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Hallo vM.enden,
ROmt p~eci6
uit op de dag
deze F~ewav
da;t de CB in Nede.JLtand .l'.egaal. ,u, gewonin cU;t nume~
uitgeb~d
aartden. V~om
daeh;t aan de CB. G~
KlW.g~
ve.M:e..U u
enige zaRen w~op
u zu..e.t moeten .l'.etten
~
u een MARC-zend~
gaat anóeh6~,
Robe.M: BM.Û heeM OM geho.l'.pen met .{.n6o~atie
ov~
de. ge6 o.hie.de.nb., vaVl de CB.
V~d
.6taan ~ we~
Ve.Mo.hiUertde uiteert.f.opende ~Rûen
in deze. F~ewav.
Van de W~Rgoep
Le6~u.-<mt
e.,
Subg~oep
Radio Regûmaat uit HOOM ontvingen Wij,
het h~zien
nappoll-t ov~
de .l'.oRal.e nadio
in Ho~n.
HaM Kno~
he.6~
cU;t ~apol-t
ond~
de .l'.oupe. genomen, hûacu> moeten wij
cU;t u.-<.ttneR.óû in .twee a6.l'.eve.M.ngen
p.l'.aiU::6 en omda;t het nOQal. .l'.ang ,u, gewonden.
Zoa.t6 u al. in het vOMge num~
geuen
zu..e.t hebben, zijn wtj do~gean
met
"Ov~denug
uit Ame.M.Ra". Vez e .6e.M.e
zal. u uitgeb~d
in60~e
ov~
de gebeu.ll-tenb.,.6 en op 0.0 mmuni eme - gebied in
Ame.M.Ra. Va Re~
ve.M:e..U Jean C.l'.aude
Tao.Rae.M: u ieA:6 ov~
PubUe Radio. V~
d~
zu..e.t u veû in60~me
a~e6
en
ov~
Radio Nede.JLtand w~ûdoep,
o. a.
ov~
het v~eR
van .:twee vet~anr
van
de W~ûdom/tO
ep : GUu..6 Tho.l'.e en Piet . van
SOe6~.
Het .l'andp~;teM
eal.a won~
cU;t
ke~
gevu..f.d met e.e.n ~kû
va~
MMo.Û
de. .l'andp~;te
.{.rt B~u.6
Û
MMhi j .6.6 e 0v ~
e.n d~
na.6~
naWMUjR we.~
ee.n 6iR.óe
do.6,u, RTV- nie.UW6 uit binne.n- en buLtert.f.and.
To~
.6l'o~
nog even een op~e:
In ap~
,u, het een jaM 9 ûeden da;t. de z end~
- ..
R.l'.eu.M.ng in Nede.JLtand w~
.{ngevo~d
W~
zouden g~a
van u w<.e~n
w~en,
hoe. u
na een j~
zend~u.Mg
hi~v,den.
SehM.j 6 uw mening op en .6~uM
die b.{.nnen
.:twee weken naM: F~ewav,
PO.6~u
10Z,
9700 AC G~onige.
.
Ik weM u veû .l'e6Pu~
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Gefe l ic itee rd, indien u beslot en heef t
een MARC zend/ontvanger aan t e gaan
sc ha f fe n. Er zijn al een vele Freewave
lezer s di e de ze hobby beoefenen. Voor de
lezers die nog niet zo op de hoogte zijn
zijn hier enige adviezen, voordat u met
uw kostbare centjes naar de winkel holt.
Ga eerst naar ee n pos tkantoor. Daar 1 igt
een informatiepakket je, folder en aanmeldingsformul ier klaar. Tegen betal ing
van 35 guld e n ontvangt u een
voorlopig e machtiging waarmee u legaal de lucht in
pt~
kunt. Voordat het zo ve r is,
.
~
moet u natuurl ijk wel eerst
••••••••
een ze nd/ontvanger kopen.
Da t tr e ft, de winkels 1 iggen
vol me t dez e apparat e n. Belangrijk i s ,
da t het apparaat van he t PTT/MARC keurme rk voo rzi e n is. Dit merk moet onuitwi s baa r op het apparaat zijn aang e bracht.
We ig e r i ede r ander apparaat! Ee n zogenaamd "mobi e l" bakje, dat bestemd is voor
in de auto, ko s t tuss e n de 260 e n 400
guld e n. Ee n dure uitschi e t e r i s de
Phil ip s , di e bijna 800 guld e n ko s t.
Dit is dan we l ee n voortreff e l ijk apparaa t me t o. a . een microfooncompressor.
Een z . g . "ba s is" bak, een MARC apparaat
dat i s gemaa kt voor het gebruik op een
vast e pos t, ko s t tussen de 400 e n 600
gul de n. Het voordeel van een basis apparaat is, dat u geen aparte voeding nodig
hebt. De mee ste modellen werke n ook op
12 volt. Een lo sse voeding is slechts
dan noodzakel ijk, als u een mobiel zend/
ont vang e r thui s wilt gebruike n. Het heeft
ove rig e ns we inig zin een dure voeding te
kop e n. De MARC a pparaten we rke n ui ts t ekend op ee n voeding va n 2 á 3 ampère .
Duurd e r e voedingen hebben vaak ingebouwde voltmeters, traploze inst e lbar e s panning e n e n ee n hoog ampèrage. All emaal
zonde , want he t i s echt ni e t nodi g . Ee n
ee nvo udig e voeding i s al t e koo p voor
rond 50 guld e n. De kwaliteit van de versc hill e nd e MARC ze nd/ontvanger s , loopt
op he t oge nbl i k niet vee l uit ee n. Sommig e
zoa l s de Hy-Com CB 4000, zijn voorzien
a ll e rl e i nu t t e loze schake l aartje s , di e
he t a pparaa t all een ma a r duurder maken.
Maa r j a , het oog wilt oo k wat . Ver sc hill e nd e mer ken ge brui ke n he t ze lfd e binn enwerk . Dit i s ongevee r te ve rge l ijken me t
v id eo r eco r ders : Ee n groo t aa nta l me rke n,
maa r a ll emaa l u i t ee n f a bri ek .
Voo rd at u de luc ht in kun t, he bt u
ee r st nog een aa nta l sp ull e tj es nod ig .

ma re
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Om te beginn e n de ant e nne. Voor het gebruik in een auto, zijn er al redel ijke
antennes van ron d de 25 gulden. Een vee l
ge bruikte i s bijvoorbeeld de DV 27. Hebt
u hogere eisen, dan kunt u be ter een
5/8 golfantenne kopen van rond de 65
gulden. De beste plek van plaatsing is
meestal het dak of de kofferdeksel .
De benodigde coaxkabel wordt bij de meeste antennes gratis bijgeleverd. Een plug
voor de bak kost ongeveer 3 gulden. Voor
ge bruik thuis is de z.g. halve golfantenne erg in zwang. De GPA 27 t wordt hier
veel voor ge bruikt. Deze antennes 1 iggen
in de winkel voor prijzen vanaf 70 gulden.
Kwal itatief betere antennes, zijn bijvoorbeeld de Sky-lab antenn es. Deze geven het
s ignaal enige versterking. Flatbewoners
kunnen goed e resultaten bereiken met de
z.g. boemerang-antenne. Deze kosten ongeveer 90 gulden. Het gebruik van dikke
coaxkabel is vanwege het geringe signaalverl ies sterk aan te bevelen. Deze kabel
kost rond de 2,50 gulden per meter. Als
alles goed is aangesloten, moeten we
alleen de antenne nog even afregelen.
Dit doen we met de staande golfmeter, ook
wel SWR-meter genoemd. Deze metertjes
kosten ongeveer 40 gulden. Let er bij
aankoop wel goed op, dat ze goed funktioneren op MARC-apparatuur, anders hebt u
er weinig aan. Zodra de antenne goed is
ingedipt, is het aan te bevelen, de SWRmeter weer af te koppelen, om signaal
verl ies te voorkomen.
Als alles nu in orde is, kunnen we de
lucht in. Het bereik van de MARC zender
i s ruim 40 kilometer. Over water wordt
die afstand zelfs nog groter. In de grote
steden is het bereik kleiner door de
grote gebruiks-intensiviteit daar. Dit is
ni e t te kompenseren me t externe versterkers die het zendvermogen verhogen.
Terwijl het gebruik van 1 ineairs het
plezier van omringende CB-stations vergalt.
Gebleken is ook, dat de RCD er streng op
zal toezien, dat iedereen zich aan de
spelregels houdt. Een groot gedeelte van
het machtigingsgeld zal door de RCD
be s teed worden aan het opsporen van illegale stations, die op de oude apparatuur
bI ijven doorzenden. Voor deze groep is
het aan te raden, om niet meer op de 22
kanalen die voor MARC bestemd zijn te
zenden, om problemen zoveel mogel ijk te
voorkomen. Bovendien valt het te verwachten, dat de to e komstige MARC-g e ruikers
di e veel ge ld in hun hobby s tek e n, weinig
3

waardering voor de illegale stations zuIlen hebben. In het verleden hadden veel
27-MCers een Z.g. "skip-name" (schuilnaam). Deze gewoonte zal met vermoedelijk
aanhouden, ook nu het gebruik van de
27-MC gelegaleseerd is. Veel CB-ers laten
QSL-kaarten drukken. Dit zijn een soort
ansichtkaarten met aan de ene kant meestal komische tekeningen over het station,
aan de andere ka nt staan meestal wat
technische gegevens. Vaak zijn die in het
Engels, maar voor MARC gebruik is dat wel
een beetje overdreven. Grensoverschijdend
radio-verkeer i s ni et toegestaan, dus
buitenlandse QSL-kaarten zullen zeldzaam
worden, deze kaarten worden dan ook op
mee ting s (verenigings bijenko~st)
geruild. Zijn er nog vragen op CB-gebied,
schrijf dan een beknopte brief naar onze
Amstelveense redaktie (postbus 339). Wij
zu ll e n u vragen dan in Freewave behandele n. Tot s lot nog even de spelregels van
MARC: Men mag uitsluitend apparatuur
gebruiken of in het bezit hebben voorzien
van de aanduiding PTT-MARC. Het vermogen
mag niet meer bedragen dan 0,5 Watt (lineaire versterkers zijn dus verboden) Men
mag zich uitsluitend begeven op de vastgestelde 22 kanalen. Men mag slechts
frequentie-gemoduleerde (FM) apparatuur .
gebruiken. Ampl itude modulatie (AM)
blijft illegaal. Er mogen geen kontakten
worden gelegd met buitenlandse 27 MCstations. Men moet in het bezit zijn van
een macht iging, die vanaf heden (3 maart)
aa n de postkantoren verkrijgbaar is. Er
geldt een minimum leefti jd van 14 jaar.
Antennes met richtingwerking zijn niet
toegestaan. Men mag de MARC bakken niet
in het buitenland gebruiken. Men mag de
apparatuur niet gebruiken voor het uitze nden van muziek, reklame en diensten
(tegen beta l ing) aan derden. Obscene taal,
staatsgevaarl ijke uitzendingen en politieke agitatie zijn verboden. Signalen
mogen niet vanuit een basisstation direkt
worden doorgezonden (gerelayeerd) Toonsignalen (zoals voor modelbesturing) en
"scrambl ing" zijn verboden. Ger Kruger.
EERSTE CB TREFFEN IN AMSTERDAMSE RAl.
De NCBF organiseerde op 1 en 2 maart
het eerste CB treffen in de RAl te Amsterdam. De industrie toonde op dit treffen
de nieuwe MARC apparatuur. In de grote
zaal traden kontinue bekende artiesten op
zoals Henk Wijngaard, LBS en Puzzle. Het
ligt in de bedoeling volgend jaar weer een
dergel ijk treffen te organiseren.
HET ROMMELT NOG STEEDS BIJ DE NCBF.
Zoals wij reeds eerder schreven, rommelt het bij de NCBF. De omstreden sekretaris, de heer Vermeul e n heeft alsnog
zijn funktie neergelegd. Helaas gebeurde

dit op een tijdstip dat vele verenigingen
reeds hadden afgehaakt. Het hoofdbestuur
zoekt nu koortsachtig naar kandidaten die
,deze moeil ijke funktie op zich willen
nemen. Gezien de aard van de werzaamheden
is een middelbare opleiding noodzakelijk .
Belangstellenden kunnen zich melden bij:
Sekretariaat NCBF, Postbus 647; 7800 AP
Emmen. Telefonische inl ichtingen worden
verstrekt op: 05910 - 25370.
MARC-MACHTIGINGEN TE VROEG UITGEREIKT .
21 en 22 februari reikte het postagentschap in Vroom en Dreesmann te Rijswijk
als eerste in Nederland de MARC-machtigingen uit. Op 22 februari was het postagentschap binnen 15 minuten 'los' va n de
aanmeldingesformul ieren en moest verdere
I iefhebbers teleurstellen.

Korte geschiedenis van de eB

(Informatie ontleend aan Het CB handboek
van Robert Briel, uitgave: Rostrum, Haarlem. Prijs fl. 19,90).
Wie denkt aan CB denkt in de eerste
plaats aan Amerika, waar de vrij e burgerband het eerste begonnen is. In 1958 gaf
de FCC, de Amerikaanse
r ege ringscommissie
•
voor de omroep, de 27 MC vrij. 22 kanalen
om precies te zijn, die gebruikt kon worden met AM en een maximaal vermogen van
5 Watt en geen restriciti es wat betreft
de gebruikte antenne. AI gauw kwam er ee n
23ste kanaal bij en tenslotte werden op
1 januari totaal 40 kanalen vrijgegeve n.
Vooral in het begin wa s CB in Ame rika
uitsluitend een uiterst nuttig speelgoed
voor vrachtrijders. De ~nergi-cs
van
1973 en een grote "trucker s"-demonstratie
in 1974 in Washington brachten de voordelen va n zo'n e igen zender nog eens ext ra
onder de aandacht. Langzamerhand groeide
het aantal CB-ers snel: er zijn momenteel
maar liefst 30 miljoen apparaten in gebruik bij ruim 13 miljoen licintiehouder s!
In Europa begon de CB vooral in Skandinavië. AI in 1961 werd de 27 MC vrijgegeven in Zweden, daarna volgde Denemarken. Een grote doorbraak was de introduktie van de "Jedermannfunk" in 1975 in
West Duitsland, waarbij 12 kanalen vrijkwamen. AM en FM werden toegestaan met
een maximaal vermogen van 0,5 Watt.
Terwijl in veel Europese landen de 27 MC
vrij kwam besloot de toenmal ige staatssecretaris Van Hulten het bestaande
"illegale" gebruik van de 27 MC onmogeI ijk te maken. Op 1 jul i 1975 werd daartoe de Telefoon- en Telegraafwet veran derd en wel in die zin, dat voortaan niet
alleen het zenden een misdrijf was, maar
ook het in 't bezit hebben van een zender.
PTT-opsporingsambtenaren zouden het da ar mee een stuk makkeI ijker hebben. Da t was
4
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ook zo, maar de groei van de 27 MC bleek
in Nederland niet meer te stuiten. Het
il legale gebruik groeide en groe ide en
op dit moment schat men dat er minstens
70.000 "il l egale" 27 MC-ers zijn .
Begin 1979 keerde het tij voor de
CB-ers in Nederland. Staatssecretaris
Neelie Smit-Kroes maakte bekend dat de
band vrij zou komen in de vorm van MARC.
Eindel ijk zagen talloze 27 Me-clubs hun
jarenlange st rijd voor een vrije band bekroond. En bij de 27 MC met 22 kanalen
zal het waarschijnl ijk ni e t ophouden.
Nu al voorspellen velen een gigantische
groei tot zo'n 1 miljoen bakkies.

De opstopping, die dat zal veroorzaken
op de 22 beschikbare kanalen zal nopen
tot een uitbreiding (bijvoorbeeld tot 40
kanalen) of t ot het vinden van een tweede
"vrije band" bijvoorbeeld de 900 Mhz, die
ook in de V.S gebru ikt zal worde n voor CB.

RAl )IO HOORN

nLL
Onlangs kwam het tweede herziene rapport van de Werkgroep Leefruimte, Subgroep
Radio Regelmaat Hoorn uit. Voorzien van
een adhesiebetuiging van de gemeente Hoorn
aan het mini ster ie van CRM behandelt dit
ra pport ideeën van de werkgroep in zake
regionale radio. Uit di trapport wi llen wij
u enige fac e tt e n brengen.
Hoorn krijgt s teed s meer een centrumfunktie in West Fries lan d. Los van de vraag
of region a le/ loka le radio haalbaar is, zal
het duid e lij k zijn dat groe i-ke rn Hoorn de
meest voor de hand liggende pl aats in West
Fri es l and i s om ee n l oka a l radiostation
te ves tig en, da t na ee n experime ntele
basis al s regi ona le omroep kan dienen.
CRH heeft in twee j aar aan verschil lende gemee nte n subsud ies ve rl ee nd e n de
'moge lijkhe i d gegeve n om een l ok al e /regiona l e radi o en TV op t e zette n. De ze exper ime nte le fase we rd e in d 19 78 s t opg ezet.
Het i s zeke r dat CRH bestaa nd e of nieuwe

ex perimenten niet zal subsidi eëren. Dit
i n het kader van het de central i sa tie bel e i d. In tegenste ·l l ing tot wat de minister
van CRM bedoe I t me t "expe ri rnen tee I " , bedoelt de werkgroep hiermee, een overgangsfase waarin men d.m.v. eva luati e kan onderzoeken in hoeverre aan lokal e/reg ional e
radio behoefte bestaat. Voor de door de
werkgroep geschetste gedachte zijn onderstaande argumenten van belang. Al Ie pogingen om te komen tot een r eg ionale omroep
zijn tot nu toe op niets uitgelopen, zowel in We st Friesland als in de kop van
Noo rd Holland. Als men zou kiezen voor
een regionale omroep, zou · het door de
comp le x iteit van de opzet nog jaren duren
voordat dit gereal isse e rd kan worden.
De 13 nieuwe Westfries e gemeenten zouden allemaal positi ef tegenover het initiatief moete n staan en een juiste verdeling van de kosten zou ongetwijfeld de
nodige problemen opleveren. De voorbereidingen, het noodzakelijke overleg en het
vaststellen van de organisatiestructuur,
zou aanmerkelijk meer tijd vergen. Op die
manier mist men de kans om via een experimentele periode, waarin een hoop ervaringen kunnen worden opgedaan, evengoed te
komen tot een goede regional e radio.
Loka le radio staat dicht bij de mensen
voor wie het programma gemaakt wordt, de
communicatie-mogelijkheden zijn optimaal
en er is sprake van herkenning. De betrokkenheid vormt met de geboden informati e e n
de mogelijkheid tot deelname aan het programma factoren, waarmee het be staansrecht
van de lokal e/reg ionale radio naast de
Hi Iversums e zenders aangetoond kan worden.
lets dat th eoret isch niet aangetoond hoeft
te worden, gezien het sukses van de goede
luistercijfers van de regi ona l e omroepen
STAD r adio Amsterdam en, maar het blijft
zoals altijd een kip en ei verhaal als men
de behoefte aan moet tonen van een lokaa l
station dat nog niet in de ethe r i s.
Het sukses van Radio Power, een i llegaa l West Fries radiostation, welke langdur i g heeft uitgezonden, is wat voo r de
Hoornse situat ie betreft een goede indicatie. Hoorn, een relatief g rot e stad met
veel buitenpoorters, groeit voorlopig nog
verder. Loka l e radio kan bevoordelijk werken voor de integratie van de bewoners
door het verstrekken van informat i e en het
be lichten van specif i eke Hoo rn se aangelegenheden. Voor nieuwe bewoners is lokal e
radio een mogelijkheid om op een verstrooiende manier kennis te maken met hun
ni euwe woonplaats. Men kan zich sneller
thuis voelen. De indru k is namelijk sterk
aanwez ig dat de over lopers v.w.b. hun
nieuwsvoorziening zeker het ee r ste jaar
5
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gericht en geabonneerd blijven op een lande lijk dagblad dat georiënteerd is op Amsterdam. De betrokkenheid op de nieuwe omgeving bI ijft daarom achter, vooral gezien
he t feit dat het merendeel van de overlopers werkzaam blijft in haar oude woonomgeving. De aanvankelijk summiere interesse voor de nieuwe woonomgeving wordt
gedeeltelijk bevredigd door de gewestelijke pag i na's van de Amsterdamse dagblade n en door kontakten met de omwonenden.
Na een vrij lange periode zal een gedeelte van de ni e uwe bewoners z ich gaan
.aanmelden bij een regionale krant, vaa k
omdat zij zich i n het Hoornse maatschappel ijke gebeuren hebben begeven en daarover geinformeerd willen worde n .
De oplagestijging van beide regiona l e
dagbladen wijzen dat ook duidelijk uit.
Toch is er van een evenredige stijging
beslist geen sprake. Een be paald percentage nieuwe inwoners zal ee n landel ijk
dag blad blijve n pre fereren boven een regionaal dagblad. Een veel gehoorde kreet
in dat verband is ook dat men vindt dat
men voldoen de op de hoogte gehouden wordt
van het regionale nieuws door de gratis
huis-aan-hui s bladen: ee n naar ons inziens benauwde gedachte. Door lokaa l gerichte onderwerpen aan te snijden, met
een · regionaal tintje, is er een dir ec te
binding mogelijk met de luisteraar, waarbij de muzikale programmering ee n ni e t te
onde rschatte n fakt o r i s om de binding nog
te vergroten. Een lokale zender biedt
eveneens aan de gemeente de mogelijkheid
om haar informatie t e ventileren.
In welke vorm en met welke verantwoordelijkheid zal van tevoren vastgesteld
dienen te worden. Ni et al leen om objectieve irlformatie t e garanderen, maar ook
om de onafhankelijkheid van de programma's te waarborg en. Er gaan al geruime
tijd stemmen op om te komen tot een gemeentel ijk informatieblad. Lokale radio
zal hier wellicht kunrlen fungeren als
een welkome aanvulling en in dat verband
kan ook het bureau Voorlichting een belangrijke schakel zijn. Om het verenigingsleven, de culturele sector en het
we l zijns/opbouwwerk kunnen baat hebben
bij een lokaal gericht programma, niet
al leen voor aankondigingen, maar veel
meer nog om wat meer aandacht te besteden
aan aktiviteiten en achtergronden.
(wordt vervolgd) Hans Knot .
-----------------------------------AANGEBODEN: I k ben mijn verzamel ing casset tes met oude zeezender opnamen aan het
opruimen. Wie ze wilt hebben, kan een aan
z ichzelf gefr a nkeerde enveloppe naar mij
s turen. Je ontvangt dan een volledige
1 ijst. D.R. Stroomberg, Dapperst raat 72'
1093 BX Amsterdam.
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Zoals u in dit numme r kunt lezen, laat de
VARA televisie u binnekort kenn i s maken met
12 uur onvervalste authentieke Amerikaanse
comme rciële televisie. Deze 12 uur zi jn een
week eerder integraa l via het New Yorkse net
uitgezonden. Wat staat u te wachten? Ee n opeen vo 1gend gehee 1 van "vader 1 ij k" gebracht
nieuws, met o.a. "on the street news", waarbij bijvoorbeeld de vrouwel ijke reporte r de
microfoon ru s tig onder de neus duwt van een
bijna overleden s la chtoffe r van ee n straatroof, de onvermi j del ijke 25 mi nut en series
met ingemixed applaus en gelac h, iedere avond
de gebruikeI ij ke kwis waarb ij vooral wordt
gewerkt op het gemoed van de l agere socia l e
klass e n, om zodoende dez e n bij het dagel ijks
tv-gebeuren te betrekken, de gebruikeI ijke
avondseries ( ~ 50 min.) en het geheel zal
waa rsch i j n I ijk worden afgesd,oten door de
late-night movie. Het geheel zal op onverwachte tijden doorsp ek t zijn me t de onvervalste Amerikaanse commercials. Als u deze
marathon uitzending heeft bekeke n, zult u
het waarschijnl ijk met mij eens zijn dat we
het nog lang ni et zo s lecht hebben met ons
Nederlands omroepbestel. Positief is het
idee van de VARA zeker en ondergetekende zal
proberen de volle 12 uur uit te zitten.
Paul Jan de Haan.

WERELDOMROEP VIA KABELNET?
De VVD-kamerleden Keja e n Blauw hebben
in schriftel ij ke vragen aa n minister Gardeniers gevraagd of de buitenlands-talige
ui tzend ing en van Radio Nederland Wereldomroep aan de kabe lnetten kunnen worden
t oegevoegd. Di.e aa ns luiting zou dan in
he t bijzonder moet e n gelden voor campings
hotels en steden met veel toeristen. Dit
alles zou moeten gebeuren in het kader
van een ext ra di e nstverl e ning aan de buitenlanders, opdat zij kunnen beschikken
over een "goed e en objectiev e informatiebron, aldus Keja en Blauw.
RAADSVERGADERINGEN LEEUWARDEN MOGELIJK
VIA KABELRADIO.
Het gemeentebestuur van Leeuward en wi l
met de Stichting Kabeltelevisie Leeuwarden gaan overleggen over de mogelij khed e n
om de gemeenteraadsvergaderingen vi a de
kabel ra d io toe te lat e n. B&W vragen de
raad machtiging om het overl eg met de
St ichti ng Kabeltelevisie te openen.
De kosten die aa n en and e r verbonden z i jn
•
• •
zullen volgens B&W gerrng zrJn.
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Public Radio in de USA is fu nd amentee l
afkomst ig van de Educational Stations die
ree ds vanaf het pri 1 Ie radiobegin in de
USA naam maakten. Aldus stichtten een
aantal Educa ti onal Stations in 1925 al
het National Association for Educationa l
Broadcas ting, NAEB, t er bevordering va n
de onderl inge samenwerking tussen de noncommerciële stat ions in de USA. De bij
het NAEB aanges l ote n sta ti ons vormden het
Nati onal Educational Radio Network, NERN,
waar bij de d i verse stations programma's
op name n op band en doo rstuurden naar alle
aanges l o ten stat ions
die deze dan al dan
nie t ko nde n uit ze nden. Ti jdens de
jaarwisse l in g '29-'30
waren er a l dus 20 AM
stations bij het
NERN aangesloten. In de j a ren '60 ontstond
er bij de nu zowat 200 leden tel lende
NAEB een hevige di scuss ie over het a l dan
niet real i se ren van ee n 1 ive ed ucatief
netwerk; de versc hill ende programma's
wo r den imme rs nog a l tijd op band opgenomen
e n aan de aangesloten stations verzon den.
Een exper iment in die z i n bleek vee l bijva l t e ke nn en van de luisteraa rs, doch
dit was bi ijkbaar niet doorslaggevend,
want het experiment' werd opgedoekt e n men
greep terug naar het oude band-versturingsformaat. In 1967 wordt door het congres he t Corporation for Pub li c Radio opgericht ter bevordering van de groei van
de non-commerciële stations, en spoed ig
ontstond er bij de stations aanges loten
bij het CPR de behoefte voor een 1 ive
network wat dan leidde tot de oprichting
in 1969 va n het Nationa l Publ ic Rad io,
NPR. Het NPR verzorgt dagelijks een bepaa ld aantal uitzendingen over alle CPR
s tations, aangevuld door eigen regiona le
stat ionsgebo nden prog ramma's. In 1971 bes luit e n de NAEB stations , die nu zo 'n 500
aangesloten stat ions sterk zijn, zich aan
bij het NPR onder de titel NPR
t e s lui te~
Scheduled Tapes. Dit staat in principe
onafhankel ijk van het NPR maar heeft de
t oega ng tot a l le NPR programma's. En in
1977 besluit ee n andere radiovereniging,
de Associat ion of Publ ic Radio Stations,
APRS, zich ook bij het NPR aan te sluiten
om a l dus met de CPR en NAEB stations éé n
groot nationaal publ iek network te vormen
onder de gezamenl ijke noemer NPR. Binnen
het NPR zij n er nu dus 3 soorten radiostat ions: NPR eigen stations (afkomstig

n r

va n ' het CPR, met 167 leden), NPR Scheduled
Tapes s tation s (afkomstig van het NAEB,
522 l ede n) en NPR Affil iated stations
(afkomst ig va n het APRS, geen geta l opgegeven, maar da t moeten er zo ' n 80-tal
zi jn). Totaal 750 stat ion s verspre i dover
de USA, Puerto Ri co en het Ois trict of
Columbia. Sluitsteen van het NPR succes
is he t aanboren van zoveel moge I ijk regiona l e programmabronnen, benevens b i jdragen va n buiten landse s t at i ons zoals de
BBC, Radio Canad a en Radio Nederland.
NPR biedt z 'n lui steraars programma's van
zowe l ,informatieve, onderhoudende of verstroo i e nd e inho ud als programma's van
klJ lturele, educa ti eve of med iu m-gebonden
aa rd. Ik citeer: kul turele-, educatieve - ,
en nieuwsprogramma's, cong reshearings,
interviews, commentaren, voordrachten,
symposiums, documentai res, ja zz, folk,
klassieke muziek, opera en drama . NPR
stations brengen dagel i j ks mi ni maal 18
uur programma's zo nder winstoogmerk
met fondsen afkomstig van het
Corporation for Publ ic Broadcasting, CPB,
ee n in 196 7 door het congres in l even geroepen instel I ing ter f inan ciering van
niet commerciële radio en TV stat ions
binnen de USA. Met dank aan het NPR voor
de mij toegezonden documentatie.
Jean Cl aude Tackaert

DU IT SLAND EN FRANKRIJK HOPEN OMROEPSATELLIETEN IN 1983 TE LANCEREN.
Frankrij k en West Duitsland hope n hun
eerste omroepsatel I iet te lanceren in 1983,
zo heeft ee n woordvoerder van het West
duit se Ministeri e van Wet ensc happ e l ijk
Onderzoek meegedeeld. Hij ze i dat de satelI i eten in een baan om de aarde zu ll e n worden gebracht door de eerste West Europese
draagraket Ariana, die e ind vorig jaar
met sukses i s beproefd. In West Duitsland
zullen tien tot twintigduizend toestellen
worden omgebouwd om de eerste proefuitzendingen te kunnen opvangen. Verwacht wordt
dat de fabrikanten van televisie-ont vangers
in een later stadium, toestellen in de
handel zullen brengen die voor de ontvangst
van sate ll ietsignalen geschikt zijn. Men
moet dan wel over de s pecial e antennes
beschikken. De Westduitse en Franse satel8
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I i et za I i neen geos tat i sche baan om de
aarde worden gericht, wat wil zeggen, dat
de omloopsnelheid deze lfde is als de draaisnelheid van de aarde, zodat ze schijnbaar
op een vast punt boven de aarde bi ijven
staan, die het mogel ijk maakt zijn uitzendingen op te vangen in Frankrijk, maar ook
in Spanje, It al ië e n Zwitser land. Arianespace, het Wes teuropese consortium, dat
met de eerste lancering van de Ariane zijn
intrede heeft gedaan op de wereldmarkt van
lancee rraketten, ziet een markt voor zijn
produkt ter waarde van 300 miljoen dollar
per jaar. Uit een marktonderzoek is gebleken dat de raket in de jaren 80 gebruikt
zal worden voor 40 tot 50 lanceringen van
sat e ll ieten. Elke lancering kost naar
sc ha t t i ng .3 5 mil j oen do I 1ar.
LUXEMBURGSE SATELLIET KOMT NIET VOOR 1985.
De Lu xemburg se satelliet, di e in het
.Nederland se omroepwere ldj e met angst en
vrees tegemoet wordt ge z ie n, komt ze ker
niet voor 1985 of 1986. Plan nen voor op
Nederland gerichte programma's zijn e r
niet. Dit zei de heer N. We be r, lid va n
de direk tie van Radio Lu xe mburg in Amst e rdam e nke l e we ken geleden. Aanl eidi ng voor
deze la te re verschijning van het satelliet en firmanent dan de meesten hadden verwacht, zijn de onderzoe king en die Luxemburg thans uitvoert, onder meer om na te
gaan waar een satell iet eventueel gekocht
zal worden en naar de f inanciël e mogelijkhede n va n sa t e lli e ttel ev isie.
De heer Webe r ze i ec ht er he t ni et uitge s loten t e achten, dat voor 19 85 Lu xemburg to ch aktief zal worden in de ruimte,
bijvoorbeeld door het hur e n van een kanaal
eventueel van de Frans e satelliet.
Hij onthuld e daarbij ook dat de Lu xembur gers gee n plannen zouden hebben voor
direkt op Nederland gerichte programma's.
De aandacht van Luxemburg zal in de eerste
plaats gericht zijn op We st Duitsland en
Frankrijk . Eventueel zullen deze programma' s , die bij sate ll iette levisi e ook gemakkelijk in Nederland ontvangen kunnen
worden, in het Nederlands worde n ondertiteld. Tot slot zei de heer Weber, dat
de RTL een voorstander is van blokkenreklame en dat men dus niet het Amerikaanse systeem, waarbij reklame midden in de
programma's wordt geprojekteerd, wil gaan
hanteren. Wat de inhoud van de reklamebl okken betre ft zal RTL zich, volgens hem,
houden aan de inter nationale regels.
NORDDEUTSCHE RUNDFUNK WORDT VOORTGEZET.
De minister-presidenten van de West
Duit se deelstaten Nede r saksen en SleeswijkHol ste in, Alb recht e n Stoltenberg, hebben
7 fe bruari j. l . ee n nieuw kontrakt getekend voor het voo rtzetten van de Nordd eu tsc he Rundfunk,als in ste il ing va n twee de e l-

staten . Daarmee is voor Hamburg, dat tot
nu toe ook deelnam aan deze omroep, de
trein voor verdere onderhandel ingen vertrokken. Het nieuwe verdrag voorziet in
meer invloed van de regeringen van de deel ·
staten op de programma's. Bovendien kan
Nedersaksen nu zo nodig de frequenties aan
de NOR onttrekken om die te laten gebruike
door particul iere zendgemachtigden.
Met deze ondertekening komt voorlopig
een einde aan een lange partij touwtrekken
rond de NOR, zoals wij eerder meldden.
De senaat van de deelstaten Hamburg zal
in de nabije toekomst waarschijnl ijk
stappen ondernemen om aan te tonen dat de
inhoud van het nieuwe verdrag niet in
overeenstemming i s met de Westduitse
grondwet.
RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP VERLIEST
TWEE KLEURRIJKE FIGUREN.
Ti enduizenden vaste lui steraars van
Radio Nederland Wer e ldomroep zullen in de
toekomst twee vertrouwde stemmen moeten
missen, die van omroepverslaggever Guus
Thole en Piet van Soest, de afgelopen 17
jaar presentator e n samen ste l Ier van het
populaire Nederlands Nieuwsjournaal . De 2
ve rl aten na respekt ievelijk bijna 32 en
33 jaar hun plaats e n om gezo nd s heidsrede nen de We r e ldomroep. Van Soest heeft
uitgerekend dat hij de afge lopen 17 jaar
"UlSTER N4
tussen de 40. 000 en
~lîa
50.000 berichten in
t}r\?'~n[
het Nederlands
_ U~J
. -I
Nieuwsjournaal heeft
~C7q
voorgelezen. Een
()~ W -.....,~;- - ~O
jou rnaa 1 dat begon
l3RELDOt'\
als "I(] e i nni euws" bu 1letin van 12 minut e n, maar in de loop der
tijd werd teruggebracht tot s l echts dr ie
minuten. Drie minu te n waarin zoveel moge1 ijk berichten werden verwerkt die voo r
het "zware" bulletin t e 1 icht werden bevonden. Terwijl van Soest solliciteerde
bij de Wereldomroep, was hij werkzaam als
journal ist bij de Wageningse Courant.
Thole kwam na advies van een vriend bij
de Wereldomroep terecht. Zijn sonore stemgeluid was opgevallen tijdens het zingen
van zelf geschreven levensl iedjes waarna
hij de raad kreeg om eens een bezoekje te
brengen in Hilversum bij de Wereldomroep.
Men zag wel iets in Thole en hij werd aangenomen. Hij weet zijn eerste optreden
achter de microfoon nog excact te herinneren. De dienstdoende techni cus zei meteen
dat hij niet zo hoefde te schreeuwen, dat
de luisteraars overzee hem ook wel verstonden als hij een normaal volume aanhield. Hoewel Piet van Soest zijn grote
bekendhe id heeft te danken aan het Neder lands Nieuwsjournaal , is hij ook voor
1962 bij de Wereldomroep zeer aktief ge-
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weest. Vrijwel alle geledingen van het
bedrijf heeft hij doorlopen. Bego nn e n als
tweede redakteur achter Gé Hessel ing, van
het programma "Nieuws van en voor Overzee"
daarna met coll ega's als Rudy Simons, Piet
Bakker en Henri Schoup, kwam hij later
terecht bij het Nederlandse Nieuwsjournaal
Van Soest en Thole hebben ook buiten de
We reldomroep aktiviteiten ontplooit.
Eerstgenoemde werkte bijna 20 jaar mee
aan het VARA-programma Z.O. van Joop Söhne
(later Herman Stok) en Letty Kosterman.
Hij screende me nsen voor de kwi s "Je neemt
er wat van mee" van Theo Eerdmans en verzorgde daarna zo'n 15 jaar de toeristische
tips. Guus Thole werkte tevens bij de AVRO
e n sp rak filmteksten in bij de KRO.
De ether, en dan speciaal de Wereldomroep, is twee kleurrijke en wereldwijd
gewaardeerde figuren armer.

\Norfdservice

Naast de traditi onee l belangrijke
programma's in de Oost Europese talen
neemt het uitzenden van de Derde Wereld
een steeds belangrijkere p la ats in. Dankzij de opkomst van de transistorradio is
voor radio-ontvangst niet langer een accu
of aansluiting op het I ichtnet nodig. Als
gevolg daarvan is het aantal radio's met
kortegolf in de afgelopen 20 jaar spectaculair toegenomen. In Afrika b.v. van
minder dan een half tot 21 miljoen, in
India van 1 tot 18 miljoen, in China van
is hoofd
1 tot 50 miljoen. George Be
van de Afrikaanse afdeling van de BBC . Be halve in het Engel s ,
het Po rtugees en het
Frans zendt de BBC
in drie landstalen
na ar Afrika. George
Bennet: "In heel Afrika
s er
een e norme hOI1Qer naar
in for ma tie. Neem b. v. Soma 1 i ë .
Daa r
trad itiowonen zo'n 8 mi ljoen mensen
neel nomaden, die met hun
Icamelen
voo rtdurend op zoek zijn naar water. In
het l and i s geen treinverbinding en pas
sinds een tweetal jaren is er een weg verbinding. Kranten verschijnen er niet.
Wannee r ee n nomade nu bes luit tot de aanschaf van een duurzaam cons umptieartikel,
dan heeft h ij weinig aan een auto of koelka s t. Dus koopt hij een transistorradio. '
Zo'n zeven tot acht sta tion s zenden in het
Soma l ies uit, behalve de BBC ook de Voice
of America e n Radio Moskou. Uit het f ei t
dat de OOC In Somal ië het meest beluisterde station i s en uit de inhoud va n de ve l e

brieven bi ijkt dat me n dol is op de informatie. Aan zijn eigen radio Mogadishu
heeft men weinig, die zendt niet veel anders uit dan militaire muziek. Alle 200
nieuwsbulletins die de BBC per dag in verschi 1 lende talen uitzendt, komen tot stand
in de centrale nieuwsdienst. De Somal ische
dienst zal verhoudingsgewijs wat meer
plaats voor nieuws uit Somalië inruimen,
of nieuws uit Afrikaanse en Arabische landen. Maar het wereldnieuws dat de luisteraar in Somalië hoort is hetzelfde als
wat de Chinees of Rus hoort ... Welk effect
heeft deze informatiestroom op mensen die
verder in een betrekkei ijk isolement l even? George Bennet:"De Somal iër is niet
ee n onwetende, hij lui stert naar verschi llende stations en maakt dan een keus voor
wat hij ziet als de meest betrouwbare
bron van informatie. Wij ontvangen vee l
brieven waarin gevraagd wordt om meer in formatie over ver verwijderde nieuwsitems.
Maar e r bereiken ons ook allerlei vragen
zoals wat is de beste vorm van democratie
en hoe kan ik 's nachts s l apen? " Er zijn
in Afrika maar weinig landen waar pers en
radio vrij zijn van controle door de overheid. Daarnaast kunne n ook technische problemen er voor zorgen dat de plaatse l ijke
zenders in gebreke bi ijve n. In Zambia
ontstond vorig jaar een politieke rel toen
bleek dat bijna het gehele zenderpark
buiten bedrijf was geraakt. Het was sinds
de onafhankel ijkhe id nauwel ijks onderhouden, bij gebrek aan technische know-how
op het gebied van radiozenders. George
Bennet: "Als ik in Afrika ben, heb ik soms
moeite iemand te vinden die niet naar de
BBC luistert." Wie i nformatiemonopol ies
doorbreekt kan rekenen op fikse kritiek,
zowel van de luisteraars a l s van de au t oriteiten. Idi Amin luisterde alt ijd zeer
krit i sc h naar de berichtgeving van de BBC
over zijn land. Pres ident Nye rere van Tanzania was eens op s ta atsbezoe k in London,
toen hij daar verbleef vroeg hij dagel ijks
de teksten op van de uitzendingen van de
BBC naar Afrika, daar hij ze in London
niet kon ontvangen. Hoe sterke r pol itiek
gemotiveerd een Afrikaan is, des te kritischer s taat hij tegenover de BBC. Een
zwarte Rhode s iër schrijft dat het gebruik
van de term "zogenaamde frontl ijnstaten"
in de nieuw s uitze ndingen weer eens duide1 i jk aantoont dat de BBC "een verlengstuk
i s van het imperialisme". Een blanke
landgenoo t daarentegen kan ni e t begrijpen,
waarom de BBC niet voor hem partij trekt
in de zaak Rhodesië. Engels e n di e in
Afrika wonen zijn meestal slecht te s preken over de programma 's uit London.
(wordt vervolgd).
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Het dagboek van deMY. Mi Amigo
16-9-1976 Mi Amigo terug op 259 meter en Caroline op 192 meter, ofschoon de kwaliteit
niet al te best is. Er worden wel Playa- maar geen live-programma's uitgezonden.
17-9-1976 In "Baken 16" vertelt Marc Jacobs over de moei I ijkheden van de afgelopen
dagen en stelt Frank van der Mast voor die Jan van der Meer heeft afgelost.
19-9-1976 Het verzoekplaten programma "Groeten uit Playa" is komen te vervallen.
Vanaf vandaag presenteert Stan Haag tussen 12 en 1 uur de Nederlandstalige Top 15.
20-9-1976 Michelle heeft ontslag genomen bij Radio Mi Amigo. Bart van Leeuwen neemt
de plaats van Michelle over in Playa de Aro.
21-9-1976 De eerste "Koffie met of zonder" door Bart van Leeuwen gaat de lucht in.
26-9-1976 "Cash Casino" is de nieuwe naam voor het programma "Kassa". De helft van de
opbrengst gaat telkens naar een goed doel. Sylvain Tack verschijnt zelf voor de microfoon om het een en ander aan de luisteraars bekend te maken.
30-9-1976 "Cash Casino" nu ook op werkdagen in de lucht van 12 tot 12.15 uur.
1-10-1976 Het reklame-vakblad Ariadne publiceert een enquête van Lois Nederland.
Hieruit blijkt dat 2 miljoen Nederlanders tussen de 12 en 45 jaar wel eens naar Radio
Mi Amigo luistert.
4-10-1976 Programma wijziging bij - Radio Mi Amigo. 6-8 uur: Ook Goeiemorgen. 8-10 uur:
Joop Verhoof. 10-12 uur Stan Haag. 12-2 uur: Baken 16. 2-3 uur: Bokkebroek nonstop.
3-4 uur: Joop Verhoof. 4-6 uur: Peter van Dam. Ook zijn er nieuwe jingles te horen,
geproduceerd door Peter van Dam in samenwerking met de groep Octopus.
7-10-1976: Marc Jacobs presenteert de 50ste "Baken 16".
11-10-1976 Wegens interne spanningen worden Stan Haag en Joop Verhoof door Tack voor
een maand met vakantie gestuurd. Bart en Peter nemen hun prog ramma's over.
14-10-1976 Popnieuws op Mi Amigo in de Engelse taal door Ray Warner en Carl Kingston.
19-10-1976 Marc Jacobs en Frank van der Mast maken vanavond een Nederlandse tekst op
het lied Disco Duck van Rick Dees. Later zal blijken dat dit het meest populaire
Mi Amigo strijdlied zou worden!
21-10-1976 Marc Jacobs afgelost door Jan van der Meer. Frank neemt "Baken 16" over .
1-11-1976 Releasedatum van de Mi Amigo tune door de formatie Bronx. Achterkant van
de plaat is gevuld met Mi Amigo jingles van Octopus.
11-11-1976 De eerste Caroline newsletter rolt van de persen.
12-11-1976 Sylvain Tack wordt bij verstek veroordeeld in Brussel tot 19 maanden
gevangenisstraf wegens medewerking aan de piratenzender Mi Amigo.
12-11-1976 Frank van der Mast afgelost door Marc Jacobs. Om 3 uur zijn Caroline en
MI Amigo voor een kwartier uit de lucht i.v.m breken van een zendmast kabel.
14-11-1976 Tussen 10 en 11 uur wordt het eerste programma van Lieven Colijn uitgezonden. Het blijkt de commercialmaker Patrick Valain te zijn.
15-11-1976 Stan Haag en Joop Verhoof weer op de radio. Programmering is als volgt:
12

6-7 uu r: nonstop. 7-9 uur: Ook Goeiemorgen. 9-10 ur:
' Schij~en
voor bedrijven. 10-11
uur Baken 16. 2-3 uur :
10-11 uur: Bart van Leeuwen 11-12 uur: Stan Haag vandaag. 12~
Joop Verhoof's Flashback show. 3-4 uur: Bart van Leeuwen. 4-5 uur: Peter van Dam Show .
5-6 uur: Live vanaf boord. 6-7 uur: Jukebox van Stan Haag.
18-11-1976 Ex-Caroline deejay Peter Zonneveld komt bij een motorongeluk om het leven.
24-11-1976 Onderzoek in opdracht van Carol ine en Mi Amigo leert dat er dagelijks
5 miljoen mensen naar beide stations luisteren.
25-11-1976 Er wordt bekend gemaakt dat Caroline en Mi Amigo van golflengte gaan wis~JÏseln.
Mi Amigo gaat naar 192 en Caroline naar 259 vanaf 11 december.
3-12-1976 Jan van der Meer afgelost door Frank van der Mast. Jan zal niet meer terugkeren naar de MV Mi Amigo. '
9-12-1976 Joop Verhoof presenteert zijn laatste programma tussen 2 en 3 uur .
10-12-1976 Tussen 6 en 12 uur worden de laatste Mi Amigo programma's uitgezonden
via de 259 meter, met van 11 tot 12 een afscheidsprogramma.
Om 12 uur gaan zowel Caroline als Mi Amigo voor 24 uur de lucht uit.
11-12-1976 De frequentie wissel ing is een feit. Mi Amigo nu op 192 en Caroline op 259.
12-12-1976 Bureau voor Toerisme in Playa de Aro maakt bekend dat sinds komt van Radio
Mi Amigo het toerisme in de plaats sterk is gestegen.
20-12-1976 Geen programma's uit Playa aan boord. Marc en Frank presenteren alles live .
25-12-1976 The Happy people maken een gezellige boel aan boord. Frank en Marc presenteren een geweldig twee uur durend programma en Stan Haag brengt een uitstekend thema
programma. In Cash Casino wordt het geluid geraden waardoor Mevr . Donderhoute uit
HameIen in België 120.00 Bfr. wint. De hele dag geen reklames op Mi Amigo.
3-1-1977 Bart van Leeuwen begint tussen 2 en 3 uur met een nieuw programma: "De persoonl ijk top la", hierin worden tien favoriete platen van een luisteraar gedraaid.
3-1-1977 Peter van Dam heeft ontslag genomen bij Radio Mi Amigo en is met zijn vrouw
naar België vertrokken.
5-1-1977: Marc Jacobs afgelost door de Belgische deejay Hans Brouwers.
7-1-1977 Peter van Dam op bezoek bij Ad Roland in TROS nachtwacht.Peter i s nog steeds
met programma's op Radio Mi Amigo te horen.
14-1-1977 Het geplande laatste programma van Peter van Dam op Radio Mi Amigo wordt
niet uitgezonden, volgens de boord deejays kwam er een lege cassette aan boord , maar
de werkelijke reden is dat Peter nogal wat hatelijke opmerkingen maakte tegenover
Sylvain Tack en de Mi Amigo medewerkers, daarom werd het niet uitgezonden.
15-1-1977 Geplande Franstalige uitzendingen tussen 6 en 12 uur op de zaterdagmorgen
zijn voor één week uitgesteld.
17-1-1977 De katonrechter in Amsterdam veroordeelt Bart van Leeuwen tot 500 gulden
boete en een voorwaardelijke straf van 4 maanden wegens medewerking aan Mi Amigo .
17-1-1977 Frank van der Mast en Hans Brouwers afgelost door Marc Jacobs en de nieuwe
deejay Hugo Meulenhoff. Hans Brouwers zal niet meer terugkeren. Marc neemt vanaf vandaag het uur van Peter van Dam tussen 4 en 5 uur over.
18~
- 197
Samantha Oubois door de politie opgepakt wegens het gebruik van haar privéadres in de programma's van Radio Caroline op 259 meter.
24-1-1977 Hugo Meulenhoff alweer afgelost door Hans van der Ven.
28-1-1977 Samantha Dubois en Jan van der Meer veroordeelt door Nederlandse rechtbanken
tot 1000 gulden boete wegens medewerking aan de zeezenders.
30-1-1977 Vandaag wordt de laatste "Cash Casino" uitgezonden wat na het vertrek van
Peter van Dam door Stan Haag werd gepresenteerd.
31-1-1977 Na een afwezigheid van bijna twee jaar is Johnny Jason weer aan boord.
31-1-1977 Hans van der Ven afgelost door Ron van de Plas. Ook Hans zal niet terugkomen .
3-2-1977 Peter van Dam freelance bij de TROS aangenomen. Hij vervangt de zieke Ad
Ra land tij dens "Nach twach t".
5-2-1977 Het Franse programma is te slecht bevonden en wordt gestopt.
6-2-1977 Michelle terug bij Radio Mi Amigo. Op zondag presenteert zij "Bellen met
Michelle" als opvolger van Cash Casino.
10-2-1977 Ron van der Plas afgelost door Frank van der Ma st .
,
Ook Ron van der Plas voldeed niet aan de eisen en zal daarom niet terugkeren.
13-2-1977 De verzoekjes voor Vrije Radio worden door Radio Mi Amigo niet meer uitgezonden, omdat men zich teveel met muziekgeschiedenis ging bezighouden. Marc Jacabs
merkte ondermeer op dat hij dat zelf ook wel kon. Verbeelding is ook een kunst.
14-2-1977 Moeilijkheden met de generator. Caroline en Mi Amigo pas om 9.30 in de lucht.
17-2-1977 Nieuwe deejays aan boord voor Mi Amigo Erik Beekman en voor Caroline
Ed Foster ex-deejay van the Voice of Peace .
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BRUSSEL GOED OP WEG OM PIRATENRIJK TE WORDEN.
Stee ds me e r luisteraars, vooral jongeren stemmen af op de vrije radio zenders
welke via de FM band in België uitzenden. In het Brusselse worden ondermeer Nederlandstallige programma's uitgezonde n door Radio Capitaie, Radio Kameleon, Radio
Relax en Radio Plus. De ze zenders hebben drie gemeenschappelijke beginselen: geen
reklame, geen partijpolitiek en gerichtheid op de plaatselijke bevolking.
Sommige stations houden zich strikt aan deze regels anderen gaan zo nu en dan wel
eens over de scheef. Brussel i s mome nteel zo'n 2 dozijn zenders rijk die uitzenden
vanaf ongeveer 10 lokaties. De zendapparatuur wordt in de meeste gevallen ingevoerd
vanuit Italië en onderhouden door techniekliefhebbers. Financieel komt men rond door
bijdragen van medewerkers, door organisatie van feesten, door bijdragen van politieke ~artijen
e n andere inkomstenbronnen. De meeste stations he bben overwegend een
Franstalig karakt e r maar zouden maar al te graag volledig tweetalig gaan uitzenden.
Er lopen al enkele olanne nmakers rond di e 24 uur per dag neder landstalige uitzendingen in de e th er will en sturen, maar zij mo eten voorlopig van hun intenties afzien omdat er een duide lijk onderscheid valt waar te nemen in de houding van de
Franstalige en de Nederlandstalige overheid. Van Franstalige zijde wordt een vrij
positieve houding aangenomen, de Vlaamse overheid houdt zich op de vlakte.
Feit is dat de illega l e zenders tot nu toe ongemoeid worden gelaten en dat er zelfs
aan Vlaamse zijde toleranter wordt gereageerd. Getuige daarvan zijn de typisch
Vlaamse zenders Radio Scorpio te Leuven, Radio Tienen en Radio Nordsee in Tenesenderlo die gednld worden. De zenders zijn hoofdzakelijk muziekstations, die een
aanvulling, gee n konkurrentie, willen zijn van de BRT en de RTBF. Een der piraten
kan trouwens rekenen op ondergrondse medewerking van enkele BRT medewerkers.
Nieuw voor de Brusselaars is de vorm waarin de Nederlandstalige medewerkers van
Radio Plus hun programma op wo e nsdag (van 14.00-0.100 uur) presenteren. Zij verbe rge n niet dat zij vro ege r meewerkten aan de ter ziele gegane zeezenders Nordsee
en lIi Amigo. Hun uitzendingen worden op de zelfde vlotte manier aaneengepraat, zijn
doorspekt met technisch hoogstaande jingles en andere vernuftige kunstgreepjes.
Plus zorgt voor een tijdsein, geeft bondige nieuwsberichten en haalt vooral een
hoge luisterdichtheid rond midd e rnacht. Dat blijkt uit de tientallen telefoontjes
voor verzoeken rondom dat tijdstip. Plus is de enige zender di e telefonisch te bereiken is en steekt hiermee de konkurrent en de loef af. Een plaatje voor de mensen
in de autofabriek, een verz oekje voor de verloskamer van een Brussels ziekenhuis, een
mu ziekje voor een ee nzame nachtwaker etc. Tweede zender in het rijtje, en voornaamste
Vlaamse zender- drie dagen per weelt- is Radio Capitaie. Zonder de muziek te verget en wordt daar een bredere stroom van informatie naar de luisteraar toegebracht.
Capitale met Nederlandstallige uitzendingen op maandag dinsdag en zondag, was tot
op heden omweven met een waas van geheimzinnigheid. De medewerkers kozen de onmogelijkste schuil namen en het kontakt met de zenders liep via een postbus in J ette.
Derd e Vlaamse piraat in het rijtje is radio Kameleon. Gegroeid uit de VUB heeft
Kameleon enkele uren zendtijd per week via de gemeenschappelijke zender van de
Radio Libres.(107 11hz.) In totaal wordt deze golflengte door een tiental stations
gedeeld. Kameleon beweert zich te houden aan de drie basisprincipes zoals eerder
aangehaald, maar de beluistering van de uitzendingen wekt onmiddellijk een andere
indrulc Een Antwerpse VUB s tude nt bracht er een klankbeeld tegen juffrouw Wens van
Vrij en Vrolijk. Zogenaamd objektief werd met de technisch erbarmelijke klankmontage
een duidelijk linkse sympathie in de verf gezet. Op sommige ogenblikken kon men zelfs
van laster tegenover de BOB spreken. Kameleon blijkt een duidelijk voorbeel d van hoe
een vrije r adio politiek georiënteerd k an zijn . Tot groot ongenoegen en al even
grote ongerustheid van de kleurloze zenders zitten nog heel wat andere piratenstations
in hetzelfde schuitje. De Franstali ge Radio Microclimat, met een ex-medewerker van
de RTBF als sterke man, steek t zijn politi e ke sympathieln ni et onder stoelen of
banken e n Rad io Ixelles werd bedrij fs klaar gemaakt met geld dat werd 'geleend' van een
politi c us. Sinds kort is er ee n ni e uw station, Radio Iris, in de lucht in Brussel
we lk e zich geheel richt on mind e rhe idsgroeperingen.
Marcel Mathij ssc.
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TWAALF UUR TELEVISIE ALS IN AME.
DX-ing China is een handig boekwerkje,
RIKA, BIJ DE VARA
samengesteld door Bob PaduIa. Het geeft
IN APRIL.
een duidelijk overzicht van al le Chinese
De VARA •IS van
kortegolfstations di e hij in de loop der
plan om op 26 apri 1
jaren heeft ~ntvage
en die door and e ren
een twaalf uur dur e nzijn ontvangen . Het is verkrijgbaar voor
de televisie-uitzen7 IRC's en is bijgewerkt tot 1 januari
ding te verzorgen met
1980. Verkrijgbaar via Australian Radio
Amerikaanse programma' s.
DX club, Box 227, Box Hi 11, Vic 3128 in
He t za l een overzicht wo rAu st ral ië .
de n die gel ij kwaa rdi g staa t '-/'v
aan datgene wat op ee n normale zaterdag
Een onbekend Russisch station zendt
tussen 15 en 0.300 uur op de New Yorkse
de laatste t i jd rege lma ti g in het Enge l s
televisie verschijnt. Wegens technische
ui t met propaganda v ia de 963 kHz.
omstandigheden i s het niet mogel ijk het
De lokatie van het station is onbeke nd
prog r amma rechtstreeks ove r te nemen van
en teve ns wordt er geen naam genoemd.
de Amerikaanse televisie .
In Amerika is er sinds kort een ill e Het zal volled ig zijn, d.w.z.
gaal stat ion d i e z i chzelf New Vork Radio
dat alle shows integraal
Iloemt en weersverwachtingen van al le
zul l en worden overgenomen
state n van Amerika uitzendt op 8900 kHz.
en dat tevens de reklamespots, zoals deze in de
De Middle Tennessee DX Ass. is een
programma's zijn opgenomen
nieuwe DX-club . 420 Davis Drive, Brentdoor de VARA zu ll e n worden
wood, TN 37027 USA. Th e Brook l yn DX club
ui tgezonden. Het doel is
heeft haar naam veranderd in The At l antic
~b-al
l e reer s t het Neder l andse
States DX Ass. ASDA, 1137 East 12 th, ST.
volk nu e i ndel ij k eens te l aten zien waar
Brookly n Ne\~
Vo rk 11230 USA. Ook is er
men zoveel over lee st in programmabladen
sinds kort een nieuwe club in Duitsland
en kranten. Op het e ind van de marathonen wel Vereinigung Berliner Empfangsamau it zendi ng, zal er een discussie plaats
· teure, Konkord i astrasse 23,
v i nden tussen Sonja Barend en een aanta l
1000 Berl in , West Deutschland.
media - soc iologen en tevens zullen er
Rad io Syd opereert op dit moment met
vragen van kijkers worden beantwoord.
een vermogen van 2,5 KW in Gambia op de
VARA WEIGERDE GEMEENTE AMSTERDAM ZENDTIJD
909 kHz, met hoofdzakelijk Enge l se proDe VARA actual iteitenrubriek "Acht er
gramma's. Verder z ijn er enige programma's het Nieuws" is niet ingegaan op een verin de lokale talen, en het Frans en Duit s . zoek van het Amsterdamse Gemeentebestuur
om zendtijd te geven, die de gemeen t e had
Radio Brazil heeft een nieuwe frequentie in gebruik genomen voor haar Engels- gevraagd. Dit gebeurde naar aanleiding
van een reportage van de VARA begin
talige uitzendingen naar Europa en wel de
februa ri ove r de bestuurl ijke problemen
15125 kHz. Ze zijn dagelijks te belu i stei n de hoofdstad. Volgens het college van
ren tussen 20 en 21 uur GMT.
B&W heeft de VARA in de documentaire een
Sind s 1 december heeft The Adventist
ve r keer d beeld gesch ild erd over de situaWorld Radio een eige n zender in Italië.
ti e. Het was de bedoel ing va n de gemeente ·
Het is The I talian Adventist FM Radio die Amsterdam om duide l ijk aan he t k ij kersges itueerd is in Flo re nce op 101 mHz.
publ ie k te tonen hoe de situatie nu we l
li gt. De redaktie van "Achter het Nieuws"
The Zimbabwa Revolutionary Voice verwees het verzoek af, omdat men van mening
zo rgt tegenwoordig haar uitz e ndingen via
was ni e t te moeten gaan funktioneren als
de zenders van Radio Madagascar tussen
een soo rt "Spr eke r shoek" zoa 1s de NOS.
17 e n 19 uur GMT. Engels nieuws is te
TROS BRENGT ENERGIE-KWIS.
be luisteren om 17.15 uur GMT. Het is niet
De TROS i s op 28 februari
•
0
duidel ijk voor welke periode Radio Madabegonnen met een n i euw spe 1<). CTRD~
/>
gascar zendtijd heeft afgestaan aan de
prog ramma begonnen "d e ene rg i e- D • Cl
r evo lutionairen .
0
kw i s". In dit spelletje, dat nog
Radio Nederland Wereldomroep heeft een geen 15 minut e n duurt, zul l en bekende
Nede rl anders de kijkers vragen stellen
frequentie-wijziging toegepast op haar
over energ i ebesparing. De kwis wordt eens
zenders in Madagascar. De uitzendingen
naar Zuidwest Azië zijn nu te beluisteren in de 14 dagen uitgezonden , na het NOS
journaa l en Sterreklame van 20 uur.
via de 11735 in plaats van de 17855 kHz.
0
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BELGISCHE AVOND OP AMERIKAAN SE TELEVISIE.
De Ame rikaa nse t e l evi s i e ze nd t in
april ee n Be lgische avond uit. Ond e rd eel
daarvan i s het tv-spel "De Onweersvogel"
met Kees Brusse en Dora van der Groe n.
Hun stemmen worden nag e sproken door Amerikaanse acteurs. De Belgische avond wordt
verzorgd door Publ ie Broadcasting International. Aanleiding is het lSO-jarig bestaan van België en het bezoek dat Koning
Boudewijn aan Amerika brengt. Het programma wordt gepresenteerd door Françoise
van de Moortel (RTB) en Tony Neats (BRT).
In een korte inleiding geven zij een kort
visueel overzicht van de Belgische geschiedenis en vertellen zij hoe de Belgische omroep in elkaar zit.
INFORMATIE TWEEDE
REGIDNALE OMROEP.
~
De samenwerkende i n i-,
>-'~
:::./ t i a t i even Reg i ona 1e
c.~
Omroep i n Noord Ho 11 and
krijgen van het provinciaal bestuur 25.000
gulden om t e ond e rzoeken
of er naast STAD radio
Amsterdam behoefte bestaat
aan een tweed e Reg i ona 1e Omroep. I nacht
gemeent e n worden er informatiedagen gehoud e n om zoveel mogel ij k mensen kenni s
te laten maken met wat Regionale Omroep
is. De uitkoms t van deze dagen wordt betrok ken bij de besl i s sing over de Regionale Omroep in de provinci e Noord Holland.
GALLICIERS WILLEN ZENDTIJD VAN NOS.
De ong evee r twaalfduizend Galliciër s
in Nederland hebben de NOS gevr aagd, of
ze een gedeelte van de radio- e n t e levisie zendtijd kun ne n krijg e n bes temd voo r
buitenland se wer knemer s . De Ga ll ic ië r s
-a fkoms ti g ui t ee n landstree k in noo rdwest Spanje me t een e ige n taal e n cultuu r zegge n i n ee n brief, dat z ij binnen de 10
minu t en t e levisi e- e n ee n half uur radi oze ndtijd voo r Spanjaa rd en n ie t ge noeg aan
bod kome n. Ze be ro e pe n zi ch ero p, dat ze
ee n mee rderh e id vo rme n binne n de Spaans e
gemeenscha p in Nede rland.
10 MI LJOEN MINDER VOOR BRT.
Al s ame nd emen t op de beg rot i ng
van de kulture l e bij d rag e n s telt de
rege ring va n Be l gië voor de bijdrag e voor
de BRT met 10 milj oe n fr a nk t e verminde r e n, ove r een koms tig de ni e uwe be reke n i ng,
opg e nome n in de dek ree t va n de kultuurraad ove r het s t at uut va n de BRT . Meteen,
zo ver zeke rt de rege ring, wordt het e venwicht tu ssen de verminder i nge n va n bijdr age n voor BRT en RTBF ve r zekerd. Wa a rom dat evenwicht er dien t te zi jn , reke nin g ho udend met het feit dat Vl aandere n
mee r kijk - en l u i stergel d betaalt da n de
r est va n Be l g ië wo r dt ni et gezegd.

JOHN DE MOL SR. ' DIREKTEUR VAN CONAflUS.
John de Mol (48) i s per 1 maa rt al s
opvolger aangest e ld van Henri Mi ldenberg
als direkteur van de Stichting Conamus,
omdat Mildenberg met pe nsioen gaat. De Mol
was indertijd zanger van The Skymasters,
was platenproducer bij Basart, werkte bij
het Strengholt concern en is vooral bekend als direkteur van Radio Noordzee van
1971 t/m 1974. Verder was hij ook nog lt
jaar programmaleider televisie bij de VOO.
BIJ 1 RADIO NOORD KOMT ER MINDER GELD
BESCH I KBAAR.
Als de provincies Groningen en Drente
bI ijven bij één Radio Noord, dan zullen
ze van minister Gardeniers minder geld
krijgen dan tot nu toe voor Radio Noord
beschikbaar is. Daarover laat de bewindsvrouwe geen twijfel bestaan. De beide prov incie s krijgen gezamel ijk dan één bijdrage en de resterende kosten moeten dan
door beide provincies worden gedrag e n.
Het gevolg van de s tellingname van de mini s ter is dat Groningen en Drente, wanneer
zij elk een omroep zouden krijgen, ook
elk een miljoen gulden zouden krijgen voor
het maken van de radioprogramma's.
WMR IN UTRECHT UIT DE LUCHT.
, ~,
Na bijna een half jaar
ongestoorde aktiviteit vond
de RCD het genoeg. Op vrijdag 22 februari werd WMR met
liefts 10 man pol itie en 4
man RCD uit de lucht gehaald. ~
l
Uit een huis in de binnen~
stad werden zender, kleine

':~_

. ":,

' :7=~

' studio en technicus Rob vld Mast meegenomen naar het buro. Maar WMR gaat door!
GEEN FELLE JACHT OP ZWARTKIJKERS.
Nederland telt 200.000 tot 300.000
zwartkijkers en -luisteraars, tegen een
bestand van 4 à 5 mi lj oe n Nederlanders
di e trouw hun luister- e n kijkgeld betalen. Deze cijfers hee ft de directeur van
de Dien s t Omroe pbijdragen (DOB) van de
PTT, E. Waijenbe rg, bekend gemaakt.
Zwartkijkers worden onde r alle bevolkingsgroepen gevonden. "Het is een dwarsdoorsnede van he t Nederlandse volk. Men
vindt ze onder topambte nare n, acad emici,
midde nstanders, e n ook onder de mensen,
die slechts een sociale uitke ring ontvangen. Het ve rschijnsel is besl ist ni e t aa n
ee n inkomen verbonden" , aldu s Waijenberg.
Hij ve rwacht niet dat Ne derland helemaal
" schoon" wordt van zwartkijkers. Daarvoor
zou volgens hem een oneve nredig groot
aantal opsporingsambtenaren nodig zijn.
De Dienst Omroepbijdragen vindt de 4
à 7 procent zwartkijkers en -luisteraar s
ni e t aan de hoge kant. Wel blijft de DOB
s tre ven naar een geleïdel ijke verminde ring
va n da t aantal .
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Foto: R.M. Nieman/NOB Wegtransport .
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TWEEDE RTL OASIS RALLY EEN GROOT SUKSES.
Voor het tweede jaa r organ is eerde
Radio Telvision Luxembur g de "OASIS" rall y van Parij s naar Dakar. Het ludieke
van deze rall y i s dat er uitsluitend
vrachtlJagen aan deel nam en. Va n de 250
deelnemers eindigden er slechts 60 op 23
jan~ri
aan de RTL f i nish in Dakar.
Buiten mededinging reed dit jaar voor
de tweede keer de radiowagen van RenaultSaviem mee. Vanuit deze speciaal ingerichte wagen werden de nieuwsfl itsen verzo rgd
die via Radio Luxemburg werden uitgezonden.
RADIO 24 UIT DE LUCHT.
Na zes maanden voorbereiding sloeg de
Zwitser "Medien-Hans Dampf" Roger ' Scha' winski op 28 november 1979 een slag,
waarbij de Zwitsers het horen en zien
verging: 'RAD IO 24~
Hoewel
partikul ier zenden in
Zld tserland verbo- ',,den is, vond Schawinski gaten in de
wet, alsof het ·
ZI"itserse kaas
"Ia s; hij ins t a I. leerde zijn zender
op de 2948 meter
hoge berg Pizzo Groppera
in Ital ië. Een 400 m2 grote
raster-antenne zorgde ervoor dat het signaal glaszuiver op FM de Zwitserse huiskamers binnenkwam. De antenne verstrekte
het zendsignaal van de Amerikaanse ColI in s zender van 2x25 Ki lowatt 160 maal.
De programma's werden in een studio in
Zürich opge nomen, die daarna naar de
andere studio in het It al iaanse Como werden gebracht waar de banden vja de zender
,.e rden afgespeeld. Binnen een maand was
RADIO 24 razend populair en was het voor
de Zwitserse regering tijd om hieraan een
e ;nd aan te maken. Op 5 februari 1980
ver bood de I ta I i aanse reger i ng, op aandrang van de Zwitsers, de aktiviteiten
van RADIO 24. AI het materiaal werd in
beslag genomen en Roger Schawinski moet
binnenkort voor de rechter verschijnen.
Ton van Draanen.

-

•

HET CB HANDBOEK VAN ROBERT BRIEL, KLASE~
Wie nieuw is in de wereld van de 27 MC
heeft natuurl ijk behoefte aan de nodige
informatie. Deze wordt geboden door "Het
CB-Handboek", geschreven door Veronicablad redakteur Robert Briel en dat is uitgegeven door Rostrum te Haarlem. Het boek
handelt, in envo~dig,
voor iedereen
begrijpel ijke taa'l, de belangrijkste aspekten van de 27 MC. Zo komen aan de orde
de ontwikkel ing en geschiedenis van de
Burgerband, de werking van zender en ontvanger, het hoe en waarom van antennes,
tips en raadgevingen voor instal latie van
de zender en antenne, alle codes die gebruikt worden in de ether, een internationaa l overzicht van de 27 MC in alle
Europese landen, een I ijst van speciale
27 MC-clubs, een overzicht van al Ie verkrijgbare MARC-apparatuur enzovoorts.
Kortom, een komplete handleiding voor
iedereen die erover denkt een eigen 27 MC
zender aan te schaffen of die er al een
in gebruik heeft. Het CB-Handboek telt
128 pagina's en is voor 19,90 verkrijgbaar bij iedere goede boekhandel.
RADIO CLUB HOLANDES VAN START GEGAAN.
Op I maart is "Radio Club Hol andes"
begonnen me.t u i tzend i n- (l , .
gen voor Nederlandse <l.'yU
en Vlaamse toeris- ~
ten i n Spanje.
V
Voorlopig al leen
nog maar via de
zender van Radio
Costa del Sol in
Marbella op FM
87.6 mHz, tussen
•
10 en 11 uur
's morgens, maar als
de proefperiode anslt
~, --/
komen er pe~
1 juni drie stations bij:
8 '

-ervaring heeft met kabeltelevisie. Desondanks kiezen B&W voor Naaldwijk. De samenwerking binnen het Westland is daar het
meest bij gebaat, aldus het college.
UITBREIDING ZENDTIJD 1982-1985.
De NOS wil in de periode 1982-1985 de
televisie-zendtijd geleidelijk uitbreiden
met 54 uur per week.
Dit staat in het finanC::IL
cieel Meerjarenplan 19801984 dat vrijdag 22 februari werd behandeld en dat na goedkeurig wordt aangeboden aan minister Gardeniers van CRM. Volgens de NOS is het noodzakel ijk dat dit
jaar de diskussie op gang komt over het
antwoord dat de Nederlandse omroep moet
geven op de komst van satell iettelevi s ie.
MEET THE PRESS KRIJGT EUROPESE VERSIE.
Binnenkort zal er een Europese versie
komen van de Amerikaanse actualiteitenrubriek "Meet the press". Het is de bedoeling dat gezaghebbende pol itici in dit
programma door een aantal journalisten
aan de tand worden gevoeld. De VARA brengt
dit programma voor Nederland, dat in
samenw~rkig
met de Duitse, Z~eds
en de
Engelse ITV wordt geproduceerd.
DRS. P CUIJPERS BENOEMD TOT HOOFD STAFo
GROEP PR EN PERSVOORLICHTING NOS.
ONDERTITEDrs. P.M.H. Cuijpers (35), stafmedewerLING JEUGDker van een adviesbureau voor publ ic relaJOURNAAL BEPLEIT. tions in Wassenaar, is met ingang van
De Neder I andse
1 juni a.S benoemd tot hoofd van de staffederatie van
groep publ ic relations en persvoorl ichting
,.
vertegenwoordigers
van de NOS. Deze nieuwe stafgroep binnen
••
.-.. van slechthorende
het algemeen sekretariaat van de NOS gaat
kinderen en spraakontstaan als resultaat van een reorganisagestoorde kinderen (FOSS) heeft de NOS
tie waarbij de bestaande afdel ingen in- en
gevraagd het jeugdjournaal, dat volgens
externe betrekkingen en voorl ichting
de plannen op 1 oktober van start moet
betrokken zij n.
gaan, te ondertitelen zodat slechthorende
KRO TEKENT KONTRAKT MET AMERIKAANSE
kinderen geen informatie-achterstand opRADIOSTATIONS.
lopen ten opzichte van hun goedhorende
Freelance producer Harry de Winter en
leefdtijdgenootjes. Daarnaast vraagt FOSS
presentator Vincent van Engelen hebben
de NOS te willen bevorderen dat kindernamens de KRO kontrakten geprogramma's in het algemeen worden ondertekend met 5 Amerikaanse
titeld, zeker als door poppen wordt geradiostations, te weten: WBCN
sproken. Daarbij wijst de FOSS erop dat
Boston, WXRT Chicago, KSAN
slechthorende of dove kinderen in het algemeen al op de kleuterschool leren lezen. San Francisco, WMMF Cleveland
en een niet bij name genoemd
B&W WATERINGEN WIL KABEL-TV VIA NAALDWIJK
New Yorks station. De bedoel ing is dat
Het col lege van B&W van Wateringen
deze stations concerten gaan leveren voor
voelt het meest voor aansluiting op een
centrale antenne-inrichting via Naaldwijk. het programma "Rocktempel" dat sinds
april 1979 wekelijks door de KRO wordt
Daarmee gaat het col lege recht in tegen
uitgezonden op H3. In ruil krijgen de
de aanbevel ing van een speciale adviesstations hiervoor concerten die door de
commissie die tot de slotsom i"s gekomen
dat een aansluiting op Rijswijk meer voor- KRO zijn opgenomen. Zover bekend is dit
de eerste overeenkomst tussen een Eurodelen bied t. De commissie komt tot die
pees radiostation en Amerikaanse stations
keuze, omdat een maandel ijks abonnement
waarbij geld niet in de onderhandelingsin Rijswijk twee gulden goedkoper is dan
sfeer is betrokken. De nieuwe serie gaat
in Naaldwijk. Ve rd er I igt Rijswijk beter
deze maand bij de KRO van start.
in de markt omdat men daar al en ige tijd
Radio Gerona aan de Cos ta Brava op 94.8
mHz, Radio Alicante aan de Costa Blanca
op 94.5 mHz en Radio Cadena Espanola op
Majorca, I b i za en Menorca die u i tzend t op
88.8 mHz. Radio Club Holandes is opgezet
door de heer P. Lodewijks, direkteur van
het reklamebureau Carefa in Maarsbergen.
De reklames kosten in de proefperiode 10
gulden per seconde en na drie maanden
wordt dat 16 gulden per seconde. Enkele
adverteerders zijn: MAN-diesel bedrijfsauto's, Ravensburger spellen en puzzles
en Tannerij uit Tilburg. De programma's
worden drie weken van tevoren opgenomen
in de studio van Ad Roland en de eerste
programma's worden gepresenteerd door
showbiss-quizmaster Ron Brandsteder.
Nieuws-e n weerberichten uit Nederland
worden voorlopig telefonisch in het
programma geprikt.
Radio Club Holandes, een goed initiatief dat ongeveer 2 miljoen Nederlandseen Vlaamse toeristen hoopt te bereiken,
ik zou maar eens luisteren als je met
vakantie in Spanje bent. Ton van Draanen.
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zal Radio Goes voorlopig ni e t me er t e rug 5 februari: Lex Harding is om 15.50 uur
gast in VARA's Popkrant en zegt ondermee r, keren ++ In Hiddelburg we rd Radio De lta,
dat e r ge en e chte popzender in Ne de rland wat uitzond op de 102 mhz
is, dat de radiopromotie voor de nederpop ook gepakt door de RCD ++
ve r t e zoe ken is en dat weer eens een echt Me t ingang van vandaag
popstation, zoals Veronica vroeger, moet
maakt Felix Meurders de
komen ++ Radio Caroline om 23 uur uit de
10 cijfers van de Natiolucht voor onderhus,~kzam
+++
nale Hittoto be ke nd in
6 f e bruari: Caroline normaal, maar met een samenwe rking me t e en arzwak signaal in de lucht ++ Rob ert Ten
ti e st uit de Nationale HitBrink vervangt vincent van Engelen tussen parade, vandaag was dat Wim
7 en 9 uur bij de KRO op H3 ++ De NatioKe r s t en di e op wo ensdag 6
nal e Hitte s t in de "Avondspits" gaat om
f ebrua ri zijn prognose al
18.40 uur behoorlijk de mist in, omdat de dee d in de "Avond s pits" +++
cartridge me t de montage van 5 fragment e n 11 f e bruari: Joost de n
van plate n uit de National e Hitparade l e eg Draaye r, pardon, Will em van
blijkt te zijn. Ook de moede rband is niet Koot e n pre s e nt ee rt tussen
mee r t e vind e n. Frits Spits e n Tom Blom7.03 en 8.00 uur "Ee n Goe de
berg lossen het proble em op door raz endMorge n" bij de TROS op Hilve rsum 1. Hij besnel stukjes van 5 plat e n "live " t e lat e n loofde gee n platen van zijn eigen maathoren. De kandidaat ee n me isje uit De n
schappij te zullen draai e n ++ Ni e uwe proHaag, raadt de fragmenten en wint de he le grammering bij Radio Caroline . 7.30-9.00u:
Top 15. "Je maakt toch wat mee bij H3" ze i "Wekke rradio" live me t Hugo de Groo t, 9.00
Spits +++ 7 februari: In England wordt
-lO.OOu: "Schee psplaat" live met Wim Rodoor de Caroline organisati e ee n perscon- mijn, 10.00-12.00: "Es presso" vanaf band
ferenti e ge geven. Men vertelde o.a. dat
door Karel de Jong, 12.00-l3.00u: "Wil!
Caroline binnenkort weer op de 259 meter wil we l" vanaf band door Will Luikinga,
hoopt te be ginne n met een 24-urige Enge l s e l3.00-l4.00u: Smake lijke t e n" live door
service ++ Wim van Putt e n is vanaf he den Pe t e r de Vri es , 14.00-16.00: "19-tigshow"
de vaste pre s e ntator van het LP-uur tussen vanaf band door Seb as tian Pe t e rs, 16.0023 en 24 uur bij de TROS op H3 +++ 8 f e l7.00u: "Gangboord" v ana f band do or Tom
bruari: Caroline rond 10.20u . uit de lucht van de r Ve ld e . He t was ook de be do e ling
tot 11.02 u. Er waren wat modulati e pr o da t van a f v andaag wee r ni e uws uit ze ndin gen
blemen +++ 9 f e bruari: Een onbekend tal ent zoud e n komen op he t he l e uur , ver gee t he t
ve rvangt Pe t e r Blom in NCRV ma ar! Een van de fami li e l e den van de boord
NCRV's Disco Express tu ssen dee j a ys gee ft d age lij ks de ge tall en d oor
15 en 16 uur. Pe t e r i s we l
aan de Caro line organi sat i e . Hi e r ond e rwas
pre s ent in de NCRVSp ortshow o .a. de vr a ag v oo r ee n t e nd e r wege ns v oe d+++ 10 f e bruari: Hu go de
se l t ekort. He t famili e lid kr eeg t e hor en
Groot, Pe t e r de Vri es en
dat ze di e t e nd e r wel kunnen ve rge t e n, omWim Romi n present e r e n tu ssen 14 e n 17. 30 da t zo 'n t e nd e r vee l t e duur is . Ov e r onuur he t -vo lge ns hun- laat s t e " zondagmi d men se lijkheid ges pr oke n ++ Enke l e Be l g idagmatinee " op Carolin e . In de ze gr ot e
sc he k r ant e n sc hrijve n ove r de programmapuinhoop la te n ze om de have rkl ap d omme
wi j zi g ingen bij Ca r o line . Er we rd ook ge na amjing l es , ve rknipt e e n oud e fra gme nt en schr eve n, d a t Ca r o line in juni over ee n
hor e n. Ook make n z ij beke nd dat de uit
ze
~
nie uw zend schip za l besc hikk e n +++ 12 fedin g van de Top 1000 van de jare n 70 ni e t br ua r i : Een r eige r , di e be kn e ld r aak t e
door gaat, ma a r ze draai en we l de Top 10, tu sse n t wee antenned r a de n van de Hilversum
waa rvan all ee n maa r de numme r s 9 , 8, 6 , 4 t wee zende r i n Lopik, zo r gde e ni ge tij d
e n 2 werd e n gevond en i n de boord d is cov oor ee n s t oring op de 402 me t e r. De r eith ee k ++ In Go es is Radio Goes wee r ge pakt ge r over l eefde he t ni e t: tu sse n de draden
Dit kee r zat de po lit ie al op he t ze ndbes t aa t ee n spann i ngs ve ld van ti e nduizend
adr e s t e wacht e n t otdat een van de me de-. vo lt +++ 13 feb ru a ri: Car o line vanaf 13u
,;e r ke r s me t de pr ogramma bande n zou komen. met nonstop mu ziek i n de lu ch t . Tussen
18 e n 20 uur i s Car o l i ne n i et in de lucht
Toe n Koos Kab be lb ee k a a nkwam werd hij
++ De 12-jarige Wouter die ie de r e v rijdagme t ee n meegevoe rd. Ook h aa lde de po litie
b i j Koos thui s de Goes -jing l es e n commer - middag de prijswinnaa r s van de Ve r onica
r ad i o r ebu s bekend maak t , wi nt a l le
e ials weg . Doo r deze zov ee l s t e t ege ns l ag
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15 platen in de Nationale Hittest bij
Frit s Spits op H3 +++ 14 februari: Caroline dee jay Peter de Vri es om 12 uur:
"Hi er komen de nummers , ne e toch maar ni e t
ni e t, want er luiste rt toch geen hond",
vanaf 13 uur weer non stop muzi ek. Het is
nu vrijwe l zeker dat Ad Rob erts ontslagen
is op last van Ronan O'Rahilly +++ 15 fe bruari: In Rijswijk is nu ook al een TV piraat in de lucht . Om 00.30 uur laat hij
op het kanaal van de RTBF enkele pornofilms zien +++ 16 februari: Alle programma's op Caroline zijn vandaag live met
Hugo de Groot en Pete r de Vries ++ Programmawijziging bij de Amsterdamse kabelpiraat Radio Unique. Vanaf heden zendt
men op zaterdag en zondag uit . Op zaterdag, 14-16 uur: Rob Hudson, 16-17 uur:
Johan Visser, 17 -1 9 uur: Menno Dekker. Op
zondag 12- 14 uur : J ohan Vermeer, l4-l6uur:
Paul de Wit ++ Felix Meurders neem t tot
woensdag de "Avondspits" van Frits Spits
over, di e naar het carnaval i s in zijn ge boort e plaat s Eindhoven +++ 17 februari:
Tusse n 14 en 16 uur pr esent ee rt het n ieuwe talent Piet de Prater de KUNTRIE-show,
zoa ls hij ze lf zegt, op Radi o Caroline.
Produktie heeft Hans Hoe fijz er. De her en
wordt wel aangeraden om de "Country-show"
de volgende keer bete r voor te bereiden,
want dit keer l eek het nergens op. Tuss en
16 en 17.30 uur een kruising tusse n " Gangboord" en "Zondagmiddagmatinee " door Peter
en Hugo ++ In Den Haag viert Radio Centraal zijn zesde verjaardag +++ 18 f ebruari: Vanaf 12 uur dan e inde lijk weer
nieuwsuitzendingen op Radio Caroline ++ ,
Hein Simons wordt de
komende drie weken
vervangen door Cees
van Zijtveld in "Showparade ". Hein is me t
vakantie +++ 19 februari: Tot 16 uur komt
de VARA u itzending op H3 vanui t de ROZ
st udi o in Maastricht. Fe lix Meurd ers,
Wi llem van Beusekom, Pe t e r Holland en
Leoni e Jansen l aten de luist e raars kennis
maken met he t Limburgse car naval ++ Even
Rob Hudson felicit er en, di e geslaagd is
voor zij n rijb ewijs ++ In de Provincial
Ze euwse Courant staat vandaag te lezen
dat he t schip de "Hosanna" met aan boo rd
schipper G. Ackx, zi jn zoon Piet on, de
neven die be iden Piet Guy t he ten en matroos Hec tor Snauwert (32) voor de Engelse kust bij Dover is ve rgaan. De toedracht
is onduidelijk en zoekakties z ijn zonde r
r esultaat gebleven. De Hosanna kreeg bekendh eid als illega l e bevoorrader van de
MV Mi Amigo +++ 20 februari: Mies Bouwman
is op visite bij Annette van Trigt in
"Kl etskop" tuss en lau en 10.45u op Hl en
praat na over Te l eBin go ++ Frits Spits
,terug van carnaval in de "Avondspits" ++

Vandaag om's treeks 20 uur haald e de BOB in
samenwerki ng me t ,d e RTT Radio Scorpio, di"
uitzond vanuit het st ud ent enc entrum te
Leuven op 101 mh z, uit de lucht. Eve n voordi en had men ook van ee n and e r e Le uvens e
vrije radio "Stud io 17" de apparatuur in
bes lag ge nomen. Een noodopro ep van Radio
Scorpio had succes want enkele oger.blikkcn
later verzamelden zich tientallen sympathisant en rond he t st ud entencentrum. Er werd
besloten de ze nde r tot het uiterste te verdedigen. Hi e rbij vielen enke l e rake k lappen to en men slaags raakt e met de r eeds in
grote ge tale opgedaagdi r ijkswacht er s.
Omst r eeks 2.30 uur dond erdagochtend we rd
besloten de apparatuur te verzegelen en
t e laten waar hij was ++ Rad i o Plus te
Brussel stopte vandaag zijn Nederland s talige uitzendingen, deze moesten plaats
ruimen voor aktualite it, nieuws, informa-

tie etc .. . van de fransta l ige service.
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POLDER.
et nieuwe ze nderpark van de
Wereldomroep komt, evenal s de
middengolfze nders van de Hilversumse zenders, in de Fl evo'
polder. Onderhandel ingen over
de grondaan koop zijn a l gaande, aldus ee n woordvo e rder
van de PTT . AanvankeI ijk zou
het zenderpark in Zeeland komen, maar de
bevolking was hier tegen uit mil ieu/techni sche overwegingen. Het huidige ze nderpark in Lopik wordt opgeheven, omdat het
verouderd is. Nieuwbouw op die pl aats was
als gevo l g van ruil-verkavel ing, niet meer
===c: mogel ijk , vandaar.
MEER LUISTERAARS VOOR H.EEN.
Volg e ns een onderzoek dat
vergelijkend is met de maand
november 1978, is er door de
Dienst Luister- en Kijkonderzoe k
van de NOS in november 1979 bewezen dat er steeds meer Nederlanders afstemmen op Hilversum 1. Deze zender trekt het merendeel van de luisteraars weg bij Hilversum 3. Overigens
bI ijft H3 wel de meest populaire zender
met 2 miljoen luisteraars per dag. Hilversum 1 heeft een half miljoen. Naar H2
luisteren overdag niet meer dan 200.000
en H4 is het minst in trek met slechts
70.000 luisteraars. Overigens wordt er
wel in het onderzoekrapport gewaarschuwd
dat men niet té enthousiast moet reager e n
QP deze nieuwe cijfers, omdat de period e
van de zenderkleuring te kort geleden is
ing evoerd om daadwerkelijk te kunnen
gaan spreken van verschuiving van het
luistergedrag bij het Ned er landse volk.
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Wo zijn er lanBzomerhand spuug en spuugzat van. lIet zal niet snel gebeuren dat een
redakteur van dit blad samen met een lezer deze rubriek welke voor de lezer bestemd
i s vul t. Een redal<tour moet een algemene opinie geven en niet zi jn eigen mening. Dez e
k eer kon ik er samen met Ate niet om heen. Luisterend naar een oude tape met opnamen
"it 1963 van Radio Caroline, bes effe n wij ons voor de zoveelste keer dat het hedent e nda~o
t och maar een grote bende is binnen de Carolineorganisatie. In 1968 had je d ee jays al s Robbie Dale, Johnie Walker, Bud Bul oo, Henry MorBan, Don Allen en ga zo maar
door. Voor velen van d e l eze rs is 1968 een jaar , die ze wat Radio Caroline bet :. ef t
niet b ewu st hebb e n meegemaakt. Wij dus wel e n we l zeer bewust. Deejays, allen achter
in d e 20 of voor in de 30. Niet zomaar aangenomen op een proefbandje, maar zeer bewust
gekozen door Honan e n d e zijnen om h e t sta ti on, ondanks moeilijke omstandigheden toch
zo goed mogelijk te laten functioner en. Goed e , snelle en vooral professionele radio
werd er gemaa kt. Oké, er waren financiöle mo eilij kh e den wat tenslotte d e aanleiding
was tot het wegslepen van de beide schepen. Zover we eve n teruggaan in de geschiedenis
van het station in de 70er jare n zijn er twee zee r korte perioden geweest waarin ook
goede en professionele radio werd gemaakt en wel in 1973 in de tijd van deejays als
Steve England,Roger Day , Spangles Muldoon, Norman Berrington en Paul Alexander. De
tweede periode was vanaf pasen ' 1979 tot medio oktober 1979. Hudson, de Wit en Jacobs
vertrokken en zie het was weer geb e urd met de professionele radio.
We kregen Roberts radio in plaats van Radio Caroline, de organisatie van het station
werd slechter en slecht e r . Deejays van zeer jeugdige leeftijd werden aangetrokken
om zodoende aan salarissen te besparen, niet te spreken van de slechte programma 's
welke op een enkele uitzondering na gemaakt worden. Dan de jongens tegen alle afspraken in ontzettend lang aan boord laten zitten. Neem b.V. Peter de Vri es : Deze
jongen heeft samen met Wilfried de Jong van de Caroline Music Show een carnavalsplaat
gemaakt en boekingen vastgelegd voor optredens. Hij had me t d e l e iding van h et station
afgesproken dat hij begin februari zou worden afgelost zo dat hij zijn contracten kon
nakomen. Vergeet het maar, vandaag 15 februari zit hij nog steeds op de Mi Amigo.
Hij ergert zich blauw hetgeen eerder deze week bleek toen hij de getallen voor di e
dag moest oplezen: 'Voor vandaag geen cijfers, er is toch geen hond die zich ervoor
interesseert', aldus Peter via d e zender. Duidelijk nu waarom Peter deze opmerking
plaatste en logisch ook dat hij de desbetreffende pl aat uitri ep tot shureshot.
En dan te bedenken dat van de drie keer dat Peter nu aan boord zit hij slechts 500
gulden kreeg uitbetaald . Er mag nu eindelijk wel ee ns uit de school worden geklapt
hoe de leiding van het station op een e norme mani er rotzooit met de avontuurzoekende
jongelui die wel voor een klein bedrag programma's willen mak en aan boord van de lady.
Ronan heeft een pracht van een zaakgelastigde in Belgiö, de man wiens n aam altijd
wordt verzwegen in allerlei bladen. Welnu deze Belg mo e t maar eens zijn verstand laten
werken en be seffen waar hij eigenlijk me e b ezig is nl: 1) ee n aantal jongens psychisch
aan h et kapot maken, 2) zijn eigen zakken op een gema kke lijke en oneerlijke manier
aan h e t vullen en 3) een station, Radio Caroline, die jaren ee n goede naam heeft gehad, naar de afgrond aan het helpen. Maar ook dat zal hem wel ni et deren. Ronan h et
wordt tijd dat je eens i ngrijpt e n betrouwbare mensen in dienst n eemt om de zaken deskundig te regelen. Er zijn deejays genoeg van goede kwalit eit die willen tapen tegen
een kleine b elonin g en dan hoef je niet eens te tasten in de doos met goe dl<op e jonge
jongens. Tevens zijn cr mensen genoeg die organis atorisch meer kaas hebben gegeten
als die mysterieuse Belg. Dan nog ma ar ni et te spreken van die Ha genees, die in h et
v e rleden ook al roekeloos met geld en jongens is omgesprn~
n
en van die ene meneer
in London die zij n bankboekje ook al vol heeft. Ok é , nog even een tipje van de s lui er
oolichte n: Ad Roberts h eb je de laatste tijd niet meer gehoord, hij zal niet terugk ere n noch zijn geld krijgen van de organisatie. Een deel van de jongens die nu aan
boord z itt en, waaronder Peter de Vri es , is ook al weer ontslagen, alleen zij weten
h etzelf no g niet.
Ook zij I<rijgen d\IS geen geld. Men heeft bij de organisatie nu jongens aangenomen
die gratis programma's willen maken. Vele mensen van goede wille achter de schermen
denken e rov e r om te stoppen met de werkzaamheden omdat zij ook inzien dat het op deze mant el: niet langer gaat. Of er dan weer ni e uwe duistere figuren hun intrede doen
is ni et bekend. lIet werd ei nd elijk eens tijd dat er duidelijkheid kwam in de zaak
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van Radio Ca roline . Colle gas chrijvers van ande re bladen: Ons advies, van nu af aan
niet langer om de zaak heendraaien maar alleen de waarheid publiceren. Wanneer we
langer bepaalde zaken omtrent het station verzwijeen is dit alleen in het voordeel
van de duistere figuren ~ n in h e t nadeel van de deejays en niet op de laatste plaats
in het nadeel van de luist e raars, hoewel we betwijfelen of die er nog veel zullen
zijn.
Hans Knot en Ate Harsta.

CAROLINE: DE METAMORFOSE VAN EEN RADIOSTATION .
Pasen 1979: na lange stilte, dan toch de Caroline-storm; het wachten bleek niet
voor niets te zijn geweest, want binnen korte tijd promoveerde ~-"
Radio Caroline zichzelf tot een volwaardig radiostation met
vakkundige deejays als Marc Jacobs, Herman de Graaf
b
~
Hudson, Paul de Wit en Johan Visser (voor wat
de Nederlandstalige se rvice betreft). Wanneer
we ons naar het moment van nu verplaatsen,
bl ijkt wel degelijk bewez en dat de kwaliteit van een deejay-bestand een s tation
kan maken of breken . Voeg daarbij een serie
"comme rc i als" die vanwege kwaliteit en kwantiteit zelfs een terugverlangen naar die van
Radio Mi Amigo 1978 weten te rechtvaardigen,
deejays die als het mee zit (!) de platen voor de
ft draai e n en hun naamjingles
s l echtst!) 10 maal per uur spelen en een ontvangst die U verzekert van een permanente fluittoon in de avonduren en er r e sulteert "The Sound of Money Awareness"
(frankskes wel te verstaan). De vele uren gee stel ijke verzorging zullen we dan maar
buiten beschouwing l aten: alles (?) went , ni e t waar?!?
Radio Caroline heeft in de zomer van vorig jaar bewezen een verantwoord alternatief te kunnen bieden; een alternatief dat gehandha afd had kunnen blijven, indien
bepaalde 1 ieden wat zuiniger waren geweest op voornoemde vakmensen. 61 ijkbaar i s men
de mening toegedaan dat de gedachte Loving Awareness in zijn meest extreme vorm op de
med ewerkers moest worden toeg e pa s t! Ondergetekende heeft zich altijd een groot voorstander getoond van de VRIJE zeezenders, maar wil realistisch genoeg zijn om in te
zien dat de huidige Caroline de grens van het toelaatbare heeft overschreden.
He t wordt hoog tijd voor "schoon schip" daar Carol ine anders niet alleen letterl ijk
maar ook figuurl ijk op de bodem van de noordzee zal be landen .. . ... Henk van Ot Sandt .
•

War nel' Anne x Sat e llite Entertainment Corpor a tion is een ni e uwe distributiefirma voor
kab eltele vis ieprogramma' s in Amer i k a , welke is ge vormd door Wa rn e l' Ame x Ca ble Comm.
Amer i can Express doe t voor 50% mee i n he t f in a nci ë l e gedee l te van de zaak. John Sc hne ider is de p res ide nt e n de f irma z al he t b eh ee r gaan vo eren ove r de Star Channe l
Sate llite di e kabe lt e l e visi e programma's gaat ve rzorge n aan in pr i n c ipe 175.00 abonn ee s .
Rober t W. Morgan hee f t i n Los Ange l e s zijn kontrakt verlengd me t Record Re port.om
hi ermede voor he t 5e achter ee nvolge nde s e i zoe n mee t e do e n aan de s e ri e we lke be staa t ui t 2 segmenten per d a g van hoogste n 3,5 minuut p e r stuk met ni e uws over de
popsc e ne. Ve l e ameri ka anse stat ion s z e nde n de z e ko r te stukj e s uit. Rob e rt W. Morgan
is t evens ocht e ndde e j ay op KMPC- AM i n Los Ange las .
Maril yn Tallman is beno e md to t mus i c d ire ctor op KIQQ FM (FM 100) in Los Angeles ,
waar zij voorh ee n werkzaam was a l s prog r ammacoo rdi n a to r . Voor zi j bij FM 100 kwam we rkt .
zij vele jare n als hoofd van de k l antenafde l i ng van de syndicatol' Drake Che nault .
Een n ieuwe s e rvice voor kabelte l e visie i s in de loop van februari van star t gaan
in Amerika . De ni e uwe serv i ce , National Cl as s i cal Ne twork zal 24 uur per dag haar
programma' s g aan ve rzorge n. Ook komt e r wa ar schij n lijk e en r e ligieus kanaal indien
de planne n van th e National Chr istian Ne twork worden ui t gewerkt. De programma ' s
zull e n be ide n worden uitgestraald door de Satcom 3 , ee n de r 3 RCA sat e llieten die
begin dec e mb er '79 de lucht z ijn inges cho te n.
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De oplossing van de prijspuzzel IS R A D I o I N F DON.
Uit de binnengekomen briefkaarten werden weer d ri e winnaars getrokken te weten:
Jos Mol I ui t Huizen (NH) die drie singles rij ke r is geworden. Philip Pieterse uit
• •
Middelburg die zich gelukkig mag prijzen
met twee singles en Jean-Pierre Dekens
.. single kan aanvullen.
ui Huise in België die zijn discotheek met een
• •
namens de he I e redaktie.
Al Ie drie van harte geluk gewenst met hun prijzen
•
Natuurl ijk kan niet iedereen winnen. Maar geen nood, mi sschien zit Je er met
••
•
wel
bij
de
de volgende prijspuzzel
pr
I J SWI nnaars .
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BELANGRIJKE MEDEDELING VAN DE STICHTING MEDIA COMMUNICATIE!
Eindel ijk •I S dan de elpee k I aar met de documentaire "Zeezenders 1978-1979".
•
Helaas hebben soovnlge
men sen een mispersing thuisgestuurd gekregen, met op kant
•
twee een hinderl ijke door a I les heen k I i nkende ru IS.
•
•
Als ook u een rnlsperslng
hebt gekregen, stuur 'm dan per omgaande terug naar:
5 tic h t i n9 Med i a COlllnun i ca tie, Postbus 53121, 1007 Re A-nsterdam.
Dan krijgt u binnen een >Ieek een gaaf exemplaar.
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