in de l ucht houd e n en het ko s t Den Haag- en dus de belastingbe t aler - geen cent . Nee m nou Rotterdam. Daar wi ll en ze een lokaa l sta tion, dat
tevens a l s waarschuwingszender voor het he le Europoort-gebied zal fungeren. Volgens
mij kan zo'n zende r al leen ma a r rendabel zijn, a ls die 24 uu r pe r dag i n de ether is.
En dat kan het gewest Rotter' dam nooi t uit e i gen zak beta len. Met een regionale STER
zou het makke i ijk lukken, maa r daar denkt de mini ster n i et aan, want reklame is een
verderfel i jk versch ijn se l i n Den Haag. Nede rland moet in de toekoms t goede l oka l e
radi o op kommerciële basis kr ij gen. Want dat i s het en ige doelt reffende antwoord o p
de sate l li ete n d ie ons zond e r en i ge twijfe l binnenkort boven het hoo fd hangen.

RAD I 0 DELMARE ....... HOE NU VERDER????
Zoals .reeds in de vor i ge Freewave te l ezen stond is er van de gehele Prodihaa g
o r ganisat i e n iets over geb l even . De ve le tien gulden beta lers moge n nu fluiten naar
het Del mare-c l an blad . Het blad werd s l echts d ri e kee r gedrukt bij een Amste rdams
land p i ratenb l ad en verspreidt onder de verantwoording van Prod ihaag.
Genoemd blad "verbaasd" z i ch nu dat er geen vierde nu mme r is uit gekome n van het
Del ma re c l an - blad . De laatste "I ta l iaanse" band j es we r den eind augustus nog ui tgezonden vanaf de Aegir 2. Ome John And e rs on bleek het l aatste overb l ijfs e l t e zijn van
Prod i haag die via de 192 meter door J ohan Rood werd ui tgezonden. Johan had inmiddels
de gro t e letter s " Radio De lma re 192" op de zijkanten va n het sch ip overgeschi lderd.
Desondanks bleef h i j we l de naam noemen via de 192 die op onregelma tige tijden te
bel u isteren was . Johan was vaak vijft i en uur achtereen i n touw. Ove rv ermoe id sloot
h i j iede re avond om 9 uu r de zende r. De omstand i ghede n aan boord waren en zijn bijzonder slecht. Voedse l en drinkwater waren bijvoorbeeld nauwel ijks aan boord t e rwijl
z i j van i ede re kommunikatie met de wa l verstoten waren. Men wi st werkel i jk niet wat
er aan de hand was . To t overmaat va n ramp begon eind augustus het kleine anke r dat
aan een sta l e n kabe l lag over de zeebodem te krabben . Hierdoor drei gde he t schip
de terr i tor i ale wateren binnen te l open . De bemann in g (lee s twee ma n) heeft t oen het
re ser ve ank e r over boord gegoo id zodat het sch i p op de plaats bleef 1 ig gen .
Door het dr aa i e n van het schip l ag de ketting en het s taaldraad de volgend e dag
geheel in e l kaar gestrenge ld. Di t kostte ui teraard weer de nodige moe ite om deze twee
weer l os te kr i jgen , i e t s wat ge l ukk i g lukte . Vr ij daga vond 31 augustus werd Johan
Rood var, de Aeg i r 2 gehaald door een tender di e het sc hip van de broodnodige le vens behoef ten zoals voedsel en d rin kwa ter kwam voorz i en. Joh an dook ' s avonds a ls eer s te
onder de douche. Iets wat hij weken niet heeft kunnen doen. Dieze lfde avond verdw ee n
de zender om 21.10 uur voor ee n onbepaalde tijd ui t de ethe r.
Weil i cht is het interessant om ee n overz i cht te geven va n de staat van het zendschip. Van het achterschip zijn grote de l en totaal ve r roest. Er zijn dringende reparati es nod ig aan het dek om te voorkomen dat het r u im vol l oopt met water. Voor het
intreden van de winter mag er bes l i s t ook we l ee n verwarm in g kome n aan boord. Teve ns
7

ziJn er e e n s tel potige dames nod i g die de o nge looflijke ra vage in de keuken, st udi o
en andere ruim ten va n het schip zullen moe ten opruimen. De oli e voo rr aden aan boo r d
zijn nog voldoende om de zuinige gener ato r aan de praat te houden.
Volgens de l aatste berichten (6 sep t ember) zou de Aegi r
8 of 9 septe mber haa r
ui tzendingen met me dewerki ng va n e nke l e ex- Pro dihaa g me nsen hervat wo r de n. Het sch ip
zo u een nieuwe an ke r p laat s kr ijg e n te r hoogte van de Ooste r sc he ld e . Hoe dit verder
zal o ntwi kke len leest u in de volgend e Freewave . Tot slot lijkt het on s zee r onve rstandig om de naam "Delmare" te han d haven. Deze naam heeft in de afgelop e n pe ri ode
wel een bijzonder vieze smaak gekregen bij lui s t eraars en adverteerd e r s .
•

Deze keer geen informatie over een bepaald radi ostat i on op de ko rt egolf, maa r
over e en fenomeen dat je vee l in de kortegolfwereld tegen komt , n1. "j amm ing". Als
vrije Ra dio fanaten herinneren jullie j e onge twijfel d de "jamm in g"-akti v it e it en van
de Britse PTT in 19 70 op de golflengt e van Radio Noor dzee, toen de MEBO I I voo r de
Engelse kust lag.
Veel landen gebruiken "jammers" op de kortegolf, alhoewel ge e n enke l land dat
wil toegeven. De redenen daar voor zijn (u ite r aard) pol itiek. Een land wil voorkome n
da t zijn inwoners uitzending en van ee n ander l a nd e t andere po l iti eke i deeën kunne n
ontvangen, dus worden er "jammers" o p de frek went ie geze t. Al s de uitzendf rekwent i e
als reak tie daarop veranderd wo rdt, zal de " j amme r" vaak mee ve r hui zen. Sommige
landen gebruiken daarom meerdere frekw e nties i n de hoop dat e r tenmin ste één
duid e lijk doorkomt. In de Tweede Werel doo rl og waren de Duitse " jamme rs" op de BBCfrekwenti es berucht. Er zijn verschi ll ende ma ni e r en om te ontdekken o f j e me t een
"jammer" t e make n hebt of niet. All eree rst moet je er zeker van zijn dat het store nde
geluid niet door de o ntvanger zelf veroorzaakt wo rdt. Dat i s heefl eenvoudig, nl.
door je antenn e uit je radi o te hal e n en te horen of het ge l u i d bi ijft of n i et . Al s
het geluid wegvalt komt het binnen via de antenne. Da t is over igens nog geen bew ij s
voor "ja mming" . Beweeg nu de afstemk nop van j e ont vange r langzaam ove r de frekwentie,
a.h.w. va n de ene zijband naar de andere. Als he t gelu i d n ie t veranderd, heb j e
waarschijnl ijk l a st va n een p laa tsel ijke, elektr i sche s toringsbron . Ve r ande r d he t
wel (bv. zwakker o p de zi jbanden of het va l t totaal weg) e n i s het het ste r kst
precies op de frekwentie, dan heb je in negen van de t i en gevallen met een "ja mme r"
te doen. Er z ijn verschi I lende typ es " ja mmers", die allemaal een naam hebben ge k regen. Zo heb je " vonk ", liS i re ne", "I awaa i" en "hee n-en-wee r".
Elektrische "vonk"- jamming is het eenvoud i gste type en het I ij kt a l sof i ema nd
ee n elektrisch apparaat gebruikt, zoa l s een schee ra ppa raa t of boor. Di t type zu l
je het meest tegenkomen . Het i s ge makkei ij k te "maken" en e r g effektief .
"Si rene" -jamming (ook wel doedelzak ge noemd) bestaat u it drie of vier tonen van
verschi lIen de hoogten die steeds herhaa l d worden . Het i s niet om a an te horen en dus
erg effekt ie f. Lawaai-jamming i s precies dat wat he t woord al zegt: lawaai.
"Heen - en - weer" -ja mming bestaat uit ee n draaggo lf op de frekwent i e die zeer sne l van
s ter k t e vera nderd . Het I ijkt erg op het l awaai van een vi iegtu i gmotor . Niet zo
prettig dus . Ee n andere vo r m va n j amming d i e erg effekt ief is en gebruikt wo rdt om
te ve rb erge n da t ee n frekw en tie gest oo rd \'iordt i s het u i tzende n van ee n programma .
Waar sch ijnl ij k gebruiken zeer vee l s tations dez e vorm, maar n i emand ka n met de v inger
gaan wijzen, alhoewel het r esu ltaat he t zelfde i s.
Er i s weinig te doen aan he t verm i nderen va n het"jamming"-effekt. Een sterk
ger icht e antennen kan help en , behalve als het s tat i on e n de "jamme r" in dezelfde
richting I igge n. Als je ontvanger een SSB of BFO knop heeft, stem dan af op één
van de beide zijbanden met ee n laa g volume. Di t kan helpen.
"Jamme rs" moe t e n niet verward worden me t de zogenaamde ut i 1 it y - sta ti ons . Dit zijn
stations voor verschi Ilende diensten, a ls de Ptt , telex enz . Die s tations veroorzaken ook vaak erg vreemde gelu i den , maa r a l s dat e e n omroep s tation stoo rt, komt
da t waarschijnl ijk omdat dat s tati on buiten de officiële omro epbanden u it zend t.
Ande rs zou ik maar ee ns naar de se lektiv it eit van de ontvanger gaan k ij ken !
Jammingloze o ntvan gst t oegewenst!
Fri t s Muld e r.
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Sinds 1926 hee ft de Republ ie k Ierland haar eigen ra d io (omroe p sy ste em ). De eerste 2
s tati ons di e er waren we rkt e n onde r de namen Dubl in 2RN en Cork 6CK . Deze beiden
g in gen same n e n werden lat e r be ke nd al s Radi o Eireann ( Radio Ierland), deze vlei als
r i jksi ns t e i l i ng onder het mini s t e r ie voor Pos t en Te leg r aaf. De e e r s te ze nder was een
zwakke 1 kW ze nde r welke s tond o pges teld bij Mc Ke e Barracks in Dubl in en in he t jaar
1930 g i ng de pr og rammao rgani s ati e ove r naar het hoofdpos tka nt oo r in het centrum van
de sta d. Twee jaar lat e r we rd e r in Athl one ee n 60 kH ze nd e r geplaatst om de uit ze nd in ge n van het Int e rnati ona al Eucha ri s ti sc h Cong r es , we lke alda a r we rd geo rgani s ee rd,
te kunnen uit ze nd en. La t er werd e n de pr og r amma' s van Ra di o Ie rl a nd van uit de studi o ' s
in Du b l in u itgezonde n via ee n aant a l zen ders we l ke war en gesta tion eerd in Ath lon e ,
Dub l in e n Co r k . Teve ns we rd e r in 1958 ee n r eg i onal e stu d io ge o pen d in het p l aatsje
Cork . Tegenwoo r d ig ze ndt RTE (Radi o a nd Te l ev i s io n Ei r ea nn ) haa r r ad iop r og ra mma ' s u it
v ia dr ie mid de ngo l fze nd e r s , te we t en : ee n nat ional e zen de r i n Tullamore (53 0 me t e r
M\~ ) e n t wee reg ional e zende r s in Dub l i n en Cor k, be ide n o p de 240 me t e r 11~/. De zen de r
in Tu ll amore i s vo l l ed i g geautomat i see rd e n i s goed t e ontvan gen in Engeland en and e re de l en va n Europa. De zendmas t i s li e f st 296 me t e r hoog e n da a rmee de g r oots t e
va n Ierla nd . De ze nd e r i n Ath lone was ope rat ionee l va n 1932 t/m 1975, maa r doe t nu
d i ens t als s t and - by z e nder voo r de i nsta ll at i e in Tulla mo re . Bove nd ien zen dt RTE u i t
via de FM . Dit systeem werd i n 1966 t oegevoegd om t e voorz i en i n sto rin gsv rij e ont vangst in het he l e land . De ontvang s t was n . I. op dat mome nt nog n iet bevred ige nd,
met name i n de avondure n mede door de overbevo l k in g op de mi dde ngo l f e n de st or in g
door ve r sch ill ende stat ions op het vaste l and va n Eur opa .
De eerste FM zende r trad in j ul i 1966 i n we r k in g e n we l i n Ilag he r a in het Graaf schap Cl are (94.1 11Hz ). He t vo l l ed ige netwe r k we r d afge bouwd i n 1967 e n bes taat ve rde r u i t FM zenders i n : Tr uskomo r e (89 , 7 MH z) , Kippu re (95.3 MHz) , Mou nt Leinst e r
(94 . 9 MHz) e n i n Do nny brook (93 .5 MHz) . In de ze p l aatsen z i j n ook de hoo fd te l ev i s ie
zende r s van RT E gevest igd. Toegevoeg de FM zen de r s z i jn operationee l i n de Graa fsc hap pen : Donegal, Co r k en Ke r ry . AI deze FM zen ders z i j n gesc hi kt voor s t e reou itze ndi ngen . In 1958 werd e r i n opd r ac ht van het mini s t e ri e voor Post e n Te l egraaf e en commi s s ie samengeste ld we lke moest nagaa n hoe g root de vraag naar t e l ev i s i e i n Ie rl and wa s .
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lucht met een spec iaal inwijdingsprogramma VOOI' lerland's nationale tel evi s i eomroep.
De volgende dag op 1 januari 1962, begonnen de dagel ijkse uitzendi nge n. In de daarop
volg ende 2 jaar we rd e n nog vier hoofdtelevisiezender s in gebruik genomen in: Truskmore, Maghera , Mou nt Leinster e n in Mu lla ghanish. Zodoende kon men e ind 1963 in ge heel Ier land televisieprogramma's aanschouwen. In maart 1966 werd er een nieuwe wet
uitgevaardigd, de Broa dcastin g Authority Act , waardoor de r ad io en televi s i e o nd e r
een noeme r werd e n gebracht n. I.: Radio Te l efis Eireann . Ongeveer 98% van de Ierse bevolking heeft mogel ijkheid tot t e l ev isie ontva ng s t. Behalve de 5 eerder ge noemde
hoo fd te l ev isi eze nder s zijn er nog 23 minder sterkere zenders geplaatst in de Graafsch appen Dubl in, Cork, Waterford, Kilkenny, Kerry, Mayo, Donegal, Galwa y e n Monaghan.
Dit om de gebieden waar de ontvang s t tengevolge van de topografie s lech t is oo k van
ee n go ede ontvangst te voorzi e n. In november 1970 werd door de regering de be s l issing
ge nom e n, te voo rzien in een radiostation voor het lerssp re kende gedee lt e van de bevolking, voor de zgn.: Gaeltacht - geb i ede n. De minister voor Post en Telegraaf ga f RTE
de opdracht de plannen voor de nodige t echnisc he faci l iteit e n o p te stellen. Om er ze ke r va n te zijn dat de plannen voo r deze speciale radi oservice doorg a ng zou den v in den ,
werd e r in jul i 1971 door de r ege ring een raad opge richt,
de Comhairle Radio en Gaeltachta, als adviser e nd com ité.
Als algemeen re presentant voor de Gae lta ch t-gebieden en
-b e lang en houdt de raad zich bezig met de he l e re eks van activiteiten t.b. v . deze
s peciale service en oefent t evens toezicht uit op he t belei d van deze se rvi ce . De
raad is dus een soort onderafdel ing van de eerder ge noemd e RTE Authorit y . Sind s de
Act in 1976 in gebruik is genome n, worden de leden van de Comhairle Radi o na Gaeltacht rechtstreeks door de Authority benoemd, met goedkeuri ng van de mini ste r voor
Post en Telegraaf. De ee rste uitzending van dez e speciale serv i ce vond pl aa t s op 26
februari 1972 en de rege l mat ig e uitzendin gen g in gen op Paa s zondag van dat ze lfde
jaar van start. Men zendt e lke dag 3,5 uur ui t e n kan s ind s mei 1973 ove r a l in het
land ontvangen worden. Het bereik aan de Oostkust va n Ierland moest wo rd e n geb ra ch t
met behulp van 2 nieuwe FM zender s we lke s taan o pgesteld i n de Graaf sc happen Kerry en
Donegal. De lokal e middengolfz e nders staan in de Graaf sc happ e n Kippure e n in Mount
Leinster. Nieuw s uitzendingen: Jaarlijks ze ndt RH News meer dan 1000 ur e n aan ni euwsberichten uit, over de radi o en t e levisie. Hi e rond er vall e n de normale bulletins, belangrijke recente gebe urt enissen, magazines en parlemen tair e on derwerpen. Ongeveer
180 ur en van deze uit ze nding en v ia de ra d io en t e l evisie worde n uitgez ond en in het
Iers. RTE New s he eft ha a r kanto r e n in Dubl in, Be lfa s t, Co rk, Gal way , Le tt e rken ny ,
Lond on en Bru sse l. Het nieuws wo rdt doorgegeve n v ia teleprinters en t e l ex . Wekel i jks
worden cr zo'n mi lj oen woo rden ontva ng en via eerde r genoemde wege n op de kanto r en van
RTE News . Re klame e n Finan ciering: RH ve r krijgt haar inkomsten voorname I ijk uit omroep bi jd rag en e n uit de ve rkoo p van rek lamezen d t i jd . De inkomste n van het jaa r eindige nd op 30 sep t embe r 1977 bed roeg mee r dan [ 22 mil joen, waa r van 43% bestond u it omroepbijdragen, van deze 22 mi ljoen werd 43 % besteed aa n radi o en t e l ev i s ie progra mma ' s
27% aan techni ek en admini st rati ekosten en 10% ve r dween aan re nte e n afschrijv in gs kosten . De reklame op r a di o e n te l evis ie wor dt ge reg e ld door de Broadca s t ing Auth or i ty Ac t s van 19 60 en 19 76 en de Autho ri t y s telt eveneens de tarieven voo r de rek la me
vas t. Re klamez en dtijd mag niet meer bedragen a l s 10% van de tota l e zendtijd me t ee n
ma xim uln va n 7, 5 mi n. pe r uu r.
(wo rd t ve r vo l gd) Jan Ti I l ema.
TWEE RAD IOPROGRA MMA' S NAAR PREM l OS ONDAS 1979 .
Vöo r de Premios Ond as 1979 - het jaarl ijks rad io - e n t elevisiekonko urs va n de
Spaa nse omroep - worden twee Nede rlandse rad iop rogramma ' s inge zonden . He t zijn he t
KRO -programma " Een aanra nder" en de NOS- dokumentaire " Iso l atie van mensen ". De uitre ik ing van de pr ij zen van dit konkou rs v i ndt steeds op 14 november pl aats , de ver j aardag van de Spa an se omroep . Het KRO-programma " Ee n aanrandel' '' , dat o p 7 november
vori g jaa r werd ui tg ezonden , i s een openbare b iecht va n een onbekende aanra nde r,
die via de t e l efoon zi jn ve rhaa l vertelt . Dat verhaal geeft ee n geheel an der bee l d
van een aanrander , d i e men ove r het a l gemee n he e Ft. Het prog ,'amma we r d gemaakt doo r
Wi I van Neerven, Eva Hoorni k ( interv i ews) en lita Kool (produktie) , al Ie leden van
de redakt ie van her KRO-ra d ioprogramma " De Letter M" . De NO S-dokumenta ire "I so latie
van mensen " i s de ze vend e e n laat s te in een spec ial e seri e o ve r d i t onderwerp , die
werd sane "ges teld door Maarten Nederhorst . De u i t zend i ng was op 28 septembe r van
het vorig ja ar. Aanle i d in g tot deze ser i e vo rmde de geva ngenh o ud in g val) 3 RAF -l ede n
in Neder l and , die i n i soleerce ll en werden geplaats t .
10

•

Het dagboek van deMY. Mi Amigo
Mei 1965. In het hotel "The Palace"
in Douglas op het ei land Man wordt de
bali room ingericht als Radio Carol ine
schip. Deejays van het station draaien regelmatig in de discotheek van
dit hote 1.
Juni 1965 Koninkl ijk bezoek aan de
Mi Amigo door Prince Richard of Glouchester vanwege een interview voor 't
b lad Gra"ta, een tijdschrift van de
Universite i t waar de prins studeerde.
31-8-1965. Gary Kemp verlaat Radio
Carol ine South. September 1965. Geruchten doen de ronde dat Ronan 0'Rahilly zich heeft ingekocht in de
Radio City organisatie om gebrui k te
gaan maken van Knock John T~e rs.
13-9-1965 John Sydney verlaat Radio
Carol ine South. 18-9-1965 Zangeres
Sylvie bezoekt de Mi Amigo voor een
paar uurtjes, wordt verleid door een
der deejays en bi ijft meteen 3 dagen
aan boord. De nachten niet te vergeten. 20-9-1965 Uittocht van de deejays bij Carol ine South zet door. Nu
is de beurt aan Mike Allen en Roger
Gale.
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16-10-1965 Deejays van de Mi Amigo hebben het schip verlaten daar zij zich niet kon~en verenigen met het nieuwe zendschema. O.A. het non stop motto, zonder veel gepráat, viel slecht bij de deejays. Ze, gingen in staking en werden op staande voet
ontslagen.
november 1965 De nieuwsui tzendingen van Radio Carol ine South worden regelmatig ui tgezonden via Radio City. Er waren pl'annen om een derde Carol ine zender te starten
vanaf de lokatie van Radio City. Deze zou dan gaan fungeren als Radio Carol ine South
en de Mi Amigo zou dienst gaan doen als Radio Caroline East. De direkties van City
en Carol ine konden echter niet tot een eindbesluit komen zodat de plannen geen doorgang vonden.
december 1965 De 34-jarige Barry Ainley, voorheen General Manager van de Carol ine
organisatie wordt benoemd als managing di rector als opvolger van Allan Cmwford.
14-12-1965 De di rektieleden van Londen, Luxembourg en Carol ine komen in Londen bijeen om gezame I ij ke adve rten tie tG! ri even te besp reken.
19-1-1966 De MV Mi Amigo slaat van haar ankers en loopt op het strand van Frinton.
Verschillende pogingen om het schip los te trekken mislukken dezelfde dag.
21-1-1966 De kapitein van de Mi Amigo slaagt erin de Mi Amigo op eigen krachten los
te krijgen. Het schip vaart daarop naar een haven in Zaandam voor reparatie.
25-1-1966 De Britse Minister van Posterijen, Benn, heeft in het Lagerhuis verklaart
dat er storingskIachten zijn binnengekomen betreffende Radio Carol ine. Men zou storingen veroorzaken in België, Nederland en Tsjecho-Slowakije.
februari 1966 Phil ip Solomon wordt benoemd tot direkteur van Planet Productions,
welke de Caroline Organisatie runt.
13-2-1966 Door huur van de Cheetah 11 van Radio Syd is Caroline South terug in de
lucht op de 199 meter, echter met een beperkt vermogen. Graham Webb, Carol ine deejay
wordt door een life boot van de Cheetah gehaald wegens een keelontsteking.
25-3-1966 Een lek ontstaat in de bodem van de Cheetah I I en de boot vaart naar de
haven Lowe-Saft· voor onderhoud.
2-4-1966 Carol ine South terug in de lucht. De Cheetah 11 is teruggekeerd op de oude
ligplaats.
5-4-1966 De Mi Amigo verlaat na reparatie de haven van Zaandam. Het schuitje vertrok
daarop weer naar haar I igplaats bij Frinton on Sea.
13-4-1966 Een nieuwe 50 kW zender is nu aangesloten aan boord van de MV Mi Amigo.
17-4-1966 Op deze dag worden testuitzendingen uitgezonden'op de 256 meter.
25-4-1966 Nu testuitzendingen op de 253 meter.
27-4-r966 Mi Amigo neemt nu de eigen Carol ine South uitzendingen weer over van de
Cheetah 11 die echter tot 1 mei ook bI ijft uitzenden. Zodoende een 4-tal dagen 3
Carol ine stations in de lucht.
mei 1966 Jerry Super Leighton gaat tesamen met de Beatles op tour door Amerika en
doet een dagelijks verslag van deze reis via Radio Caroline.
.
mei 1966 Een 2 jaren kontrakt wordt getekend door de Carol in e organisatie met de
platenmaatschappij Roulette. Gevolg tweemaal per week een show tussen 7 en 8 uur
'5 avonds door een der Amerikaanse top deejays, Jack Spector, die natuurl ijk alleen
Roulette platen draait.
26-5-1966 Een reddingsboot uit Walt on on the Naze haa lt een bemanningsl id van de Mi
Amigo die tijdens een brandje een aantal ver\'lOndingen had opge l open.
21-6-1966 Reg. Calvert, eigenaar van Radio City wordt doodgeschoten door Oliver
Smedley, voorheen medeoprichter van Radio Atlanta .
23-6-1966 In het Royal Albion Hotel in Clacton worden de ku stwac ht en het reddingsboot personeel geëerd me t een onde rsche i d ing vanweg e hu n werkzaamheden nadat de Mi
Amigo eerder dit jaar strandde.
juli 1966 In het Parlement in Engeland \Vorden voor de ee rs t e keer lovende \Voorden
gesproken voor de goede promotie welke Carol ine North maal, t voor het e i land Man.
augustus 1966 Radio Caroline heeft plannen om live s h<ftvs van art i esten te gaanopnemen. De Engelse artiesten bond waars chuwt de a rt iesten dat z ij bij de e ln ame aan
deze s hows zullen wor de n uitgesloten.
augustus 1966 Een zei lboo t kwam in moei I ijk he den i n de omge v i ng van de Mi Amigo.
De bemanning werd door de Carolin e-famili e opge nomen , de boot \V e l-d aan de Mi Amigo
vast gemaakt en enige dagen later door de Offs ho re I te ru g naa r la nd gebracht.
De Nederland se kapit e i n ~/ille m i n 't Ve l d v roeg Pame la Ni ght i ng al e , d i e ook op de
zeilboot \Vas, een avondje uit en trouwd e me t ha ar in juli 1967 .
14-8-1966 De moeder van J ohnn y \1 a lker sta r t de " J CJI,n ny \'!alk e l- fa ncl ub" in Sal ihull.
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-augustus 1966 In Engeland worden overal Carol ine Bal roomdances gehouden met megewerking van topartiesten als Eddy Arnold, Jay and th e Americans en Tom Jones.
augustus 1966 Op dit moment worden er gemiddeld 450 minuten per week rel igieuse uitzendingen uitgestraald v i a de Carolinezenders. De organisaties zijn: Voice of
Prophecy, Back to the Bibie, World of Tomor row , Radio Bible Class, Lutheran Soc iety,
Oral Roberts Evangel istic Ass etc.
"
21-9 - 1966 Aan boord van Radio Carol ine North trouwen Mike Luvzit en Janet Taret. Het
huwel ijk wordt ingezegend door Kapitein Martin Gips. Het geheel wordt door Radio
Carol ine ui tgezonden.
oktober 1966 BBC luisterrapporten verklaren dat 2/3 van de Engelse bevolking nooit
naar de ui tzendingen van de piratenzenders luistert.
31-10-1966 De eerste testuitzendingen op de 257 meter van Radio Caroline North
vinden plaats.
november 1966 De meest populaire show van Radio Carol ine, Cash Casino, gaat van
start. Presentatie Bi 11 Hearne.
18-12-1966 Radio Carol ine North nu voorgoed op de 257 meter na een lange periode
van nachtel ijke testuitzendingen.
januari 1967 Allerlei platenmaatschappijen kunnen nu platen laten pluggen voor f.l00
per week. In deze periode wordt elke plaat dan 30 keer gedraaid in de diverse
programma' s.
januari 1967 Nadat er bekend was gemaakt dat de MOB spoedig in dienst zou treden in
Engeland beginnen mensen van de Carol ine Organisatie Rough Sands TCMers in te richten.
Deze oude gevechtstoren kan dienst gaan doen als hel ihaven VOOr bevoorrading. Echter
een andere organisatie claimt het eigendom van de gevechtstoren en een kleine mini
oorlog ontstaat. Begin apri 1 verlaten de Caroline mensen het fort weer om op 27 juni
te rug te ke ren.
11-3-1967 Radio Caroline maakt bekend dat zij na de indiensttreding van de MOB dienst
zal maken van 1 'Arronaught's Limited, welke de bevoorrading van beide schepen zal
gaan verzorgen. Dit met behulp van vi iegtuigen.
"
mei 1967 Aan de Singel in Amsterdam wordt een Carol ine Kantoor geopend. Aan het
hoofd staat de Zuid Afrikaan Basil van Rensburg. Aangekondigd wordt dat er spoedig
via de Caroline South Nederlandse programma's in de lucht zullen komen. Dit zou
echter nog tot eind 1972 duren alvorens het zover was.
26-5-1967 Een bemanningsl id van de Mi Amigo wordt van boord gehaald na een kleine
explos ie van de reserve generator.
juni 1967 Masirah Ass., een" Canadese firma vertegenwoordigt de reklame belangen van
Radio Carol ine in de toekomst in Canada en Amerika. Direkteur wordt daar Terry Bate.
juni 1967 Kapitein van Liesnaut wordt gebeten door de scheepshond. Vanuit Ramsey
wordt met een reddingsboot een dokter aan boord gebracht om te verzorgen.
27-6-1967 De Offshore I I verlaat Harwich met aan boord Percy Scadden en andere
Carol ine mensen om beslag te leggen op Rough Sand Towers. Ze worden daar echter
opgewacht door Roy Bates en vrienden inclusief brandbommen.
3-8-1967 De Brits e regering is in hevige strijd ge\~ikkeld met de regering van the
Isle of Man die weigert de wet tegen de piratenzenders te aanvaarden vanwege de
support van Radio Caroline North voor het eiland.
14-8-1967 Vroeg in de morgen brengt de Offshore III Dee Harri so n, Don Allen, Jimmy
Gordon, Martin Kayne en Mark Sloane aan boord van de Frede rika. Zij durven de antipi ratenwet te riskeren. Tony Prince, Dave Lee Travis en Jerry King verlaten het
station.
15-8-1967 Radio Carol ine North en Radio Carol ine South zijn al s enige stations in
de lucht gebleven na he t ingaan van de anti piratenwet. Niemand zal ooit het legendarische We Shal I Overcome en de woorden van Johnny Walker vergeten. Op North opende
Don Allen "the Sound of Radio Carol ine International" . De beide schepe n worden nu
vanuit Ijmuiden door de Fa. Wijsmuller uit Baarn bevoorraad. Enige deejay s die ook
bleven, waren: Robbie Dale, Roger Day, Bud Bulloo, Andy Archer en Ross Brown.
20 - 8-1967 Coca Cola, Shick schee rme s jes en Consulate s i ga retten dreigen de Caroline
di rektie met een proces daar de ze nders van Radio Carol ine onbetaalde rekla me voor
de bedrijven uitzendt.
1-9-1967 Ondanks tegenstrubbel ingen treedt nu ook de anti pi ratenwet in werki ng op
het Isla nd Man. Bevoorrading is derhalve vanaf dit e i land onmogel ijk geworden.
13-9-196 7 Plannen va n de ITV, de Engelse Commerciële TV, om een fi lm te maken op het
Radio Carol ine South schip zijn n iet doo rgegaan nadat de Engel se regering gedreigd
had de fi lmers te zullen vervolgen. Dit was echter ni et de hoofdreden. De fi lmer s
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waren aan boord van de Rose Painty, welke reeds lag afgemeerd naast de MV Mi Amigo.
De schipper van dit schip was bang geworden voor de dreiging van de regering en zag
zijn schip al aan de ketting gelegd. Dit deed hem besluiten rechtsomkeert te maken
naar Fel ixstowe.
24-9-1967 De televisieploeg van ITV welke zoals eerder gemeld pogingen ondernam een
fi lm te maken van Radio Carol ine, is er als nog ingeslaagd het schip te bereiken.
Dit door hulp van een Nederlandse reder uit Rotterdam. De fi lm is vandaag via de
I TV u i tgezonden.
18-11-1967 Aan boord van de Frederika zijn generatorproblemen. De nieuw toegezonden
onderdelen passen niet bij de generatoren welke aan boord staan.
22-11-1967 De nieuw toegestuurde onderdelen welke uit Amerika zijn overgevlogen,
worden gemonteerd en later op de dag is Radio Caroline North terug in de iucht.
2-12-1967 Radio Carol ine heeft haar kantoor aan de Singel in Amsterdam opgeheven.
De Zuid afrikaanse zaakgelastigde is er met het geld vandoor gegaan.
5-12-1967 Johnny Walker verklaart voor de microfoon van Carol ine South dat de Mi Amigo
al gedurende 14 dagen niet is bevoorraad en dat er bijna 'geen proviand. meer aan
boord is.
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17 augus tu s : De KRO heeft een inhaa ln acht
op Hi l ve rsum 1 en draait al l een maar platen van The Beatles +++ 18 augu s tus: De
De Caro line Top 50 wordt van midda g door
Ad Rob e rts gep resenteer d omdat de banden
ui t Span je nog niet aan boord zijn +++
19 au~ustus: Geen 19-TOEN show met Johan
Vi sser , maar non s top gouwe ouwe vanaf het
schip + Herman de Graaf e n Ad Roberts
presente re n samen de zondagmiddagmatinee
en probe ren een ' 1 ink-up' met de MV Magdalena te krijgen, i ets \,at niet lukte.
Her man e n Ad zenden om 3 uur het ANP
nieuw s van Hil vers um u it en om 4 uur het
nieuws van Radio Mi Amigo met Ben v Praag
Is di t een grap of om te hui len? ++ Bij
Radio Mi Amigo draai t nu al vanaf be gin
ju 1 i deze 1fde puzze l-knobbe 1 tuss e n 12 en
1 uur. Er kom t zeke r niets binnen in de
pos tbus van Mi Amigo in Mauritiu s +++
20 augustus: Jan van Veen presenteert
vanaf vandaag tussen 12 en 2 uur "Pop en
spelen" op de AVRO -maandag . Als ee r ste
plaat draai t hij "I don' t ",anna talk
about i t" van Rod Stewa r t, di t i . v . m. de
gebeurtenissen rondom het vertrek van
Wi 11 Luikin ga ++ De l ma r e r ond 14.15 in de
lucht met een draaggolf en vanaf 18 uur
met testuitzend in gen tot 20 .30 uur +++
21 augu s tus: Vandaag i s Jerry Hoogland
van Radio Mi Amigo jarig, van hart e ++ Om
10.30 komt Delmare weer in de l ucht met
een iets st erker sig naal tot 21 uur +++ .
22 augustus: Op Ca ro l in e worden vanaf
vandaag geen ni e uwsui tzendingen me er verzorgd. Herman en Ad geven alleen maar het
weerbericht. In Schoo nsc hip draai t Her man
veel platen van Cliff Rich a rd, dit vanweg e het fe i t dat Cliff 21 jaar i n het
vak zi t + De 19-tig show van Paul de Wit
i s een he rha l in g van ee n week gel ede n ++
De lmare om 8 . 05 in de l ucht met o .a. om
10 uur een oude band van John Ander son ++
Vincer,t van Engelen vervangt Th eo Stok kink tus se n 2 en 5 uur ++ Radio Mi Amigo
verdw ijnt r~on d 14.30 uit de l ucht +++
23 au gus tu s : Pe ter van Dam pre 6'--"'
sen t ee r t tu sse n 1 en 3 uur zijn D o "Q
l aatste programma voor de TROS <
:/ lIRes] 0(>
op Hi 1ve rs um 3, hij gaa t wa t
ande rs doen . ANP-nieuws leze r
~r-~
Ad Hazew i nkel l ee st het popnieul'is in de
TROS t op 50 +++ 24 augustu s : Kees Bo rrell
i s weer a l s kok op de MV Mi Amigo na een
pe ri ode op de HV Hagdal e na t e hebbe n ge werkt + Nog steeds gee n nieuwsu it zending en door Her man en Ad op Radio Caro line ++
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25 augustus: Herman de Gra af is afgelost
door Rob Hudson e n een nieuwe disc jo ckey
Jeroen Woelwater d i e om 10 uur zijn radio
debuu t maak te tij dens he t ni eu\,s + Rob
Hudson i s om 1 uu r wee r te horen met de
Carol ine top 50 + Het blijkt goed te gaan
met Radio Caroline, want er zijn ook weer
een hoop nieuwe commercials te horen, zoals : De Casanova beurs in Rotterdam, Reva
bouw, Fr ans Vla mi ng, Meubel s Wijnen en de
Clark jeans zijn weer terug ++ Mi Amigo
272 schijnt om 1 uur even in de lucht te
zijn ++ Delmare i s e r ook me t een zeer
zwak s igna a l +++ 26 augu stus : Om 12 uur
geen "Schoonschip" met radio-roulette maar
een herhal ing van de beste 15 uit de Top
vijftig van Carol ine + Johan Visser is om
1 uur ook wee r te horen met de 19-TOEN
show + Jeroen Woelwater i s in de zondagmiddag mat inee voor het eerst als dj te
horen ++ Felix Meurders t e rug van vakantie
en presenteert tussen 17 en 19 uur weer de
!~ationale Hi tpa rade ++ Delma re van 11.30
tot 21 uur in de lucht ++ Mi Amigo 272
zwijgt nog steeds +++ 27 augustus: Frank
van der Mast vervangt Jan Steenman tussen
7 en 9 uur, omdat Jan met vakant i e i s +
Van 9 tot 6 uur komen de AVRO programma's
vanu it AHOY in Rotterdam waar de Casanova
beurs bezig is + Krijn Torringa vervangt
tussen 2 en 3 uur Hein Simons die in BerI ij n voor tv-opnamen is ++ Vanaf vandaag
,oresenteert Jeroen \40elwater "Wek ke rr ad i o"
en Rob Hudson "Baken 16" +++ 28 augustus:
De VARA ploeg op Hilversum 3 is weer kompleet en i edereen presentee rt weer zijn
eigen prog ra mma +++ 29 augustus: Ba rt van
Leeuwen i s met vaka ntie, daarom presenteert Lex Harding "Ook Goeimorgen" op Hl.
Om ha l f 9 draa i t hij een oud fragment van
Harmen Sieze n uit 1965, dit als voo rproef
voo r de nach tuitzendingen van a.s. vrijda ~
++ Ra d io Mi Am i go is ook weer terug om
7 uur. De dj 's verte ll en dat ze weer een
paar dage n aan het varen zijn geweest +
J er ry Hoog la nd en Ben van Praag hebben
de MV Magdale na ve rlaten voo r een kort e
vakanti e ++ Delmare is van 12 tot 6 uur
in de lucht ++ Het NOS programma "Hobbyscoop" werd vandaag tussen 22 en 23 uur
uit gezonden vanuit de Sender Freies Ber1 in op de Internationale Funkaust el l ung
in West Berl ijn. In di t programma onder'mee r aandacht voor 27 MC, Teletekst en z.
+++ 30 augustus : Radio Caroline i s vana f
vandaag weer met 50 KW i n de lucht ++
Mi Ami go 272 i s zeer z;;ak gemodu le e r rl ++
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31 augustus: Vandaag worden de dagen van
1974 weer herdacht. Mi Amigo 272 laat de
hele dag Fragmenten horen van de historie
van het station onder produktionele leiding van Ferry Eden ++ Caroline laat veel
platen uit augustus 1974 horen in o.a.
"Scheepsplaat", "Baken 16" en in zijn
laatste "19-TI G show' draai t
Paul de Wi t 'het beste' ui t de
laatste Veronica Top 40 die op
31 augustus 1974 via de 538 meter
werd uitgezonden + Rob Hudson en
Jeroen Woelwater geven om 16.25
uur al de oplossing van de Veronica radio rebus die vlak daarvoor op Hi lversum 3 was uitgezonden, de
oplossing was PIRATEN ++ Veronica zelf
heeFt om 2 uur op H3 de tipparade door
Leo van der Goot met RNI jingle s , om 4uur
de Top 40 door Lex Ha-rding met Ver onica
538 jingles en om 5 uur begon op H2 "Info"
met in di t progra mma o.a. intervi ews met
o.a. Rob Out, Lex Harding,
Bull verweij, Paul de Wit ,
Jerry Hoogland, Wi 11
. Luikinqa, Peter van Dam,
Tony Berk en Chiel Mon tagne. Verder werd er nog
gesproke n met diverse mens en
over de toekomst van de rad i o
+++ 1 september: Deze dag be gon om 0.00 uur met de
dio op Hil vers um 1 waar
r onica ee n inhaa l nacht
~~~~J heeft . Tot 1 uur werd de
~
documen ta i re "The day th e
~~~~bmu sic died" uit gezonden e n
~
va n 1 tot 7 uur prese ntee rden Lex, Leo en Bart een soort tota a lprogramma onder produktionele leidin g van
Ad Bouman , die uit het Veronica bandenarchieF e nk e l e fragmenten van oude prog ramma' s had meegenomen . Ve I-de r konden de
l u ister aars de hele na cht bellen om v ragen over vr oege r te s tellen . De ze we rd en
dan beantwoo rd doo r o . a. J oos t de n Draa yer, J an van Vee n, Tony Be r k en J uul Ge l i j k
++ Del mare ko nd igt aan dat z i j ee n week
niet i n de luc h t zu l le n zij n ++ Ad Ro be r t s
is met vaka n t i e ge ga a n . 7i j n p rogr amma
"Espre s so " kom t va na f band ++ Mi Ami go
272 ni et in de lu ch t, de an tenn e -drad e n
hebben he t nu he l emaa l bege ven ++ Graham
Gi 11 wo rd t ste e ds populai rd er b ij de
Wereld omroep, ge tuige de enor me stape l s
po s t di e h ij on t van gt voo r zi j n p rog r amma "Tri p l e SOl o p zat erdag ++ St e ve Engl a nd hee f t Pic ca di I Iy Ra d i o ve r lat e n om
f u I 1- t i me be z i g te z i j n me t z i j 11 j i ng I e maatsch app ij "Tap e - Krex" ++ Pau l Dubo is ,
in 197 3 we rkzaa m bij Caro! i ne we rk t nu
als dj in de Ver o nica -d is co thee k op he t

ei land Mallorca ++ 2 september: Mi Amigo
heeFt weer een Fanbal georganiseerd door
de Fanclub. Het gebeuren vond dit keer
plaats in Deurle waar de B.O.B . ook kwam
om roet in 't eten te gooien. Mirei Ile
Moerman werd enkele uren vastgehouden op
het bureau, alle Fans met een Mi Amigo
T-shirt aan moesten zich legatimeren en
de drive-in show met Paul Meijer mocht
geen Mi Amigo jingles draaien. Ondanks
dit alles was het toch wel gezellig en
waren er verschillende dj's aanwezig, zoals Daniël Boolen, Wim de Groot, Jerry
Hoogland, Ben van Praag en Frank van der
Mast, die nog even een gastoptreden deed
bij de drive in show. Natuurl ijk waren er
ook vele artiesten zoals Eddy, Rudy Sylvester, Benny Scott, Wi I Iy Sommers en de
groep Highway + Het sta ti on i s echter niet
in de lucht ++ Caroline heeFt vanaf vandaag een Country and Wes tern s how tussen
12 en 1 uu r, gepresenteerd door Johan
Visser ++ Ad Roland presenteert vanmiddag
de Europarade vanaf de Funkausstellung in
Berl ijn, samen met Den ni s King ++ In Hilve rsum is Radio Benelux u i t de lucht gehaald ++ 3 september: Wim van Putten is
de opvolger van Pete r van Dam bij TROS
nachtwacht op Hi Iversum 1 ++ Frank van
der Mast zal tot 1 oktobe r de vaste presentator zijn van het ocht e ndprogramma
van 7 tot 9 uur b ij de AVRO + Cees van
Zijtveld is met vakantie, daarom doet
Krijn Torringa "Anderman s Pop" + Brigitt e
is ook wee r teru g op de radi o met "Pr aat paal 15" tuss e n 19 e n 20 uur ++ Jeroen
Woe lwater prese nte e r t "Ba ken 16" en Rob
Hudson en Paul de Wit hebben geruild.
Rob prese nte ert nu de "19-TIG show" en
Paul "Gangboord" ++ Waar is 272 ??? ++
4 september: J e r oe n Woe lwater is na zijn
progr amma "Wekkerradio" ziek naar bed
geg aa n, daardoor i s Rob Hud s on zes uur
la ng op de radio daarbij ge assiste erd
doo r Kees Borrel! ++ Fe l i x Meurders ve rva ng t Alfred La gar de t ij de ns het beto nuur bij de VARA op H3 +++ 5 septe mbe r:
Je roen Woe lwater zi e k va n boo rd afgegaan,
Paul de Wit i s me t spoe d a an boord gek omen om samen met Rob Hudson de 1 ive - p rogramma ' s t e pre s e nt e ren . Ook is Marc
Ja cob s wee r t e horen me t "Ba ken 16" vanaf
ba nd + + 6 septe mbe r: Mi Amigo 272 om
11.50 uur in de lu cht me t nonstop muzi e k
tot 1 uu r, waarna Ferr y Eden tot twee
uur " Lun ch op zee " presenteert. Ferry
ve rtel t da t hij e n Eri c Mes kei ha rd hebbe n gewe rkt om he t s ignaal t e ve rb eteren.
Om 4 uur beg i nt Er i c Mes me t "Stuurboo rd"
e chte r ni e t voor la ng want rond 5 uur is
Mi Ami go a Iwe er' ui t de I uch t ve rdwen e n +
Tot zove r he t l og boe k voo r deze keer .
Ton va n Dr aan e n en Ja ck Du yzer .
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Nu we de vorige keer aan het eind gekome n zijn van onze serI e zijn hier nog een
aantal aanvulling e n. Ge l e t op het f e it d at het artike l mee r dan 2 jaa r op de plank
g e l ege n h eef t we g e ns ruimt e g e bre k z ijn e r uit e raard enig e wi jzi gingen o pge tre d e n.
In h e t g e d ee lte ov e r Frankrijk hadd e n we h e t nog over d e ORTF, e en organi s ati e di e
ni et meer bes t a at. Het was d e huid ige pre sid e nt van Frankr i jk di e d e ORTF li e t uiteenvall e n in diverse stukken t e weten:
-Radio Fran ce (national e en regionale radiostations)
-Radio Franc e Int e rnational (kortegolf station).
-T é lévision Française (TE l- ee rst e t e l e visie net).
-Antenne 2 (A2 twe ede t e l e vi s ie n e t).
-France Regions ( FR3- derde t e l e visienet, lokale radioomroep in Franse overzees e
g e bieden) .
-Societé Français de production. (SFP, verbindingen zender tot zender, mobiele
studio's,

r e por t ageuitrustingen, m,a,w.

alle communicati e overdracht e n.

Radio e n Tel e visie is dus e e n Staatsmono p o lie maar ge spreid over dive rse onafhankelijke organisaties. Reklame is uitsluitend toegestaan op h e t ee rste e n tweede tv net,
en valt onde r strenge controle van d e RFP die d e bes c hikbare z e ndtijd aan de adverteerde rs v e rkoopt en de spots keurt voor uitz e nding. Re klame s tijdens uitzending
door midd e l v a n ee n zgn. break we lk e b.v. in Amerika e n bij de ITV worden toege pa s t
is in Frankrijk ni e t toege s t aan. Frankrijk telt 6 radione twerk e n t e we t e n: France
Inter, Fran ce Cultur, France Mungu e , Inter Variétes, Franc e Int e r Prove nce en
France Re gions 3 . Wat b e tre ft de omroepreklame in Enge land nOR e e n a anvulling waarvoor we ook dank voor zijn ve rs c huldigd aan dhr. Tac kae rt. De IBA haalt haar inkoms t en merendeels uit d e Inde pende nt Television ofw e l d e ITV, het commerciële
televisi e n e t. Dit telt 14 zone s, wa a rbinnen 16 stations uitz e nden. (2 voor London
te we t e n Thames Television e n London Weekend Television) Al deze stations halen hun
financi ë n uit het uitzende n van reklame, met s pots g e maakt door de BBTA, British
Bureau voor Te le v ision Adve rtising e n onder controle van de Independent Broadcasting
Authori t y . Reklame via de ITV i s 3 maal per uur toegestaan met een maximum van 7
minut e n. Pro gramma's mogen d e els word e n onderbroken voor reklame, de zgn. breaks.
Dit geldt ni e t voo r s c hooluit zendingen, opvoedkundige programma's, religieuse programma' s , di e v an mor e l e 'aard, r e ge ringsuitz e ndingen, programma's onder de duur
van 20 minut en e n e nkel e welbepaald e tvsp e len en jeugdprogramma's. All e reklamespots
zijn b o vendi e n onde rworpen aan z ee r strenge regels. Zo is niet toegestaan onderm ee r
de r e klam e v oo r s igare tten, huwe lijks b ureaux, h e lderziende n, b e graf e nisond e rnemingen,
priv é d e t ect ive s e n r e klame sp o ts welke aanleiding kunne n geven t o t g e vaarlijke of
onve ili ge s i t uati e s. Daarnaa s t b e staan e r b e paalde r e g e ls voor s pots we lke worden
uitgestr a ald t i jde ns j e ugdprogramma's. Reklame is niet to e gestaan op d e BBC. di e
haar ink o ms t e n haalt uit de kijk- en luisterge lden. Het niet toelaten van reklame
op d e BBC b e t e k e nt dat d e regering die onlangs een aantal veiligh e idscampagnes i s
b e gonn e n z e ndtijd moet kopen op de ITV. De BBC koopt zel f s zendtijd bij de ITV om
r e klame t e kunn e n mak e n voor LP's die op het BBC lable uitkomen. Reklame op de
radi o is in Eng e land alleen t oe gestaan op de Indep e ndant Local Radio, de commerci ë le s ta tions in het land . Hier bestaat een maximum v an 9 minuten per uur.
Paul Jan de Haan.
\.JEINIG ZENDTIJD VOOR FEMINISTISCHE PROGRAMMA'S BIJ OMROEPEN.
In de da g- en wee kbl a den krijgen f e mini s tische zaken tegenwoordig ruime aandacht.
De Ne der l an dse om r oe pen l o pen wat da t be t r eft ver ach t e r. In totaal wordt er s l e c h ts
186 minu te n per week radi o -zendtijd aan best eed . Ge ï n t e re ssee rd e vrouwe n en mann e n
( ee n g roo t gedee l t e van de lui s teraars bi ijkt u it ma nne n t e bes taan ) z o ude n ee n s
op de vol ge n de programma' s moet e n afs temmen:
"De Le tt e r M" Hi Jversum 2 dinsda g 9.20 10.30 KRO.
"Hoo r Ha ar" Hi l ve rsum 2 \oJoe n s da g 10. 30
11.20 VARA.
"Week -in -Wee k u i t " Hil ve r s um 2 v r i j da g 11. 20 12 . 26 TRO S.
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Zoals we de vorige keer opmerkten was er op een bepaald moment een probleem tussen
Calvert en de 31 jarige Roy Bates omtrent het in gebruik nemen van Knock John Tower.
We meldden reeds dat dit beslist werd in het voordeel van Bates. Tes amen met Richard
Palmer en Mark West ging hij naar Koek John toe om een radiostation, Radio Essex,
op te richten. Twee oude gen e ratoren, welke in de oorlog waren gebruikt, werden op geknapt. Een oude voorraadkamer op Knock John werd omgebouwd tot studio en de apparatuur bestond uit e en Var"texion tape recorder, een 50 watt versterker, een Reslo
Microfoon, 2 Garrard 401 draaitafels, een eigenbouw mengpanee l en 2 vooro o rl ogse
koptelefoons. Naast de studio was de zenderkamer me t e e n 1 kW RCA zender.
Eind oktober ginge n de eerste testuitzendingen van start op 1351 kHz 222 me t e r.
Na e nige dagen werd deze frequentie veranderd naar 1352 kHz. Op 7 november 1965 start ten de regelmatige uitzendingen met een Middle of the Road Format overdag e n een top
40 format gedurende de avo nduren. Succ e s was er ni et , dit lag hoofd zakelijk aan een
laag vermogen en de slechte modulatie van de zender.
Maar, door vooral lokale adverteerders aan te trekken werd het stati on vooral populair in Es s ex. Op 28 september 1965 was door de Southend Police een dagvaarding aan
Bat e s overhandigd waarin we rd vermeld dat hij de Radio- en Te legraafwe t van 1949 had
overtreden. Bates wenstte deze beschuldiging niet te aanvaarden e n bes loot de naam
van het stati on te veranderen en een st e rkere zender aan te schaff e n. Radio Essex
werd BBMS, Britain's Better Husic Stati on. Op 30 nov ember verklaarde Bate s dat hij
schuldig was wegens een ov e rtreding van de wet van 1949 maar dat het ge r ec ht ook
buiten haar boekje ging wegens het feit dat Kn oc k John Towe r ni et in haar di s trict
lag. Bates werd schuldig b evo nd e n en be boet met f 100,--. Bates ging d oo r met BBMS
echter niet voor lan g . Er zijn wat me nin gs vers c hillen ov e r de laatste uitzenddatum.
Men spreekt van I e k e rstdag 1966, anderen hebb e n h et o v e r 7 januari 1967. Het s tati o n
was genoodzaakt uit de luch t te gaan wege n s grote financiële te k orte n. Alle apparatuur werd van de Tower geha ald e n naar Roughs Tower ge br ac ht alwaar het hedentendage
nog aanwe zig is op de Vrijstaat van Koning Roy Ba t es . Bekende dee jays van beid e
stations waren o.a. Vince Allen, Guy Hamilton, To ny Mandeli, Ri ch ard (Dick) Palmer,
Van Stirling, Mark West, Guy Vernon en Roger Scott.
Eind oktober 1965 werd bekend gemaakt dat Ed Sullivan me t e nige men se n een station
voor radio en televisieuitzendingen zou st a rten v an af Sunk He ad Tower. Op 22 oktober
1965 werd de eerste test uitgezonden op 23 8 mete r. De be l ofte van Suil ivan was teve ns
een dagelijkse 3 uur durende tv uitzending welke van start z ou gaan na de closedown
van BBC TV en ITV. Deze uitzendingen op kanaal 5 zouden binnen ee n straal van 40 mijl
zijn te ontvangen.
Op 28 oktober werd een SOScall uitgezonden wegens een hevige pijn we lke me dewe rker
George Short had overvallen. Hij had ve rg eten me dic ijne n in te n e men t e gen zijn pr os taatontsteking. He t station ging door met ei nd e l oze t est u itze ndin gelI op o.a. 1350,
1341,1293,1258,1280 e n 1265 kHz me t een verm ogen van 250 watt . Op 9 novembe r 1965
werd de eerste tel e visieuitz e nding uit gezo nden op kanaal 5, ee n t e stplaat werd getoond
en volg e ns overleving zijn de be e ld e n in Walton on the Naze ontvange n. He t v ermoge n
van deze televisi ezend e r was 10 watt.
Begin decembe r we rd e e n 5 kW generat o r naar Sunk Head ge bra c ht om d e ontvangst t e
verbeteren. Na 20 dec e mber 1965 werd ge du rende lange tijd ni et s meer van Tower Radio
gehoord.Op 5 maart 1966 kwam het station terug onder de naam Radi o Tower me t t est uitzendingen wederom op div erse frequ e nties. Het s tation k o nd igde aan dat d e officiële
uitzendingen op 21 april van s tart zoud e n gaa n, me t uitze ndur e n van 7 uur in de ochtend
tot 7 uur in de avond. Op 29 april 1966 kw am het s tation dan eindelij k in de lucht.
Op 12 mei h eef t men het station voor h e t laatst ge hoo rd . Op 21 augustus 196 7 we rd
er door de e ng else marine 220 0 p o unds met springsto f in diverse gaten van d e Towe r
gestopt en opgeblazen. Een rokerig einde van Sunk He ad Tower . I n onze 4e en laatste
aflevering van d e ges chieden is v an de forts kome n we t e rug o p Radio Invicta, KING
Radio e n Radio 390 .

Bekende deejays van 'l'owe y' Radio waren o . a . Chr"is Gosling, B-iU Ro Uin3 , Ge orge Saott ,
"Dyn,urrite " Dave Simser , Graham SrrriÛz, Eria SulU van en John flaters .
Paul Jan d e Haan en Hans Knot .
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Omdat een mast niet altijd rechtop
kan staan en zelfs een disc-jockey wel
eens aan vakantie toe is hebben julI ie
mij een paar Freewave's moeten missen.
Omdat alle rampen tijdens mijn vakantie
een boek met de omvang van de dikke Van
Dalen zouden kunnen vullen., zal ik het
daar in dit "bri ljante" vulsel niet over
hebben. Wel wil ik het een en ander kwijt
over het nieuwe programma dat ik vanaf
maandag 1 oktober wekelijks bij de AVRO
op Hilversum 3 zal presenteren. Zoals
Freewave jullie al maanden geleden, op
een voor mij onverklaarbaar vroeg tijdstip wist te melden zal het de Toppop
hitparade worden. Nadat ik door AVRO's
Radio journaal weer uitvoerig over de
waarde van mijn goud ben geïnformeerd,
beginnen we om 10 over 4 met de beste
nieuwe singles en Lp's. Om ongeveer half
5 starten we dan met de nieuwe binnenkome rs en s te rke st i j ge rs u i t de on de rs te
helft van de Toppop hitparade. Tussen 5
en 6 uur laten we je dan de bovenste 15
helemaal horen. Vanaf 1 oktober kan je in
Toppop-radio ook kennis maken met een
nieuw spelletje waarvoor we tot op de dag
van vandaag nog geen naam hebben. Het is
te vergel ijken met ' een toto. We laten je
5 fragmenten horen uit de Toppop hitparade, de luisteraar, jij dus, moet voorspellen of de platen die bij de fragmenten horen zu 11 en st i j gen, zakken of geI ijk b 1 i j ve n. Ne tal s bij de voe t ba I to to ,
om er maar eens een te noemen, kan je dit
aangeven d.m.v. een 1 een 2 of een 3.
Uit de miljoenen kaanten die wij op dit
spel hopen binnen te krijgen trekken wij
dan in de tweede uitzending een winnaar
die de week daarop naar de studio mag
komen om bij de uitzending aanwezig te
zijn. Ook I igt het in de bedoel ing om .
artiesten die voor Toppop-TV optrede n vla
de bekende korte boodschappen eveneens •In
de radio versie t e laten hore n. Het i s
nl. de bedoeling dat ik mij tijdens de
opnamen van Toppo p-TV me t mic ro foo n en
recorder tussen de sterren zal begeve n.
Ik ben nu al met een s poedc ursus Zweeds
bezig voor het geval ABBA ons met ee n
bezoek vereerd. Mi jn hui di ge kenni s van
de Zweed se taal beperkt zich nu nog tot
"Husqvarna" en "Volvo". Wat mij betre ft
dus tot 1 oktober tuss e n 4 en 6 uur op
Hi Iversu m 3 met de Toppop hit parade,
mensen die niet luiste ren zull e n wi j aan
handen en voeten ge bonden, dwin gen naa r
3 afleveringen van de Barry Hu ges kw i s
t e ki j ken.
Fra nk van de r Mas t.

BAARLE HERTOG-BAARLE NASSAU
WILLEN LANGE GOLFZENDER
~~~~~
De Nederlands-Belgische
~
twee 1 i nggemeen ten Baarle Hertog en Baarle Nassau hebben
' zich, in brieven aan het Nederlandse en Belgische Ministerie
van cultuur en aan de NOS en
BRT, gezamenl ijk kandidaat
gesteld als vestigingsplaats
voor de lange golfzender. Deze zender
zal over enkele jaren, als iedereen met
de plannen akkoord gaat, door Belgi~ en
Nederland samen worden bemand en geexploi teerd. In de brieven schrijven de
gemeentebesturen, dat Baarle Hertog en
Baarle Nassau al sinds jaar en dag bes ch ikken ove r een aan tal ins trumen ten
voor verbreiding van hun gemeenschappeI ijke taal en cul tuur. "Als wij u daarnaast nog wijzen op de unieke ligging
van onze gemeenten ten opzichte van beide
landen , dan zal het u duidelijk zijn. dat
.
wij ons met graagte en volle overtuiging
opwerpen als vestigingsplaats voor een
Belgisch-Nederlandse radio-studio", aldus de brieven. De gemeenten zeggen ook
al een gebouwencomple x voor de studio
beschikbaar te hebben. Eerder I iet de
Maastrichtse Kamer van Koophandel weten
dat Maastricht de meest i'deale vestigings
plaats voor een lange golfzender zou zijn.
REGIONALE STER KOST KRANTEN VELE MILJOENEN
Al s de stree kradio re klameb oodschappen gaat uitzende n, komt dat de regionale dagbladen jaarl ij ks op een schadepost van 31 tot 40 miljoen gulde~ a~n
advertentieinkomste n te staan. Dit IS
het resultaat van ee n be re kening die de
Ve reniging de Nede rland se Dagbladpers
(NOP ) heeft gemaakt n.a.v. ge luiden uit
po l itieke kringe n over de we nse l ijkheid
va n een re gi ona le STER."Uitg aa nd e van 49
re gion a le titels zo u he t verl ies per
tit e l ja a rl ijks 650.000 t o t 82 0.000
gul de n be dra ge n" , a ldus het NOP-bestuur.
Ee n en an de r zal vo l ge ns de NOP ongetwij fel d le i den t ot kwa l i t e it sve rl ies
b ij de reg iona l e per s, te rwij l bovendi en
moet worden gevreesd da t ee n aantal
k ra n ten door de te ru glo pe nde inkomsten
ve r dwi jn t. De dagb I a du i t ge ve rs v inden
dat de CRM- pl anne n 12 s tree kra diostati ons
he t be s te kunne n worden gef in anci e rd door
de om roepb i jdrage met f 4 , 20 à f 5,40
per jaar te verhogen .
Juist voor het ter per se gaan ontv~ge n wij
he t be rich t dat Ministe r Ga rdeni ers be s lot en heeft om de subsid i e van Omroep Brabant
en Stad Radi.o Amsterdam t e ve rl enge n tot
1 j anuar i 1 9 til .
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Gugli elmo Mar coni vroeg in 1896 zijn
eerste Britse pate nt aan voor het ui t wi sse l en van berichten vi a draadloze
tel eg r afie ove r het wate r. Na een vol
j aa r proefnem in gen s laa gde hij erin
een afstand van tien mijl te overbrugge n. Het 1 ic htsc hi p East-Goodwin
aan de Engelse zuidoost ku s t kre eg in
189 8 a l s eerste een radioin sta lla t i e
aan boord. Dezelfde East-Goodwin was
i n maa rt 1899 het eerste schip dat
een noodsei n uit zond na een aanv ar ing.
"'''Marcon i zag brood in zijn v i nd i ng en
begon aan de opbouw van een monopoI ie posi t i e: schepen me t een Marcoi nstal l at i e mochten a l leen kontakt
op nemen met toeste ll en van dezelf de maatschapp i j . Kuststat i ons we rden
op d i e man i e r gedwongen Mar con i,
•
apparatuu r aan te s chaffe n . Neder •• 0" ~ CJ Dopor KJ
land wilde z i ch niet in die ri cht in g
l a t e n sturen . De komm i sie Li chtschip
o
o
Maas - Hoek van Hol la nd, die ee n onderzoe k i nstelde naar de moge l ijkheden
van telegrafie 1 i et haar keus vall en op
een Par i jse instal lati e . Na vee l pog ingen l ukte het een goede verbinding op te bouwen tussen
het 1 i chtschip Maas en het d i rekt iegebouw van Ri j kswater s taat in Hoek van Holland. Ook de Tec hn i sche Die nst der Te l eg r afie i s reed s
enke l e jaren aan het studere n. Na vee l onde r zoek in ge n e n proeven wordt de be slissing genomen om een kus t stat i on op te richten.
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SCHEVENINGEN RADIO
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In 1904 is de geboorte van Scheven in gen Radio, het ee rste ni et doo r Marconi inger ichte s tati on, een fe i t. In de eerste twee jaar vie l het met de hoeveelheid
nogal tegen . Veel Nede rland se schepen moch ten door de beperkende eisen van Marconi
niet i n kontakt t reden me t Scheveningen. Pas na de eers t e Radio confe rentie in
Berl ijn (1906) kwam daaraan ee n e i nde . In 1926 ve rhuisde het ont va nggedeel te va n
Scheveningen Radio naa r Ijmuiden . Om storing te voorkomen bleef de zender in
Scheven ingen en we rd via kabe l verbinding op afstand bediend. In de loop der tijd
he ef t rad i o Scheve nin gen z i ch ook sterk ontwik~e l d op de korte-, midden- en l angegol fzenders en i n diverse ande re vormen van communicat i e . Naast radio t e l eg ra f i e
verzorgt de PH C (de roeple t ters van Scheveni ngen Rad i o) ook r ad i o telefon ie (monde I inge gesprek ken) , de ma r ifoon (gesprekken op korte afstand) en de TOR (ee n draadloze tele x) . De ontwikke l in gen in het kontakt met sc hepe n zullen in de t oekomst s terk
worden bepaa l d door satel ietcommun i catie . Vorige maand heeft Nederland het zgn.
Inma rs at verdrag (internationale mar iti eme satel iete n) onde rt ekend zodat gebruik kan
worden gemaakt va n de mogel ijkheden d i e de sate l iete n bieden : ee n sneller en kwal i tatief beter ve rkeer over de he le were l d. In 1983 moeten daarvoor drie satel ieten
in de ruimte zijn. Ove ri gens z ull en alleen de grotere schepen daar geb rui k van kunnen
maken . He t i s een kostba re affa ire, er moet aan boord ruimte zijn voor ee n sa tel iette r mi nal en het schip moet ni et teveel last van de gol fs l ag hebben. In opmars i s ook
hee l sterk de mar i foon bij de pleziervaart. Steeds meer e i genaars van rekrea tieve
schepen zien dat de (voortd urend goedkoper wordende marifoon) voor de ve i 1 igheid
van groot be lan g i s . Zomers heeft Scheven i ngen Rad i o het e r de l aa t ste jaren e r g
druk mee. Met name bij deze groep mari foongebruikers l aat de discipl ine ove ri gens
wel eens te w~nse n o~er .. Op de operatione l e a f de l in g van Scheven ingen Radio werk en
150 personen In contln u ~lenst. Per maand wo rden via 36 à 40 radio kanal en gemidde l d
40.000 ge s prekken a f gew l ~ke ld. Naas t de commercie l e commun icat ie behal· tigt Sche ve ningen he t noodverkeer (In 1978280 geval l en) de Radio Me disc he Dienst (specia a l
bereikbare ar t sen kunnen adv iezen geven a l s een schip een zieke aan boord heeft ) en
de prevent ie (onder meer het geregeld uitgeve n van weerb e ri chte n e n loodsd ien s t en)
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DRONKEN ETHERPIRAAT IN MOSKOU.
Illegale radiozenders vullen de Sovjet-ether met popmuziek en
obsceniteiten, aldus de krant Vechernaya Moskou. Het blad waarschuwde de piraten dat zij gevangenisstraffen riskeren.
t en 24-jarige fabrieksarbeider werd al tot een jaar veroordeeld
wegens dronkenschap en il legaal zenden.
TWEEDE TELEVI S IENET IN ZUID AFRIKA.
De blanke minderheidsregering van Zuid Afrika heeft bekend gemaakt,
dat er een apart TV-net voor zwarten komt. De ingebruikname van dit
tweede net zal over ruim een jaar plaatsvinden. De officiële bekendmaking door de minister van kommunikatie Connie Smith, volgde op een n'aa ndenlange
periode van geruchten. Zuid Afrika kr eeg pas 25 jaar na de VS televisie, omdat de
b lanke konservati even in de regering vreesden, dat de bewoners van Zuid Afrika door
di t medium verdorven zouden worden. De Zuid Afrikaanse televisie maatschappij SABC
begon op 2 januari 1976 op een net met haar eerste ui tzendingen. De helft van de
programma's is in het Engels, de andere helft in het Afrikaans. Het tweede net, zo
zeggen betrouwbare bronnen binnen de SABC, zal om te beginnen 3 uur per dag in een
aantal Zuid Afrikaanse talen in de lucht zijn. Overigens is de zwarte bevolking nooit
een strobreed in de weg gelegd om de ui tzendingen te bekijken, als zij maar netjes
hun kijkgeld betaalden.
DE NATIONALE IDEEENBUS VAN DE VPRO.
Mensen met gekke en originele ideeën, moeten die maar gauw insturen naar de Nationale
..........
Ideeënbus van de VPRO, Postbus 1 in Nederhorst den Berg. Jaarl ijks
wordt het beste en origineelste idee beloond met een verbl ijf van twe e
weken in een hotel in de Belgische Ardennen voor twee personen.
Dit initiatief kwam van de makers van het radioprogramma VPRO-Expresse .
•
Elk idee is welkom, konstruktief, destruktief, al les ma g. Elke we ek
wordt vrijdags op Hi lversum 2 verslag gedaan van de binnengekomen
voorstellen tussen 7.20 en 9.00 uur. Eén idee hoeft u in elk geval
niet meer in te sturen, namel ijk de VPRO Homoshow. Di t radioprogramma is gemaakt door
homo's en bestemd voor homo's. Het wordt om 9.15 uur op Hi lversu m 2 uitgezonden. De
presentatie wordt verzorgd door homo Reijer Bree d en lesbiënne Ans Buma.Zij noemen
zich heel nadrukkelijk flikker, poot of pot. Dit om de zog enaamde "norma l e " mensen
een wapen uit handen te nemen. Het wordt een speels programma me t een col lage van gesprekken tussen flikkers en potten. Verder zijn de Rotterdamse travestieten SOllnika
en Tante Gré te beluisteren en treedt het potten en potencabaret Wham op. Henk van
Ulsen draagt een homo-erotisch gedicht van Gerard Reve voor. Flikker Breed hoopt dat
het programma goed aanslaat, zodat de VPRO regelmatig zendtijd ter beschikking zal
gaan stellen.
DIK VOOR MEKAAR HOUDT HET VOOR GEZIEN BIJ DE TROS.
Dik Voor Mekaar en konsorten zijn tot de ontdekking gekomen, dat hun optreden in de
TROS Top 50 toch niet zo dik voor mekaar was. De waardering van het publiek voor de
kapriolen van deze kreaties van André van Duin bleek ver ben e den peil t e blijven.
Waarschijnl ijk neemt Ferry Maat de present at ie van de Top 50 nu al leen voor z'n rekening. Ook de vanaf 1 oktober geplande uitzendingen van de Dik Voor Mekaar Show van
half zes tot zes via TROS Hi lversum 3 gaan niet door. Binnen de TROS had men nogal
wat weerstand tegen deze uitzendtijd, omdat daar doo r de Top 50 een half uur eerder
zou moeten beginnen. Nu dit TV avontuur i s mislukt, heeft And,-é van Duin beslot en
weer terug te ga an naar de NCRV. Vanaf 1 oktober dus weer op de gewone dag,zaterdagmiddag om hal f één op Hi lversum 3.
SLUIKREKLAME IN TOPPOP????
\~ie schertst onze ve rbazing bij het aa nschouwen van de eerste Toppop televisieuitzending van het ni e uwe se iz oen op 6 se ptember, gepresenteerd door Ad Visser, die
wij aan het begin van de uitzendi ng min s t e ns twee mi nut en lang in de allernieuwste
Opel Kadett 1300 zag en rij de n, zog enaamd op weg naar de s tudio. Deze nieuwe Opel
Kadett werd echter pas op 7 se pt emb e r ge introduceerd door de GM-dealers.
Is dit toeval of s luilzre klam e ????
BBC TENTOONSTELLING IN POL EN VERBODEN .
In Pole nis-op het laatste moment ee n tentoon s t e i 1 in g van de BBC over "BBC in oor'logs
en vredestijd" verboden. Een vre emde za ak, wan t de t e ntoonstell ing die t e r gelegenheid van het ve e rtigjarige bes ta an va n de Pool se die ns t van de BBC zou worden gehouden, werd i n nauwe same nwerkin g met de Poo lse a uto ,-ite it en voorbereid.
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In het kader van mijn hobby 'Een wet is gemaakt om te omzeilen' ben ik onlangs op
zoek gegaan naar een methode om een zeezender volledig legaal te kunnen laten werken
vanuit een land dat het exploiteren van zeezenders zogenaamd verbiedt d.m.v. het
Verdrag Van Straatsburg. Aangezien ik het resultaat ervan zelf erg verbluffend vond,
dacht ik dat het wel de moeite zou zijn dit systeem ter goedkeuring voor te leggen
aan de Freewave en/of RadioVisie lezers. Om het niet te moeilijk te maken zal ik mij
beperken tot België, al kan het systeem in gelijk welk land toegepast worden (buiten
Iran). Mijn basis inspiratie ben ik gaan zoeken bij het systeem dat Radio Hollandia
wou proberen, alleen is het hier nog verder uitgewerkt.
Hier gaat ie: In België is er een organisatie die elke dag zo'n 12 à 13 uren
muziek programma's maakt en die vrij te koop aanbiedt aan iedereen die ze maar wil.
Die programma's gaan onder een bepaalde benaming (ik noem ze voor het gemak Radio
Oceaan), er zit e e n bepaalde chronologie in en ze bevatten bovendien géén reclame,
tenzij enkel de hoogstnodige om de onkosten te drukken, want de programma's zouden
anders niet te betalen zijn (voor organisaties die eventue el geïnteresseerd zouden
zijn). Tot zover is alles legaal. Voorts is er een internationale organisatie X, met
z et e ls in enkele landen die het Verdrag van Straatsburg niet hebben ondertekend (die
zijn er nog, al zijn ze niet naast de deur) en die dus niets ondernemen als men van
daa ruit het zendschip wil be voorraden. Die organisatie heeft als eig endom het zendsc hip met al wat daar op- of aanhangt en heeft bovendien een zetel Y in België en
daar draait h e t nu precie s rond. Die zet e l Y heeft namelijk enkele opdrachten: zij
moe t e n de programma's van radio Oceaan kopen en ze doorspelen aan de hoofdzetel X.
X zal erv oor zorgen dat die programma's gezond en wel op het schip geraken. Dat schip
z e l f e chter zendt uit ond e r een andere be naming (ik noem ze Radio Star) mààr ge bruikt
wé l de pr ogramma's van Radio Oceaan. Zo zou je dus regelmatig de mededeling horen:
Hi e r i s Radio Star met een programma van Radio Oceaan. Op die manier kan men Oceaan
ni e t bes chuldigen dat de programma's speciaal voor de piraat worden gemaakt. Zetel Y
kan me n o ok niet beschuldigen vermits het leveren van de banden aan het schuitje
buit e n haar bevoegdheden e n verantwoordelijkheden valt. Allemaal goed en wel, maar
een radiopiraat (hier dus Star, en niet Oceaan) leeft van de reclame en vroegere
pr oce ssen i.v.m. Atlantis en Mi Amigo he bben uitgewe zen dat Vrouwe Justitia niet mals
is me t adverteerders op een illegaal station. Hoe kan men dus legaal aan reclame
ge raken? Een vroeger ideetj e van Mi Ami go ge eft ook hier de oplossing. En ook hier
komt de kat Y we er op de koord: Y hee ft nl. als tweede opdracht: een tijdschrift
uit ge ven. Dat dat nu bijna hoofdzakelijk handelt over de activiteiten van Radio Star
e n Radio Oceaan (zonder die twe e te verwarren) is natuurlijk puur toeval én tevens
hun goed r e cht. Maar er is meer: dat blad bevat nl. ook de reclames in geschreven
vorm dewelke in gesproken, gezongen of gelijk welke vorm over de zender schallen.
Di e r e clame s worden tussen de Oceaan programma's gemixt aan boord van het schip zelf.
Aan het begin van elk Oceaan-programma of een re eks programma's wordt duidelijk
gezegd dat di e advertenties "gelezen" zijn in dat blad, zodat men dus de adverteerders van niets kan beschuldigen ve rmit s zij gewoon in e en tijdschrift adverteerden en
niet op een piraat. Dat men voor di e adve rtentie in dat tijdschrift de prijs van de
radio-annonc e s zal moeten be tal e n is natuurlijk to evallig (zoals altijd) en voor
zover ik weet mag elk tijdschrift vrij de prijs van zijn adve rtenties bepalen. Iemand
die dus wil adve rter e n op he t station zet dus gewoon een advertentie in het tijdschrift en betaalt de volle prijs aan Y. En zo is het zaakje rond en waterdicht.
Er zijn nog we l enkele de tails zoals het feit dat men de Oceaan-programma's per uur
zo'n vijf minut e n korter zal knipp e n om alzo plaats te maken voor advertenties en
da t bij Radi o Oc eaan ge en golflengtes mogen vernoemd worden, ook niet d.m.v. jingles,
dat z ou dan t en gepast e tijd e moe t e n geb e uren bij de aankondigingen van Radio Star
ze lf o f d.m.v. jingles ter afwi s seling van de reclamespots.
Zo zi e j e maar hoe je e en lo o pje kunt nemen met de wet, zonder die wet te overtretre de n. Indi en s orrnnige n door de ze bri e f zo fanatiek zouden worden dat ze er onmidd e lij k will e n me e van start ga an , ge lieve dan ni e t na t e lat en mij even te verwittigen
(dan d oe ik me e!). Als er l eze r s zijn die nog gaten zien in het systeem; dan moeten
zij da t e ve n laten weten, dan z i e n we we l hoe die kunnen opg evuld worden.
Rudy De Saedeleir Opwi.jk België
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De oplossing van de prijspuzzel was: MV MAGDALENA. Ui t de binnengekomen kaarten
werden weer drie winnaars getrokken:
3 singles gaan naar: Kees van Prooye n ui t Rijswijk in Nederland.
2 singles gaan naar: Jan Wi lkens ui t Eexter Zandvoort in Nede rland.
1 s ingle gaat naar: Greet Vandendorpe ui t Waregem in België.
Al Ie drie de winnaars ,worden van harte gefelici teerd me t hun prijzen. mocht jij dit
keer niet gewonnen hebben. de volgende keer meer succes.
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BESTE RADIOFANS.
Zo langzamerhand nadert de herfst. dus boottochten naar de zeezenders maken
is uitgesloten. Wij hebben dan ook besloten om een fi Immiddag te organ i se ren
in Scheveningen op lij oktober a.s. in het Seanewscentrum aan de Dr. Lelykade
waar wij fi l ms zullen draaien van o.a. Veronica. Noordzee. Carol ine en De lmare.
U ziet de mui terij op de Caroline. een il legal e bevoo rrading van de
Mi Amigo. de brand op de Mebo 2. de inbeslagname van de Aegir. etc. etc.
Wat kost deze fi lmmiddag? Indien u gireert. betaalt u s lechts f 6.50
(uw betal ing moet dan wel ui terl ijk 30 sept. a.s. in ons bezi t zijn) Aan de
zaal betaalt u f 8.50. dus door snelle betal ing bespaart u f 2.--. Wij nodigen
nog bekenden uit van de vrije radio wereld. U boekt door het geld te storten
op postgiro 4065700 tnv Stichting Communicatie te Amsterdam met vermelding: film.
Verder is nog steeds de Mi Amigo souvenirplaat leverbaar voor f 7.50 incl.
verzendkosten. Posters van Carol ine en Capital Radio zijn verkrijgbaar voor
f 7.50 in koker.
Wi I t LI meer weten. bel dan na 18 uur naar: 020-721141 Rob Ol thof.
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