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WEEDECK MARKETING BRENGT EERSTE TWEE SHOWS
, Weedeek Marketing Corp., een nieuwe syndicator die opereert vanuit Los Angeles,
heeft "Inside Rock" en "Country Report" als eerste twee shows op de radiomarkt
gebracht. Het zijn allemaal interviews met artiesten van maximaal 3! minuut die door
de programma's van rock- en country stations kunnen worden gedraaid. Meer als 100
stations ' in de Verenigde Staten hebben zich reeds aangesloten op de service van
Weedeek. Charlie Tuna spreekt de verbindende teksten.
Answer fo r the 80's za l het hoofdonderwerp worden van het jaarlijkse Country
Seminarium dat dit jaar voor de e lfd e keer wordt gehouden op 14 e n 15 maart in Na shvilIe, Het zal de problemen in de 80er jaren voor de country stations behande len,
aldus voorzitter Don Boyles, deejay op WSUN in St. Petersburg. Ve rdere onderwerpen
die van belang zij n: Hoe uit te vinden wat de wensen van de lui steraar zijn; Hoe de
marktwaarde van he t station te onderzoeken; Hoe te handelen bij economische en soc ial
veranderinge n en hoe je staande te houden als station in je regio.
KTIB-AM in Thibodaux heeft een algeme ne ban uitgesproken tegen alle platen die doo
CBS in Amerika worden uitg ebracht. Dit betreft ook de platen van andere labl es die
door CBS worden ged i s tribueerd. Reden is dat men niet voorkomt op de verzendlijsten
voor ni e uwe platen van CBS. Jimmy Col e, programmaleider van KTIB, li et z ich zelfs
niet omkopen toen ee n plugger met 300 EPIC elpees langs kwam.
Volgens Cole schuift CBS het voorval op ee n computerfout en heeft men nu al zes
maanden belooft het probleempje op te loss e n.
SHORT CUTS NIEUW SYNDICATE PROGRAMMA.
Produ ce r en deejay Peter Bochan heeft speciaal voor AOR programmed stations twee
ni euwe series ontwikkeld. Short cuts to th e 80'5 en short cuts trough the 70' 5.
De twee programma's bestaan uit montages van interviews en muziek gemixed met zaken
over dag e lijkse gebeurt e nis se n e n pol itiek over 1979 en de 70er jaren. Het eerste
programma duurt ee n uur en het tweede twee uur. Het is door vele Amerikaa nse stations
tijdens de jaarwis se ling uitgezonden. Peter Bouchan werd bekend door de wereldberoemde Buddy Holly Story, di e hi e r in 1979 door de TROS werd uitgezonden in "Post er ".
STEUN VOOR GREENPEACE VANUIT AMERIKA.
Ni et alleen Radio Caroline besteedde aandacht aan de Greenpeace organisatie.
Een station als KEZY-AM en FM in Anaheim (Ca lifornia) draagt ee n steentje bij voor
Greenpeace. Ruim 550.000 gulden werd er opgehaald gedurende een negen uur durend
programma waarin a rti esten als Bonnie Rait, Melissa Mancheste r e.v.a. optraden .
RON JA COBS KOOPT EIGEN RADIO-STATION.
Samen met bus s inessman Dav id Joseph, heeft Ron Jacobs medio december 1979 ee n eigen
maatschappij "West Broadcasting Corp." opgericht. Men heeft van de FCC toestemming
gekregen een station te laten starten op 940 kHz met een vermogen van 10 KW.
Als cal I-l etters heeft men KWAl-AM toegewezen gekregen. Het radio station bevindt zich
op Hawaii. Ron Jacobs, die z ijn radio carrière op dit eiland begon en later deze
voortzette in voo rname lijk Californië, is de grootste aandeelhouder van het ni euwe
station. Hijzelf za l als deejay gaan fungeren in de ochtenduren e n zal tevens de
funktie van programme-director op zich nemen . Men hoopt het stat ion zeer populair te
maken op geheel Hawai i en wanneer het financiël aantrekkelijk genoeg is hoopt men in
het midden van de tachtiger jaren het vermogen op te voe ren tot 50 KW. Wat betreft
de muziek richt me n zich specifiek op de leeft ijdsgroep van 18 tot 49 jaar en zal
men datgen e draa i e n wat de luisteraar graag wil horen. Na 27 jaar alleen deejay te
zijn geweest van grote klasse heeft Ron Jacabs dan nu eindelijk zijn eigen radio
stai~
~ab

Pittma n, die de afgelopen 3 jaar
New Vork, heeft ee n funktie aanvaard bij
de afdeling Pay TV. Pittman, die voordat
Chica go Out let van NBC, is per 1 januari

werkzaam was als programmaleider op WNBC in
Warne r CabIe. Hij wordt daar direkt e ur van
hij bij WNBC kwam, werkzaam was bij de
bij Warner Cabl e aangesteld.
Hans Knot.
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Zo in de loop der tijden hebben wij
in ons blad al menig land doorgel icht
betreffende hun radiobestel. Een land
welke nu aan de beurt is is Japan.
Allereerst wat basisinformatie over
Japan, bestaande uit meer dan 1000 eilandjes waarvan Honshu, Hakkaido,
Kyushu en Shikoku de belangrijkste zijn.
Er zijn ongeveer 110 miljoen inwoners,
waardoo r ongeveer 290 mensen op 1 vierkante ki lometer wonen. Door de groei
van land's industrieên komen steeds
meer grote mensenmassa's naar de grote
steden toe. Ethisch gezien behoren de
Japanners tot het Mongoo l se ras en hun
taal is rijk aan diverse dialecten.
Japan is een democratisch land met een
keizer aan het hoofd welke alleen historisch gezien moet worden als staatshoofd. De Japanse economie, die na de
2e Wereldoorlog vol ledig instortte,
heeft een enorme groei doorstaan in de
afgelopen 30 jaar . Het kan na Amerika
en Rusland gezien worden als een der
belangrijkste naties op economisch gebied . Na de 2e Wereldoorlog werden de
vernietigde telecommunicatie installaties hersteld onder toezicht van het
ministerie voor Communicatie, welk ministe rie in 1949 werd opgedeeld in die voor
Postzaken en voor Tel ecommuni cat i e. In
1952 ontstond de Nippon Telegraph en
Telecommunications . Rad io uitzendingen
werden in Japan gestart door de Tokyo
Broadcasting station op 22 maart 192 5.
De enige wet die toendertijd bestond was
de 1915 Wireless Telegraph Act. Deze wet
hield in dat de verde l in g van golflengten onder staa tstoez ich t stonden en dat
het tevens mogel ijk was deze go l f l engten
in gebruik te stellen door organisaties
welke niet s taatseigendom waren. In 1924
werd de Tokyo Broadcasting Station opge richt met het doel uitzendingen te verzorgen voor de hoofd st ad en omgeving.
Gel ijke organisaties kwamen er in 1925
voor de plaatsen Nagaya en Osaka die
evenals in Tokyo in 1925 van start
gingen met de uitzendingen. Eind maart
1925 hadden reeds 5500 mensen in Tokyo
een ontvanger aangeschaft en eind 1925
waren er liefst 250.000 ontvangers in
het hele land. Niet lang nadat ze van
start waren gegaan kwam er vraag naar
uitbreiding van uitzendingen voor grotere ontvangstgebieden. In november 1925
stelde de Tokyo Broadcasting Station
aan het ministerie van Communicatie voor

door middel van relaystations grotere
ontvangstgebieden te gaan creëren. Het
••
•
ministerie
besloot hierop in februari•
1926 dat er een I ichaam zou moeten komen
die in samenwerking met de 3 bestaande
stations voorzien moest in uitzendingen
over het gehele Japanse Archipel. Als
resultaat werd in 1926 de Nip pon Hoso
Kyaki (NHK) opgericht, met daarin opgenomen de 3 bestaande organisaties al s
onderdelen van de NHK, welke later de 3
centrale s tations zouden worden van
Japan.
De completering van het nationale net
werd in 1928 bespoedigd om zo moge l ijk
de kroning van de nieuwe keizer in het
gehe I eland te kunnen u i tzenden . 1n november 1928 waren er 500.000 ontvangers
in het land. In 1930 maakte de NHK een
s tart met de constructie van lokale stations in het land. Hoofdzakelijk werden
de grotere steden hiervoor bestemd.
Tevens vond in 1930 de eerste internationale uitwissel ing su itzending plaats tusse n Japan, Amerika en Eng e land. In 1931
startte de NHK met een tweede radio net.
In 1933 volgde de op ri chti ng van 2e netten in Osaka en Nagaya. In 1931, met het
Man s joerij e inciden t , kwamen er meer en
mee r ontvangers. In februar i 1932 was
het geta l van 1 miljoen gepasseerd. Op
1 juni 1935 begon de NHK met de regelma tige uit ze ndingen van Ra dio Tokyo. Deze
internationale ui tze ndingen bes t onden
dagel ijk s uit 1 uur uitzendingen in de
Engelse en Japanse taal. Deze programma 's
waren hoofdzake l ijk ge richt op Amerika.
Gedurende de 2e Wer e ldoorl og kwamen al Ie
radiouitzendingen onder staatstoez icht
te s taan om zodoende opt imaa I i ngezet te
kunnen worden t ij dens de bloedige str ijd .
Op 2 september 1945, de dag van de tekening van het capitulatiev e rdrag inzake
Japan kwam de radio onder controle te
staan van de Hoofd Commandant van de geal li ee rd e troepe n (SCAP). Uitzendingen
in vreemde tal e n werden verboden en op
10 september 1945 werden de overzeese
uitzendingen van NHK stopgezet.
Op dezelfde dag kwam het Generale
Hoofdkwartier van de geall ieerde troepen
met een voorstel van vrijheid en pers.
Op 22 september werd er een speciale
Radio Code voor het land ingesteld. GHQ
(Genera I Head Quarters) stelde niet alleen censuur in op de programma's van
NHK, maar bewaakte en adviseerde ook de
planning en produktie van de programma's.
4
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Op 11 december 1940 gaf de GHQ een memorandum uit over de reorganisatie van NHK
en een communicatieraad bestaande uit
burgers werd ingesteld. In maart 1946
was het aantalluistertoestellen r.eeds
•
gegroeid tot 5.7 miljoen. Radio Day.
wordt door de Japanners gezien als de
doorbraak. Deze dag wordt nog ieder jaar
gevierd als herinnering aan de Ie Juni
1950 toen de broadcastlaw in dienst trad
in Japan. Deze wet schreef een tweedel ig
radiobeste. voor bestaande uit de NRK
als een zgn. "publ· icserltice" en de commerciële stations aan de andere kant.
Op 21 april 1951 gaf de Radio Controle
Commissie de eerste 16 1 icenties af voor
de commerciële radio. 2 voor Tokyo. 2
voor Osaka en ~2 anderen voor de verdere
grote steden. Op 1 september 1951 was de
datum voor de start van de Chubu Nippon
Broadcasting Company in Nagaya (CBC) en
de Ship Nippon Broadcasting Company in
Osaka (NJB). Later in 1951 startten nog
eens 4 commerciële stations en het jaar
daarop nog eens 9. Op 1 februari 1952
werden de overzeese uitzendingen van NHK
hervat. Een jaar later startte de NHK
met de eerste televisieuitzendingen'in
het land. In 1955 werd de eerste gecombineerde 1 icentie voor· radio en televisieuitzendingen verstrekt aan de TBS.
Op 24 december 1957 gingen experimentele
FM uitzendingen van start welke verzorgd

werden door de NHK. In maart 1969 startten 170 regionale NHK stations hun FM
uitzendingen. Op 24 december 1969 ging
het eerste FM commerciële station in
Nagoya van start. Uiteraard hebben de
radiostations zich te houden aan de
regels zoals vastgelegd in de Broadcasting Law. Deze regels verbieden de
stations ondermeer andere u~tzendig
te verzorgen als omschreven in ~un
1 icentie en het veroorzaken van rnterferentie. Ook is het ten a·lle tijde verboden op straffe van hechtenis. om. gebruik te maken van de radio tem behoeve
van valse berichtgeving. ATle statioRs
staan onder indirekt toezicht van het
Ministerie van Post en Telecommunicatie
Zaken.
Kabelradio werd voor het eerst in
19511 i ngevoerd om het zodoende moge 1 ijk
te maken in openbare gelegenheden de
mensenmassa' s op de hoogte te houd·en,
van land's zaken. In 1951 werd de wet
voor Cable Radio Services getekend door
de regering en een ieder d,i e een kabelproject w.e nste te starten kon om. een
1 icentie v·ragen bij de ministe.r van Post
en Telecommunicatie Zaken. De wet werd
opgeheven in ' 1973 toen er een gezamen1 ijke wet voor radio- en televisiekabelnetten van kracht werd.
NHK - NIPPON HOSO KYOKAI
Sind-s de start van de eerste midden•

Het Nippon Hoso Kyokai Broadcasting Centrum in Tokyo .
•
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golfuitzendingen in 1925 heeft de NHK er
naar gestreefd naar uitbreiding van een
landel ijk net van radiostations. Tegenwoordig heeft het net 173 stations en
het 2e ingestelde net van NHK 141. Hiermee worden respectievel ijk 99,7 en 99,2 %
van de Japanse bevolking bereikt. Ook
betreffende de FM stations heeft de NHK
ervoor gezorgd dat er een landel ijk net
kwam. Deze bestaat nu uit 460 stat ions
en 96% van de fami l ies in het Japan se
Arch ipel kan genieten van haar uitzendingen.
OVERZEESE UITZENDINGEN VAN DE NHK
De NHK verzorgt de overzeese programma's van Radio Japan naar alle delen van
de wereld. De regering stelt we l ke soor ten van uitze ndi ngen dienen plaats te
vinden en draait tevens voor de hoge
kosten op. Het hoofdd oel van deze internationale service is: De promotie van
de internationale betrekkingen e n de
buitenlandse luisteraars op de hoogte
houden van de ontwikkel ingen in de
breedste zin betreffende Japan. Tegenwoordig worden e r 37 uur uitzendingen
per etmaal verzorgd in 21 verschillende
talen. De signalen voor deze overzeese
se rvic e"wo rden verzorgd door het Yamata
zendstation. De NHK doet ook aan uitwissel ing van radioprogramma ' s met andere int ernationale stat ions en doet
tevens mee aan uitwis sel ing binnen de
organ i saties van de ESU (European Sroadcasting Un ion) e n de ABU (Asian Pacific
Broadcasting Un ion).
Zoals in de meeste l anden bestaat er
in Japan ook ee n soo r t van luistergeld.
De financ iële basis voor de NHK omroepzaken bestaat grotendeels uit de luisterbelasting welke geheven wordt onder
de luisteraars. Er zijn twee soorten van
ontvangstbelasting, één voor d iegenen
die alleen luisteraar van NHK zijn ,en
de andere heffing is voor kijken en
lu i steren . Ieder jaar wordt de hoogte
van de 2 heff inge n door de NHK herzien.
De nazorg van de heffingen wordt gedaan
door het Ministerie van Post en Te l ecommunicati ezaken. Eerder in ons verhaa l
haalden we al de internationale betrekkingen van de NHK aan waarop we nog iets
verder in willen gaan. NHK onderhoudt
een nauwe relatie met omroeporganisaties
over de gehele wereld en werkt samen op
internationaal niveau. Zoals gezegd is
de NHK een "volledig" lid van de EBU en
de ABU. Wat betreft de ABU geldt dit
sinds 1957, waar het eerst officieus en
sinds 1964 officieel I id van is. In 1951
werd de NHK opgenomen als co-I id in de
EBU. Ook werkt de NHK samen met andere
landen welke I id zijn van beide eerder

genoemde organisat ies. Deze samenwerking
geschiedt op bil atera le basis. NHK rui It
programma ' s met ande re buitenlandse orga nisaties op fi lmband, video en geluidsband. Sinds 1965 is de Japan Int ernat i onal Programma Contest Prize ingest e ld
ter gelegenhe id van het 40-jarig bestaan
van de Radio in Japan. Ieder jaar wordt
een opvoedkundig programma onde rscheiden
met deze prijs.
, In juni 1950 werd de commerciële radio
in Japan tot het bestel t oegela ten. Hier door kwam een e i nd aan de monopo l ypositie
van de NHK. In april 1951 kregen, zoa l s
verteld, 16 commerciële stations een
I icent ie waarvan 15 we rd en omgezet in ee n
statiol'. Daar de NHK ee n succ esvoll e pe riode had doorgemaakt en derhalv e ve l e
inwoners van Japan ee n radio hadd e n aangesc haft \~as
het n i et moe i I ijk voor de
commerciële stations om succes te behalen. In 1952 kwam voo r he t eerst commerc i ële telev i sie in het land. Voor 40 tot
50% bestaan de programma's van NHK en de
commercië le stations uit muziek, gevo lgd
door opvoedkundige programma's, kultuur
ni euws en inform at ie. De gemiddelde zendtijd per station is 22,5 uur per dag. De
commerciële stations zijn verzameld in
de NAB, the National Association of
Commerc ial Broadcaste rs, \~elk
in apr il
1952 werd opgericht. Speciale dank bij
d it verhaal is verschu l digd aan de promotieafde l ing van de Japanse ambassade
in Den Haag en aan de Overseas Department
van de Nippon Hoso Kyoka i in Tokyo.
Hans Knot .
EO VOO RZ ITTER NIET BANG VOOR SATELLIETEN.
Ds. Gl ashouwer, voorzitter van de Eva ngelische Omroep is niet bang voor de komst
van satell iete n die TV ui tzen din gen gaan
verzo rge n. Hij ziet dit nieuwe medi um bij
uitstek geschikt voor de verspreiding van
het evangelie naar landen a l s bijvoorbee ld
de Sowj et Uni e e n China waa r verspreiding
van het eva nge l ie via de ether thans vrijwel onmogelijk i s. Wat betreft de regio nale omroepen v i ndt hij het jammer dat dit
ee n aangelegenheid is van een aantal hobbyisten. De belangstelling vanuit de
plaatselijke kerken is he laa s te verwaarlozen, aldus Ds. Gl as houwer.
ONDERTI TELI NG OP HET EERSTE FRANSE TV·NET.
In Frankrijk telt men ongeveer 2 miljoen slechthorenden en om aan hun wens
tegemoet te komen zal het eerste Franse
televisie-net de belangrijkste uitzendingen en ook films in het Frans ondertitelen.
Experimenten die in de laatste weken van
december werden gehouden, bleken zo'n
groot sukses te hebben dat men voorlopig
doorgaan met deze service.
6
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In november 1963 ging in het Sint Geertruidenziekenhuis de eerste uitzending van
de "Deventer Omroep" van start. Een eenvoudige bandrecorder, geleend van een bevri e nde particulier, werd aa ngesloten op de versterkerinstallatie van het ziekenhuis .
Het programma dat uit gevraagde plaat jes en enkele locale nieuwtjes bestond, was
enkele dagen eerder in een huiskamer opgenomen op ecn magnetofoonband die met geleend
geld was gekocht. De Stichting Deventer Omroep voor zieken en bejaarden was geboren
en begon haar leven met financiële schuld. Desondanks werden de uitzendingen via de
draadomroepinstallatie van het ziekenhuis voortgezet. Aanvankelijk éénmaal per week
en al na enkele maanden werd een tweede programma voor het Sint Jozefziekenhuis gemaakt. De groei zat er in, want binnen een jaar kwam er nog een uitzending in een
bejaardencentrum voor gerepatriëerde Indische Nederlanders en een verzorgingsteh ui s
in Almen (Gld) bij. De opnamen van al de ze programma's konden natuurl ijk niet langer
in een huiskamer plaatsvinden en er werd een kamertje gevonden in een jeugdcentrum,
dat provisorisch ingericht werd als studio. Een diepe klerenkast deed dienst als
spreekcel. Voorwaarde was wel dat de omroeper of omroepster erg slank moest zijn,
anders kon de deur niet dicht.
In de loop der jaren werd er door de medewerksters van de "Deventer Omroep" hard
gewerkt aan een betere accomodatie. Daar was uiteraard veel geld voor nodig en er
werden dan ook allerlei financiële acties gevoerd. Er werden speldjes, lucifers en
grammofoonplaten verkocht, een jaarlijkse rommelmarkt op touw gezet - een primeur
voor Deventer - en donateurs geworven. De "O.O." stelde zich op het standpunt dat de
bevolking alleen dan bereid was om de ziekenomroep te steunen wanneer de programma's
op de patiënten en bewoners van tehuizen een goede indruk achterlieten. De uizendingen dienden dan ook zowel technische als inhoudelijk onberispelijk
te zijn. Gelukkig kon de "0.0" beschikken over een in Deventer wonende onderhoudstechnicus van de NOS-radio, die al vanaf het prille begin
zijn schouders onde r het ziekenomroepwerk zette en daarnaast waren er enkele medewerkers die met veel gevoel voor
het contact met patiënten zorgden voor een behoorlijke
•••
inhoud van de programma's. Er veranderde veel in d
loop der jaren. Momenteel beschikt de Deventer
••
Omroep over een kleine veertig medewerkers,
••
Er wordt elke avond een avond een uitzen- ·
ding gemaakt die rechtstreeks naar de ziekenhuizen en be jaardencentra wordt uitgezonden en
door zo'n kleine 2000 luisteraars kan worden
ontvangen . Van alle competitiewedstrijden die
Go Ahead Eagles thuis speelt wordt een rechtstreeks
ooggetuigeverslag uitgezonden. Daarnaast komen dan
nog de rechtstreekse uitzendingen uit de Schouwburg van
concerten, musicals, operette en operavorsteling~
en cabaretprogramma's. Plaatselijke
festiviteiten zoals carnaval, Koninginnedag, sinterklaas en dergelijke
vormen hoogtepunten in de "D.O"-programma's. Dat de Deventer Omroep erin
slaagt om een kwalitatief goed programma
samen te stellen mag wel bi ijken ui t het fei t dat bij een landelijke wedstrijd voor ziekenomroepen, uitgeschreven door de TROS, de
eerste plaats werd behaald. De jury stelde unaniem dat de inzending
van de Deventer Omroep met kop en schouders uitstak boven de ruim tachtig
andere deelnemers. Een uitspraak die de "0.0" het gevoel gaf op de goede
• •
weg te zIJn.
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Zoals al eerder in dit blad beschreven
is op 22 november 1978 het zogenaamde
plan van Genéve in werking getreden. Dit
plan omh els de de ni euwe indeling voor de
mid den- en langegolf stations. Onze oosterburen hebben de nieuwe indeling als 'n
ver lies ervaren, zodoende werd al enige
jare n druk uitgeoefend- op "di e Bundespost", die het beheer heeft van het zenderpark in West-Duitsland. Nu werden de
beslissingen in 1975 genomen en j e zou je
kun ne n afvragen of ze er niet iets eerder
wat aan hebben kunnen doen. Maar goed
anno 1980 hebben onze Oosterburen er het
volgende op gevonden. Sinds enige tijd
maakt de Deutschlandfunk gebru i k van de
ze nd er i n München-Erching, d ie vroeger
gebr ui kt werd voor de Voice of America.
Dit zendstation met ee n vermogen van
2x500 KW is in de jaren 52/53 neergeze t
en diende tijdens de koude oor log a ls
propaganda zender. Maar toen de koude
oo rlog voorbij was, werd het station
"tijdelijk" ges loten, zodoende dat de
Bundespost is gaan onde rhand ele n met de
Amerikanen. De oplossing is nu gevonden
dat de Deutsch l andf unk , in ee rste instantie zeven jaar, van het station gebruik
mag maken. Hiermee leek voor de Deut schlandfunk de problemen de wereld uit, maar
de problemen begonnen pas goed toen het
stat ion weer op gang moest worden
gebracht. De eerste schrik kreeg men toen
ontdekt werd dat dit station volledig
au tonoom werl,t. Er is dus geen aansluiting op het lande lij k e lectriciteitsnet.
De energie voor het zendstation wordt
verkrege n door v ijf grote langzaam lopende
diesel generatoren. Reusachtige tanks
zorgen voor de benodigde d iese loli e.
Nu zo u het eenvoudig zijn, vanwege de
hoge oliekosten, om het station aan te
slu iten op het lande lij ke net ware het
niet dat alles in het station op 60 herz
werkt, waardoor ee n aansluiting (voorlopig) onmogelijk werd. Dit was de eerste
dure grap die me n te verduren kreeg. Vervolgens ontdekte men dat het station niet
was opgebouwd met twee onafhankelijke
zenders, doch dat alleen de e indbui zen
apa rt of paralel geschakeld konden worden
(hierdoor is zelfs een vermogen van 1 MW
moge lijk). Doordat het s tation een paar
jaar buiten bedrijf is geweest, nam de
bedrijfs-zekerheid niet toe. Dit bleek
ook wel toen men de appa ratuur weer in-
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schakelde, bij de overname bleek al dat
de generatoren gebreken vertoonden.
Nauwelijks werkten deze weer, of de met
gas gevulde hoogspanningscondensatoren
stonden meteen te fluiten e n te gillen,
waarbij meteen een "luchtje" in het gebouw verspreid werd. Gelukkig voor de
Bundespost waren er nog onderdelen in
Amerika verkrijgbaar, zodat het probleem
opgelost kon worden. Verdere problemen
ontstonden toen de ze nder omge bouwd moest
worden van 173 kHz naar 209 kHz. Vroeger
gebru ikte de Voi ce of America de 173 kHz,
maar het stat ion had in Genéve 209 kHz
toegeweze n gekregen. Al gauw bleek dat
a ll e talrijke veranderingen aan de zende n koel inst a llatie helemaal niet genoteerd ware n met het oorspronkelijke
schema uit de 40er jaren. Bij het veranderen van het antennesysteem, wat nodig
i s bij ee n andere frequentie, moesten
industrie specialisten er aan te pas komen.
Normale antenne met ingen konden nie t worden gedaan, omdat op 209 kHz een megawatt
zender uit Kiev ope ree rt. Doordat de normale metingen ni et gedaan konde n worden
kwamen er al gauw problemen met de aanpassingen die op hun beurt weer modulatie
problemen gaven. Op zich is dit oude
zendstation een s t uk antiek apart. Hoe
degelijk er toen gebouwd werd i s wel duidelijk. Een zende r die toch al gauw 30
jaar oud is, wordt nu anno 1980 nog gebruikt voor dag e lijkse ui tzen ding en.
Natuurlijk heeft Vadertje Tijd zijn tanden laten zien en heeft deze installatie
zijn beste jaren gehad en de nadele n zijn
talrijk. Zijn er bij een mod ern sta tion
s lechts een paar mensen nodig voor de
controle, voor dit station zijn er toch
al gauw 20 man nodig. De omvangrijke
koel-in s tallaties, generatoren e n de zender zelf moete n allemaal onderhouden worden, wat natuurlijk vrij kostbaar i s,
zeker als men dit verge lij kt met de tegenwoordige vol-automat is che zendstations.
Dat dit station vroeger vol l edig autonoom kon dra a ien, bewijst wel dat er studio's waren inge richt om naast, per draad
aangevoerde programma's, ook zelf platen
e n banden konden worden gedraaid. Al is
dit ee n mooi stukje techniek uit de vroegere jaren, de situatie kan natuurlij k niet
ni et -voor de De ut sc hlandfunk- zo blijven.
DE TOEKOMST.
.
Natuurlijk is 't duidelijk dat de Deutsch8
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alleen te ontvangen voor diegenen die een
landfunk aan deze situatie een eind wil
maken, want het is slechts een kwestie
speciaal voor Teletekst ingericht toestel
hebben. Al in apri 1 begint de ui tgebreide
van tijd of het station begeeft het en
niemand weet wanneer. Doordat er haast bij NOS-proef met Teletekst zoals wij u al
was om het Duitse programma in de lucht te eerder meldden in Freewave.
krijgen, heeft men dit geaksepteerd, maar
FRED BENAVENTE 25 JAAR BIJ DE OMROEP.
Fred Benavente vierde op 15 januari
er zal nu wel snel besloten moeten worden
het feit dat hij 25 jaar werkzaam was in
of er een nieuw station moet komen, of
het omroepwereldje. Het is namelijk 25
dat het huidige geleidelijk wordt omgebouwd. Een snelle beslissing is noodzake- jaar geleden dat hij als kamera-assistent
in dienst kwam bij de toenmalige NTS.
lijk omdat een zendstation een levertijd
Later werd hij daar belichter en floorvan enkele jaren heeft!!! Louis Stuster.
manager. Op 1 april 1960 stapte hij over
naar de NCRV televisie waar hij vele muBIOSCOOPFILMS EN DE
sicals, show- en spelprogramma's
isOMROEPREGELS.
seerde. Grote bekendheid kreeg
Minister Gardeniers
hij vooral vanwege zijn aanvan CRM i s bezorgd over ~
deel als regisseur en medede mani e r waarop bios~
werker aan het programma
coopfilms op de televisie
Farce Majeur.
worden vertoond. Zij heeft
STERKE LEDENGROEI BIJ NCRV.
de omroepen nog eens
De NCRV heeft het jaar 1979 afgesloschriftel ijk gewezen op de
ten met een ledenwinst van 24.228, waarverplichte naleving van de regels die
door het ledental van deze omroep per 31
hiervoor in de omroepwet zijn opgenomen.
december 1979 op 521.625 is gekomen. Deze
Daarin staat ondermeer dat films boven de
sterke ledengroei bij de NCRV is sinds
12 jaar op televisie niet voor 20 uur mogen beginnen en dat fi lms boven de 16jaar 1952 niet voorgekomen in één jaar.
niet voor 21 uur mogen beginnen. Bovendien MINDER KIJKERS VOOR WIM KAN.
De oudejaarsavond show van Wim Kan
moet van de ondergeschiktheid voor jeugheeft dit keer minder kijkers getrokken
digen zowel in de omroepbladen als op het
en ook een lagere waardering gekregen
scherm vooraf melding worden gemaakt. Het
dan die in het rekordjaar 1976.
bestuur van de Nederlandse filmkeuring
De laatste oudejaarsavond keken, volhad onlangs de minister attent gemaakt op
gens een meting van de afdeling kijk- en
de niet nalevinq van de regels door de
luisteronderzoek van de NOS bijna zeven
omroepen.
miljoen mensen naar Wim Kan. In 1976
NOS GAAT WERKEN AAN
waren dat er meer dan acht miljoen.
UITBREIDING TECHNICI
CL EN KAMERA-MENSEN.
De waardering voor het gebodene bedroeg nu 8 . 1 tegen 8.6 in 1976. Er keken
Uitbreiding van personeel bij kameramensen en geluidstechnici van de televisie overigens op beide oudejaarsavonden in
totaal ongeveer hetzelfde aantal mensen
heeft de grootste prioriteit bij de Raad
van Beheer van de NOS. Bij de eerstekomen- naar de televisie. Maar in tegenstelling
de begrotingswijziging zullen er voor dez e tot 1976 trok het andere net ook veel
kijkers, 2: 2 mi ljoen voor de fi lm "Le
groepen extra arbeidsplaatsen worden gePetit Baigneur" met Louis de Funes.
schapen. De NOS kamera-mensen en technici
EINDELIJK JEUGDJOURNAAL OP DE TELEVISIE
vinden dat er wat aan hun werkomstandigTijdens de vergadering van 18 januari
heden moet wo rden gedaan. Door het vele
j.l. heeft het NOS-bestuur besloten dat
werk moeten ze steeds meer overuren maken
er vanaf 1 oktober a.s. een jeugdjournaal
en ze hebben nauwel ijks de kans om vakanzal worden uitgezonden. Dit jeugdjournaal,
tiedagen op te nemen. Er is al gedreigd
dat bestemd is voor kinderen van 10-12
met eventuele a kties, hoewel die niet
di rekt op het scherm te merken zullen zijn. jaar, zal vijf maal per week van 18.30 tot
18.36 op het scherm komen. De bedoel ing is,
PROEVEN MET ONDERTITELING VIA TELETEKST.
dat het jeugdjournaal voor een proefperioDe NOS begint in augustus, via proeven
de van 2 jaar uitgezonden zal worden, maar
met Telete kst aan het ondertitelen van
dat na een jaar al wordt gekeken, of er
Nederl a nd s talige t elevi s ieprogramma's.
nog iets aan de formule gedaan moet worden.
Dit is een extra service voor gehoorgeEen adviescommissie wordt daartoe ingestoorden. Het gaat vooral om rechtstreeks
•
steld. De bedcieling is, dat naast dit
uitgezonden
programma's, zoals sportwedjeugdjournaal een wekel ijkse uitzending
s trijd e n. Om dit te verwe zelijken zal een
van de NOT (Nederlands Onderwijs Televan de NOS pe rsone e lsl ede n héél sne l met
visie) zal komen die het uitgebrachte
de tek s t, op een toets e npaneel de woorden
nieuws verder uitdiept.
mee moe ten ui tt i kken. De onde rtite ls zijn
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STREEKRADIO PLANNEN VAN TIL GARDENIERS.
Er is scherpe kritiek op de plannen
van Minister Gardeniers voor de streekradio. Op haar beleidsnota zijn 65
schriftelijke reakties gekomen van regionale en lokale overheden, van de omroep,
van streek- en gewestraden, van de omroep
bonden, van pol i tieke partijen,
Nederlandse dagbladpers, de
Vereniging van Nederlandse
gemeenten, maar ook van
bijvoorbeeld van de spelersraad van de voetbal
vereniging PSV.
De meeste kritiek
ontmoet het plan
voor de gedeeltelijke financiering door
de streek. Men vreest vrij
algemeen een redactionele afhankelijkheid. Alle bezwaren
werden in een speciale hoorzitting in de
Tweede Kamer op 18 januari behandeld. De
NOS vindt de financiering van de Regionale Omroep door gemeenten of provincie
een gevaarlijk middel. Want een dergelijke financiering brengt, volgens de NOS,
een dreigende ontwikkeling mee in de richting van een 'tweede bestel' los van het
stelsel wat in de omroepwet wordt geregeld
Hieronder drie van de belangrijkste
schriftelijke reakties op de nota van CRM.
AMSTERDAM GEVAAR VOOR STREEKRADIO.
De redactionele onafhankelijkheid en
de continuiteit van de Regionale Omroepen
kunnen in gevaar komen, als gemeenten en
provincie grotendeels de middelen moeten
opbrengen. Dit zeggen burgemeester en wethouders van Amsterdam in een notitie aan
het ministerie van CRM als reaktie op de
nota streekradio. Het college van BenW
blijft van mening dat de minister STAD
Radio Amsterdam moet blijven finaciëren,
zoals tot nu toe alle omroepvoorzieningen
in Nederland uit omroepmiddelen worden
betaald. De verantwoordel ijkheid voor
Regionale en Streekradio zal ten alle
tijde bij de Rijksoverheid moeten liggen,
al·dus de notitie.
.
FNV: RUIM BAAN VOOR STREEKRADIO.
De Federatie Nederlands Vakbonden,
meent dat ons land geleidelijk bedekt moet
worden met streekradio. In een brief aan
de vaste kamercommissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk stelt het
FNV dat de regionale communicatie-middelen
een belangrijke aanvullende funktie hebben
op de landelijke media. Ze zegt ervaren te
hebben dat streekradio meer ruimte biedt
voor het overbrengen van verschillende

meningen dan commerciële regionale dagen ni~uwsblade.
In haar brief merkt het
FNV verder op, dat de grote lijn van de
inhoud van de programma's moet kunnen worden beinvloed door de gebruikers van het
medium, zowel aan de zenders- als aan de
ontvangers kant. Onafhankelijk van het
bedrijfsleven als geldschieter lijkt gegarandeerd als het verbod op reklame via
de streekradio wordt gehandhaafd. De FNV
vreest echter afhankelijkheid van de
overheid, als de minister erbij blijft
dat de provinciale en gemeentelijke besturen tenminste de helft van het exploitatie tekort moeten gaan financieren. Ze wil
daarom een bijdrage uit de Rijksbegroting
die het mogelijk maakt dat de streekradio
bijvoorbeeld tenminste twee uur pe r dag
gegarandeerd kan uitzenden. Tenslotte
stelt het FNV in haar brief, dat de minister onvoldoende garanties biedt voor het
democratisch funktioneren van de regionale
omroepinstellingen.
OMROEP BRABANT BLIJFT LIEVER KLEINSCHALIG,
De redaktieleden van Omroep Brabant in
Eindhoven vinden, dat er in deze provincie
vier kleine Regionale Omroepen moeten
komen. Een Regionale Omroep voor het gehele gebied wordt door hen afgewezen. Dat
blijkt uit een brief aan de vaste Kamercommissie voor CRM. In die brief wordt
gesteld, dat Omroep Brabant veruit de best
beluisterde omroep op regionaal gebied is.
Volgens de redaktieleden is dat te danken
aan de programma-formule, die vooral is
gericht op kleinschaligheid. Die formule
kan alleen worden uitgevoerd in een werkgebied van betrekkelijke kleine omvang.
Uitbreiding van dit gebied leidt onvermijdelijk tot verlies of verschraling van
van de huidige programmaformule, aldus de
brief van Omroep Brabant.
EO DIREKTEUR WIL OOK REGIONALE TELEVISIE.
Direkteur Dorenbos van de EO vindt dat
er naast de Regionale Omroepen in Nederland met radio ook Regionale Omroepen met
televisie moeten komen. Dorenbos denkt
aan vier zenders. Een voor het Noorden
en voor het Oosten, een voor Midden Nederland, een voor het Zuiden en een voor de
Hollanden. Hij wil wel dat de bestaande
omroepen betrokken worden bij de opbouw
van een dergelijk net. Dorenbos vindt dat
bij alle studies over regionale en streekomroep de plannen voor de televisie tot
dusver altijd zijn vergeten.

_._._._._._._._._._._._._-_.
GEZOCHT: Peace van Peter (single) en LP's
van de serie "Veronica gaat door" uiteraard tegen vergoeding! Henk Thiesen,
Melkweg 11, 5987 NE Helden (L) Nederland.
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Het dagboek van deMV. Mi Amigo
11-12-1975 De dee j ays, kapitein en zendertechnicus, di e in november z ijn voorgeleid
voor het Engelse ge rechts hof, worden veroordee ld tot ee n gezamelijke boete van (475.--.
28- 12-1975 Wee r een ni e uwe deejay bij Radio Caroline: Michael Benjamin.
15- 1-1976 Maurice Bokkebroek is de trotse bezitter van ee n ei ge n fanclub.
18-1-1976 Bert Be nn ett presenteert tussen 2 en half 5 zijn laatste programma voor
Radio Mi Amigo . Hij gaat Spanje ve rl ate n omda t hij e n zijn vrouw Ge ja ni e t kunnen
wennen aan het lee fkl imaat aldaar.
19-1 - 1976 Radio Mi Amigo verzo rg t nu ook nieuwsuitzendingen live vanaf boord. Hi e rvoor zijn twee nieuwslezers aangetrokken: Tim Ridder en Jan van der Mee r.
19 -1- 1976 Nieuwe (tijdelijke) technicus in Pl aya de Aro i s Jori s Spring in 't Ve ld.
Maurice Bokkebroek i s begonnen met de inrichting van de studio's in he t winkelcentrum
van Playa de Aro.
20- 1-1976 Andermaal wordt Patrick Valain door de Belgis che justit ie gearresteerd wegens
medewerki ng aan Radio Mi Amigo.
22-1 -19 76 John ny Ja son wordt in Sou th End veroordeeld.
26- 1-1976 Tim Ridder presenteert tussen 11 e n 12 uur "Stan Haa g Vandaag" live vanaf
de MV Mi Amigo omdat de banden uit Pla ya de Ara nog ni e t aan boord zijn.
31-1-1976 In de Benelux wordt een carnavalsplaat uit gebra cht van de Mi Amigo Boys
met als ti tel "Amali a " waarvoor Stan Haag de te ks t heeft ges ch reven.
1-2-1976 The Berlin Se rvice is een ni euw programma bij Radio Carol ine. Presentati e is
in hande n van Joh nny Jason, Jürge n Kauer en Dennis King.
3-2 -1976 Tim Ridd e r en Jan van de r Mee r pre senteren weer alle programma's I ive totdat om 3 uur 's middags een tender met nieuwe Playa-programma's komt.
26-2-1976 Sylvain Ta ck krijgt een I ichte hartaanval en moet het rustiger aan gaan doen.
1-3-1976 De boord deejays Tim Ridder en Jan van der Meer krijgen vanaf vandaag he t
uur tussen 3 en 4 uur om live-programma's te presenteren.
4-3-1976 Doctor Boogie e n Chris Elly zijn twee nieuwe Caroline deejays.
5-3-1976 All en Symond, ex-Caroline deejay treedt in dienst bij Thames Valley Radio.
8-3-1976 Va naf vandaag zijn er nieuwe jingles voor Radio Mi Amigo te horen in de
programma's. Het gerucht gaat dat deze door een koor van de BRT zijn ingezongen.
15-3-1976 ex-RNI de e jay Dick de Graaf neemt voor een paar dagen de programma's van
Stan Haag en Pete r van Dam over, di e ziek t e bed ligge n. Dick noemt zich Jos vld Kamp.
17-3-1976 De door Maurice Bokke broek gebouwde studio's in het winkelcentrum van Playa
zijn klaar en word en in gebruik genomen.
28-3-1976 Omdat Radio Carol i ne 12 jaar bes t aat wordt de "All time top 50" ui tgezonden.
1-4-1976 Al s 1 apr i I grap zendt Radio Mi Amigo vandaag programma's uit als Radio
Ve ronica . Tim Ridder noemt zich va naf vandaag weer Bart van Leeuwen.
Radio Caroline ge bruikt in haar avonduitzendingen jingles van Capital Radio.
15-4-1976 Op zaterdagavond zendt Caroline de Amerikaanse LP top 20 en LP Top 30
van Europa uit.
19-4-1976 Metro Mus i c heeft Johnny Jason als nieuwe deejay aangenomen.
20-4-1976 Het lijkt wel het dagboek van Johnny Jason want hier is alweer nieuws, ditmaal wordt h ij vrijgesproken in hoger beroep, wegens niet voldoende bewijs.
23-4-1976 Ex-Mi Amigo deejay Frans van der Drift is vanaf heden iedere donderdagnacht
te horen als dee jay bij de TROS op Hilversum 3 in "Nachtwacht".
25-4-1976 Radio Caroline is begonnen met testuitzendingen op de 192 meter.
Het is de bedoeling dat over enige tijd een 24-uurs service van Carol ine wordt gestart.
30-4-1976 Liverpool Magnistrates Court veroordeelt diverse mensen die met stickers
en posters reklame maken voor Radio Caroline.
2-5-1976 Jonathan Day en Michael Owen zijn nieuwe deejays voor Radio Caroline.
15-5-1976 Vandaag beginnen de officiële uitzendingen van Radio Caroline op de 192
meter. Alle deejays zijn drie uur op de radio. De start wordt om 6 uur door Tony Allen
gegeven, gevo l gd door Michael Owen, Jonathan Day en Stuart RusselI.
17-5-1976 Ni e uwe programmering voor Radio Mi Amigo op 259 meter. 6-8 uur: Ook goeiemorgen live vana f boord met Bart van Leeuwen. 8-9 uur: Stan Haag Vandaag deel 1.
9-10 uur: Schijven voor bedrijven door Peter van Dam. 10-11 uur: Koffie met of zonder
door Michelle. 11-12 uur: Stan Haag vandaag deel 2. 12-2 uur: Joop Verhoof Show.
2-4 uur: Live vanaf boord. 4-6 uur: Met Peter gaat het beter door Peter van Dam.
6-7 uur: De jukebox door Stan Haag .
11
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deejays van Radio Mi Amigo die In 1975 het ,Playa -team vormden. Boven Bert
De vier
Benne t t en Joop Verhoof Onder: Stan Haag en Peter va n Dam (Fot o: Theo Den cker)
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Mi chel l e en t1aur i ce Bo kk eb roek .
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Zomer 1976 : Stan Haag en Mauri ce Bokkeb r oek .

(foto's: Menno Oekke r)

18-5-1976 Geen banden aan boord. Bart van Leeuwen presenteert de hele dag live.
20-5- 1976 Vanaf 12 uur zijn er weer Playa-programma's. Bart van Leeuwen wordt afgelost
door Jan van der Meer.
4-6-1976 De Bokkebroek fa nclub wordt opgeheven wegens teveel belangstelling.
7-6-1976 De Mi Amigo flashback top 100, die vandaag zou worden uitgezonden is niet
op tijd aan boord gekomen. Jan van der Meer draait de hele dag nonstop muziek.
16-6-1976 Mark Lawrence is alweer een nieuwe deejay bij Radio Caroline.
23-6-1976 Anthol Mendelsohn is de volgende nieuwe deejay voor Caroline.
24-6-1976 Jall van der Meer is afgelost door Bart van Leeuwen en nieuwkomer Marc Jaocbs.
Marc is aangenomen om Tour de France nieuws en "Ook Goeiemorgen" te presenteren.
27-6-1976 Op een persconferentie in Amsterdam wordt door Ronan 0 Rahilly de nieuwe
formatie Loving Awereness gelanceerd . Tevens komt er een elpee van de groep uit.
8-7-1976 Op regelmatige tijden zijn er marineschepen in de buurt van de MV Mi Amigo.
Ki lometers lange fi lmrolletjes worden geschoten van het zendschip.
9-7-1976 Sinds lange tijd i s de Top 40 van Veronica weer te horen bij Radio Mi Amigo.
De TROS is namelijk gestopt met het uitzenden van de Top 40 op H3. Bart van Leeuwen
is de presentator op Radio Mi Amigo.
10-7-1976 Door een boot van de Engelse marine wordt lectuur afgeleverd bij Mi Amigo.
14-7-1976 Wegens diverse mankementen aan de apparatuur in de Caroline studio komen de
programma's van Carol ine gedurende de avond en na cht va nuit de Mi Amigo studio.
17-7-1976 Na oneenigheid met Sy lvain Tack l egt Joop Verhoof zijn funktie als programmaleider neer. Peter van Dam neemt zijn taak over.
18-7-1976 Het programma "Kassa" wordt voor het eerst uitgezonden.
23-7-1976 Een nieuw programma bij Radio Mi Amigo is "Baken 16" en wordt i edere werkdag tussen 12 en 2 uur gepresenteerd door Bart van Leeuwen en Marc Jacobs.
24-7-1976 Radio Orwell dient een klacht in wegens interferentie van de uit zendi ng e n
van Radio Caroline op de 259 meter.
3-8-1976 Marc Jacobs is afgelost door nieuwkomer Frank van der Mast.
Ook Stuart RusselI is weer aan boord gekomen.
4-8-1976 Weer ee n nieuwe Caroline deejay, Brian Richards uit Amerika.
5-8-1976 Volgens commercials die worden uitgezonden is er nu ook een Mi Amigo drive
in show in Engeland.
5-8-1976 Stan Haag is voor een paar dagen in Nederland en is bij Klaas Vaak op visite
tussen 12 en 2 uur op Hilversum 3.
6-8-1976 Stan Haag is te horen met het Mi Amigo popjournaal bij Vero ni ca op H3 .
10-8-1976 Jonathan Day verlaat Caroline om terug te keren naar Amerika.
13-8-1976 Stan Haag terug naar Playa de Aro in gezelschap van een Veronica tv-ploeg
onder leiding van Rob Out en Lex Harding.
14-8-1976 Steve Kent is nieuwkomer bij Radio Caroline.
16-8-1976 Enige mijlen uit de Belgische kust zinkt een van de bevoor radings schepen
van Mi Amigo. Reserve programma-banden worden met ee n vliegtuig gedropped.
17-8-1976 Via de geluidsinstallatie van diverse winkelcentra aan de Engelse kust
zijn steeds meer Caroline en Mi Amigo programma's te horen.
24-8-1976 Zanger George Baker in diverse Mi Amigo programma's te horen met een promotiespot voor zijn laat ste elpee .
25-8-1976 Veronica t e levisie brengt een special rondom Radio Mi Amigo.
25-8-1976 Bart van Leeuwen en Frank van der Mast z ijn afgelost door Marc Jacobs en
Ja n van der Meer. Marc presenteert "Baken 16" en Ja n "Ook Goeiemorgen".
27-8-1976 De Veronica Top 40 i s nu 2x per week te horen op Radio Mi Amigo. Op donderdag met Jan van der Meer en op zondag met Marc Jacobs.
31-8-1976 Twee jaar geleden verdwenen Veronica, RNI en Atlantis uit de et her.
Mi Amigo besteed de hele dag aandacht aan dit gebeuren. Opmerkelijk is een documentaire
van Peter van Dam tussen 5 en 6 uur 's avonds.
3-9-1976 Vanaf vandaag is het mogelijk om telefonisch verzoeken aan te vragen in de
"Jukebox" van Stan Haag tussen 18 en 19 uur.
10-9-1976 Windkracht 8 á 9. Het zendschip Mi Amigo komt in moeilijkheden. Studio's en
machinekamer komen onder water te staan omdat alle ruiten zijn ingeslagen door de
hoge golven. Het anker begint te slepen en de MV Mi Amigo strandt op een zandbank.
11-9-1976 Caroline en Mi Amigo niet in de lucht omdat een gedeelte van de apparatuur
~ war
is beschadigd. Ook zijn 4 van de 11 opvarenden van boord af gehaald.
Hans Knot/Ton van Oraanen.
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RADIO-BERICHTEN TIJDENS DE
OLYMPISCHE SPELEN.
Zoals wij reeds eerder in
Freewave schreven, waren er
problemen gerezen met ondermeer de AVRO en de VARA omtrent de geplande horizontale
programmering op Hl tijdens de
duur van de Olympische Spelen,
later dit jaar in Moskou.
• •
•
•
De omroepen zIJn
niet
Uit
het probleem gekomen en de NOS heeft nu
besloten de plannen te laten varen en er
zal nu gedurende de Olympische Spelen bij
berichtgeving' inbreken' in de programma's van de omroepen op Hilversum 1.
THEO KOOMEN IN VASTE DIENST NOS.
Theo Koomen (50) is met ingang van
1 januari in vaste dienst getreden van de
NOS, in het bijzonder voor de sportafdeling. Theo werkte de laatste drie jaar
als free lancer. Daarvoor was hij in vaste
dienst van de KRO en de TROS. De laatste
jaren verleende hij bij de NOS ondermeer
medewerking aan verslaggeving over de
Ronde van Frankrijk, schaatsen en voetbal.
HILVERSUM 4 PAS EIND SEPTEMBER
LANGER IN OE LUCHT.
De omroepen zijn pas op 28
september in staat om op
de klassieke radiozender Hilversum 4 dagelijks drie uur meer
uit te zenden. Aanvankelijk was
het de bedoeling om de zendtijd-uitbreiding per 1 april in te laten gaan. Minister Til Gardeniers heeft echter nog steeds
niet laten weten of zij de formele toestemming zal geven en de omroep heeft haar
zendtijd-beschikking ook niet binnen.
De omroepen willen pas in de maand
september tot uitbreiding overgaan omdat
zij zeggen een half jaar nodig te hebben
voor voorbereidingen.
CEES GRAVENDAAL VAN NCRV NAAR NOS.
Ce es Gravendaal (37), redakteur/verslaggever van NCRV-Hier en Nu-radio,
treedt op 1 mei a.s. in dienst van de NOS
radio, in het bijzonder voor de parlementaire en politieke verslaggeving in de
rubriek "Den Haag Vandaag", die is opgenomen i·n het dagel ijks laat-avondprogramma "Met het oog op morgen".
OMLIJSTING REGIONALE ZENDERS.
Als de twee nieuwe landelijke middengolfzenders in de Flevopolder in gebruik
worden genomen -vermoedelijk in aprilzuilen de regionale FM-zenders in Irnsum,
Hoogezand en Smi lde, waarop van 7 tot 17
uur het Hilversum 2 programma te horen is
weer het Hilversum 3 programma uitzenden.
Dit is althans de wens van de betrokken
regionale omroepen. De maatregel is des-

tijds genomen vanwege een groot aantal
klachten over de ontvangst van het Hilversum 2 programma in het noorden van 't land.
NOS VERWERPT ORKESTEN-STUDIE KUNSTENAARS.
De NOS wijst de uitgebrachte studie
over de symphonie-orkesten in Nederland
volstrekt van de hand. In ·deze studie, die
in opdracht van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen is gemaakt, werd gepleit
voor inkrimping van het bestand aan NOSmusici van 325 tot 175. Uit die 175 musici
zou een aantal vaste ensembles moeten
worden samengesteld. De werkloos geworden
musici zouden moeten wórden toegevoegd
aan het bestand van freelancers, dat dan
financieël zou kunnen profiteren van het
vrij gekomen bedrag aan salarissen.
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6 januari 78. Het IBA opent z'n 400 ste
UHF zender in Haslemere. In totaal zal
dit netwerk 51 hoofd en 600 relaystations omvatten waarbij 98,7% van de bevolking zal bereikt worden. Momenteel wordt
gemiddeld elke week minstens één UHFstation in gebruik genomen. Het oude
VHF systeem blijft in de ether tot 1982
waarna al deze zenders buiten gebruik
zullen worden gesteld, omdat het UHFnetwerk dan zal zijn voltooid. Delen
van Wales en Schotland en andere dunbevolkte delen zullen echter verstoken
blijven van televisie omdat het technisch bijna onmogelijk is wegens de
topografische verschillen. De omroepsatelliet moet hierbij oplossing bieden.
13 mei 78. 2le verjaardag van de regelmatige school-tv uitzendingen.
juli 78. De labour regering maakt in een
witboek z'n intenties bekend over de
toekomst van radio en televisie: het
ILR blijft bij negentien stations, de
BBC local radiostations worden tot 29
uitgebreid, het vierde TV-net valt onder bevoegdheid van het IBA maar gaat
niet naar het ITV network.
Er komt een nieuwe onafllankelijke organisatie, het Open Broadcasting Channel,
hetwelke zendtijd moet geven aan kulturele verenigingen en dergelijke. Zoals
in Nederland maar met het verbod om populäire programma's te brengen. Inkomsten via donaties, subsidies en verkoop
van zendtijd aan derden (Pay-tv). De
conservatieven vechten dit voorstel aan
en zeggen onomwonden dat ze er een verkiezingsstrijd van gaan maken. Zij stellen voor he·t ILR tot 60 stations uit te
breiden, het ITV het vierde tv-kanaal
•
te geven, en de BBC te reorganiseren
15

zodat · die uit z'n financiële moeilijkheden kan ge raken.
1978. Tot zover tle tijdstabel uit het
radio-teleyision 1979; maar ondertussen
is nog ee n en ander gebeurt. De labour
regering werd ' door een vertrouwenskwesti e rondom aut onomiteit van Wales en •
Schotland ten val gebracht en de 'daarop
volgende verkiezingen brachten de conservatieven stev ig in het zadel. Deze
uitslag was we l duideli jk ' vo or'spelbaar
gezien het rampzalige be l eid van labour
dat t ot ee n ware stakingsgolf over ..
Enge land ge l e id had.
19 79. Di t zal de tv-bazen zeker in he t
hoofd geprent blijven als het jaar met
de staking: He t ganse I TV zend park werd
l amgelegd gedu r ende 13 weken, van 1 augus tu s tlm 22 oktobe r, dit i.v.m. een
betwisting van l oonopslag . Volgens Ceefax het BBC informat iekanaal ver l oor
elk ITV station daardoor gemidde ld
1 milj oen pond per dag. En dan te bed enken dat er zo'n 15 s tations zijn .
Onde rtussen heeft de conservatieve r egering de r ea li sat i e van he t ITV 2 be loofd
voor 1982. Dit zou ee n na ti onaal programma worden (het huidige zendp ark i s
per maats cha ppij regionaal) met inbreng
van de diverse programmamaatschappijen.
Een ARD 1 dus. Ook wordt he t aantal ILR
s tations op 60 ge brac ht, waarbij al
licenties open staan voor dè volge nde
13 stations.
Tot zove r ons verhaal.
Jean ~ laud
e
Tackaert .

dat vertegenwoordigers van het Centrale
Chinese Televisienet een ,kontrakt voor
twee jaar hebben getekend met de Brits/
Amerikaanse Televisiemaatschappij UPITN,
die voor het verstrekken van een dagelijkse berichtendienst van tien minuten per
satelliet naar Peking zorgt. UPITN is een
televisie nieuwsdienst waarin de Britse
commerciële televisie ITN voor 75% en het
Amerikaanse Persdienst UPI voor 25% deelneemt.
RTBF GAAT EXPERIMENTEREN MET TELETEKST.
De Belg i sche Franstalige RTBF gaat binnenkort me t Teletekst experimenteren. In
tegenstelling tot de BRT -die voor het
Eng e l se Ceefax systeem hee ft gekozen- gaat
de RTBF met het Frans e Antiope systeem aan
de ga ng. Doo rdat in België dus met twee
verschillende systeme n wordt gexp~imn

t eerd, z ijn de ge interessee r de n genoodzaak t om t wee versc hill ende decoders aan
te sluiten op hu n te levisi e toestel, omdat
Antiope en Ceefax ni e t kompitabel zijn en
dat kost de consument veel geld . Er is
echter hoop dat de RTBF nog overstapt naar
het Ceefax systeem, omdat na proe ve n in
Nederland bleek dat Antiope toch gebreken
vertoont t ege nove r Cee fa x.
NEDERLANDS BELGI SCHE LANGEGOLFZENDER VOORLOPIG OP DE LANGE BAAN.
De Nederlands-B e lgische langegolfze nder
kan ' wat de Nederlandse omroep betreft op
de lange baan wo rd e n geschoven, tenzij het
geld hiervoor voll ed ig van de rijksove rheid van beide landen komt. De Raad van
Beheer van de NOS zegt aan plannen -uit
financi ë le overwegingen- geen hoge prioriteit toe te kennen. De financiële commissie van he t NOS bestuur zegt he t nog
kra sse r: Als de rijksoverheid vindt dat
uit ee n oog punt van cultuurbeleid het
gewe nst zou zijn dat e r een gemeenschappel ijke zender zou komen, dan zou de omroep zich hier niet tegen ve rzett e n omdat
de verantwoordelijkheid dat geheel bij de
OOK DUITSLAND AAN DE KABEL.
In teg e nstel 1 ing tot de Be ne lux, was e r overhe i d ru s t.
VVD WIL HAAST BIJ EUROPESE OMROEPSATELLIET
in Duit s l a nd nog gee n kabe l radio e n tv.
De VVD fractie in de Tweede Kamer wi 1
Hier is nu verandering in gekomen.
dat West Europa haa st maakt met de lanceHet dorpje Unte rkirnach i n het Zwarte
ring van ee n Europese omroepsate lli e t .
Woud me t 850 huizen is de eerste gemeente
die volledig is bekabeld. Unterkirnach kan Me n i s bang dat ' Rusl a nd de sate lli et, die
nu eindelijk goed naar de Duitse tel e visi e zoals gemeld op 6 decembe r de lucht is ingeschoten ten bate van de Olympische
kijken. Omdat het dorpje in een dal ligt
Spe len, gaat gebruike n om propaga ndi stiwas het namelijk erg moeilijk om de televisie te ontvangen. In verschillende grote s che uitzendingen naar West Europa, Afrika
en het Midden Oosten. De satelliet is ui ts teden wordt ook al hard gewerkt om kabel
gerust met 6 televi s i e- en 20 FM kanalen.
aan te leggen.
Vooral voor de landen ' in Azië en Afri ka
NIEUWS OP CHINESE TELEVISIE.
zullen de FM radio-kanalen een uitkom st
De Chinezen zullen voortaan elke dag
brengen, omdat FM radio nog lang nie t zo
door het Westen samengestelde wereldnieuws uitgebreid worden toegepast in deze
berichten op hun televisie kunnen zien.
.
s tr eke n.
In London werd een maand geleden bekend
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In deze kanttekening een klein vervolg
op het artikel "Ziekenomroepen in Europa"
uit Freewave nummer 26. Park Radio, de
huisomroep in het Beatrixoord te Haren,
werd o.a. vermeld, een omroep waar ondergetekende ook aan meewerkte. Meewerkte,
verleden tijd dus, want na vier maanden
kwamen wij er met de andere medewerkers
achter dat er niet geluisterd werd. Hoe
wij hier achter zijn gekomen? \~elnu,
alle
afdelingen in dit ziekenhuis zijn door
een aantal medewerkers bezocht en onze
mogelijke luisteraars zijn persoonlijk
benaderd om ze uit te leggen wat nu eigenlijk Park Radio was en tenslotte is er
een formuli er achter gelaten waar men
verzoeken op kon vragen. De formulieren
zijn een week later weer verzameld. Formul ieren?, zegge en schrijve één verzoek
formulier. Toen werd het tijd, zo dachten
wij met zijn allen, om uit te vinden
waar de fout zou zitten. Bij de programma's? Ik durf te stellen dat wij hier
niet fout zaten want vanaf het prille
begin van Park Radio hebben wij ervoor
gezorgd een absoluut alternatief te zijn
voor de Hilversums 1 t/m 4. Ons muziek
aanbod bestond uit easy listening, country, klassi ek en de klassiekers uit de
eind vijftiger jaren en begin zestiger
jaren. Een breed aanbod dus en zeker lag
bij ons ook aktuele informatie voorop de
tong. Onwillende luisteraars, ook niet
volgens ons. Een samenloop van omstandigheden, want wie waren onze luisteraars?
Mensen die ernstig ziek zijn en nooit en
te nimmer naar de radio luisteren en/of
mobiele patiënten die het grootste gedeelte van de avond in een dagverb lijf bivakeren waar wel een televisie staat, maar
geen radio afluistering mogelijk is.
Dag luisteraars! Wij zijn gestopt omd~t
de verhouding gewerkte uren ten opzichte van de luisteraars doorgaan tot
alleen maar egotripperij had geleid. En
dat kan nooit de bedoeling van een
ziekenomroep zijn. Was dit artikel een
klaagzang van een medewerker van een mislukte ziekenomroep? Neen, misschien een
tip voor andere omroepen om ook eens na
te gaan of alle inspanning en finarlciële
injecties wel gerechtvaardigd zijn ten
opzichte van de luist e rdichtheid die soms
nihi I is.
Paul Jan de Haan.
A~DEhg59JMi Amigo tune "Spring Rain" van Bebu Silvetti voor f 6,-- per stuk, inklusief verzendkosten. Li e fhebbers kunnen schrijven
naar: R. Roof, Vijve rlaan 9, Amstelveen.
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door: Raymond van den Boogaard.
(eerder in uitgebreide vorm verschenen
in NRC Handelsblad).
De enige golven die Engeland nog
deels beheerst zijn die van de ether.
Dagelijks zendt de BBC honderd uur aan
programma's door de lucht.
• ••
Miljoenen mensen zoeken
•• •
•
overal ter wereld naar de
• •
kraak loze golflengtes op
• •• ••
hun tran
~ istorad,
••
hongerig naar Britse en
nationale berichten. Het
•• •
is een der meest beluist e rde omroepen. Juist nu
de derde wereld pleit voor
een betere eigen ni
ziening, maakt de objectieve
BBC nieuwsgieriger dan ooit.
De architect van Bush House in
London heeft zijn arbeid opgedragen aan
Vriendschap van alle Engelstal ige volkeren. Twee gestileerd naakte heren in
steen houden de tekst op boven de ingang
van het gebouw waarin zich de Britse
Wereldomroep bevindt, de BBC External
·Service. Er is een tijd geweest dat deze
radio dienst de "Empire Service" heette.
In jacquet gestoken omroepers boden .
•
• •
nieuws
en verstrooIing
aan aan Britse
onderdanen die zich buiten het moederland hadden gewaagd. Maar dat is lang
geleden. De Engelsen in den vreemde zijn
nu vaak eerder kritisch dan enthousiast
over de uitzendingen van de BBC External
Service. Het huidige publiek van naar
schatting 69 miljoen regelmatige luisteraars, in tijden van internationale
spanning oplopend tot 132 miljoen, heeft
meestal geen andere band met Engeland
dan de wetenschap dat daar de BBC gevestigd is. Bovendien, zo weten ze bij de
BBC te vertellen, was de architect van
Bush House een Amerikaan. De BBC zorgt
ervoor dat men in Nepal monniken kan
ontmoeten die een aardig debat kunnen
voeren over de rivaliteit tussen N'Kome
en Mugabe, en in Ni 'geria boeren die een
afgewogen oordeel hebben over de problemen rondom de Europese eenwording. De
BBC bereikt dit publiek met meer dan 100
uur per dag. Om te beginnen is er ook in
Nederland de beluisterde Worldservice,
elke dag 24 uur in de lucht in de Engel~e
taal. Daarnaast zijn er uitzen,jingen
In 38 andere talen; van Arabisch (63 uur
per week) tot Maltees (een half uur per
- - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - week). Wordt vervolgd.
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voelig is voor concurrentie van buitenlandse omroepen. De oorzaken daarvan zijn
de zeer hoge graad van bekabel ing in NeNOS VEEL GELD.
derland, het beperkte .aanbod op de teleEen eventuele boycot van
•
•
••
vIsie
geen
uitzendingen
's morgens en
de Olympische SpeleD door
Nederland, zal de NOS een 's middags, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld RTL en de Duitse stations - en
slordige 8 ton kosten.
De NOS heeft n,l. 725.000 de beperkte reclamezendtijd.
gulden betaald aan de EBU GROTE SCHADE iN ROZ STUDIO NA NOENSHOW.
Tijdens de uitzending van de KRO-noenvoor rechten welke inmiddels aan de Russhow vanuit de studio van de Regionale
sische organisatie zijn overgemaakt.
Omroep Zuid in Maastricht, werd enkele
Tevens heeft men 30.000 gulden betaald
weken geleden voor tienduizenden guldens
aan rechten voor de radiouitzendingen.
Een ander probleem is dat de NOS van plan schade aangericht door aanwezige jongelui.
was ongeveer 160 uren aan de zomerspelen
Presentator Hubert van
te gaan besteden. Voor een groot deel
Hoof sprak over puur vandavallen die uren buiten het normale zendlisme in het blad Billboard
schema en dat zou dus geen moeilijkheden
Benelux. Tafels en .stoelen
opleveren. Maar men zit eventueel wel in
werden vernield, sigarettende maag met de toch nog tientallen uren
peuken uitgedrukt in de vloerbedekking en
die de NOS door ruiling met andere zendde toi letten, liftdeuren, binnen- en buigemachtigden heeft verkregen.
VEEL KINDEREN KIJKEN TOCH NAAR TV-REKLAME. tenmuren werden beklad met leuzen. Voor
de studio ontstonden enkele vechtpartijen.
Het verdwijnen van de reklameblokken
voor het nieuws van 7 uur op beide netten Volgens de KRO-persdienst dekt de verzekering .de aangericht schade.
heeft niet het gewenste resultaat gekreBRANDPUNT REDAKTEUR NAAR LEIDSCH DAGBLAD.
gen. Men ging er van uit dat de reklame
Ton Schuurmans (38) redakteur van de
van schadelijke invloed zou zijn voor
kleine kinderen. Uit een onderzoek is ge- aktualiteitenrubriek Brandpunt van de KRO
zal binnenkort hoofdredakteur worden van
bleken dat 3/4 van de jeugd tussen 3 en
12 jaar toch dagelijks de televisierekla- het Leidsch Dagblad. Hij volgt in deze
funktie Han Mulder op, die met ingang van
me ziet en waarschijnlijk betreft het de
1 februari eindredakteur van de NOS-ruSTER-blokken voor het nieuws van 8 uur.
rubriek "Den Haag Vandaag" is geworden.
De uitslag van het onderzoek is bepalend
voor de direktie van de STER. Men zal nu
toch gaan verzoeken aan het ministerie
van CRM de reklameblokken voor het nieuws
van 7 uur te gaan her-invoeren.
MEER ZENDTIJD VOOR STER AANBEVOLEN
RADIO MIDDEN NEDERLAND GEPAKT.
De opbrengst van reclame op radio en
Het begon allemaal zo goed op 29 december
tv zou dubbel zo hoog uitvallen als de
met een geweldige opening, maar nog geen
STER meer zendtijd zou krijgen. De opbrengst van de etherreclame bedroeg vorig maand later, op 26 januari werd RMN in
Utrecht door 4 man van de RCD o. I . v de
jaar 160 miljoen gulden. Dat is één van
heer van Empelen en 8 man politie uit de
de conclusies van een onderzoek dat de
lucht gehaald. Een van de RMN-medewerkers
STER heeft laten instellen door het bureau ISK onder veertig reclamedeskundigen. was al enige tijd geschaduwd toen hij de
programmabanden naar het zendadres bracht
Het verdient aanbeveling de zendtijd van
de STER uit te breiden, vindt STER-direc- en op 26 januari sloeg de RCD toe. Men
heeft het zelfs gepresteerd om voor
teur drs. Smeekes. Hij onthulde de uitkomsten van het onderzoek dinsdag 22 jan- f 15.000,- aan studio apparatuur bij een
uari op 'n bijeenkomst van de Media-Werk- van de medewerkers thuis weg te halen.
RMN is niet bij de pakken neer gaan zitten
groep in Amsterdam. De bijeenkomst ging
over de komst van kabel- en satelliettele- want een week later was men alweer terug
dankzij hun kollega's van Radio Freewave,
visie. De meningen van de ondervraagde
reclamedeskundigen over de omvang van het die hun zondagavond uitzendingen aan RMN
deel van de reclame-inkomsten dat naar de afstonden. Wil je RMN steunen, dan kan
Luxemburgse omroep RTL zou gaan, als deze dat door f 5,-- te sturen naar: RHN, postbus 15020, 3501 BA Utrecht. Je ontvangt
zijn programma's op de Nederlandse buis
zou brengen , va r i ee rden s te rk: van 10 tot dan een lidmaatschapskaart en een sticker.
NIEUW POSTBUSNUMMER VOOR RADIO GOES.
285 miljoen gulden. De heer Smeekes zei
Radio Goes heeft een nie~
postbusnummer:
op de bijeenkomst dat Nederland zeer ge257 In 4460 AR GOES.
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SOMBERE TOEKOMST VOOR AMERIKAANSE TELEV ISIE
Terwijl de Nederlandse omroepwereld en aanverwante bedrijven zich klaarmaken
voor de e ntree van openl ijke commerc.ie in het bestel, maakt de Amerika anse televisie
z ich zorgen over een financieel gezonde toekomst. Al geruime tijd heerst in Amerika
in brede kring ongerustheid over het vr ijwel voortdurend falen van nieuwe publ iektrekkende feuilletons, e n over een geleidelijke maar onweerlegbare dal in g van de
kijkdichtheid. Hoewel de Nederlandse situatie zelfs in de nabije toekomst inclusief
kabel en des noods sate ll iet nog ni et vergel ijkbaar zal zijn me t de overvloed aan
ke uz emogel ijkheden in Amerika en grote delen van Canada, I ijkt het optimisme van
Nederlandse kabelexploitanten e n politiek denkende omroepdeskundigen grotendeels
ge baseerd op het verrassingseffect dat de komst van commerciële televisie in de
Neder l ands e huiskamer teweeg zal brengen. Bij het afi luit en van de jaren zeventig
heeft een aantal Amerikaanse televisiemaatschapp ij en zich sombe r uitgelaten over
de toekomstige ontwikkel inge n. Een Canadese dagbladuitgever ging zelfs zover dat hij
voorspelde dat de krant vergeleken met de televisie een gouden tij.d tegemoet gaat.
De discussie over recl a me, systemen, bestel e n gevolgen moet in Nederland voor de
zoveelste keer nog beginnen. Aan de andere kant van de oceaa n, waar he t grote voorbeeld te vinden i s, z iet de s ituatie er echter pover uit. Maar dat kan de verdedigers
van ons bestaande omroepbestel wat moed geven.
Reclameboodschappen blijken ook in Amerika en Canada de grootste irritatieverwekkers
te zijn. Niet minder dan dertig procent van de kijkers verlaat he t toestel, zodra er
een spotje begint, of zoe kt een ander kanaal op. En dan is er nog eens dertig procent
die zich kwaad zit te maken, maar niettemin doorkijkt. Wat het kwaadmaken betreft
is het opvallend dat meer dan de helft van het aantal klachten dat de Amer ikaan se
reclamecodecommissie te verwerken kr~eg
het afgelopen jaar, betrekking had op televisiereclame (oneerl ijk, bedriegl ijk, beledigend). Wat echter het be langrijkste is"
is de dalende be la ngste l I ing. Het voor de tarieven v.an de commerciële omroep zo
\ I i I zwaar wegende ki jkonderzoek wees ui t dat het aantal huishoudens waar
I( /
met regelma at gekeken wordt sinds 1976 met acht procent is terugr;;::;::;;;:::;:::r.;:gelopen, terwijl de feitel ijke hoe vee lhe id kijkers zeI fs met
tien procent verminderde. De onderzoekers veronderstelden
dat het kijkgedrag samenhangt met opleidingsniveau en leef/ ./
~;?"
tijd. Waa rbij men rekening houdt met de mogel ijkheid dat
oudere mensen vooral meer kijken, omdat ze daar meer gele~
genhe id voor hebben. Oudere mensen le zen ec hter ook veel
meer kran t en. De ve rond erste l I ing dat de t e levisie het in de
jaren tachtig in Amerika moeil ijk gaat krijgen, ondanks de
groei va n "kiestelevisie" en "betaa ltelevi sie", waarbij proramma' s vrijwel op maat geleverd worden, is gebaseerd op het
st ijgende opleidingsniveau. De Amerikaanse filmindustrie
-,~neig
t onder tussen tot de me ning dat het langzamerhand niet
meer zinvol is om via televisie reclame te maken. De toename van de reclame in de uitzendingen is zo sterk geweest,
dat langzamerhand aan het nut van reclame via de beeldbuis
wordt getwijfeld. Daar komt bij dat de tarieven volgens
de verwachtingen de komende vijf jaar met niet minder dan
75 ' procent zullen stijgen. De televisiereclamedeskundigen
voorspellen bovendien dat de komst van videoapparatuur in de
huiskamer - beeldplaat, videorecorder - samen met de "beeldbuisspelletjes" en informatiestromen via systemen als Teletekst
en Viewdata de kijkdichtheid nog verder negatief zullen gaan
beïnvloeden.
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De januari maand was niet bepaald ee n makkelijke vo or Radio Caro line . Ne n had weer
te kampen me t mo e ilijkh e den met de Belgische justiti e waardoor h e t moeilij k wa s
om t e nd eringe n naar he t zendschip te organiseren. Gelukkig bleken al l e dee jays
ov e r een flink e do s i s doorz e tting s v e rmogen t e besc hikk e n. zodat we t och r e de lijke programma ' s bleven horen op de 319.
Maar lat en we de hel e ontwik
k e l~n
g van de
radi o wee r ee ns op ee n rij gaan zett e n:
1 januari 1980 : Radi o Ca r o lin e beg int het
ni e uwe jaar me t ee n gezell ig e part y vanaf
00.00 uur GMT me t al l e me de we r ke r s in de
be nede n s tudi o. I ede r e e n br e ngt nieuwjaarswe nse n ove r aan familli e l ede n, e xko ll eg a' s IO n o r ganis ati e mens e n + "will
wil wel " i s een herhaling van 24 dece mb e r
1979, dus met ve e l 'ke r stp lat en ++ De VARA
H3 dag komt uit he t café " De Rou i e Haan"
waar zo e kplaatje wordt ges pee ld me t a ll e
g r oepe n d i e ee ns in de "Po pkrant" h e bb e n
opge tr e de n +++ 2 januari: Naast de hel e
•
rij• comme rcials
van Radi o Caroline is
Paul de Wit vanaf vandaag ook r ege lmatig
via de STER op de Hilv e rsums e zenders te
hor e n, me·t twee c omme rcials voor Ne cke rman Re iz e n e n Yog a drink +++ 3 januari:
Ad Roland is lIandaag wee r 8 u,ur lang op
de radi o. Naast de Pold e rpop.pa:rad e e n de
Ne de rlandstalige To.p 10 'present: ee rt Ad
ook de Top 50 e n. Soulsllow, omdat Fe rry
Maat me t vakanti e is. en he t LP-uur tuss e n 23 e n 24 uur ++ De TROS e n Bilboard
Be ne lux zijn ges topt met I, e t uitbreng e n
van de Hitlijst e n-p os ter omdat dit toch
ni e t r e ndab e l bl ~ek
t e zi jn. Ook wo rdt
de TROS tip 30 ni e t mee r samenges t e ld +++
4 januari: Ri e cha'td Th ompson presente e rt
"Ive kk e rradi o" c n Stuart Rus se ll "Sch ee psplaat" e n "E sp r esso". Moni que van Dijk
l ee st vanmorg e n I, e t ni e uws dat om 11 uur
bel)oo rlijk de mi s t ingaat doo r o{anke me nt e n aan de micrbfoon. Tom vld Ve lde om
13 uur wee r pr ese nt me t "Smake lijk e t e n"
++ De Top 40 radi o r e bus van Veronica is
niet mee r bestemd voor ee n go!,d doel, du s
gee n e xtra postzeg e ls me e r bij plakken op
je briefkaart ++ Fe lix Meurders vervangt
Frits Spits in de "Avond sp it s ". Frits is
vanda'ag vade r ge wo rd e n. Zijn vrouw Gree·tje i. s b'evall e n van ee n gezonde jongen van
ongeveer 6 1/2 pond, di e de naam Wouter
meek r eeg +++ 5 januari: Pe t e r de Vries
i s we e r aan boord met ee n partij ni e uwe
comme rcials voor o.a. Kleding Klein London, St e lla Artois, Costa Brava Da nc in g,
Privé Cl ub 05 1 e n Auto Eric ++ De Caroli•

ne Top 50 wordt I, e l e maai niet mee r uitg e zonden +++ 6 januari : Geen Be lgische National e Hitparad e maar de normal e pr ogramme ring op Radio Caro lin e vandaag ++ He t "Nu zi e k Nozaîk" van Wil
~ m
DUy s komt tuss e n
10 e n 11 uur van de BB C s~ udi
o '.
in Engeland. wi llem is .(!.aar voo r e nig" t e nni s
e ven e menten di e hij mo e t ve r s laan voo r d ~
AV·RO t e l evisi e +++ 7 j anuari: Pete r v~n
Dam I,eef t de plaat s van Tom Bl om ing e nomen
als presentat or van e e n "Ro ndj e vo or Nederland" bij de AVRO op Hil ve r sum 3 ++
Vanaf vandaa g zijn e r ook et,ke le ni e uw e
AVRO-jingl es t e ho r e n, geproduceerd door
Harry van Hoo f e n de Rainbow Train van
Han s Vermeulen ++ Vad e r Spit s ",ee r op de
radi o me t de "Avond spits" +++ 8 . januari:
Alfre d Lagarded raait de Bet on Top 10 van
1979, samengesteld do or de lui steraars.
Al s prime ur dra'ait Alfr e d de nieuwe e lp ee
van z ijn fav ori et Todd Rudgrun di e hij ook
nog e ven aan de t e l e f oon I, ee ft+++ 9 januari: He t geplande int e rvie w me t Boude wijn
de Groot in he t KRO-pr og ramma "Walhalla"
tu sse n 23 e n 24 uur ging ni e t do o r, omdat
de nieuwe e lpee van Houd e wijn nog ni e t
klaar is. Hiervoor in de plaa t s ze ndt Th eo
St okkink ee n special uit ov er de Nede rlandse Roc k e n Ro·ll +++ 10 januari: "Sch ee psplaat" op Caro lin e is ee n _o.ud e band ui t
oktobe r 1979 ++ Nummer 1 ~n
de TROS Top 50
iS
.
" I hav e a dream' ' van Abba. Fe rr y ~Iat
laat hierbij 'd e l ege ndari sc he ,"oord e n va n
Nartin ' Luth e r King hor en uit 1968 +++
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11 januari: Geen nieuwsuitzendingen op
leesbaarheid en kleinere kans op beschaCaroline, als de heren zin hebb e n l eze n
diging bij postbestellingen ++ Kees Baars
zij he t wee rb e richt wat al 4 dagen oud is en Bart van Leeuwen produceren vandaag
+++ 13 januari: l~er
geen Belgische Nati- het popjournaal op Hilversum 3 omdat Ananale Hitparade, maar 3 uur "Smakelijk
nette van Trigt nog met vakantie is ++
eten" door Peter de
De modulatie van Caroline is nie t al t e
Vri es +++ 14
best vandaag +++ 26 januari: Radio Sou th
Januari: In
Africa op de korte golf be stee dt in hun
Top Pop Disco
DX-programma aandacht aan ons blad Freetussen 16 en 18 u
wave, waarvoor onze hart e lijke dank ++
maken Frank vld Mast en Peter van Dam wat Radio Caroline vanaf 12 uur met nonstop
l e uke parodieën op Veronica jingles +++
muzi ek in de lucht +++ 27 januari: Tom
16 januari: Hans van Zijl maakt bij h e t
vld Velde eindelijk afgelost door ee n
nieuws van 12 uur een pijnlijke vergisni euwe dj: Hugo de Groot, die om half 8
sing: "Dit is de radio-nieuwsdienst VERzijn ee rst e programma presentee rt. Ook
OORZAAKT, pardon VERZORGD door h et ANP ++ horen we wat ni e uwe comme rcials, een
Even Ferry Maat feliciteren met zijn ver~
ni euwe promo voor de dj-wedjaardag +++ 17 januari: wim van Putten
. [)o oe]
strijd en een ni euwe promo
neemt de programma' s van H4g o van Gelde[ TRD~
~()
van Paul de wi t om te adverren bij de TROS op Hilve rsum 3 over. De
,
t eren via Caroline. Hugo de
heer van Gelderen is e r twee weken tus sen- ' DoO~Cl
Groot presentee rt van 11 tot
uit +++ 19 januari: Peter van Doorn is
14 uur de Belgische Nationale
tus sen 4.30 en 5.30 gast dj bij Veronica Hitparade en he t is zowaar di e van deze
op Hilversum 1. Peter is baas van de
week. Tom Hardy hee ft Richard Thompson
Stichting Ned e rlandse Top 40 ++ Felix
afgelost ++ AVRO televisie zendt vanavond
Meurders vervangt tussen 18 en 19 uur
een portret van de evangelist Johan Maas Frits Spits in de "Avondspits" + Pe t e r
ba ch uit in de serie "Mens voor de Lens"
Holland draait in de NOS-nacht d e 'nieuwe' van Anton C. Ve ldkamp en Bob Rooyens +++
single van sq ueeze "Up the junction". Hij
28 januari: Radiovisie verschijnt vanaf
wi st zeker niet dat deze pl aat maand en
vandaag met de rubri ek "Flash" op datumgeleden de hittip van Rob Hudson op Caro- volgorde , wat verdacht veel lijkt op ons
line wa s +++ 20 januari: Geen programma
Radio Logboek . In de inleiding van Radiovan Dominique Vaudrin en Mi chae l 0 tus sen visi e schrijft de redaktie dat de ze Flash10 en 11 uur en ook geen Be lgische Natio- rubriek een complicatie is van twee, door
nal e Hitparade op Caroline. Hiervoor in
hun reeds jaren afg evoerde rubrieken, die
de plaats normale programma's met Stuart vroege r immens populair waren, namelijk
Russell, Peter de Vries en Tom van de Vel- "Stukjes en brokj es " en "day-to-day-report".
de ++ Filmmiddag van de Stichting Me dia
Ve rd e r schrijf t me n dat in 1978 een ander
en Communicatie in het Seanews Centrum in radioblad (Freewave dus) deze rubri ek
Scheveningen waar interessante films we r- "day-to-day-report" klake100s overnam onden vertoond van Veronica, RNI, Caroline der een andere naam (Radio Logboek dus).
en Delmare . Gasten op deze namiddag waren Geacht e Heren Schuurbi ers en Bostyn, was
o.a. Johan Verrneer, Paul de Wit, Ad Rohet ni et zo dat Hans Knot~\Jh
berts, Astrid de Ja ge r en Kees Borrell + het day-to-day-report ~k/
++ 21 januari: Karel vld Graaf vervangt
al in 19 72 bracht in
'
Krijn Torringa in "Hollands Glorie". Krijn zijn eigen Pirate Radio News? He t meege he e ft ee n snabbel op de 6 daag se in Rot- nomen had naar Baffle en het ook zeer Loterdam +++ 22 januari: Willem van Beuse- gisch is dat dit nu wee r, sinds 1978 in
kom arriveert nog maar net op tijd om de Freewave verschijnt waarvan Hans r edakte ur
zieke Peter Holland tuss e n 8.30 en 10.30 is! +++ 30 januari : Bart van Lee uwe n draait
uur te vervangen. Wi1lem zat in de fil e + om 7.55 op Hl de tune van Will Luikinga,
++ 24 januari: He t vandaag ver- met de mededeling dat de mensen maar eens
schenen reklame vakblad Adfor- tussen 12 en 1 uur naar Caroline mo eten
matie schrijft dat Radio Caro- luisteren ++ Hans Wijnants vervangt tuss e n
line plannen hee ft voor een
7 en 9 uur Vincent van Engelen bij de KRO
tweede zender aan boord van he t op H3 +++ 31 januari: Het programma "Spacezendschip en dat omstreeks 1 fe- p1ay" van Mike Hagler begint sinds kort
bruari gestart zou worden met
om 18 uur i.p.v. 20 uur ++ Voor het eerst
een ononderbroken "album" zen- sinds jaren wordt er weer een national e
der +++ 25 januari: Bilboard Benelux ver- uitzending verzorgd via Hl, H2, H3, Nedl,
schijnt vanaf vandaag op magazin e formaat. Ned2 en de Wereldomroep. Om 20 uur konMen he ef t dit o.a. gedaan voor een betere digt Koningin Juliana namelijk aan dat zij
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0l' 30 ap ril za l aftre den +++ 1 februari:
Oilboa rd Be nel ux I. eef t ee n uitge brei d int l: rvi cw me t Tom Blom, die ond e rmee r zeg t:
" Natuurlijk za t ik aan de radio gekluist e rd t oen Pet e r van Dam voo r he t eers t
" Een r ondj e v oor Nederland" presenteerde.
Het ".:IS we rk elijk n iet te ge l oven. Hij
dee d he t precies he tzelfde als ik . Veel
v.:l.:lrt, vee l plate n. Wat ze mij verweten
bij de AVRO schijnt nu plotseling toch te
kunnen. Op d.:lt moment dacht ik bij mez elf:
zie je wel, dat je gewoon als een soort
J.:In Boterletter wordt behand eld door die
lui ++ Peter Blom vervangt Henk Houwe tussen 12 en 14 uur bij de NCRV op H3 +++
2 februari: Stuart Russell
i s afgelost door Stevie
Co rdon, di e ook de Ne de rlandse ploeg v er sterkt als pr ese ntat or van de 19- tig
~how
+ Ds. Toornvliet
i s blij dat er nu
we e r een recent
programma word t
uitgezonden,
na alle t egen s lagen van de
afgelopen weken, werden de programma's wel vie r kee r
herhaald +++ 3 februari: Wee r geen Franstalig pr og ramma tussen 10 en 11 uur, maar
nonstop muzi e k + Tussen 14 en IS uur ein delijk weer eens een country-show, niet
door Johan Visser, maar live vanaf boord
geprese nt ee rd door Peter de Vries + Ook
eindelijk weer ee n s ee n zondagmiddagmatine e op Caroline vandaag tu sse n IS en 17.30
uur ++ In de Europarade komt op 28 he t
nummer Radio 24 van Polo Hofer' s binne n.
Dit numme r is de tune van he t station Radi o 24, wat vanuit Italiä uitzendingen
verzorgd naar Zwitse rland op de FM-band
e n dat ong eloof lijk populair i s +++ 4 f e bruari: De Neder l andse naam voor de viewdatadi enst van de PTT is VIDITEL geworden
Vidi i s het Latijnse woord voor "ik zal "
e n t e l kom t -uiteraard- van tel e fo on ++
Le uk e grap van Frank van der Ma s t in "Top
Pop Disco": Ze he bben vier ni e uwe we rkst e rs bij de AVRO, de zuste r s Pl edge ++
In he t opinie weekblad Ha agse Pos t staa t
deze week een vijf pagina's t ellend artike l van Ri en Robijns en Gee rt-Jan Laan
ov e r Radio Mi Amigo en de blunders van de
Ned e rlandse justitie . Be rger Geert Th e uniss e van de MS Magdal e na wacht nog steeds
op z ijn 80 . 000 gulden waar hij recht op
hee ft, v oo r de berging van h e t zend sc hip
in se pt emb e r . Mr. Pieters wil hem nog steeds
~f
sc
l .pe
n
me t ee n fooi van 6000 guld en.
Door deze ga ng van za ken bes taat de kans
dat Th e uni s se faillis se me nt moet aanvragen.
Ton van Dr aa ne n.

NAAST EUROPE 1 NU OOK AFRIKA 11
De trotse stem herklonk via de ·kortegolf (25 en 13 meter) de laatste maanden
herhaaldel ijk: "Hier is Afrika 1 met een
testuitzending". De aankondiging gebeurde
afwisselend in het Engels, Frans, Portugees en andere talen. De uitzendingen
vinden plaats vanuit Gabon in West Afrika.
In Mayabi staan reeds meer dan een jaar
vier nieuwe kortegolfzenders van elk 500
Kw t e r beschikking, maar vanwege een teko rt aan energ i e, zi jn ze noo it eerder in
gebruik genomen. Afge lopen zomer kwam er
ee n lichtpunt voor de Gabonese regering,
e r we rd een kontrakt afg es loten met Radio
France Internationa l, waarbij de Gabonese
regering de RFI toestemming heeft gegeven
ee n deel van de zenders te gebruike n a l s
relaiszenders voor de uitzendingen van de
RFI. Door de naamgeving aan het station
"Afrika 1" is de vraag opgedoken of er
naast de Fran se comme rci ë le zender Europel
nu ook ee n Afrika 1 op commerciële basis
gaat kome n . Het is ind erdaad afwachten of
dit in de toekomst zal gaan gebeuren.
Ingo Paternoster.
Va naf 1 j anuar i heeft Radio Australië
haar Listners Club in de programmering
laten va l len. De gehe le DX toestanden
van het stat i on zu l len wo r den gewijzigd.
Teven s zal men maar één maand per jaa r
ontvangstrapporten met een QS L kaart '
beantwoorden.
De Internationale Service van Radio
Television Dominican in de Dominicaanse
Repub liek heeft nieuwe apparatuur gekregen. De voormalige outfit werd vorig jaar
august us door een z~lare
orkaanstorm vernield. Er is een ni euwe zender in gebruik
ge nomen op de 9505 kHz.
Op 11 januari bestond de Duitse service van Radio France International 35
jaar, hetgeen gevierd werd me t drie dagen
van speciale uitzend ingen.
De tes t uitzendingen van AWR Europa,
die via Radio Andorra dagelijks worden
uitgezonden zijn verlengd in de duur van
1 tot 2 uren e n wel tussen 19 en 21 uur
GMT via de 6215 kHz.
Rad ju Malta International is si nds
kort te be lui stere n tussen 7 e n 17 uur
GMT met programma's in het Itali aans en
het Engels. De meeste Engelstalige programma ' s z ijn zg n . transscriptie programma ' s die me n ondermeer afneemt van Radio
Moskou en Radio Nede rland Wer e ldomroep.
Het station is te hore n op 756 kHz.
Hans Knot.
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PLATEN
4-01-79:
11-01-79:
18-01-79:
25-01-79:
1-02-79:
8-02-79:
15 -02-79 :
22-02-79:
1-0 3-79:
8-03-79:
15-03- 79 :
22-03-79:
29-03-79:
5-04-79:
12-04-79:
19-04-79:
26-04-79:
3-05-79:
10-05-79:
17-05-79:
24-05-79:
31-05-79:
7-06-79:
14-06-79:
21-06-79:
28-06-79:
5-07-79:
12-07-79:
19-07-79:
26-07-79:
2-08-79:
9 -08 -79:
16-08-79:
23-08-79:
30-08-79:
6-09-79:
13-09-79:
20-09-79:
27-09-79:
4-10-79:
11-10-79:
18-10-79:
25-10-79:
1-11-79:
8-11-79:
15-11-79:
22-11-79:
29-1 1-79:
6-12-79 :
13-1 2 -79:
20-12-79:
27-12-79:

-

How you gonna see me now- A.Coop e r
My 1ife - Bi11y Joel
Somekindofwonderful-GrandFunk
Contact - Edwin Starr
Lay your love on me - Racey
Heart of glass - B10ndi e
Di sco r e ally made it - G. Sport ivo
Shake your body - Jacks ons
Switch - Nancy Dee and Benelux
Lucky numb er - Le na Lovi ch
In the Navy - Vi11age Peop1e
Room with a view - Deco
Greenpeace - Teach Inn
Some girls - Racey
Kingston Kingston - L.&Hol.Banana s
Music machine - Inn e r Circle
Do es your mother now - Abba
Love's what I want - Cashmere
Cool for cats - Squeeze
Boys - Dolly Dots
Dan ce away - Roxy Music
Lave nder Blu e - Mac Ki ss oon
Wat erfa ll - Triumvirat
Ju s t when I ne ede d-Randy Vanwarmer
He are fami1y - Sister Sledge
No mo r e f e ar - Gary Brooke r
Bad Gir1s - Donna Summer
Hot Summer night - Night
Arefriendse1ectric-T. Army
Gotta gohome/E1 Lut e - BoneyM
Bad case - Robert Palmer
1 don I t 1ike monday s - Boomt. Rats
Angel eyes - Roxy Music
Beat th e clock - Sparks
You make it - Jacques K10es
l f I sai d you had-B e llamy BrotlH'rs
\.J e be10ng t o - Ellen Fo l ey
Tusk - Fleetlwod Mac
Tu sei l'unica donna - A. Sorrenti
Bird song - Lena Lovich
Strut your funky stuff- Frantique
video killed - Bugg1 es
Lin es - Plan e ts
She's in l ove with you-Suzi Quatro
Get up and boogie - Fr e ddyJames
Love and und e r standing-M.Kis soon
Wonderfuil Christmas-P.McCartney
Another Brick - Pink F10yd
David's Song - Kelly Fami1y
Rock Sugar - Rob Grill
Rap 0 C1ap 0 - Joe Bataan
Babe - Styx

FAVORIET
6-01-79:
13-01-79:
20-01-79:
27-01-79:
3-02-79:
10-02-79:
17-02-79:
24-02-79:
3-03-79:
10-03-79:
17-03-79:
24-03-79:
31-03-79:
7-04-79:
14-04-79 :
21-04-79:
28 -04-79:
5-05-79:
12-05-79:
19-05-79:
26-05-79:
2-06-79:
9-06-79:
16-06-79:
23-06-79:
30-06-79:
7-07-79:
14-07-79:
21-07-79:
28-07-79:
4-08-79:
11-08-79:
18-08-79:
25-08-79:
1-09-79:
8-09-79:
15-09-79:
22-09-79:
29-09-79:
6-10-79:
13-10-79:
20 - 10-79:
27-10-79:
3-11-79:
10-11-79:
17-11-79:
24-11-79:
1-12-79:
8-12-79:
15-12-79:
22 -12-79:
29-12-79:

Anyway you do it-Liquid Gold
B.A.B.Y. - Rachel Swee t
Stay with me baby- Kiki Dcc
Linda Linda - Tee Se t
Don't s top me now - Que e n
Fire - Pointer Si s t e rs
Born to be alive - P. Her nand ez
Ruth1 ess Queen - Kayak
The Robot - Teach Inn
That I s 1ife - Champagne
01ivers Army - E1vi s Costello
Can you feel th e force-Real. Thing
Greenpeace - Te ach Inn
Turn themusic up-Playe rsAssoc .
Casanova - Luv '
Frozen Years - Rumour
This is hot - Pamala Stanley
Sing for the day - George Baker
Lydia - Dean Fri edman
Say when - Lena Lovich
Come tomy island - KC& Sunsh.Band
My best frieds girl - Cars
Cheek to Cheek - Lowe ll George
Jus t wh e n I needed-Randy Vanwarme r
Good times - Chic
American p o pu1ar song-Neil Diamond
All pr es idents me n - Car1sb e rg
Chuck E'S in love - Rickie L. Jon es
This i s my 1ife - ShirleyBassey
Never listen to - Babe
Goodbye Ne wYork-Mi1k and Honey
Queen of Santa Maria - Mi llionai rs
Timthy - Amphora
Little Sister - Ry Cooder
Brand ne w day - Wiz Stars
Sai1 on - Commodores
Rock and Roll band - Vitess e
Found a cure-Ashford & Simpson
Wh e n wi11 you - Averidce \.Jhite Il.
Knock on wood - Amii Stewart
Wigg1 e and giggle - Cory Day
Star - Earth,Wind and Fire
Rumour and the Honky Tonk-Wa1kers
Le t me know - Gloria Gaynor
Nighttime - Maggie Mc Neal
Ro11erba11 - Champagne
Rollerskating - Dolly Dot s
An o th e r Brick - Pink Fl oyd
Fly too high - Jan es lan
I t wi11 come - B.Pres ton & Syrecla
Fee lin I Lone1y - Massa da
Tired of toein the 1ine -R.BurnHl'·
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De nieuwe prijspuzzel! Stuur je oplossing voor 24 februari naar: Freewave, postbus
339, 1180 AH Amstelveen en je maakt weer kans om enkele grammofoonplaten te winnen.
HORIZONTAAL: 1. Duits betaalmiddel (afkorting) 3. Ondernemingsraad (afkorting)
5. Meisjesnaam 7. Fraai 8. Middellijn 10. Bepaalde soort leverworst 13. Wie
14. RNI tender 15. Vroeger 17. zedig 19. Zoogdier 20. Voornaam ex-AVRO deejay
22. Draagbare zendinrichting 26. Voornaamwoord 27. Laaghangende bewolking 28. Boom.
VERTIKAAL: 1. Toon 2. Natte aarde 4. Vreemd 6. Veldsterkte 7. Klagen 9. Lange sneeuwschaats 10. Geplaveide weg 12. Plaats in België 16. Laag water 18. Franse omroep
19. Wasmiddel 21. Zintuig 22. Teer 23. TV-eiland 24. Hectogram 25. Nederlandse omroep
,
,
Stichting (afkorting).
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