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HctLe o vtUe.Ylde.Yl, i.n de. e.VlJ.,.:te. p.e.aaM wU 
i.k Á..e.deJte.e.n be.danke.n die. 0 Yl6 vti.e.uw j aaN.> -
IzaaJr..te.vt he.e. 6.:t 9 eó .:tlllVLd . H U .u., 0 ndo e.Vi.U j h 
om i.e.de.lle.e.n pV1-6 0 0 Vi.U j I<. .:te. be.danlze.n e.Yl 
wi.j wille.n he..:t dM .e.ang,!) de.ze. we.g doe.n. 
Name.11Zl Hal1Zl, Ton , Ge.It, PauR. Jan, Je.aYl
C.e.aude. e.nMYl hu he.{e. F Ite.wave. - .:te.am hu 
beóte. vOM de. jalte.Yl 80! 
Op nwnme.Jt 25 vaYl Flte.e.wave. he.bbe.Yl we. ve..e.e. 
.e.e.uke. Ite.al<..:ti.eó oYltvaYlge.Yl. Ve.{e. .e.e.zV1-6 
VOYlde.Yl hu VOOIta.€. .e.e.ul<. dat de. de.e.j a/JIJ huYl 
me.vti.Ylge.Yl op papi.e.Jt hCldde.Yl ge.ze.t. Hu w((; ~ 

a.t.e.eeYl j amme.Jt dat de ó oto '-6 i.Yl YlW11me.1t 25 
e.eYl bee..:tj e. -6.e.e.cht Walte.Yl ove.Jtge.l<.ome.VI.. Va 
I<.wam omdat eJt ItOnd de. j aaJtWi.M wVl.g wuvti.g 
tij d WM 0 m peJtÛ e.k.:te. 0 Û Û,!) uû;..e.m6 .:te. make.n , 
maalt he..:t zou te. te.chvti.-6 ch woltde.VI. om dat 
Vl.U a.t.e.e.maa.€. ui.;t .:te. .e.e.g 9 e.VI., .e.ate.Yl we. ho peVl. 
dat de. óotopagi.Yla' <I YlU we.eJt bue.1t zij Yl . 
IYl di.;t Vl.ummeJt he.bbe.Yl we. uVl.dwjl<. de ui.;t
<I.e.ag vaYl de. e.nquête. e.n de. ho06dnoot i.6 
di.;t k e. e.Jt e. e.VI. i. Ylte.Jt vi. e.w m U Rob Hu dIJ 0 VI. e. VI. 

P au.€. de. Wa . E e.Yl eJtg .e.aVl.g .{.Ylte.Jtvi.e.w , maalt 
we.{ opeVl.haJt.:ti.g! KLj di.;t i.YlteJtv,Le.w vi.Vl.dt u 
e.e.Yl adve.Jtte.vt.:ti.e. vaYl de. StichtiVl.g Me.dia 
Commuvti.ca.:ti.e. vool!. de. e.{pe.e. "Ze.e.ze.Ylde.JlJ., 
1978-1979". He..:t WM de. be.doWYlg dat ~ ue.Jt

bi.j e.e.vt a6be.e.{ding vaVl. de. hoeó ,zou IwmeVl. , 
maalt die. WM VI.Og vti.u k.e.aalt . b-tj he..:t te.l!. 
pV1-6e. gaaYl vaYl de.ze Flte.e.wave.. Vaaltom vi.n.dt 
u e.e.VI. noto van Vi.Jt11. Kui.;te.1t i.yl, de.ze. adve.Jt
.:te.vt.:ti.e. VOOIt dit .e.aYlge. -tYlte.Jtv-te.w komt hu 
Itadi.o.e.ooboe.k te. ve.ltva.t.e.e.n., maalt za.€. .{.yl 
hu vo.e.ge.Vl.de. YlW11me.1t e.x.:tJta aaYldacht kJti.j
ge.Yl. Ook zu.e.t u nog dtUe. we.ke.VI. op de TROS 
paJtade.p.e.ate.n e.VI. NCRV óavoJti.e..:t6chi.jve.Yl vaYl 
1979 moUe.Yl wachte.Yl omdat we. e.e.Mt wat 
Ite.al<..:ti.eó p.e.aaM e.yl op he..:t aJt.:ti.ke.{ van Hal1Zl 
e.yl Pau.€. JaYl ui.;t Vl.W11n1e.Jt 23, "de OYlhe.U<le. 
be.J.Ylv.e.oe.diYlg doOIt de. Ne.de.Jt.taYldiJe. omltOe.pe.f1! 
VeJtde.Jt i.yl di.;t YlW11me.1t de .e.aaMte. ove.Jtde.n
I<.i.YlgeVl. ui.;t AmVli.l<.a vaVl. HaM Hooge.YldooltVl.. 
Wi.j wille.VI. Hal1Zl Vl.ogmaa!<l be.daVl. I<.e.Yl VOOIt hu 
<lchtUjve.Yl van de.ze 4 ze.e.Jt i.Ylte.Jte.-6<1aYlte. 
aJttil<. e..e.e.VI. . Voo It de Iteó t i.<I F Ite. wa v e. we. eJt 

gevu.€.d n1U a.t.e.e.Jt.e.u aJt.:ti.ke.{eYl , vti.u zove.e.t 
vti.e.UW<l ui.;t Hi..e.vV1-6wn, maalt dat komt w e..e. 
we.e.Jt ove.1t dtUe. we.ke.VI.. Ve.e.{ .e.e.e.-6p.e.e.~e.Jt. 
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ARTIKELEN VAN/OVER CIJFER ARTIKELEN VAN/OVER Cl J FER 

Radi 0 Carol ine 8.7 Televisie • Nede rl and 6.7 In 

Radio Mi Ami go 9.1 Televisie • België 6.6 In 

Radio Delmare 8.2 Televisie Algemeen 4.2 
Landp i ra ten 6.8 Techn i ek 7.2 . 

Radi o • Nederland Het dagboek RNI 9.7 In 7.2 van 

Radio • In België 5.6 He t dagboek van MV Mi Ami go 9.8 
Radio • de rest van Europa Technische rubriek 6.8 In 8.3 , 

Radio in Amerika 9.2 Radio Logboek 9.7 
Radio A I gemeen 8.7 Ziekenomroepen 7.7 
CB-Informatie 5.1 

Hoofdart i ke I en bij voorbee I d 
8.0 over de commerciële radio 

DX-n ews 8.8 Kanttekeningen 5.3 
Beste lezers, na vele uren van rekenwerk zijn nu dan eindelijk de resultaten bekend 
van de door ons gehouden e nquête. Uit bovenstaand overzicht blijkt welke gemiddelde 
cijfers te voorschijn zijn gekomen uit Uw gegevens. Duidelijk blijkt dat de nieuws
berichtgeving over de zeezenders en het radiologboek veruit naar voren springen wat 
betreft de populariteit, ondanks het feit dat we een radioblad zijn en geen zeezender 
blad zoals b.V. het Caroline Clubblad of M.A. Fanclubblad. Wat betreft het cijfer 
6.8 voor het nieuws over landpiraten kunnen we zeggen dat we zoals U vanaf het vorig 
nummer heeft kunnen zien we meer aandacht zul l e n besteden aan de landpiraten en wan
neer U iets te melden heeft U dat altijd kwijt kunt op een van onze postbusadressen. 
Echter voor die mensen die alleen geinteresseerd zijn in het nieuws over landpiraten 
kunnen wij U verwijzen naar het Free Radio Magazine. Hetzelfde geld ongeveer voor 
de 5.6 over radio in Belgil. Wat betreft de uitgebreide informatie over radio in 
België willen wij U verwijzen naar Radio Visie. Als redaktie van Freewave willen we 
gewoon niet te uitgebreid ingaan op zaken die in andere bladen uitgebrei d e n goed 
worden behandeld, daar je dan te snel een kopi e van elkaar wordt. De meest uit h et 
oogspringende gemiddelde is wel de 9.2. voor de Amerikaanse radio, hetgeen ons goed 
doet daar wij het enige Europese blad zij n die de Amerikaanse radio in een de rgelijke 
grootte behandelt. Velen van de lezers vulden op het enquêteformulier in dat ze nog 
mee r ni euws uit Amerika willen zien. Dit kunnen we echter niet doen daar dan andere 
rubri e ken in het nauw zouden komen. Wat betreft het 5.1 getal voor het CB nieuws 
kunnen we stellen dat binnenkort wanneer de 27Mc vrij komt er uiteraard ook meer 
ni e uws te brengen is. Televisierubrieken worden niet zo hoog beloond, wat echter ook 
wel duidelijk is. We zijn een radioblad e n niet een televisieblad. Wat betreft de 
rubrieken Techniek en Technische rubriek zijn ook vele vragen gekomen of het niet 
mogelijk is voor de redakti e om een vragenrubriek te openen. Wel dat kan zeer zeker 
en als U vragen heef t schrijf het ons. Kanttekeningen valt ook enigszins uit de boot, 
iets wat ons niet geheel duidelijk is. Misschien dat we het iets kunnen opvijzelen 
door dat deze rubri ek , di e naar onze mening altijd voortreffelijk door Jac Zom werd 
geschreven, nu in handen is van Paul Jan de Haan. De gemiddelde l eeft ijd van d e le~( ! r 
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ts hoger dan we hadden verwacht, n.l. 26.3 jaar. 71% van de lezers heeft ge hoor ge
geve n aan het invullen van de enquête. Nog een aantal zaken zijn te behande l e n die 
voortgekomen zijn uit het onderzoekje. Allereerst de populariteit van de vers ch i llende 
bladen. Hierbij de cijfers: Fre ewave 53,3%; RadioVisie 37,8%; Free Radio Mag a z ine 
1,1 ~ ; Radio News 1,6%; Veronica blad 0,3%; Monitor 0,3% en geen mening 2,6 %. 
Duidelijk naar voren gekomen is dat als hoofdoorzaak van de populariteit van Free
wnve de snelheid van frequentie van grote invloed is geweest. Wat betreft de inhoud 
kan rustig worden geste ld dat men van mening is dat Radio Visie en Freewave op ge
lijke hoogte staan. Andere bladen welke door de lezers worden gelezen naast de 
eerder genoemden zijn: Victoria, Humo, T.V. Express., Muziek Express, Caroline Club 
blad, Delmare Clanblad, Hitkrant, Offshore Echos France, M.A. Fanclubblad, New 
Waves, Funkschau, Vrebo, Motorblad, Joepie, BDXCblad, en de Vara gids . Verder nog 
vele andere bladen en kranten die niet rechtstreeks betrekking hebben op radio. 
Naast de cijfers zijn er heel wat wensen binnengekomen waarvan we enigen die meerdere 
malen zijn gebracht in het kort zullen beantwoorden. Over de Commerciele radio in 
Engeland werd gevraagd of we ' ook in de toekomst iets gaan brengen over andere vormen 
van commerciële radio in Europa. Hierover zeer kort: Ja. Men wil het logboek uit
gebreider behandelt zien. Iets wat gewoon niet mogelijk is. U weet waarschijnlijk wel 
dat we het blad uitbrengen als een hobbyobject en dus ook overdag ons n ormale werk 
hebben. Hierdoor kunnen we dan alleen radio beluisteren wanneer we vrij zijn en ver
der moeten we het hebben van tips van andere radio-enthousiasten om tot de samen
stelling van h et logboek te komen, Gaarne begrip daarvoor. Men wil in de toekomst 
meer interviews met (ex) deejays waaraan we zullen gaan werken. Enkele lezers vroegen 
of we de puzzel er niet uit kunnen gooien, daar we geen puzzelblad zijn. Ook hierover 
even iets. De puzzel staat altijd op de achterkant van Freewave. Dit is een omslag 
pagina waar je nooit nieuws op hoort te brengen. Dus eigenlijk een verloren pagina 
dus het is altijd fijn door dit te vullen met een puzzel e.d. Trouwens uit de vel e 
oplossingen die we telkens krijgen blijkt dat het merendeel van de lezers het onder
deel wel ziet zitten. Een aantal lezers vroeg of het blad niet dikker kan. Wel dan 
zou de kosten hoger worden en zou U de lezer meer moeten gaan betalen, hetgeen voor 
velen zou betekenen dat men het lidmaatschap moet gaan opzeggen. Ook de vraag of 
Freewave niet in kleur kan is met hetzelfde antwoord op te lossen. Ook is de vraag 
binnengekomen om nog meer News News te brengen. Echter ook hiervoor geldt dat het 
dat we slechts één pagina kunnen besteden daar anders andere rubrieken in het nauw 
komen. Ook werd de vraag meerde re mal e n gesteld of we in de toekomst naast het RNI 
en Mi Amigo dagboek ook een Veronicadagboek gaan brengen. Wel dit gebeurt zeer zeker 
maar ik zelf persoonlijk b en hier al meer dan een jaar mee aan het werk. Zoals U 
zult begrijpen kost dit ontzettend veel researchwerk alvorens het dagboek kompleet 
is. Velen vroegen of het mogelijk was te adverteren in het blad. Wel als je iets te 
ruilen hebt, te vragen etc, kun je dat ten alle tijde kosteloos laten plaatsen. 
Dit geldt niet voor commerciële advertenties waarvoor de tarieven staan genoteerd 
op pagina 1. Een vraag of we een tape service kunnen starten kunnen we helaas niet 
bevestigend beantwoorden, daar we eerder problemen hadden met het aanbieden van tape s 
in Freewave met het Belgisch Auteursrechtenbureau. Wat betreft het probleem tenslotte 
van die abonnees die in vooral België het blad te laat ontvangen kunnen we stellen ! 
dat we dit probleem aan de Belgische PTT hebben doorgespeeld. Wel we hopen dat wij 
U in de 80er jaren met even veel plezier het nieuws op het gebied van de door U ook 
geliefde media kunnen brengen zoals we dat ook i n de 70er jaren gedaan hebben. 

Hans Knot. 

MOEILIJKHEDEN ROND RADIOUITZENDINGEN OLYMPISCHE SPELEN 
Er is bij de omroepen verschil van mening gerezen over de radio. uitzendingen van 

de Olympische Spelen in Moskou later dit jaar. De NOS wil eveneens als 4 jaar geleden 
tijdens de Spelen in Montreal een soort radio-olympiade maken. Natuurlijk komt dan ook 
het probleem van de horizontale programmering om de hoek kijken. De NOS radio heeft hier 
zelf uiteraard geen zentijd genoeg voor en ook de zwevende zentijden die de NOS bij 
de omroepen heeft is bij lange na niet toereikend. Men heeft nu aan de omroepen vOor
gesteld om het programma door de gezammelijke omroepen te laten verzorgen via Hilver
sum 1. Men wil van 10 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond in programmablokke n 
vun 2 uur de programma ' s gaan verzorgen. Vooral bij de AVRO en de VARA stuit men op 
grote programmatische bezwaren. De enige oplossing lijkt dat de VARA en de AVRO tijdens 
de Spelen op onregelmatige tijden uren krijgen toegewezen, iets wat niet ten voordele 
vun de luisteraars zal zijn. We houden jullie op de hoogte. 
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kijkje in de Clyd e studio in Glasgow. 

31 dec . 73. l)r~ning van Radi o Clyde i n 
Glasgmv. 

19 fe b. 74. Openi ng van BR~IB Radio in 
Bi rmingham. 

2 april 74. Opening var, Pi cadilly Madio 
i n ~ia n cllès t e r. 

10 a pril 74. Na cc n regeringswis se lin g van 
CO llS l'rvati e vt'n naa r labou r kondigt deze 
dl' a pr i c h t in g aan van ee n comi ss ie die 
dl' t oe komst van radi o e n t e l evi s i e, met 
in he t bij zond e r l okale- radio, moe t on 
dè rzoc!<c n e ll aallb e v ~ li ll ge ll doe n ove r 
d ~ ve rd e r e o r galli s ati e van de media. 
li e t i s beke nd dat lab our ee n f e l t ege n
s t an de r i s van comme rciël e radi o e n t v) 
~ " da t ze d ~ l' l,id i gc on twikke linge n 
zull e n tra ch t e n a f t e r emmen. üaa r ent e 
ge n zal de BUC mee r conc ess i es krij ge n 
da n bij de con se rvati e ve n he t ge val wa s . 
Lat l' r ko ~ i k Il i c r nog op t 0 ru g . 

ju li 1974 . IJ,' r ,'g ,' rin g dl"c lt mede in een 
b~ 1 ~ id s ' 1() t 3 o ve r d\' t oekoms t V a tl radi o 
e n t l.' l \'vi s Lc dal he t aantal lLR !; tati ons 
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tot 19 zal be perkt bli jven e n dan all ee n 
nog omdat ze de bouw o f r ealisatie e r
van niet me e r kunnen s t oppen. Er komt 
geen twe ede lTV, ee n eventueel vie rde 
net zou aan de BBC moe t e n worden toe
vertrouwd. De BBC bedankt hi e rvoor en 
zegt dat ze het al moeilijk genoeg heeft 
om de e indj e s aan elkaa r t e knopen. Des
ondank s dient de BBC ee n voorstel in 
tot uitbreiding van het aantal lokal e 
IlBC s tati on s . 

15 j uli 74. Opening van ~I e t r o Radio in 
Tyne -l.Jear . 

30 se pt. 74. Opening van Swan se a Sound .n 
Swansea. 

1 oktobe r 74. Ope ning van Radio Ha llam 
Sh e ffi eld-Rotherham. 

21 ok t obe r 74. Opening van Radi o City 
Live rpool. 

22 j an . 75. Ope nin g van Radi o Forti, in 
Edinburgh . 

19 me i 75. Op e ning va n Pl ymout h Sound 
Plymouth .. 

. 
In 

• 
In 

. 
In 



') jllni 75. Eerste r echtstreekse uitzendin
g"n van he t Brits lage rhuis via het ILR. 
lI " t gaat om ee n proe fp e riode van 4 weken. 

24 juni 75. Opening van Radio Tees in 
Tecss ide . 

2 ,juli 75 . Start van de IBA informatieser
vice Oracle (zi e april 73). 

J .juli 75. Opening van Radio Trent in 
Nottingham. 

4 augustus 75. Fees t bij de ITV want het 
i s 21 jaar geleden dat commerciële tele
vi s i e z 'n intrede deed. Zoals men ze lf 
zei :"\.Je zijn e indelijk volwassen!" 

16 sep t emb e r 75. Opening Pennine Radio in 
Brad ford. 

14 oktober 75. Opening Vi c tory Radio in 
Port smouth. 

24 oktober 75. Opening Radio Orwell in 
Ipswich. 

12 decembe r 75. In gebruikname van de 
eer s t e televisiezender op de Orkney ei
land en t en noorden van Sch otland. Me 
t een in kleur natuurlijk. 

f eb ruari 1976. Het IBA v erle ngt alle li
centies tot eind 1979. 

8 maart 76. Opening Thames Valley Radio 
in Re ading. 

16 maart 76. Opening Downtown Radio in 
Dublin. 

12 april 76. Opening Beacon Radio in 
Wolverhampton. Dit vervolledigt h e t 
voorlopi ge ILR ne twe r k met 19 stations 
in 18 zones. 

juni 76. De PTT maakt bekend dat e r nu 
mee r kleur-tv-toestellen in gebruik zijn 
dan zwart-wit-toes t e llen. 

23 juli 76. Grampian Te l evision opent z ' n 
zende r s in de outer Hebrides, een e ilan
dengroe p t e n westen van Schotland. 

26 juli 76. In ge bruik name van de kl eu
renzenders op de Kanaa l eilanden. Alle 
14 ITV zone s ontvangen nu programma ' s 
in kleur. Om het signaal naar deze e i 
land engroepen te sturen hebben de IBA 
ingenieurs een specia l e compute r ge 
stuurde antenne-ontvangstinstallatie 
moeten uitdokteren om a ll e int erferen
tie van con tinentale ze nde rs te kunnen 
elimineren. 

17 decembe r 76. Voo r het ee rst kunnen nu 
ook de Shetland ei landen naar de t e l e 
vi s i e kijken . Hie rdoor is meteen h e t 
mees t noordelijke punt van he t Ve r enigd 
Koninkrijk bediend. Programmamaatschap
pij is Grampian Te l evi s ion. 

24 maart 77. Publicatie van de besluiten 
van he t Annan Comite naar de toekomst 
van radio en televisie na onde rzoek van 
zowel BBC als IBA's voorstell en ter ex 
pantie. He t rapport verwijt de BBC dat 
ze toekoms tige lokal e radiostations wil 
ves tigen in de s t eden waar r eeds ee n 

-

ILR s tati on werkz aam is. De BBC s tuurt 
dus af op een popularit e itss trijd di e 
ze nooit kan winnen, aldus het rapport 
hetwelke de luiste rdichtheden aanhaalt. 
Hieruit blijkt dat in steden me t ILR 
stations deze n als de drukst beluister 
de stations naar voren komen, gevolgd 
door Radio 1, Radio 2, en als allerlaa~ 
ste BBC Local Radio. Het rapport wij st 
erop dat het lBA stations wil plaatsen 
juist daar waar het medium radi o nog 
minder bekend is of minde r druk wordt 
be luisterd. Het rapport stelt voor zo
we l ILR als BBC Loca1 Radio stations op 
te voe ren, naar de oorspronkelijke 60 
voor het lLR en naar 29 voor BBC Lo ca1 
Radio (nu 14). He t rapport stelt ook 
voor he t vierde in t e voeren ne t aan 
he t lBA toe te vertrouwen. 

30 juni 77. He t lBA maakt z 'n r eacties 
over het Annan rapport over aan de r e-

• ge r1ng. 
17 novembe r 77. He t IBA be gint ee n studie 

ove r de r ealisatie van een omroepssatel
lie t die gans Groot Brittanië van rad io 
en tv signalen za l moe t en voor zien. De . 
studie bekij kt de t echni sche details en 
de implicaties op de toekomst van de 
omroepen. Deze st ud ie is nog alt ijd aan 
de gang in samenwerking met diverse 
Europese insti tuten. 

21 decembe r 77. Het IBA publicee rd haar 
l aa t st e gedrags code voor r ek l ameuitzen
dingen waari n nu ook aandacht wordt be 
steedt aan radioreklame . 

He t vi e rde en laatste dee l van deze serie 
in ons vo l gend nummer' J Cl d T k ean - au e ae ae r t 

VERENIGING VOOR PROGRAMMA FANS 
De V.P.F. ' Ve r enigin g voo r Pr ogramma Fan s ' 
i s een nie uwe organi s ati e die zi ch be zi g 
houdt me t he t f enomeen Radio. Er word en 
20 nummer s pe r jaar van he t bl ad ET (H)ERTJE 
ve r s preid, boord evo l met informati e ove r 
radio en he t achter de schermen werk van 
de rge lijke organisati es . Voor 300 Bfr of 
f 20,00 ben j e lid voor een jaar, maak j e 
kans om gratis één van de 20 polshorloge s 
te winnen, di e onde r de l e den verloot zu l
l en worden, maak je kans om opnames van 
zeezende r s, T-Shirts, sticker s en derge 
lijken mee r t e winnen. 
Ook zoeken we naa r nationa l e en interna
tionale medewerke r s voor all e br anches. 
Voor inlichtingen en be talingen: 
Dhont Albe rt, Zingemsesteenweg 88, 
9760 Huise, Be lgië. 
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Om a Ue r'odde Zs nu eens voorgoed ui t 
de wereld te helpen, r ondom hun 
periode bij Radio Caroline, hebben 
Paul de Wit en Rob Huds on bes loten 
tot het geven van een inter'view aan 
alle drie de bekende radi obladen, 
RadioVisi e , FRM en Fr'eewave . 
Als ee r'S t e was ons blad aan de be urt 
en hier' lee s j e het resultaat van he t 
inter view van Ton van Draanen me t Rob en Paul . 
TvD: Laten we bij het begin beg innen. Paul, 
ho e ben jij zo in de zeezender-business verzeilt 
geraakt? 
PdH: Ik heb Rob Hudson leren kennen in de zomer van 
1978, toen i k me t vakantie in Playa de Aro was. Toen 
ik daar op ee n avond in een bar zat herkende Rob mij, 
omdat hij mij eens aan he t werk had gezien in Amsterdam me t mijn 

• 

drive -in show. We raakten aan de praat en dri e pilsen late r waren we dikke vriend en, 
omdat onze gedacht en over radio v ee l overeenstemming vertoonden. 
RH: Het was zelfs zo, dat als Radio Hi Amigo nog was blijven uitz ende n, Paul al voor 
Radio Hi Amigo gewerkt zou hebben. Want wat veel mens en ni e t weten is dat Paul de 
Hit in de bovenstudio in Playa al een ochtendprogramma voor Radio Hi Amigo had opge
nomen. He t programma is echter nooit uitgezonden, maar men vond hem wel een goed e dj 
voor he t station. 
PdW: Haar in ieder geval, t e rug in Nederland zijn Rob en ik bevriend gebleven en 
iede r Iveekend was het Rob die zei "En nu moet ik weer naar boord " , wat weer niet 
doorging omdat Belgische kollega's hem in de steek l ieten. 
RH: Dat waren Patriek Valain, een patatboer uit Gent e n ee n zekere G., een aardige 
man. Deze twee waren verantwoord e lijk voor de bevoorrading van }[i Amigo, iets wat 
zij ook bij de Magdalena op ee n jammerlijke manier hebb en voortge zet. Overigens over 
de periode juni/augustus/s ep t embe r 1978 moet en zij nog een bedrag van 15.000 gulden 
uitbetal en aan o.a. Johan Vi sser. Maar e r waren moeilijkheden me t de justitie, Radio 
Hollandia zou waarschijnlijk vanaf de Hi Amigo gaan uitzend en, ik zat me t studiepro
blemen. Eigenlijk was het een hee l komplex van faktoren, waardoor ik eigenlijk niet 
t erug kon e n zodoende we rkt e ik bij de drive-in show van Paul om toch geld te ver
di enen. Ja, en toen ging Radio Hi Ami go in oktobe r 1978 uit de lucht en was mijn 
zee-avontuur afgelopen. Stil zitten kon ik ni e t en we zijn toen met wat vrienden de 
landpiraat "Radio Unique" gaan opzett e n. 
PdW: He startten met dit eerste Nederlands e 
en he t duurde tot het moment dat we wist en, 
tot april 1979. 

illegale kabelstation in december 1978 
dat ons nieuwe zee-avontuur begon, dus 

RH: We waren in tus sentijd al dive r se mal en door divers e personen benaderd, die een 
ni e uwe zeezende r wilden beginnen, maar dat waren meer jongensboekdromen. 
PdH: Dat is mi ss chi en we l even aardig om t e vertellen, dat verklaart mis schien ook 
wel de vre e mde r eakt i e van Gerard van Dam. Wij hadden in januari 1979 kontakt gehad 
me t Gerard en zijn De lmare - c lan. De bedoe ling was om vanaf de Scheveningen 54 ee n 
zeezend e r t e beginnen, maar het ging fout omdat de Scheveningen 54 naar binnen werd 
gesleept. We hadden Gerard nog bedankt voor zijn vriendelijke samenwerking, maar 
toen hij ons in april via Caroline hoorde , vond hij dat niet zo leuk en heeft Rob 
en mij al s zondebok afgeschilde rd, door allerlei domme verhaaltjes in zijn De l mare 
fan c lan blaadj e t e schrijven. I e ts wat wij onbegrijpelijk vonden, want wij hadde n 
hem nooit een rotge intje geflikt, maar hij dacht dat wij de grote animators achter 
Caroline waren, dus wilde hij ons even flink door de bagger hal en. 
RH: Acht e raf ben ik blij dat ons projekt me t Gerard nooit is doorgegaan, want h ij 
heeft inmidde ls wel tot dri e kee r toe bewezen, dat hij niet in staat is om een goed 
station op poten te zetten. Radio Unique draaid e intussen vrolijk ve rder en toen wij 
vanaf 15 april via Caroline te horen waren, kon Gerard dat ni e t zo goed verwerken 
en heef t als wraak de apparatuur van Unique 2 weken later weggehaald. De mensen di e 
met dit sta tion waren doorgegaan bes loten om e r maar mee te stoppen. Het was wel een 
unieke situatie op 15 april, want Pa uI e n ik waren zowel via Caroline als Unique te 
horen. We hadden zelfs hetz e lfde shure -shot als Radio Unique op die dag. Routine day 
van Klaatu, hoewe l bij Unique hee tt e het de "di sco -giant". 
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TvD: Het blijkt dat jullie niet d e grot e j ongpn. achter ' d e hèrnicuwde o pe ning van 
Caroline waren. want in de voriSP Frepwave d c d li e rman de GraaE al een boekje open 
o~er de hele gang van zaken. 
PdW: Dat klopt inderdaad, wat He rman gesch n'vcn heeft, alleen wat hij sc hreef ove r 
di e twee dj ' 5 die al hun geld zouden hebb en gl'krege n (ik denk dat hij o ns daarmee 
bedoelde) is niet waar, want ook Hare Ja e obs en Ad Roberts hadd e n al s ee r s t e al hun 
g~ld gehad. Ad i s toen ook d e man gew~e"t die () I'ze .proteststakin g I,eef t gebroken 
door terug te gaan . • 
lUI : Om nog e ven terug tp komen op he t begin van Radi o Caroline. He rman was dus bena -

, 

derd doo r een Ne d e rlands," zakenman om l'en Nl'dl'rlandsc service van Radio Caroline t e 
s tart e n, maar naar mijn idee i s het toch tt· S Il l!l gegaan. He t wa s beter geweest orn 
ee rst ee n pcrfclttc organisatil' (lP po t en te zl'ttcn, wairdoo r c r geen blunde r s kond e n 
word e n gemaakt. He t begal' allemaal wc l Jeuk, WL' kregen positieve r e akties in de per s 

··· zeke r tOe n wc op SO KW kwamen, het dj bes tand '''L ' rd uitgebreid met Re né van Eist,. 
Nare Jacubs ~n Jcroc l1 Wo clw.:Jte r. Al mè. · t al bl'gón he t l;c n aardig station t e worden ,>, 
·voo ral in dl' zomer toen Johan Visser ', Hare, Paul e n ik aan boord war'en . "ll~ da c ht dat 
\y'l' ~ tlH.'n \";l'l L'l'l1 ,go e d prn[('SSiOll('el radi os tation war e n , zonder enge Pli "Amig'o comm c r 

. ci:Jb c.q. plugptalL' I) (' " wc' d"dL'n dat to c h mc t d <,z(' lfd c slcel)tc apparatuur op de 

:IV ~Ii Amig o. . . , 
Pt.J\.J: N.J L'VI1 ti ,jd blel'k " di.' Nl 'dl'rlandse z ak e nman niet mee r _4an "zi ,jn h ogc' vcrpliciltin-
g l' ll l l'gl'lluvc r ROIl.:lll , O Ra !lilly tv kunnen v u ldoen -cr kwam t~ weini.g ge ld bi nnl' 11- en 

I~OIl.1ll i".l ' i " Oan nHh ~ t vr l11.Jar l'l'n komp.:1gnon b~ . ikonll'n die we l geld binn c'll kan ,bre nge n," 

TOI'Il i~ dil' I}l ' l g is c ll l' drive-ill sho\.J l'xploÎ.tant, \.J,:1",:).r He rman h e t ove r had, bijgl'kome n 
dil' ,' , ' 11 hoop rl'klLlll1v s r, ~ g, 'ld ,', l1lh ~ wl' L di e flinl< beneden de prijs we rd e n v e r kocht , En 

bi ,i \{Iln;ln Î. :-; IIl'l ZoO dat d "gl'lh' di e het nh'(!st~' ~. g('l.d binn e n brengt ook het mee st re 
vl'rl \' I L\.'1l IIl'l'fl, I k nHll'L L't' r lijk Zl'ggl' ll dat di.l' lh'·l'g c r t oc h maar vo o r gezorgd hl 'v fl 

ual l'r Vll I dlll' Il Ul.' o l i ", vovc!:-;l'l e n w e t ~ t ik vl 'l.' l \.J;JS (l il da t is toch we l èrg bclangri .jk 
Vlll) r l.' , '1l Zl' ll d.s cl! i p , 
TvU: Toch i s II\'l .i ~ l lllllh' r . da l doo r dl' komst van die Bl! l g , wee r v an dil' l>elgisclll' 
COl1lllh'r c l.al s \. '1\ p lu g pla l " 11 \.J\' r dl' li ui lg \' z-o nd e ll , \.Jaardoo r Ca r o l i ne op Rad i o Hi Amigo 
lil I lJ77 b l 'gl )!l l\.' li ,i kv!! . 
I~II : II L~ t i s hv -Il'maal I\ Î ... 'l L' r g a l s er 13 ~ l gisc il c r e k l ames worde n ged r aaid, als z e maar 
'lP l.' , '-tl g-ovth' N\.'dl'rl:m,ds\.' 11I~HliL'r \.Jo r d\.!11 i ng.csprokc n e n toen wi j bi.] Caroli..ne z at en 
z\lrgdt' ll \v-i .i daar w,' l vour, Ikt \.Jarvil niet mVl'r va n die enge s potjes die Patriek 
V:I Lain a l tijd i.l1spr~lk, Ik mOel \.Je l zeggen dal ik de comme rcials nu allemaal op el
i \ ~ l ar vind Lijk,'n Vil ,'r \.J'lnJc ll l'r o"k te v ee l achter e lkaar gedraaid, soms we l Zl'VL!n 

s luks . • ------------- - ---- --------

Delmarel92 .. 

~ "._ ~ , , 
. > ' f - . -. ''' - '--.~.~_._ 

lt -; 
f , . 

• ", , ) , , 

• 

, 

• 

Deze documentaire laat je het allemaal nog een keer 
beleven: de inbC',lagname van Delm.HC' apparatuur. de 
close-down van Radio MI Amigo in oktober 1978. de 
heropening van Rad iO Caroline in apnl1979 en Delmare 
in juni 1979. Alle laatste Caroline en MI Amigo Jingle, zijn 
op studio kwaliteit te horen en het geheel wordt aan 
elkaar gepraat door Rob Hudson en Paul de Wit. ·die 
samen met Rob O Jthof. Ton van Draanen en Piet Treffers 
voor de produktie.zorgden. Deze docu mentaire. op elpee. 
kost f 19,95 en is te bestel len bij de Stichting Media 
Communicatie, Postbus 53121, 1007 RC Amsterdam . 
Postgiro 4065700 

Stichting Media 
Communicatie 

• 

-- --
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PdW: Een van de r edenen waarom wij overhoop lagen met de direktie, was dat wij Il~t 

ni e t verantwoord vonden om bijvoorbeeld 20 commercials in één uur te draaien. Wij 
vonden dat afbre uk doen aan de kwalit e it van het station. Caroline was opgez e t als 
muziekstation en dan moet je ook veel muziek laten horen. Wij hadden een strak for
mat, het nieuws was altijd op tijd en geen enge plugplaten. Dat wil niet zeggen dat 
we geen plugplaten wilden draaien. Wij hadden een afspraak gemaakt om bepaalde plug 
platen, die wij te slecht vonden te weigeren. Later bleek dat een éénzijdige af
s praak te zijn waardoor wat woordenwis se lingen ontstonden. 
RH: Toen Caroline als Nederlands station begon, al dan niet met Belgische reklames, 
hadden wij voor onszelf het kriteria gesteld: plugplaten oké, maar niet te veel - t e 
vaak draai e n. Ja, toen kwam die Be lgische mijnheer die zei; we moet en geld hebben 
om olie te kopen en er is maar één mogelijkheid om dat te krijgen en dat is een be
plaalde plaat nog langer te pluggen dan dat we al deden. Dat moest natuurlijk we l, 
maar programmatisch. kond en we e r niet meer 100% achter s taan en dus pakt en wij onze 
bi ezen. 
TvD: Ik dach t dat jullie vertrokken waren omdat jullie ni e t op tijd werden betaald. 
Waar was he t geld gebleven uit de opbrengsten van plugplaten en reklames? 
PdW: Al he t geld was broodnodig voor de bevo orrading van he t schip. En als j e 
lijk lage tari even r ekent voor ee n commercial dan hou j e niet veel geld over. 
zeiden toen eer st het schip t e bevoorraden en dan pas geld naar ons. 
RH: De schulden aan ons waren onvoors t e lbaar hoog opgelopen. 
We waren allemaal op een avond uitgenodigd e n we zouden ons 
geld krijgen. Dat kregen we niet en toen heb ik een aantal 
kollega ' s zo kwaad zien worden, zoals ik ze nog 
nooit had me egemaakt. Toen i s eigenlijk de kogel 
door de kerk gegaan en wij zeiden toen dat we e r
mee ophie ld en. Ad, Herman en René ,,,aren ni e t op 
deze avond aanwez ig. Ad zat alleen aan boord met 
voldoende e t en en programmabanden. Paul en ik 
hadden hem daar goed ve rzorgd achter gelaten. 
We hadd en tegen Ad gezegd dat als er gekke 
d i ngen zouden ge beur en we hem e r onmiddelijk af zouden 
halen. Hij i s e r toen min of mee r zelf vanaf gekomen. 
We hadden Ad de hele gang van zaken uit ge l egd en hij zei 
dat hij ook stopte . Helaas brak Ad die belofte e n ging te
rug en spee l t op dit moment op ·een giganti sche manier Radio 
Roberts, net zoa l s afgelopen zomer bij Radio Mi Ami go, toen 
daar ineens Radio Eden weer verscheen e n dat vind ik e rg jam
mer, want Ad is een jongen waarmee we t och vee l hadden meege 

be la che
Wij 

maakt en dat hij dan op zo 'n manier zijn collega's in de steek liet, dat vind ik zo 
laag bij de grond . 
Pdw: Daarbij komt nog dat Ad pre t e ndeerde een vriend van ons te zijn. Hij had alle 
medewerking gek r egen als hij had gezegd "Jonge ns ik kan e r ni e t buit en ik wil terug". 
Geen probleem als hij overleg had gepleegd , maar hij heeft zich buit en i ede r een om 
laten lijmen met een paar flapjes papier waar Be lgische franken op s tonden gedrukt. 
TvD: Waarom waren He rman en Re né niet bij di e bespreking op die avond? 
RH: He rman i s een aardige j ongen maar van radio maken heeft hij ni e t vee l kaas gege
ten. Hij presteerde het een keer om het ANP en Mi Ami go ni e uws uit t e zenden. Het 
was als grap bedoeld maar bezorgde de organi sat i e hartkloppingen en op dat mome nt 
was hij al min of meer ont s l age n. Ik vind het wel een treurige zaak dat He rman nog 
steeds f 5000,00 sa lari s van onze Nederland se zakenman moet krijgen. Ook René van 
EIst hee ft nog wat t egoed van hem. René heeft tr ouwens zelf ontslag genomen. 
TvD: Ik begrijp e r nu ni e ts meer van. Door wi e werde n jullie nu betaald, door die 
Nede rlandse zake nman of do or di e Belgische drive-in show exploitant? 
PdW: Ik kan me dat best voorste ll e n, want he t zit vrij gecompliceerd in e lkaar. Toen 
wij in april begonnen we rden we a ll emaal door de Nede rlands e zakenman betaa ld. Toen 
die Be lg erbij kwam én Marc J acobs werd e r vert e ld dat Rob, Marc en ik door de Belg 
zouden worden betaald en Herman, Ad en René door Nederland. Ik had verhalen gehoord 
over de manier van be tal en van deze Be lgische h eer en di e waren ni e t zo pre ttig. He t 
is een aardige man, maar wat betref t be talingen kan j e be t e r ni e t afhank e lijk zijn 
van hem. Op ee n gegeven moment waren de inkomst en uit Ne de rland vee l minde r dan uit 
België, dus moest die Belg ineens alles betalen: tenders, eten, de dee jays en Konan 
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WL Id c· ll:JtllllrlLjk ook ee n ho op geld zien. Dat \,as 'na een tijd nie t mee r op t e br en
g,'n ('n daardoo r zij n de probl emen ontstaan, wat in oktober op ee n staking uitli e p. 
l'vU: rs hut nu zo dat jul lie met een kat e r terug zijn gekomen van dit noordz ee avan
t 11 U r? 
PdW: Nou ne e , ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om voor Caroline te mogen wer
kun. He t is een I, ee l ander asp ekt van radio maken. Ik deed al 3 1/2 jaar ziekenom
r nepwe rk e n dat is toch hee l anders dan een commercieel radiostation. Ik de ed ook 
rllscntheekwe rk e n acht eraf gezien had ik dat toch beter kunne n blijven doen. Ik v er
Ili e nd e daar vee l be ter mee dan bij Caroline. Ik heb er nog steeds ge e n spijt van, 
maar ik moet \;el zeggen dat he t me vanaf oktober nog niet gelukt is om op mijn oud e 
voet t e rug te komen. 
RH: Ik vond het een hele eer om bij Caroline te werken en ik heb het me t plezier ge
daan. Het is jammer dat we op deze manier gestopt zijn, maar het was onhoudbaar om 
voo rtdurend consessies te moeten doen. 
TvD : Wat is voor jullie nu de ideale manier van radio maken, moet het een soort 
Hilve r s um 3 zijn? 
PdW: Het moe t een alternatief zijn e n dat kan alleen als j e het op een goede profes
sionele manier aanpakt, me t de juiste me ns en, een goed format en een perfekt jingle 
pa kke t. In Neder l and hebbe n we na 31 augustus 1974 t e mak e n gehad me t H3 als nati o 
na le popzender. wil j e de lui s t e raar s in dat genre weghal e n en winnen voor ee n sta 
tion als Caroline, dan moe t je zorgen dat je ne t zo goed wordt a l s H3, dan gaan de 
me nsen misschien over sc hake l e n op vrijdagmorgen bijvoorb ee ld. He t i s dan de kunst om 
die mensen vast te houde n en dat kun j e alleen maar bereiken door konstant goede 
mu z i ek t e draai e n en ni e t de hele dag domme jingles. 
RH: Ik word dus echt ni e t goed als ik Fe rry Eden of Pe ter de Vri es hoor. In een 
artikel in RadioVisi e schreef Eden dat wij van verwaandheid naa s t onze schoenen lo
pe n, maar voor mij i s hij een e i genzinnige amateur di e het l iefst een hee l uur lang 
zijn eigen naamjingles wilt draai en. Bovendien is het een manne tj e waarme e totaal 
ni e t t e werke n valt. Toen Ferry aan boord van de MV Mi Ami go in juni 1978 wa s , had 
hij konstant ruzie met de he le bemanning. En als ik die ama t eur he t ni euws hoor l e 
zen, nou daar word ik echt ni e t goed van. Hij had in me i bij Caroline gesol liciteerd, 
maar di e vrij e r adio stij l van hem pastte totaal niet in ons format. Ook Pe t e r d e 
Vri e s is een j ongen die, als wij nog aan boord waren, nooit voor he t s tation had ge
werkt. Di e jongen draait halve platen e n domme ve rknipt e jingles die niets met het 
programma hebbe n. Caro line is voor mij nu wee r een domme piratenzende r, terwijl het 
zo goe d had kunnen blijven. 
TvD: Hoe zien jullie de toekomst? 
PdW : Ik we e t het ni e t, we gaan gewoon l ekker door me t Radi o Unique dat s inds een 
paar weken we e r op de Amsterdamse kabel te hore n is. 
RH: En we he bbe n die e lpe e " Zeezenders 1978-1979" voor de Stichting Media Communi 
ca ti e in e lkaar gezet omdat we he t be langrijk vonden dat e r een goede obj ec ti eve 
doc umen t a ire zou komen ov er de afge l open twee jaar, di e to ch we l een r evoluti e war en 
i n de he l e zeezender wereld. All es is te horen. De lmare fra gme nt en , interv iews me t 
Johan Ve rlneer, Marie Loui se en René de Leeuw . Leuke programma fragmenten en alle 
Ca r o line - e n Mi Amigo jingles van het afge l open jaar op ee n perfekte s tudio - kwa liteit 
e n ik wil i ede r een aanraden om deze documentaire te kopen . En wat de to ekomst be
treft , ach i k zie wel. I k heb nu een norma l e baan van v i jf da gen in d e week, ik doe 
drive-in shows, ma ak programma ' s voor Radio Un i que en ik ben dus een boek aan het 
sch rijven . Eigenlijk kom i k tijd te kort, maar dit l even bevalt me t och ook we l 
u it s teke nd. 

TR OS WIL MEER ZENDTIJD 
.---6 De TROS wil met ingang van I oktobe r 1980 een uitbreiding van haar televi-
D " oQ s i ezendtijd. Di e uitbre iding zou moete n ge lde n voor de vas t e ui tz enddag 
O:~ ~):O vanaf 15.00 uur. Dat s taat in een bri e f di e he t bes tuur van de TROS naar 

D . "d de minister van CRM hee ft ges tuurd. In de brief zegt de TROS t e hopen dat 
. 0 ee n ev entue l e t oewij z in g van ex tra zendtijd ook voor andere omroepen za l 

kunne n gaan ge ld en. Acht e r grond van de brief is, zoals ook in h e t sch rijven aange 
g<' v e n, dat volgens de TROS de t oekomsti ge ontwikke lingen (sat e llie t en, kabel etc) 
all ee n he t ho ofd kunnen worde n geboden door he t aanb od van de omroepen in Nede rland 
uit t e br e id en. Daarbij zoude n ook meer mogelijkheden moet e n worden gegeven tot he t 
make n van r ek lame . 
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Het dagboek van deMY. Mi Amigo 
24-2-1975 Mi Amigo programma's zijn nu ook te beluisteren op een aantal FM stations 
in de omgeving van Barcelona. 
25-2-1975 Mike Moorkens krijgt van Tack diverse dreigende telefoontjes daar vermoed 
wordt dat hij de pol itie getipt heeft over de studio's in Opbrakel. 
26-2-1975 Mike Moorkens zijn sollicitatie bij Radio Luxemburg wordt afgewezen daar 
hij langdurig bij Mi Amigo heeft gewerkt. 
2-3-1975 Vanaf vandaag houdt Stan Haag iedere zondagmiddag een kleine toespraak 
voor Radio Mi Amigo. 
3-3-1975 Een der Mi Amigo drive inn shows wordt vereerd met een bezoek door de 
Belgische Rijkswacht. Apparatuur wordt in beslag genomen. 
4-3-1975 Don Stevens, ex Vo ice of Peace , is nieuwkomer bij Radio Carol ine. 
6-3-1975 Roger Day, ex Carol ine deejay, legt beslag op Engels record non stop 
programma prese nteren . Hij z it 3 dagen achte reen achter de micro bij Piccadily Radio . 
11-3-1975 Naamsverander ing van Mi Amigo drive in show in Gerona drive in show. 
16- 3-1975 Onderhande lingen in Pla ya de Aro tussen Sylvain Tack en Veronica mensen 
om te gaan uitzenden onder de naam Rad io Veronica. Onderhandelingen worden na een 
21-tal dagen afgebroken om dive rse redenen . Het Nederlandse dagblad Het Parool 
verschijnt wel op de voorpagina met een artikel da t Veronica op 29 maart zou beginnen. 
24-3-1975 Pete r van Dam eindelijk van boord e n vervangen door ex-Atlantis dj Rob Rondor. 
24-3-1975 Cheetah 11, ex-schip van Radio Syd en eens stand-in voor Radio Carol ine, 
i s l ek geslagen voo r de kust van Gambia. 
28-3-1975 Steve Merikke, ex-Caroline deejay, nu werkzaam bij het lokale station 
Bradford Community als 'programme controler' . 
2-4-1975 Pagina groot interview met Lex Harding in het Parool over de Mi Amigo zaak. 
Lex zegt ondermeer: "Het ging mis met de onderhandel .ingen om verschi llende redenen. 
We k.lamen al gauw tot de ontdekking dat Mi Amigo volkomen i lIegaal in Spanje aan 
het werk is. Niemand heeft een officiele werkvergu~ning en dat verhaal dat Mi Amigo 
uitzendt via Radio Gerona is een wassen neus. Tack heeft één uurtje per dag op Radio 
Gerona gehuurd en daarvan kun je natuurlijk niet de hele dag een radiozender van 
bevoorraden". 
7-4-1975 In Engeland wordt een proces beëindigd tegen een persoon die een ship-to
shore-l ine onderhield met de Mi Amigo. [ 300,- is het gevolg. 
12-4-1975 De live presentatie van de top 40, welke enige weken terug weer was inge
voerd bij Mi Amigo komt weer te vervallen. 
24-4-1975 Nieuwe Caroline deejay is Allen Simons. . 
2';-4-1975 Mike WeIl Garland, beter bekend als Mike the Poet (Radio Seagull) komt bij 
e,' n au to on..ge 1 uk in 1 ta 1 i ë om he tIe v.en. 
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26-4-1975 Laatste Rob Rondershow te horen via Radio Mi Amigo. 
27-4-1975 Een nieuw programma iedere zondagmiddag bij Radio Mi Amigo i s het pro
gramma "Voor of Tegen". Prese ntati e Peter van Dam en Joop Ve rhoof. 
10-5-1975 Iedere zaterdagmorgen nu een sport programma van 10 tot 10.20 uur in de 
presentatie van Johan Willem en Friso Kapel bij Mi Amigo. 
13-5-1 975 Ge ra rd van Dam (ex Carol iner) fai II iet verklaard in Den Ha ag. 
19-5-1975 Top 100 a ll er tijden door Mi Amigo uitgezonden . 
27-5-1975 Nieuwe presentatrice bij Mi Amigo is Nikki 'Miche ll e ' Haag. 
2-6-1975 Mi Amigo winkel in Playa wordt off ici ee l geopend. 
3-6-1975 Door hevig hagelbuien op de Noordzee ontstaat behoorl ijk schade aan boord 
van de Mi Amigo. 
4-6-1975 Rob Ronder nu tijdel ij k werkzaam a l s technicus in de studio's te Playa 
14-6-1975 NieLWe Radio Caroline deejays zijn : Phill Mit che ll en Calvin Carter. 
16-6-1975 Op de zondagmiddag nu de Billboard top 100 te beluisteren in de presenta
tie van Bert Bennett. Het een en ander wordt gesponsord door Coca Cola 
19-6-1975 Diverse programma's van Mi Amigo worden nu in een discotheek, de Pascha, 
opgenomen. Deze disco is ook eigendom van Tack . 
21-6-1975 Bij Radio Carol ine nu i edere zaterdagavond de LP top 50 te beluisteren. 
25-6-1975 Spangles Muldoon, ex Radio Carol ine en RNI, nu werkzaam bij Radio Luxemburg. 
29-6-1975 Voor de laatste keer het programma "Voor of tegen" te beluisteren op de 
zondagmiddag via Radi o Mi Amigo. Het een en ander sloeg niet aan bij de luisteraars. 
1-7-1975 Pl aten release in België. Playa de Aro gezongen door Erik Marijsse. 
2-7-1975 In de jul i editie van Muziek Express aandacht voor Radio Carol ine en Radio 
Mi Amigo in een verhaal geschreven door Lion Keezer. 
6-7-1975 Een nieuw programma op de zondagmiddag bij Radio Mi Amigo is "Groeten uit 
Playa de Aro" in prese ntatie van Michelle. 
30-7-1975 Kontrakt met Coca Cola verbroken daar deze de top 100 wilde laten presen
teren door een Amerikaanse deejay in plaats van door Bert Bennett. 
30-7-1975 Tony Allen nu te beluisteren bij Radio Forth in Edinburgh. 
18-9-1975 6 man, inclusief deejays Andy Archer, John B. Maier staan terecht wegens 
overtreding van de M.O.B. voor de Southend Magistrates Court. Boetes worden geheven 
variërend van [ 50,- tot [ 100,-. . 
20-9-1975 De Beatle top 30 wordt vandaag via Mi Amigo uitgezonden in de presentatie 
van Joop Verhoof. 
29-9-1975 Roby Duke is een nieuwkomer bij Radio Caroline. 
8-10-1975 De "Maria Lovika" van schipper Gijs Boon (35) uit 's Gravenzande wordt door 
de Rijkspolitie te water ' betrapt' tijdens een bevoorrading van de MV Mi Amigo. 
De Maria Lovika wordt aan de ketting gelegd. . 
11-10-1975 Via de 389 meter is de eerste gesproken testuitzending te horen van Radio 
Carol ine. Presentatie Phi I Mitchel I. 
3-11-1975 Gee f me de vijf (favoriete platen) is een nieuw onderdeel in de Mi Amigo 
programma's van Stan Haag en Bert Bennett. 
7-11-1975 Een nieuw onderdeel van de woen s dagmiddag programma's op Mi Amigo is 
School 's out in de presentatie van Bert Bennett en Peter van Dam van 3 tot 6 uur. 
8-11-1975 De M.V. Mi Amigo slaat van haar ankers en loopt op een zandbank. Een 
sleepboot trekt haar vlot. Helaas trekt deze de M.V. in nationaal water. 
13-11-1975 De 25-jarige zakenman John Bolten ontving, volgens De Telegraaf, een cas
settebandje met daarop een anti-reklamespot die zal worden uitgezonden via Radio 
Mi Amigo als hij niet snel een bedrag van 12.000 gulden betaald, die hij aan Mi Amigo 
schuldig i s voor he t uitzenden van een normale reklamespot. Bolten beweert dat hij 
nooit opdracht hiertoe heeft gegeven. De reklamespot is een oude RNI-spot, die door 
Radio Mi Amigo i liegaai werd overgenomen. 
14-11-1975 Vanuit Sheerness vertrekt een pol itieboot op weg naar de Mi Amigo om dez e 
te enteren. Een zendertechnicus en twee deejays worden gearresteerd wegens over
treding van de M.O.B. 
21-11-1975 Bernard Zwart, Michael Lloyd, Simon Barrett en Peter Chicago worden door 
pol itie ondervraagd omtrent de aktiviteiten van Radio Carol ine. 
26-11-1975 Rad io Mi Amigo en Radio Caroline terug in de lucht, na de moei lijkheden 
met de Engels e autoriteiten. Ni e uwe deejays voor Caroline ' zijn Jeff Bolan, James Ross 
en Dave Edmonds. 
7-12-1975 Minister Harry 
mogelijkheden om stappen 

van Doorn van CRM informeert 
te on de rn eme n tegen Mi Amigo 

bij de Spaanse regering naar 
en haar Spaanse organisatie. 
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HET GEZICHT VAN EEN RADIOSTATION: 
JINGLES EN DE JUISTE MUZIEK. 

TM Productions, Regal Row, 
Dallas, Texas. 

Bij TM worden niet alleen jingles gemaakt 
voor radiostations en andere bedrijven, 
maar ook complete muziekprogramma's samen
gesteld en op band gezet. Het bedrijf 
heeft een grote inzingstudio (16 sporen), 
een grote muziekopnamestudio (24 sporen), 
een pilar kleine inzingstudio's en vier 
studio's voor het samenstellen van de 
vijf kant en klare TM formats. 

Hier worden platen bijelkaa r gezocht, 
achter e lkaar op de band gezet, op ge
zette tijden afgewisseld met codepul sen 
die bij de geabonneerde stations (al meer 
dan 200) spotmac hines in werk ing stel len 
met stat ion ID's, commerc ial s, jingles, 
of lijnen voor het nieuws en weer inscha
kelen. 'Automation' is nog steeds groeien
de in Amerika. Personeels-en andere over
head kosten worden er aanzienl ijk door 
gedrukt. Het systeem is vooral geschikt 
voor de sta tions die zich richten op wat 
bezadigder luisteraars, omdat dan het 
I iveaspect, of het gebrek eraan, niet zo'n 
rol speelt. Stations kunnen er bet rekke-
I ijk actueel mee bi ijven kl inken, en 
'I ive' door het invoegen van berichten 
over weer en verkeer, worden. 

Ook voor de 'I i ve' stat i ons, a 1 dan 
niet met een dynamisch stel presentatoren 
die zich moeil ijk op de band kunnen laten 
zetten, 1 igt TM goed in de markt. Er zijn 
ongeveer 15 jingle fi rma's in en rond 
Dallas (van de ongeveer 40 in heel Ameri
ka), e n daarvan neemt TM een zeer groot 
deel voor zijn rekening. Een andere gi
gant is Tanner in Memphis. Amerikaanse 
radiostations hebben gemiddeld eens per 
anderha l f jaar behoefte aan een nieuw 
'jinglepakket' , om hun gezicht wat op te 
fri sse n en 'ni euw en bijdetijd' over te 
komen bij het publ iek. (Het is overigens 
opvallend hoe weinig de Amerikaanse sta
tions nog gebruik maken van jingles. Top 
40 en Contemporary zijn als vanouds de 
zwaarste gebruikers, maar a l s je e r 3 of 
4 in ee n hal f uur hoort, heb je het wel 
gehad. Ook revolutionai re jinglepakketten 
komen er niet meer. Jerry Atchley, vice 
president van TM: "De jingles zijn nu 
ruim 25 jaar op de markt en de mensen ra
ken er een beetje op uitgekeken".) 

Er is ondanks een wat afnemend gebruik 
van jingles nog s teeds zovee l vraag, dat 
er bij TM een redelijke dagtaak i s voor 

-
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HANS HOOGENDOORN 

7 componisten/producers en 8 zangers en 
zangeressen in vaste dienst, een aantal 
freelance musici en een uitgebreide kan
toorstaf. Jinglepakketten worden vaak 
ontworpen in overleg met een radiostation, 
dat een bepaald beeld van zichzei f wi I 
geven bij de luisteraars. Series van 15, 
20 of meer jingles worden in dezelfde 
klankkleur geschreven, op eenvoudige, mak
kei ijk overkomende teksten. Er wordt ge
zorgd voor verschillende lengtes, in- en 
uittro's die eenvoudig en natuurl ijk met 
grammofoonplaten te me nge n zijn, en voor 
instrumentale jingles, die tijd kunnen 
opvullen of teksten opluisteren. Is het 
produk t klaar, dan koopt het betreffende 
sta ti on het exclusief voor zijn markt. Die 
markt is klein, en de VS is groot, dus TM 
st uurt onmiddellijk z ijn vertegenwoordigers 
op pad, om het produkt in andere markten 
te verkopen. In elke markt weer 'exc l u
sief'. 'Mellow Sound' of 'I mpressions' of 
'Synergy', om maar een paar van die ser ies 
te noemen, kun je in New Vork en omst reken 
maar op één van de plaatselijke stations 
horen; maar dat geldt ook voor Seattle, 
Los Angeles, Denver, Chicago, Atlanta en 
noem maar op. Natuurl ijk is het ook moge-
1 ijk dat in of rond New Vork station A 
mellow sound gebruikt, station B Impres
sions, station C You, en D een automatisch 
format. Hoemeer produkten, hoemeer afzet
mogel ijkheid. TM heeft zelf een FM station, 
in hetzelfde gebouw als de studio's, daar
op worden overdag de automatische formules 
uitgeprobeerd. Wat de jingles betreft, 
daarvan wordt de muziekband als standaard 
gebruikt. Moeten er andere t eksten of 
stat ion roepletters opgenomen worden, dan 
wordt de basisband gebruikt. TM maakt ook 
produktiemuziek, waarmee s tation s zelf 
bepaalde programma's kunnen aank l eden, om
lijsten, al of niet van eigen tekst kunnen 
voorzien. Geen station hoeft meer naarstig 
tussen de nieuwe uitgaven van de platen
maatschapp ijen te zoeken naar geschikte 
muz iekj es, met de vrees dat een concurrent 
hetze lfde muziekje vindt en gebruikt. Elk 
denkba re soort muziek, spec iaa l opgenome n, 
aan te passen aan het beeld of de klank 
van een station of omroep is voorhanden. 
Deze' 1 ibrary service' van TM i s ni et zo 
groot, en valt in het niet bij die varl de 
concurrent Tanner in Memphis. TM heeft on
geveer 75 abonnementen, Tanner heeft cr 
4000. De totaalomzet van TM aan jingle s 
en produktiemuziek i s per jaa r naar s c h~l 

tinfl $ 5 miljoen, van Tanner S 75 nriI j ')', ,,, 



aldus Zak Hernandez, vice president van 
Tanner. Deze fi rma heeft zo'n 75 compo
nisten in dienst, die doorlopend bezig 
zijn met het aanvullen van verschillende 
series produktiemuziek: Sounds of Broad
casting, Creative Advertising Thematics, 
Key. In de afgelopen 5 tot 7 jaar zijn er 
weinig opvallende verandering ingetreden 
bij de Amerikaanse Radio. Wat details 
hier en daar, en overal meer special isa
tie. Er wordt minder gepraat op muziek-

• • • • s tations, er zIJn meer praat- en nIeuws-
stations. Muziekstations, vooral FM, 
draaien verschillende platen achterelkaar, 
en dat steeds vaker zonder jingles; men 
probeert ook met subtiele veranderingen 
de luisteraar aan te trekken, vast te 
houden. Eerst de naam van het station, 
in plaats van tijd of de deejay. Tele
fonisch uitvinden of een plaat al dan 
niet gedraaid moet worden:een paar sekon
den laten horen, en dan vragen: 'Kent U 
de plaat, vindt U hem goed, wilt U hem 
vaker horen?' Vooral top 1,0 stations la
ten weinig aan het toeval over. Een vaste 
playl ist van actuele pl ate n, een vast 
aantal oude platen, waaruit de deejays 
kunnen kiezen, een paar nauwkeurig uitge
zochte LP's, en dat is het. Weinig onbe
kende dingen laten horen, oud of nieuw. 
De luisteraar wordt al genoeg lastig ge
vallen met commercials, daartussen moet 
het geluid vertrouwd zijn. Ook o ud e platen 
moeten in het klankbeeld van het station 
passen, niet alles kan gedraaid worden. 
Het s tation komt op de eerste plaats, de 
voorkeur van de deejay is niet belangrijk. 
De AOR (Album Oriented Rock) stations, 
z ijn wat vrijer in hun keuze, zo lang het 
maar in een sfee rbeeld bI ijft passen. Op
komend i s de 'commercial free sweep' , de 
serie platen zonder commercials ertussen , 
va n halve uren tot hele avonden . Een sta
tion in Dallas , KZEW, kwam a l s nieuwel ing 
in de lucht en besteedde een he le periode 
van drie maanden, voorafgaande aan een 
luistermeting, aan commercial-loze-top 
40-programmering. Alle concurrenten waren 
bij de uitkomst van het onderzoek aan de 
kant geschoven. KZEW had een gevestigd 
luisterpubl iek, en ging van de ene dag 
op de andere over op LP muziek. Het pu-
bI iek bleef. Hans Hoogendoorn 

TWEEDE COMMERCIELE TELEVISIEPROGRAMMA IN 
ENGELAND 

Voor de start van het vierde Engelse 
televisieprogramma zal in de komende twee 
jaar een bedrag van wel licht ( 40.000.000 
nodig zijn. De inrichtingskosten van het 
vierde kanaal zullen naar schatting meer 
dan ( 20.000.000 per jaar gaan kosten. Zo 
gauw dit vierde programma ee nmaal draait, 

zullen de exploi tatiekosten tussen de 60 -
en 80 miljoen pond gaan liggen. Deze 
cijfers zijn afkomstig van de IBA. De ra
dio en tv programma's die de IBA contro
leert, zijn commercieel. Bij de opzet van 
het vierde net gaat men er vanuit, dat 
dit eveneens als het huidige ITV net, op 
commerciële basis zal gaan draaien. Vol
gens de IBA is het de bedoel ing dat het 
tweede commerciële net in de herfst van 
1982 van start zal gaan. De IBA voorziet 
echter wel enige problemen met de finan
ciering van de startperiode van het vierde 
Engelse net. De huidige contractpartners 
in ITV zullen het moeil ijk hebben deze 
financiering rond te krijgen. Volgens de 
IBA zal het tweede ITV programma starten 
in een moei I ijk ekonomisch kl imaat. De 
omstandigheden zijn momenteel minder gun
stig als een paar jaar geleden. Ni ettem in 
vertrouwt de IBA erop, dat er op korte 
termijn voldoende opbrengsten uit reklame
boodschappen zullen zijn om twee commer
ciële programma's van hoge kwal iteit op 
de been te houden. Volgens de IBA zal het 
geld dat beschikbaar zal zijn voor de 
programma'ó van ITV 2 minder zijn dan 
waarom wordt gevraagd, aldus de Financial 
Times in London . De winsten van de ITV 
produktiemaats chappij e n zul len voor mini
maal de twee komende jaren zijn verdwenen. 
De voorstellen van de IBA houden in, dat 
de huidige ITV kontrakten voor de opzet 
van het vierde programma moeten gaan be
talen in de verhoudingen van de bedragen, 
die zij momenteel voor hun zendtijd op 
de ITV 1 betalen. Dat zou betekenen, dat 
de zwaa rs te lasten bij Thames Te levis ion 
terecht zouden moeten komen. De IBA vi ndt, 
dat het vierde net een eigen en apart ka
rakter moet gaan krijgen. Dat vindt de 
Britse regering ook. Maar hoe dat concreet 
moet worden inge vu ld, hebben de IBA en de 
regering nog ni et uitge legd. Vooralsnog 
krijgt het vierde televisienet ee n minimum 
aan personeelsleden in vaste dienst en 
e igen studiofacil iteiten. Het i s de bedoe-
1 ing dat een groo t deel van de programma's 
zal worden gekocht van geheel onafhanke-
I ijke produktiemaa t schappij en. Voor het 
vierde televi siep rogramma zullen zo'n 48 
televisiezenders moeten worden gebouwd. 
De orders hiervoor zijn reeds voor ieder 
de helft terecht gekomen bij Marcone Com
munications en Pye, een vol ledige dochter-
maatschappij van Phi I ips. Jan Kooistra 

MEER INSPRAAK BIJ VERONICA? 
Ook bij Veronica is men bezig met het 

op r i ch ten van een onde rnem i ngs raad. I n de 
gangen wordt gefluisterd dat Leo van der 
Goot zich kandidaat heeft gesteld voor 
een funktie in deze ondernemingsraad. 
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THE ElECTRIC WEENIE, TOONAANGEVEND OP GRAPPEN-GEBIED IN AMERIKA. 
Electric Weenie levert grappen en grollen over de gehele 

wereld. luisterend naar Hi lversum 3 op TROS donderdag 
hoor je Klaas Vaak regelmatig grappig uit de hoek komen. 
Iedereen denkt dan, wat heeft die man toch een fantasie. 
Mis~ Het merendeel van deze grappen, wordt Tom Mulder t oe 
geleverd dopr een andere Tom en wel Tom Adams, schrijver en 
ui tgever van de Erectric Weenie in Hawai i. 

ledere ' maand brengt Tom Adams een "joke sheet" ui t, die 
hij toestuurt aan meer dan 1000 deejays verdeeld over de 
hele wereld. ,- Met zijn grappen en grollen heeft Tom Adams 
ertoe bijgedragen dat dee jays als Gary Owen s en lan 
11acRea onderscheiden werden als "beste deejay van het 
jaar" in resp. Amerika en Austral ië. 

Zei f is Tom Adams ook deejay voor WAKU in 
Honolulu. Oe Electric Ween ie wordt speciaal 
geschreven voor 'personal i ty' deejays, die 
juist de grappen nodig hebben om populai r 
te blijven en voor deejays die zo snel 
moge lijk aan de top wi Ilen ,komen. 

Reeds 10 jaar lang geeft Tom Adams nu 
zijn Electric Weenie uit ~n de zeven deejays 
die hij als eers·te mocht inschrijven als lid-abonnee, zijn 
nog steeds afnemer van zijn gr:appen en grollen. Ee~ duidel ijk sukses 

, . 

dus, trouwens naast deze ~lectric Weenie Service ziJn er nog vele anderen in Ame r i ka. 

"Profi les i-n Rock" een wekel i jks één uur durend ' programma van 'Watermark Corp. is 
begin jan:uar.i over meer dan 150 Amerikaanse stations van start gegaan. De eerste show 
was een interview met de Roll -i-ng Stones. De 52 shows voor 1980 zijn allemaal al ge
planned en in de eerste ma.anden komen ondermeer Supertramp, Bad Compagny, Boston, 
.ooob-ie Brothers en Kansas aan bod. De programma's zijn speciaal -bestemd voor s tations 
met het format Top 40 of Rock. Het geheel wordt gepresenteerd door Terry Mc Govern 
en wordt aan de stations op plaat geleverd. Wat ermar k Corp. in Hol Iywood is onder
meer de leverancier van de Kasey Kasem Countdown show, de Country Countdown en de 
Wo lfman Jack shows. Sukses bij voorbaat verzekerd dus. 

"DISCO" WORDT ALS VIES WOORD OMSCHREVEN OP DE RADIO IN NEW YORK. 
Di sco radio is een komplete methamorphose aan het ondergaan in de hoofdstad van 

de disco, New York. WKTU-FM, het mees 't vooraanstaande station in 1979, gebruikt nog 
slechts zelden de slogan "Disco 92". Vele deejays zijn vervangen en van het oude team 
zijn er nog slechts twee over. WBlS-FM die als slogan vaak en nog eens vaak "Disco 
and more" gebruikte, draait nu de slogan "The Sound of the 80's" met ondermeer aan-

dacht voor de nostalgie (Inkspots, Dinah Washington, Bing Crosbyetc.) 
Frankie Crocker, de programmaleider van WBlS verklaarde dat 
het station minder en minder disco wi 1 gaa n draaien en meer 
aandacht wi 1 besteden aan die muz i eksoort die de laatste 

jaren in de verdrukking zijn ge komen. 

ClEAR CREEK THE MUSIC FESTIVAL. 
Clear Creek the music festiva l is de titel van 
een waar festival van country muziek, die door 

TM Productions in Dal las is ontwikkeld. 50 van 
de grootste sterren waaronder Dolly Parton, 
Wi 1 Iy Nelson, lar ry Gattin, Crystal Gale e.v.a. 
passeren de revue in een 24 uur nonstop 

programma. Deze z i jn vanaf heden voor alle 
stations in de States te koop. Ron Nickel en 

Jack AI lix stelden het samen en het programma is 
reeds verkocht aan een groot aanta l stations. 
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HORIZON VOOR OLYMPISCHE SPELEN DE LUCHT 
~~;-;-- INGEJAAGD 

De Sovjet Unie hee ft e ind december een 
t e lecommunicatiesatelliet ge lanceerd, de Horizon, 

e het mogelijk maakt in 1980 rechtstreekse uit-
zendingen van de Olympische Spelen in Moskou uit t e 

zenden. Behalve instrumentarium voor t e levisieuitzendin
gen heeft de kunstmaan ook apparatuur aan boord voor 
t e lefonisch en tel egrafisch verke e r. Het persbureau 

Tass heeft gemeld dat alle systemen van de satelliet 
naar wens \Ve rken . 
JOOST DEN DRAAYER OP DE RADIO 

Op 11 februari zal Joost den Draayer bij de TROS op Hil
versum 1, het programma "Een goede morgen" tuss en 7.03 en 

8.30 uur presenteren. Dit eenmalig optreden is he t eerste echte radioprogramma dat 
Joost presenteert sinds zijn afsche id in me i 1978. 
VPRO KOOPT ZEVEN PRAATSHOWS 

De VPRO zendt dit jaar zeven afl e veringen uit van het aangekocht e Amerikaanse 
praatprogramma America at night. Op zondag 13 januari j . l. was de e erst e afleve ring 
t e zi en van deze als humoristische talkshow aangekondigde serie. Na het s chrappen 
van Verhagen Cadabra wil de VPRO wee r een aantal eigen praatprogramma's gaan uitzen
den. Ditmaal zal de columnist Henk Hofland als gespreksleide r optreden. De tit e l 
van de serie praatprogramma' s zal "Hofland pres enteert de rekening" worden. 
GROEI VAN DE KRO IN 1979 ..--

De KRO heeft in het jaar 1979 een ne tto l edenwinst geboekt van 
5.660. Op 31 de cember 1978 was he t aantal begunstigers 604.129. 
Op 31 december 1979 bedroeg dat aantal 609.789. Het aantal abon
nee s op het programmablad Studio bedroeg bij de jongste jaano/isse
ling 365.293, he t aantal abonnee s op de Mikrogids was 243.606 en 
er stonden 890 ti en-gulden begunstige rs ingeschreven. 
FOUT TELEFOONNUMMER VOOR DEEJAY-WEDSTRIJD 

Caroline organis eert een dee jay-wedstrijd, dat kan j e i e der uur in 
een spotj e via 319 horen. In dit spotje wordt he t tele foonnumme r 056-216398 genoemd, 
maar e r wordt ni e t bij ve rt e ld dat dit in Belgi ë moe t zijn. Al s j e he t numme r in 
Nederland dr aait, dan krijg j e een over s pannen mijnhee r op Vlie l and aan de lijn, die 
he l emaal gek wordt van al di e t e l e foontj es. Dus al s j e be lt, be l dan we l 056- 216398 
in Be l gië voor de Caroline dee jay-we ds trijd. 
VIVIAN BOELEN VERLAAT VERONICA ALS VASTE DIENST MEDEWERKSTER 

Per 1 januari hee ft Vivian Boelen de VOO verlat en als medewerkster in vas t e diens t. 
Bij de VOO hee ft ze 3 jaar lang de a fd e ling pers en public i t e it ve r zor gd en twee 
jaar lang dive rs e t .v. programma' s aangekondi gd. Tevens vers cheen ze nu en dan al s 
invalster in radioprogramma ' s . Vivian i s nu al s Free lance medewer ks t e r be tr okken 
bij de VOO. He t ee rst e programma hee ft ze inmidd e l s gepres entee rd en we l op 3 janu
ari via de t elevisi e , he t be trof hi e r he t kinderprogramma van de ze omroep. 
VARA EN VPRO VERLIEZEN ELK 7000 LEDEN 

De VARA en de VPRO ve rloren e lk in 1979 7000 l eden. De overi ge omroepen boekten 
wins t. De Evange lische omr oep \Vas in deze sektor de winnaar met 27. 000 . Dit zi jn 
cijfe r s di e voortgekomen zijn ui t ee n pe iling van he t ANP. De VARA staat in totaal 
nu op 537.635 l e den en de VPRO op 186.485 . VOO staat op ruim 256.000 e n de EO op 
ruim 200.000. De AVRO blijft lijstaanvoerder me t 804.494 en de TROS is tweede me t 
ruim 740.000 l e den. De NCRV hee ft ee n ledenbestand van 521.625 en de KRO telt 
609.789 l eden. 
HENK VAN HOORN STAPT OVER NAAR DE VARA 

Ve rslaggeve r Henk van Hoorn (35) gaat \Veg bij de NOS rubriek Den Haag Vandaag. 
Hij \Vordt mede \Verker bij de VARA in h e t programma:"Wat voor wee r zal he t weer zijn 
in de n Haag". Hij zal samen met Jaap Tromp en Hanneke Groenteman de inte rviews met 
po litici voor zijn r eke ning nemen. Eindre dact eur van he t programma blijft Hans Jacobs. 
~ I e t he t ve rtre k van He nk van Hoorn is nu de gehe l e oud e ploeg van Den Haag Vandaag 
bij de NOS vertrokken. 
BOKAAL VOOR NOS JOURNAAL 

He t NOS journaal kre eg op 12 januari j.l. in Soes t e rberg een bokaal aangeboden 
van de s l echthorenden jonger enorgani sa tie. Deze or gani s atie s preekt via de ze bokaal 
haar waard ering uit voor het ni euws voor s l echth or enden \Ve lke i e der e dag door de 
iourllaal pl oeg via de t e l e vi s i e wordt ve r zor gd. 18 
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Nu wij de 80er jaren binnen zijn 
geslopen is het nog wel eens nuttig 
om 10 jaar terug te kijken en dus 
naar het begin van de 70er jaren, het 
begin van een nieuw zeezendertijdperk 
dat werd ingeluid met de komst van RNI 
vanaf de Mebo 11. Dachten wij niet 
allemaal in maart 1968 toen de Caroli
ne's werden binnengesleept en Veronica 
als enige overbleef dat het storm
achtige tijdperk van vrije radio voor
bij was, want ook in 1968 werden er al 
pogingen ondernomen om het zwarte schaap 
het zwijgen op te leggen. Maar zoals ge
schreven, januari 1970 luidde een nieuw 
maar ander tijdperk in. Hadden we in 
de 60er jaren in Engeland te doen met 
van te voren goed voorbereide en profes
sionele projec ten (met enkele uit
zonderingen zoals Radio Sutch en enkele 
andere kleine zenders), zoals Caroline 
London, 390, de 70er jaren gaven een 
totaal ander beeld. Zeker, RNI had 
gezien de technische kant onmiddellijk 
een succes kunnen worden, maar de heren 
Meister en Bollier maakten de vergissing 
zich te presenteren als Duits-Engels
talig., met in het begin geen mogelijk
heid van ontvangst van RNI in Duitsland 
e n Engeland. De logische volgorde had 
moeten zijn: 1. Zorgen dat al de drie 
toen in gebruik zijnde zender optimaal 
funktioneerden, 2. Een partner in ons 
eigen Nederland zoeken, di e zou kunnen 
zorgen voor een Nederlandstallige ser
vice, want er was naast Veronica commer
cieël gezien genoeg ruimte voor een 
dergelijk station. Maar nogmaals, ge
lukkig voor U de luisteraar in 1971 
met de wedergeboorte van RNI had men 
de zaakjes beter voorbereid. En zo 
zouden we de stations van de 70er jaren 
stuk voor stuk de revue kunnen laten 
pass e r e n, maar dat is ook al door andere 
mensen in Freewave op een uiterst vak
kundige mani er gedaan. Kijken we in het 
kort nog even in de toekomst en dan b.v 
Radio Caroline in de 80er jaren. Welnu, 
we hebben allemaal onze grieven omtrent 
Hilversum 3 als zijnde een grote pan 
met hutspot maar in feit e is Caroline 
zo langzamerhand een kleine Hilversum 3, 
met domme Franse programma's e n onregel
matige Nederlandse programma's zonder 
ook nog maar enige stroomlijn. Met de 
winst die nu uit Caroline stroomt 
zal het wel goed zitten en dat is 
dan leuk voor ongeveer 2 personen 
achter deze 'organisatie', of het 
personeel ook een graantje meepikt 

kunnen we allemaal ontkennend be
antwoorden. Persoonlijk zie ik 
Caroline de 90er jaren niet halen 
en wat mij betreft hoeft het ook niet 
meer op deze manier. Paul Jan de Haan. 

Op zaterdag 16 februari a.s. wordt er 
een feestavond georganiseerd in Herberg 
't Wed (nabij de Dom) te Utrecht. Deze 
avon d staat in het teken van 5 jaar vrije 
radio in en om Utrecht. Op deze avond zuI
len diverse dj's en ex-medewerkers aanwe
zig zijn. Tevens is er een drive in show 
en zullen er diverse artiesten optreden. 
Ook is het mogelijk om kennis te maken met 
diverse radiobladen: Victoria, RadioVisie, 
Freewave en FRM. De aanvang van de avond 
is 20.30 en kaarten zijn te bestellen door 
fl0,-- te sturen naar postbus 9757, 3506 
GR in Utrecht, onder vermelding: 5 jaar 
radio. Wil je komen, doe het dan snel !!! 
MARATHON UITZENDING VAN RADIO CENTRAAL. 

De Haagse piraat Radio Centraal is e r 
rond de jaarwisseling stevig tegenaan ge
gaan. Radio Centraal zond ruim 12 dagen 
én nachten ononderbroken door op kanaaltje 
25 en kon glansrijk de konkurrentie aan 
tegen de andere zenders. Dit bleek uit de 
de duizenden verzoekplaten die tijdens 
deze dagen werden uitgezonden. Vrijwel 
alle programma's waren rechts treeks en de 
luisteraars konden 'live' in de uitzen
ding komen als zij dat wi Id e n. Hoewel 
regelmatig het telefoonnummer van het zend
adres genoemd werd, werden de uitzendingen 
oogluikend toegestaan tijdens de feest
dagen. 6 januari was Henk Wijngaard de 
gast van het Centraal borreluurtje. In het 
interview sprak Henk er schande over dat 
de Hilversumse omroepen vrijwel geen aan
dacht besteden aan Nederland s talent. 

Liefst 80% van de Nederlandse platen 
worden via piratenzenders uitgezonden. 
Henk had liever dat men minder zijn platen 
zou draaien in Hilversum en daarvoor meer 
platen van andere Nederlandse artiesten. 
FREE RADIO MAGAZINE IN LOSSE VERKOOP. 

Het Free Radio Magazine zal vanaf de 
maand februari in een oplage van 5000 
stuks in de losse verkoop verschijnen in 
diverse boek-, platen- en electronica
zaken. De distributie hiervan zal door 
Admemo uit Warmond geschieden en een los 
nummer zal f 2,90 kosten. De bedoeling 
van de samenwerking tussen het FRM en Ad
memo is om de vrije radio onder een 
groter publiek te bre ngen. 
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Het is ook in West Duitsland behoorl ijk 
onbekend, misschien wel onbekender als 
in het buitenland, dat b innen land's 
grenzen een radio station funktione e rt 
op commerciële basis, welke al s inds 
1 januari 19 55 programma's uitstraa l t 
in de Franse taal, haar naam: Europe 1. 
De zender is e i gendom van Eu ropese Radio 
en Te le visie AG en Saarbrücken in Saar
lan d. Het Saa rland is het enige Duitse 
Bondes lan d waar commerciële programma's 
bij de wet zijn toegestaan, het is in 
Duits land niet mogel ijk nog meerdere 
stations op te ric hten, daar de Duit se 
PTT die de abso l ute hoofdorganisatie is 
wat betreft de zenduitrustingen, geen 
frequenties meer to t haar vervoeging 
heeft. (De eerder ge noemde Europese Radio 
en Tele visi e AG is grotendeels in bezit 
van de Franse Staat.) 
Ui tgestraald wordt het programma, welke 
via PTT kabels wordt doorgestuurd vanui t 
Parijs, en wel dagel i jks van 5 uur i n de 
ochtend to t 2 uur in de nacht via de 
Lange Gol f zender in Felsberlj /Saa rlouis, 
welke zender met een vermogen werkt van 
2xlOOOkW op 182 kHz. Als reserve is een 
1400 kW zender stand-·by. Over'igens be
staat ers i nds r955 op de Fe I sberg- ook a I 
een televisiezender Kanal 39, welke sinds 
17 jaar al internationaal erkend is, maar 
door moei 1 ijkheden met de Duitse PTT tot 
op hedentendage nog niet operationeel is. 
Het programma van Europe 1 bestaat gro
tendeels ui t reklame, telefoongesprekken 
met luisteraars, welke life worden uit
gezonden, en muziek. 
Technische bijzonderheden: het progra"mma 
komt ui t de studio's in Parijs, voor 
noodgevallen is er een noodstudio op de 
Felsberg welke bestaat uit een regie-
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c kamer en- een spreekkabine. In de.z.e f'Ulm
ten staan ondermeer 2 draaitafels EMT 930 , 
Studer A 80 recorders en ander materiaal 
ten behoeve van de uitzendingen. Het 
signaal wordt via de 2x 1000 kW uitge
zonden. Er staan 4 masten ' opgesteld, ten 
opzichte van elkaar over een afstand van 
350 meter met de hoogten: 27Q, 276, 280 
en 282 meter. De masten zijn driehoek
vormig met 3 meter lange zijstukken. De 
technische ~pparatuur van Europe 1 neemt 
een spanning af van 35000 Volt met een 
doorsnede vermogen van 3400 kW. Het jaar
I ijks af te nemen vermogen I igt rondom 
de 25 .000.000 kW. Voor eventuele stroom
uitval in Saarland is er een noodgenera
t o r voo rradig die 100 KVA kan leveren. 

Ingo Paternoster. 

KW IKDISK, EEN MUST VOOR IEDERE DEEJAY. 
Dit is de KWIKDISK, een apparaat dat 

is ontwikkeld doo Mauri ce Bokkebroek . 
• 

KWIKDISK is een apparaat dat een snel-
s tart op gelijk welke draai tafel. inge
bouwd op een sokke l, garandeert. Zo kan 
je door de aankoop van KWIKDISK e lke 
draaitafel omvormen tot een professionele 
quickstart. Het sys"teem is e igenlijk een
voud ig; vroeger hield men de slipmat vast 
met de hand tot op het ogenblik dat men de 
plaat wi Ide gaan draaien. De twee vingers 
worden nu gewoon vervangen door de KWIK
DISK. Het apparaat werkt op 220 vo~t en 
heeh een ingebouwde condensator voor de 
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ontstoring.' wo t geleverd in een doos 
van twee stuks , me t "twee s I i p"ma t ten, twee 
metalen centers, die verzwaard zijn, (bij 
gebruik van 45 toeren platen) en de nodige 

"schroeven. De bediening gebeurt door een 
ge'None s chake I aa r, maa r me n kan ten all e 
tijden in het mengpaneel worden ingebouwd . 

De adviesprijs voor een KWIKDISK is 
f 298,-- of 4.500 Bfr. Wi I je een infor
matie folder ove r de KWIKDISK, schrijf dan 
even een kaartje naar: Sonipro, S.A., 
Postbus 146, Pla ya de Aro, provincië 
Gerona in Spanje. Je kan de KWIKDISK ook 
meteen kopen. Stuu r dan een internationale 
postwisse l of Eurocheque naar hetzelfde 
adres in Playa de Aro. 
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GRONINGER ZIEKENOMROEPEN AKTIEF IN DE 
LAATSTE DAGEN VAN 1979. 

4 ziekenomroepen uit de provincie 
Groningen hebben zich ook in de laatste 
dagen van 1979 danig gemanifesteerd te
genover de lui steraars. De ziekenomroep 
Viviana in het St. Lu cas ziekenhuis te 
Winschoten verzorgde de kerstnacht een 
nonstop uitzending die 11 uur lang duurde. 
Fami lieleden en kennissen hadden de moge
lijkheid om in de studio en via de tele
foon groeten over te brengen. Ook de lste 
en 2de kerstdag was het Viviane-team ak
tief in Win schoten. Studio 73, de omroep 
in het nieuwe R.K. ziekenhuis in Gronin
gen verzorgde tijden s de 2de kerstdag 
een nonstop muziek- en verzoekplatenpro
gramma met wensen van ondermeer 38.noor
delijke artiesten. Helaa s kwamen hierdoor 
de verzoeken danig in het nauw, aldus 
Studio 73 voorzitter Ei Ie rs . Op de zondag 
voor nieuwjaar was men via lijn 4 te be
lui ste ren met een nonstop muziekprogramma 
onder de noemer "Op naar 80". Radio AZG, 
de omroep in het Academisch Ziekenhuis 
presenteerde op 24 december van 21 tot 
23 uur het programma "Kerst-best 79". 
Ook op kerstmorgen werd er twee ~ur lang 
uitgezonden voor de patiënten. Helaas was 
er dit jaar geen uitzending vanuit een 
bepaalde lokatie in Groningen, iets wat 
de Stad Groninger Omroepen de laatste 
jaren altijd gezamel ijk gedaan hebben. 
Tot slot was Park Radio, een onderdeel 
van Park Radio Produkties, die aktuali
teiten verzorgen voor de Noordelijke 
omroepen, aktief met hun huisomroep in 
Bea tr i xoo rd te Ha ren. De zondag voor ke rs t 
had men een 3 uur durend kerstprogramma 
voor de langdurig zieken in dit tehuis 
waarin uitgebreid aandacht werd besteed 
aan de folkloristische gebeurtenissen 
rondom de kerst en de historische ontwik
kelingen van het kerstgebeuren. 's Av?nds 
voor kerst had men nog een programma In 
de kerst sfeer. Rond de jaarwissel ing 
bra cht men nog een programma die de men
sen 50 jaar terugbracht in de tijd . 
In same nwerking met een regionale kra nt 
bracht men in 14 nieuw sblokken de geschie
denis van het jaar 19 29 · 
Nog leve rbaar: De s ingl e met Mi Amigo 
souvenirs voor f5,-- bij de Stichting 
Media Communicatie. De s ingl e bevat vele 
stud io kwaliteit jingles van Mi Amigo uit 
de periode 1974/1978 . 
Bestellen op gi ro: 4065700 t.n.v de Stich
ting Media Communicatie. Postbus 5312 1, 
1007 RC AMS TERDAM. 

STAKING DUITS TV-PERSONEEL GING NIET DOOR. 
Hoewel wij in het vorige nummer, in hct 

radiologboek schreven dat de Duiste tv op 
19 december staakte, hebben de Duitsers 
die dag gewoon naar de tv kunnen kijken, 
nadat een Hof van Beroep de staking van 
TV-personeel op het laatste moment ver
boden had. De vakbond, de RFFU (Unie van 
Radio-, Televisie- en Fi lmpersoneel) had 
met een staking tussen acht en twaalf uur 
die woensdag willen protesteren tegen de 
dreigende opheffing van de "Norddeutsche 
Rundfunk (NDR) , de reg ionale omroep die 
uitzendt in de deelstaten Hamburg, Slees
wijk-Holstein en Neder-Sakse n. 

Bij de mogelijke opheffing van de NDR 
speelt ondermeer de strijdvraag aangaand e 
invoering van partikuliere commerciële 
radio en televisie in de Bondsrepubliek 
een belangrijke rol. De RFFU is beducht 
voor het verlies van arbeidsplaatsen en 
acht de rechtspositie van haar leden in 
gevaar. Het Hof van Beroep achtte de voor
genomen staking in strijd met het recht, 
omdat -aldus het vonnis- stakingen alleen 
geoorloofd zijn a l s die tot doel hebben 
de primaire en secundaire arbeidsvoor
waarden veilig te stellen of te verbeteren. 
BELGISCHE OSCARS TOEGEKEND EN UITGEREIKT. 

Tijdens het jaarlijkse radio- en TV 
bal in de stadsfeestzaal in Antwerpen op 
12 januari zijn de door de Raad van Beheer 
van het Antwerpse Radio- en TV salon de 
oscars voor 1979 uitgereikt. De oscar 
radio was voor BRT 2 Omroep Limburg mede
werker Jos Ghijsen voor zijn radiowerk in 
het algemeen. BRT 3 ,kreeg een speciale 
vermelding. In tegenstel l ing tot voor
gaande jaren werd de TV oscar dit jaar 
niet toegekend. 
CB-NIEUWS. 

9 januari verschenen er in een aantal 
kranten een advertentie van de firma 
ALLWAVE die adverteerde met ee n dri eta l 
goedgekeurde CB bakken. Men suggereerde 
dat zij maar liefst 50 gulden korting 
gaven op CB apparatuur. De trouwe Freewave 
lezer wist echter beter. In de vorige 
Freewave werden als primeur al l e advies
prijzen van CB/MARC apparatuur gepubli
ceerd. Wat blijkt daaruit? 

Allwave schroeft de adviesprijs fSO,-
omhoog en geeft ze daarna terug. Onzinni~ 

i s de bewering dat de prij ze n in maart 
omhoog zullen gaan. Er komt immers ce n 
veel groter aanbod van CB apparatuur. 
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STEREO TV IN AMERIKA. 
De Federa l Communication Commission 

za l gee n enkele stap ondernemen omtrent 
ri chtlijnen voor s t e reo tv in Amer ika tot
dat me n het ve r s lag van de werkgroep 
Broadcast Te lev i sion Sys tem Commitee of 
the Elec troni c Ass. heeft ontvangen en be
st udeerd. Thomas Ke I Ier, voorzitter van 
deze comm i ssie s preekt de hoop uit dat dit 
voorjaa r de testuit ze ndingen van de ste reo 
te l ev i s i e op go rte schaa l van s tart zu ll e n 
gaan. KeI Ie r i s direkteur van WGBH TV in 
Boston, het station die ve rantwoorde lij k 
i s voor de s tart van de testen e n het op
gang ze tten van de onde rhande li ngen met de 
Japanse f irma Quas a r , Zenith en Te lesoni cs 
Een va n deze n zal in de toekomst gaan fun
ge ren als het sys t eem die za l worden goed
gekeurd door de FCC voo r gebruik door de 
Amer i kaa nse TV- sta tions. Men heeft gekozen 
voo r de Japanse firma's vanwe ge het grote 
s ukses van ste reo te lev isi e in dat land. 

KING BISCUIT HOUR, NU OOK IN JAPAN. 
JOQR-AM he t meest vooraa nstaande 

stat ion in Tok yo, heeft de Ki ng Biscuit 
Fl owe r Hour ser ie aangekocht voor spec ial e 
Japanse uitzendingen van DIR Broadcas ting 
in Amerika. He t programma zal a l s titel 
"Supe r Radio Show" meekr ijgen en zal e l ke 
week op zaterdag worden gepresenteerd doo r 
Yuichi Egewa, een der beroemds t e dee j ays . 
Men heeft wel een duidel ij ke keuze gemaakt 
ui t de produkt i es van King Biscuit, al leen 
de shows over die Amerikaanse Rock arties '
'ten d i e goed verkopen i n Japan, zijn aan
gekocht door JOQR. Af en toe zal me n ook 
Charl i e Tun a en Wolfma n Ja ck l aten opdra
ven om ee n deel van de shows t e presente
ren, omdat beiden ontzette nd populair zijn 
in Japan . Vee l concurrent i e zal Egewa 
niet hebben wanneer de shows v ia JOQR wo r 
den ui tgezonden, mi sschien a l leen va n 
Radio Kano, die tege lijkert i jd the Al1 
America n Countdown uitstraalt via haar 
antennes . 

ITALI AANSE TELEVISIE START MET DERDE NET. 
De I ta li aanse Staats t e l ev i s ie RAl is 

e ind december 1979 met een derde net van 
start gegaan. De nadruk valt daar bij op de 
regional e berichten en kultuurnieuws. 

De ni e uws be richte n omvatten 10 minuten 
internationaal en nat ionaal ni e uws en 20 
min uten ber i chten uit de 21 regionale 
ni e uwsbureaus. Men ze ndt ui t tussen 18.30 
en 22 uur ' s avonds. In tegenstel1ing tot 
de twee ande re ne tten, zal het de rde net 
geen reklame uitzenden. 

SHURESH 
15-04-79: Rou tine dav - Klaatu 
22-04-79: 1 got my mind - In stant Funk 
29-04-79: Sweet Loui e - Iron Horse 
6-05-79: Six way s - Olivi e r Onions 

13-05-79: Reuni ted - Peaches & He rb 
20 - 5-79: Brigde ove r - Linda Clifford 
28-05-79: Don' t - Jack Je rsey 
4-06-79: Let me touch the s ky - Oc topus 

10-06-79 : Ho ld me - Lisa Ma c Keag 
18-0 6-79 : Never can say goodbye - Poussez 
24-06-79 : Windsu rf in t i me again - Surfers 
1-07-79: Marri ed ma n - Be tt e Mi ddl e r 
8-0 7-79: Mean s tree ts - Ready Ki lowatt 

15-07-79 : Living in love - Pu zz l e 
22-07- 79: Quee n of Santa M. - Mi lli ona ir s 
29- 07-79: Hot summe r nigh t - Nights 
5-0 8- 79 : Ame rican popu l a i r - Ne i I Diamon d 

12-08-79: Daar bij de - Havenza ngers 
19-08-79: Austra li a - Good News 
26-08- 79: I don' t want th e- Sy l v ie Vartan 
2-09-79: La La Ki mbo - Mr. Pres iden t 
9-09-79: Hoe l a Hoep - Sa ndy 

16-09-79: Oma - To l Hans se 
23-09 - 79: Happy Peop l e - Kate Bush 
30-09-79: Knock on wood - Ami i Stewart 
7-10 - 79: A walk in - Ni ck St reaker Band 

14-10-79 : We gon na rock a ll night - Pu zz l e 
21-10-79: GEEN CAROL INE SHURE SHOT 
28-10-79: Rambl i n man - J ack Jersey 
4-11-79: Micheal road - Richard J. Smith 

11-11-79: Runn i ng around - Partner 
18- 11- 79: The world outside - Jacky James 
25-11-79: Tranen heb i k om jou - Wiko's 
2-12-79: Summer Melody - Demis 
9-12-79: Let f r eedom range - Pussycat 

16-12-79: Al l you need i s - Balloon 
23-12-79: Rikki ding, rikki dong - Sandy 
30-12- 79: Uncle Jim - LBS. 

De nieuwe wette lij ke bepaling i nzake 
het gebruik van draadomroepinrichtingen 
treden in Nederland voo rl op i g nog n iet in 
werk i ng. Daarmee geeft de minister va n CRM 
uitvoer i ng aan een deel van de e ind vor ig 
jaar i n de Tweede Kamer aangenomen mot i e 
Sc ho lten/Kos to. Het g in g om het doorgeve n 
van comme rc iële tv-programma ' s uit het 
buitenland via de kabel . Voo rals nog gelden 
de oude be palinge n van art ike l 48 van de 
Omroepwet. De PTT hee ft inmidde l s besloten 
ee n bes li ss ing over het verzoek van De lta
ka be l om RTL-programma ' s na ar de Rand stad 
te mogen doorprikken via de PTT- straa lzen
de r uit te ste ll en tot oktober 1980. Dan 
hoopt de minister van CRM gereed te zijn 
me t de Tweede Kamer beloofde nota waarin 
voorwaa rde n voor introduc ti e van op Nede r
l and gerichte buiten landse tv-programma's 
worde n vas tge I egd. (Adforma tie 10 jan.' 80) 
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Naar aanleiding van een artikel over beinvloeding door de omroep in Nederland in Frce
wave nummer 23 zijn er een tweetal brieven van lezers binnengekomen die wij hierbij 
plaatsen. 

Wat jullie over de NOS, de AVRO en de KRO schrijven daar kan ik het nog wel mee 
eens zijn, maar wat over Veronica wordt geschreven is gewoon belachelijk. Mijn mening 
is dat die spot van Veronica gewoon erg goed is. Jullie schrijven dat de VOO niets met 
een eventuele satelliet te maken heeft, dat is helemaal nog niet zo zeker, er is een 
commissie aan het onderzoeken of het allemaal wel kan (onder leiding van Wim Keja) 
en dat het nog wel lang zal duren is ook onzin. Als het mogelijk is zal Veronica 
over 2,5 of 3 jaar al via zo'n satelliet kunnen uitzenden. En wat de tekst van RNI 
betreft dan moet ik toegeven dat het van hun is overgenomen, maar Hilversum heeft 
al zoveel van Veronica gepikt dat dit niks bij is. Ik vond dat ik als Veronicafan er 
op moest reageren. Om in plaats van Veronica te steunen laten jullie haar vallen als 
een baksteen en dat valt me zwaar tegen, het is net of Veronica hetzelfde is als alle 
andere omroepen en dat is gewoon niet zo. 

Peter Zwirs, Zwijndrecht. 

Beste Peter, 
Wel duidelijk dient gesteld te worden dat wij Veronica geen trap wensen 

na te geven maar wel dat Veronica duidelijk aan verkeerde beinvloeding doet. Het is 
zo dat men eerst reklame maakt voor de satellietprogramma's en daarna aan de kijkers 
vraagt voor steun door middel van een eventueel lidmaatschap. Het dient duidelijk te 
zijn dat Veronica inderdaad een mogelijkheid laat onderzoeken tot satellietprogramma's 
waarover wij al eerder in Freewave schreven, maar een eventueel projekt zal nimmer 
onder de noemer VOO kunnen geschieden. Men kan wel een totaal nieuw projekt opzetten 
die gescheiden dient te worden van de omroeporganisatie. Wel je schrijft verder dat 
de VOO inderdaad de jingletekst van RNI heeft gepikt maar dat de Hilversumse omroepen 
in het verleden ook veel van Veronica hebben gepikt. Naar onze mening is het ideale 
radiostation of radioprogramma, die welke een eigen fris geluid laat horen en niet 
pikt, juist Veronica zou een eigen geluid moeten laten horen, daar ze hier altijd prat 
op gaan. Hopelijk is je nu iets meer duidelijk geworden over de strekking. 

Paul Jan de Haan, Hans Knot. 

1- Het NOS journaal is naar mijn men1ng onder leiding van Westerloo sterk verbeterd, 
eindelijk geen openingen van b.V. het Keukenhof e.d. meer. 
2- Is het wezenlijk een groot verschil in de beïnvloeding van zeer jeugdigen d.m.v 
sigaretten uit te delen bij een drive inn show in het aantal weg te geven sigaretten? 
3- Wèl mee eens: Toppopposterblad kritiek en VOO satelliet. 

Diek Ellenbroek. 

Beste Diek, 
Wat de opmerking over het NOS journaal betreft, ze zijn er nog steeds en 

dan wel die berichten die er ook naar onze mening niet in thuis horen. Op de dag dat 
je brief binnenkwam was er nor. een 3 minuten durend bericht over het 100 jarig bestaan 
van een orkest. ruim 2 minuten lang werden we geplaagd met beelden en geluid van de 
Radetsky Mars. Wat wij echter hebben bedoeld is het nieuws van uit één oogpunt belicht 
door het Journaalteam en wel naar onze mening uit de linkse. Wat betreft het uitdelen 
van sigaretten moet je de essentie zoeken bij de valse voorlichting van de NOS. Men 
wilde in de documentaire de beinvloeding door Marlboro aan de tand stellen, echter 
intussen deed men zelf aan beinvloeding door sigaretten uit te delen . Het verschil in 
het uit delen van het aantal sigaretten werd ons medegedeeld door een medewerker van 
Marlboro. Paul Jan de Haan-Hans Knot. 
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EEN prijs-puzzel was: 
briefkaarten werden 

C.J.A. Huurdeman in 
Th ijs i n He i st 

den Eede 

de LU ISTERRIJK NIEUWJAAR. 
Uit 
D ri e 

Een 

naa r: 
naar: Paul 

Danny naa r: van 

wee r dr i e 
Baa rn . 
op de 
Burs t. • 

In 

• wi nnaars getrokken. 

Berg. 
Van harte gefeliciteerd. 


