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cmR FREDDY JORUS 

Ha.U.o vJUenden, 
alwe~ numm~ 30 van FAe~ave en ook 
d.U numm~ .6:taa:t vol met de mee.6t 
uagebAude .<.n60Ama.:Ue ov~ Md.<.o, 
telev.<..6.<.e en ai..te.6 wat daMmee .6 amen 
hangt . . 
We beg.<.nnen d.U ke~ met de tJUe.6te 
ond~gang van de M.<. Am.<.go. Ton van 
OMMen .6 pAak enkele men.6 en d.<.e nauw 
b.<.j d.U gebeUAen WaAen betAokken en 
vMeg aan enkele deejay.6, d.<.e ood 
aan booAd hebben gezeten, om hun 
AeaWe.6. 
Oe oveAdenk.<.ngen u.U AmWka.<..6 d.U 
ke~ ge.6ehAeven dOOA de hoo6dAedak
teUA van het V~on.<.eablad WaMVOOA 
w.<.j hem b.<.j deze gMag haJLteUjk be
danken. Jan Koo.<..6tM veAteU een pJU
ma v~haa.e ov~ het deeoA van het 
EUAOv.<..6.<.e Song6e.6tival en LOuM S.tu6-
t~ be.6teedt aandaeht aan de zendeA
kleUA.<.ng van een jaM geleden, daaA
b.<.j ook twee MaWe.6 van leZeJL6. 
Tot .6lot nog even het volgende. Bij 
het t~ peM e gaan van d.U nummeA 
Wa.6 het nog n.<.et bekend 06 Rad.<.o 
CaAoline met pa.6 en t~ug in de lucht 
Wa.6 vana6 een n.<.euw zend.6 eh.<.p dU.6 
daMoVeA konden w.<.j nog n.<.et6 .6ehMj
ven. Ook het veAhaaltje ov~ Rad.<.o 
M~U.6 in het vOJUge numm~ bleek 
een beetje vOOAbaJUg te z.<.jn g~ee.6.t. 
Veze zend~ .<..6 nog n.<.et waMgenomen, 
dU.6 a6waehten maM wanne~ dat wel 
gaat gebe.UAen. 
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Dan • 
In het vorige nummer maakten wij al melding over de trieste ondergang van de 

MV Mi Amigo in de nacht van 19 op 20 maart. Inmiddels hebben wij wat mensen gesproken 
die nauw bij dit verschikkeI ijke gebeuren waren betrokken. 
Hieronder vind je het hele verhaal over het einde van de MV Mi Amigo. Eerst laten wij 
Hans Verlaan aan het woord: 

"Het was woensdagmiddag 16.10 uur toen 
Tom Anderson de nieuwskamer binnen kwam 
rennen met de mededel ing dat de Mi Amigo 
van zijn anker was geslagen. Hij ontdekte 
dat doordat, toen hij uit zijn bed kwam 
om die tijd, uit het raam keek en ineens 
een boei zag die normaal niet bij het 
schip 1 igt. Ik had het breken van de 
ankerketting niet opgemerkt, omdat ik het 
veel te druk had met het opruimen van 
alle platen en cassettes die door het 
zware weer uit de rekken waren gevallen 
en met de nieuwsuitzendingen die ik aan 
het voorbereiden was. Tom heeft toen snel 
Stevie Gordon en Nick Richards wakker 
gemaakt om te proberen het noodanker uit 
te gooien, dat op het dek naast de studio 
lag vastgebonden. We probeerden om in de 
kokende heksenketel dat anker los te 
krijgen en toen dat uiteindel ijk na een 
paar uur lukte dachten we dat we het in 
gewoon diep water hadden gegooid, maar 
het bleek dat we al op de zandbank Long 
Sands lagen, 15 mijl zuid el ijke r van on ze 
oorspronkelijke 1 igplaats. Hi eruit konden 
we opmaken dat de ankerketting rond 11 . 30 
uur moet zijn gebroken. Snel gaf ik de 
code nummers 59 en 60 uit voor assistentie 
maar het was voor de organisatie onmoge-
1 ijk om de Mi Amigo te bere iken . De zee 
ging verschrikkeI ijk te keer, de golven 

sloegen wel 15 meter hoog over het schip, 
dat diverse malen op de zandbank werd 
geslagen, waardoor er lekken ontstonden. 
Met man en macht waren we aan het pompen 
maar er kwam meer water binnen dan dat 
eruit ging. Via de ship-to-shore verbin
ding zonden wij een SOS-signaal uit waar
op de reddingsboot Halan Turnbul 1 uit 
Sheerness kwam. Deze kwam langszij maar 
wij wilden het schip niet verlaten omdat 
we dachten dat we vei 1 ig lagen op de 
zandbank. De Mi Amigo heeft in het ver
leden wel meer op een zandbank gelegen 
en er steeds weer goed vanaf gekomen. 

Rond middernacht bleek het ons dat er 
niets meer te redden viel, de machine
kamer stond al vol water, dus besloten 
wij de Mi Amigo te verlaten". 

Tot zover Hans Verlaan. 
Tom Anderson en Stevie Gordon zagen nog 
kans om via de 319 meter afscheid te 
nemen van de luisteraars. Ze sloten de 
zender om 8 minuten over 12 met de woor-
den: "Voor de veiligheid van hen die aan 
boord zijn, stappen wij nu in de reddings
boot. Maak je geen zorgen, wij -zijn alle
maal oké, goodnight and God bl ess ." 

Hierna begon de gevaarl ijke reddings
aktie. Volgens Kapitein Charlie Bowry van 
de reddingsboot, de meest gedurfde die hij 
ooit heeft meegemaakt. Alles ging geluk-

3 

" 



kig goed en na bijna 12 uur waren Tom 
Anderson, Stevie Gordon, Hans Verlaan en 
parkiet Wilson 2 veil ig aan land, waar 
zij i n een po I i t i ebu rea u in Cl ac ton 
werden ondervraagd en daarna vrijgelaten. 
Intussen kwamen er steeds meer gaten in 
de Mi Amigo en zakte het schip steeds 
verder weg. Donderdagmorgen 20 maart was 
de MV Mi Amigo gezonken. Zondag 23 maart 
is Peter Chicago met enkele andere 
Carol ine-mensen polshoogte gaan nemen, 
maar er bleek niets meer te redden op 
dat moment. Ondanks dat wil O'Rahilly 
de Mi Amigo naar boven halen en denkt 
Peter Chicago dat alles nog valt te repa
reren. De Nederlandse Carol ine mensen 
hopen echter dat er vlug een nieuw schip 
komt om de uitzendingen voort te zetten. 

Enige reakties .... 
ROB HUDSON: "Toen ik het nieuws donderdag
middag via het ANP-nieuws hoorde, drong 
het nog niet goed tot mij door, maar in 
de loop van de middag besefte ik dat er 
toch een uniek schip was gezonken waarop 
ik een deel van mijn leven heb doorge
bracht. I k was ook de res t van de dag 
helemaal van de kaart, maar ja het leven 
gaat door". 
ANDY ARCHER: "Het kon niet uitbl ijven dat 
de Mi Amigo eens zou zinken. Toen ik in 
1972/74 aan boord zat, was het al niet 
meer in al te beste konditie. 
Het verbaast mij dat het nog zo lang is 
bI ijven drijven." 
HERMAN DE GRAAF: " Het zat er al lang in 
dat dit zou gebeuren. De organisatie stak 
het binnengekomen geld I iever in eigen 
zak, dan het te besteden aan onderhoud 
van het schip". 
HUGO MEULENHOFF: " Toen ik het op de TV 
zag, was ik kompleet lam geslagen. Ook al 
ben ik niet meer bij de vrije-radio 
betrokken, er verdween toch een stuk 
"thuis" van mij. Tenslotte was het een 
jaar lang een tweede woning voor mij. En 
als je dat dan zo in de golven ziet ver
dwi jnen dan gaat er toch wel iets door je 
heen. Bovendien was het 't enige radio
schip wat de noordzee nog rijk was én 
maakten de grill ige wetten van Moeder 
Natuur een definitief einde aan deze zee
zenderper i ode op de noordzee". 
FRANK VAN DER MAST: "Ik sluit mij aan bij 
de vorige spreker". 
STUART RUSSELL: "Ik schrok verschrikkeI ijk 
toen ik 's middags de codenummers 59 en 
60 hoorde. Ik kreeg verschi llende tele
foontjes, maar ik kon niets doen met die 
afschuwel ijke storm, ik kon alleen maar 
hopen dat mijn vier kollega's het zouden 
overleven, wat gelukkig gebeurd is". 

BERT BENNETT: " Het is natuurlijk erg 
dat de Mi Amigo vergaan is, maar de pro
gramma's vond ik de laatste tijd zo 
slecht, dat ik het wat dat betreft niet 
zo erg vind. Als Radio Carol ine ooit 
terugkomt dan hoop ik wel dat ze wat 
serieuzer te werk zullen gaan. Het .schip 
heeft het niet verdiend dat het op deze 
slechte manier, door toedoen van allerlei 
idioten met name Patrick Valain ten onder 
i s gegaan". 
ERIK DE ZWART: "Ik moest een traan weg
pinken toen ik het op de televisie zag. 
Nu na een paar weken, dat het schip op de 
bodem ligt, mis ik Caroline toch wel een 
beetje als redel ijk alternatief voor de 
uren dat Hilversum 3 niet te pruimen is. 
Nu moet ik het doen met de helaas slechter 
te ontvangen Rad i 0 One en BRT2. I k wens 
de organisatie veel sukses toe met de 
hopel ijk nieuwe boot voor Radio Carol ine. 
Ik hoop tevens dat de organisatie beseft 
dat de noordzee niet iets is om grappen 
mee te maken na het zinken van de Mi Amigo 
en het kapseizen van een booreiland met 
alle ernstige gevolgen van dien". 
JOHAN VISSER: "Ik hoorde het verschikke
lijke nieuws van een MMA-kollega die mij 
opbelde. Ik geloofde het eerst niet, maar 
donderdagnacht om 12 uur hoorde ik via 
Radio Luxemburg Tony Prince een uitge
breid verslag geven van de ondergang van 
de Mi Amigo, toen geloofde ik het pas. 
Toen ik vrijdagnacht Veronica op 1 hoorde 
en luisterde naar het verhaal wat Hans 
Verlaan vertelde, kwam ik wel tot de ont
dekking dat het al een aflopende zaak was. 
Het is toch onverantwoord om één jongen 
verantwoordelijk te stellen voor de hele 
Nederlandse service! Bart van Leeuwen 
vertelde dat een organisatie primair 
garant moet staan voor de veligheid van 
de boord-medewerkers. Het is een kromme 
redenering om die garantie te geven ter
wijl men heel goed wist dat het schip 
niet meer deugde. Dat er gebruik werd 
gemaakt van het blinde enthousiasme van 
een paar zeer jonge deejay vind ik een 
zeer kwalijke zaak. Hopelijk komt met 
het nieuwe schip een betere organisatie. 
Het kan nooit slechter worden dan het 
de laatste maanden geweest is". 
JEROEN WOELWATER: "Ik ben in september 
een week aan boord geweest en had voor de 
grap een weddenschap met Rob Hudson af
gesloten. Ik zou van Rob een krat pils 
krijgen als de Mi Amigo voor 1 april 1980 
zou zinken. Helaas heb ik die weddenschap 
gewonnen en ik denk dat Rob en ik flink 
dronken zullen worden om dit grote ver
lies te vergeten". 

Ton van Draanen 
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TH EINDHOVEN LEVERT MODEL VOOR ANTENNE 

TV-SATELL I ET 
De Techn i sche Hogeschoo I Eindhoven 

heeft aan het bedrijf Messerschmidt
Bolkow-Blohm (MBB) in München (West-Duits
land) het model van een hoornantenne voor 
satell iet-tv afgeleverd. liet gaat hier om 
een el I ipti sc he gegroefde hoornantenne 
voor het verzorgen van tv-uitzendingen 
via satell ieten. Door de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU) zijn eisen 
vastgesteld waaraan antennes voor satel-
I ie t-tv moeten voldoen. Het op de TH 
Eindhoven ontwikkelde model voldoet aan 
deze ITU-eisen ~ Het West-Dui tse bedrijf 
MBB werkt samen het andere Duitse indus
trieën en met het Bundesministerium für 
Forschung und Technologie in Bonn aan 
de ontwikkeling van een satell i~t voor 
tv-uitzendingen. Voor de antenne zocht 
MBB contact met de TH Eindhoven omdat men 
in Duitsland niet over een oplossing be
schikte die aan de ITU-eisen voldeed. Dit 
resulteerde in 1978 in een eerste 
researchcontract tussen de Technische 
Hogeschool Eindhoven en MBB. In augustus 
1979 kwam een tweede contract tot stand, 
waarin de constructie van de nieuwe 
hoornantenne werd geregeld. De satell iet, 
die naar verwachting in 1982 wordt gelan
ceerd, zal uitgerust worden met een an
tenne volgens het model dat op de TH 
Eindhoven is gemaakt. Binnen de Technische 

Hogeschool Eindhoven is b~j de ~roep. 
Theoretische Elektrotechniek rUim drie 
maanden aan het model van de hoornantenne 
gewerkt. De antenne is op de TH ontwik
keld en vervaardigd en de resultaten vol
doen geheel aan de verwachtingen. De 

antenne en de meetgegevens zijn zoals in 
het researchcontract was vastgelegd aan 
het bedrijf ter beschikking gesteld. In
middels is voor het antenneontwerp een 
octrooi-aanvrage ingediend. Projectleider 
dr. ir. V. Vokurka verwacht gezien de 
behaalde resultaten dat MBB de TH Eind
hove n zal blijven betrekken bij de toe
komstige ontwikkel ingen op dit gebied. 
"Hierbij behoort een nieuw researchcon
tract zeker tot de mogel i jkheden", zo 
zegt Vokurka. Ven/acht mag worden dat er 
een enorme chaos zal ontstaan als een 
groot aantal landen tv-uitzendingen vanuit 
satell ieten gaat verzorgen zonder daarover 
onderl ing afspraken te maken. Daarom 
heeft de ITU in 1977 een aantal stringente 
eisen vastgesteld, waaraan dergel ijke 
satel I i etantennes moeten vo ldoen. Hi erdoor 
is het mogelijk geworden om op aarde van 

een goede tv-ontvangst verzekerd te zijn. 
Eén van de eisen heeft betrekking op het 
type elektromagnetische golven d~t door 
de antenne naar de aarde wordt uitge
straald. Deze golven moeten circulai r 
gepolariseerd zijn. Een andere.eis is dat 
de antenne het betreffend e gebied op aar
de van een zo sterk mogel ijk signaal moet 
voorzien en dat in gebieden daarbuiten 
nagenoeg geen signa I en mee r mogen door
dringen. Om de vereiste polarisatie
eigenschappen te verwezenlijken moet de 
binnenkant van de hoornantenne van groe
ven worden voorzien. De constructie van 
een dergelijke antenne is geen eenvo~dige 
opgave. De Vokurka-antenne bestaat UI t 
een kegelvormige hoorn met eli iptische. 
doorsnede. De binnenwand van de kegel IS 

• • • niet vlak, maar er zIJn groeven In aan-
gebracht. Omdat satell iet-tv ui tgaat van 
signalen in het 12 GHz-gebied - wat over
eenkomt met een golflengte van 2,5 cm -
wo rde'n er ook hoge e i sen ges te I d aan 
oppe rvi ak te nauwke uri gheden. 

Canada International 
De meeste Canadezen hebben niet meer dan 

één of helemaal nooit een uitzending ge- , 

hoord van Radio Canada International.RCI 

is echter voor de vele miljoenen luiste

raars over zee echter CANADA. In 1944 

startten de uitzendingen en RCI is het 

enige Canadeze medium die het buitenlandse 

publiek op massale schaal bereikt. Cana

dese boeken verschijnen nauwelijks op de 

internationale markt; Canadese TV program

ma's worden op kleine schaal verspreidt 

en de kranten en tijdschriften die in het 

land verschijnen zijn ook een rariteit op 

de internationale markt. In tegenstelling 

tot deze vormen van Canada promoting ver-
, 

zorgt RCI iedere dag vele uren programma s 

in 11 talen naar haar luisteraars die on

dermeer wonen ;n de VS, Centraal- en Zuid

Amerika, Europa en in Afrika. Door middel 

van haar kortegolf uitzendingen levert 

RCI haar luistervolkje een regelmatig over

zicht van Canadees nieuws, commentaren, 

informatieve onderwerpen etc in het Engels 

Frans, Spaans, Portugees ,Hongaars , Pools, 

Slowaaks,Duits, Tsjechisch,Oekrainisch en 

het Russisch.De uitzendingen bevatten be

halve de eerder genoemde items ook muziek, 

literaire onderwerpen, hoorspelen, inter

vieuws, sport en discussies. Ook verzorgt 

RCI nog vele transcriptieprogramma's voor 

honderden AM en FM stations over de gehe

le aardbol. Deze programma's worden gele

verd op LP . Door deze twee vormen, de kor

tegolfuitzendingen en de transcriptiepro
gramma's ontstaan er 2 wenselijke effecten: 

Canadese artiesten, schrijvers, componis-
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ten en journalisten worden bekend in die 
landen die ze nooit van hun leven zullen 
bezoeken en wat misschien nog wel belang
rijker is, krijgt Canada een duidelijk en 
betrouwbare indruk in de landen waar de 
uitzendingen van RCI zijn te beluisteren. 
Het laatste effect is misschien wel dat
gene wat Leonard Brockington voor ogen had 
toen hij in 1937 de toenmalige Canadese 
Eerste Minister voorstelde een kortegolf
zender op te richten. Het doel van een 
dergelijk station was volgens Brockington 
het promoten van Canada in Overzeese ge
bieden.Ruim 4 decenia later kun je rus tig 
stellen dat deze imageverbreding van Can
ada zonder meer gelukt is. In ieder van de 
dagelijkse nieuwsuitzendingen streeft RCI 
er naar haar luisteraars authentieke ge
luiden en informatie te brengen. Geen om
gedraai van feiten dus. 

I 

F 

j} 

GERICHTE UITZENDGEBIEDEN VAN 
RADIO CANADA INTERNATIONAL. 

Tevens belicht men de politieke en publie
ke opinie op de dagelijkse gebeurtenissen. 

M.a.w. RCI offert haar luisteraars een be~ 
trouwbare presentatie. Voor de Canadezen 
zelf zijn de uitzendingen maar zeer vreemd: 
Dit komt hoofdzakelijk daar slechts S% 
in het bezit zijn van een kortegolfradio
ontvanger . In de landen die we eerder 
opsomden is dit luistergedrag anders. 
B.v. in afrika bezit 75% van de gezinnen 
een radio met kortegolfontvangst.De radio 
is daar populairder . dan de tv. RCI zendt 
dagelijks via 5 zenders haar programma's 
uit en wel op 50 verschillende frequenties 
omzodoende grote delen van de wereld te 
kunnen bestrijken. Jaarlijks heeft men on
geveer 50.000 inkomende brieven, 40% komt 
uit West Europa, 20% uit de VS, Latijns 
Amerika 14%, Oost Europa 9%, Afrika 5% en 
12% van elders.Men besteedt per jaar on
geveer 20 miljoen gulden aan de uitzend
ingen, hetgeen in vergelijking met andere 
korte golf zenders slechts gering is. 
Men is bij RCI toe aan een nieuw zender
park. Het huidige bestand van 5 zenders 
werd gebouwd in 1944 en staat opgesteld 
in Sackville (Brunswick). Men maakt ook 

gebruik van relaisstations, o.a. in Portu
gal en Engeland. Men doet aan OSL kaarten 
en op verzoek worden er twee uitzendsche
ma's per jaar verstuurd. Het adres van RCI 
is: P.O. Box 6000 Montreal, H3C 3AS in 
Canada. Hans Knot. 

-o -
MARATHON LOOP IN MAKRO VERSTIGINGEN. 

In het laatste Makro-krantje werden 
er Skyline zend/ontvangers aangeboden 
tegen een zeer interessante prijs. Daar 
er toch al weinig MARC apparaten in de 
winkels te koop liggen, was dit voor 
velen een aanleiding om de Makro met een 
bezoekje te vereren. Voor negen uur waren 
er al dranghekken nodig om de vele I ief
hebbers op een afstand te houden. Toen 
om negen uur de deuren opengingen was . 
het een ware marathonloop naar de foto
en film afdel ing, waar deze MARC appara
tuur te verkrijgen waren. 

Van de oorspronkel ijke 600 stuks, die 
naar iedere Makro . vestiging zouden gaan, 
waren er maar 60 beschikbaar. Deze waren 
binnen drie minuten verkocht. Makro, als 
je nog eens wat in je krantje zet~ 
CB CLUBS IN BELGIE MELDINGSPLICHT BIJ 
DE PTT. 
Naar aanleiding van de toenemende klach
ten in verband met storingen, veroorzaakt 
door CB zenders, doet de minister van PTT 
dhr. Baudson, een oproep aan alle 
CB clubs in België zich zo vlug mogelijk 
kenbaar te maken bij het kabinet van de 
PTT: Wetstraat 56, 1040 Brussel. Hij wil 
komen tot het oprichten van een nationale 
raad voor CB gebruikers, zoals voorzien 
in het ministerieel besluit van vorig 
jaar. Die nationale raad zou een soort 
overkoepelend orgaan moeten worden van 
alle CB clubs, om te onderhandelen met 
de diensten van de PTT om de CB problemen 
op te lossen. In december werd al een 
poging ondernomen om tot een dergel ijke 
raad te komen, maar wegens problemen om
trent de verdeelsleutel in de raad trok
ken de Vlaamse CB clubs zich terug. 

Enkele weken geleden is het Haarlemse 
CB-station Condor veroordeeld tot drie 
maanden gevangenisstraf. De reden van dit 
hoge vonnis was duidelijk. Men mag geen 
ramen ingooien van anderen. Vooral als 
dat de ramen van een in Heemstede woon
achtige opsporingsambtenaar zijn~ 
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vvorlds! if:8!rvic8 
Naast aanbevelingen op het punt van 

inkrimping van het aantal ambassades en 
consulaten, had de kommissie zich ook 
over de BBC worldservice gebogen. Deze 
is hard aan kapitaal-investering toe. 
Het zenderpark is voor het grootste deel 
sterk verouderd, studio's eveneens . Geld, 
zo dacht de commissie, kon worden 
gevonden door inkrimping ~~ 

van het aantal uren in 
de Engelse taal en door 
het laten vervallen van 
de uitzendingen in 
ta I en van "bev r i ende 
volkeren". Dat was 
tegen de zin van de 
programma-makers, die 
hun werk ondergeschikt 
zagen gemaakt aan over
wegingen van buitenland
se pol itieke aard. 
De BBC vroeg het publ iek 

I~ 

-
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om te reageren wat zij van de aanbevel in
gen van Think Tank vonden. De respons was 
overweldigend, zekere als je in aanmerking 
neemt, dat het vermoedelijk zeer omvang
rijke publ iek achter het Ijzeren Gordijn 
en in China niet naar London mag schrij
ven. Het rapport van de kommissie ver
dween onder tafel. 
De BBC kreeg (24.000.000 voor technische 
investeringen. Maar inmiddels is er al
weer een kommissie namens de regering 
bezig met een onderzoek over de omvang
rijke kosten van de External Service. 
Allang gaan de geruchten, dat de Service 
zal worden ingekrompen moeten. Erg ver
baasd is men bij de BBC over de vele 
reakties die men uit Amerika krijgt. 

Ook daar wordt intens naar de BBC 
worldservice geluisterd. Eens had men bij 
een gebeurtenis in een Afrikaans land 
niet de mogel ijkheid om een eigen corres
pondent te sturen en maakte men gebruik 
van een Amerikaanse journal ist ter plekke. 
Direkt daarop kreeg men een brief van een 
luisteraar uit Amerika met de mededel ing 
dat men nooit weer gebruik moest maken 
van een Amerikaanse journal ist, omdat 
dezen grotendeels onbetrouwbaar zijn. 

Tevens is het duidel ijk dat vele 
Afrikaanse landen zich afzetten tegen de 
ether-hergomonie van de grote omroepen 
als Radio Moskou, Radio Nederland Wereld
omroep, de BBC Worldservice en de Deutsche 
Wel Ie, maar daarover hebben wij u al uit
gebreid bericht. Raymond v.d. Boogaard. 

DE FELIXTALIGE UITZENDINGEN.HOEWEL?????? 
Wederom menen wij aandacht te moeten 

besteden aan het 'medium' Fel i x Meurders, 
wel met tegenzin echter, daar het ons te
gen de borsten stuit dit figuur nog lang 
er de gelegenheid te bi eden z ichzelf ver
heerl ijkt te laten voelen door het ver
melden van zijn naam in allerlei pe~sor
ganen. Zelfs prijkte Felix op 1 april j.l. 
inclusief portretje op de voorpagina van 
Neerlands meest gelezen ochtenblad de 
Telegraaf en voor deze gelegenheid heeft 
Felix waarschijnl ijk tientallen exempla
ren gekocht van de door hem zo gehate 
krant. Voorbeelden van etherbanaliteiten 
van voornoemd persoon gedurende de laat
ste 10 jaar: 15 mei 1971: Toen nog als 
klein jongetje bij de KRO mocht Fel ix zo 
nu en dan wat aankondigingen doen in het 
sportprogramma Goal. Op deze zwarte dag 
in de geschiedenis van de Zeezenders 
bracht Felix diverse fl itsen omtrent de 
bomaanslag op de Mebo I I. Een pracht voor
beeld van sport journalistiek, moeten we 
zeggen. juni 1971: Tijdens het overzicht 
van de top 30 op Hilversum 3 presteerde 
Fel ix het om de plaat Veronica van de 
Veronicadeejays te boycotten. Duidel ijk 
voorbeeld van anti-presentatie daar de 
NOS Felix betaald voor het presenteren 
van een eerlijk overzicht van de in ons 
land best verkochte platen. De NOS heeft 
temidden van de subjektieve omroepen een 
objektieve taak, dus ook de door de NOS 
betaalde Meurders.ln de mid 70er jaren 
kwamen er regelmatig platen uit op het 
DurecolabIe, welke hoofdzakel ijk uit de 
pen vloeiden van Pierre Kartner, ook wel 
bekend als Vader Abraham. Met grote regel
maat achtte Meurders het noodzakel ijk zich 
te moeten afzetten tegen deze produkties, 
zelfs wanneer duidelijk bleek dat het ge
middelde Nederlandse platenkopende publiek 
al een voorkeur had uitgesproken. 
Beïnvloeding van het luistervolkje was 
wellicht het doel van het schenen-trappen. · 
In 1978 haalde Fel ix het stoute stukje 
uit door tijdens een nachtuitzending op 
Hilversum 3, via de middengolf een pop
programma en op de FM tegel ijkertijd 
een programma met rustige muziek te 
presenteren. Hiervoor was het zelfs nood
zakel ijk een aantal technici over te 
halen om het een en ander te veranderen 
aan de apparatuur, hetgeen voor de NOS
technici een reprimande opleverde. 
Felix bleef onbestraft. Macht-misbruik? 
Medio 1979: Voor het begin van de uitzen
dingen op H3 meende Felix zijn rood uit
geslagen tanden te moeten poetsen tijdens 
het spelen van 't Wilhelmus. Febr. 1980: 
Meende Meurders andermaal zijn rode 

• • mening te moeten tonen In een NOS 
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programma en wel bij het aankondigen van 
de plaat Juliana Bedankt van Wi ll y Alber
ti. Hij vond het verschrikkeI ij k deze 
pl aat te moeten draaien. Ook kreeg Felix 
z ijn grote vriend (lees vijand) Eddy Ow
ens, die de producer van de p laat i s,nog 
eve n ee n trap na. 
Maart 1980: Op de televisie mag Fe li x zijn 
gezicht ook tonen en wel i n het VARA za
terdagavond spo rt prog ramma. In Voetba l 80 
zit hij centraa l in het beeld met ac hter 
z i ch 3 televisiemonitoren. De meeste kij 
kers letten alleen op de presentator, maar 
het moet duidelijk genoeg z ijn dat ook 
een deel van het kijkersvolkje de l aag 
aa n de grond gre nzende vorm van pornover
ton ing opva l t tijdens een sportprogramma 
op een de r dr ie monitoren en dat terwijl 
de VA RA de grote voo rvechte r schijnt te 
z ijn tegen e lke vorm van sexue l e expl oi 
tati e van de vrouw in het algemeen. We 
naderen het toppunt va n de ethe ruitspat
tingen van onze Meu rd e r s. Al geruime tijd 
str ij den de diverse om roepen om de gu nst 
van de lui steraars op Hil ve rs um 1 en 3 
tijdens de ochtenduren (KRO-VOO) op de 
woe nsdagmo rgen i s dit duid e l ijk maar ook 
op de dinsdag hee ft de VARA de onda nkba
re eer te mogen s trijden t egenover de 
AVRO welke een zeer goed programma brengt 
met Tosca Hoogduin. Dit moet zelfs Fel ix 
zijn opgeva ll en daar hij sinds geruime 
tijd plagiaat pleegde doo r de verkeers
informatie van Hl over te neme n. En dan 
ook nog de eer op strijken doo r tijdens 
de ANP berichtgeving opmerkingen t e moe
ten plaatsen dat het oud nieuws is, daar 
de VARA het eerder had gebracht. DE VARA 
VAN DE EERLIJKHEID zullen we maar stellen. 
Let wel: Dank z ij de ronduit oneerl ijke 
praktijken van Felix is nu het Nederland
se aut ove rk eer belemmerd daar alleen de 
ANP diensten nog maar verkeersinformatie 
mogen bre ng en.Autorijdend Nederland her
denkt Fel ix Meurders in de toekomst ieder 
jaar op 1 april met de ANTI-MEURDERSDAG, 
is ons voors tel. Tevens zullen we voor 
Felix 10 ex. van deze Freewave reserve ren 
om in de komende jaren aan zijn ze lfgenoeg 
doening tegemoet te komen. DA'S PAS AKTIE 
VARA. 
Paul Jan de Haan, Jeannette e n Han s Knot. 
_._ .-._._._._.-._._._._.- _. 

Op 18 mei aanstaande organiseren wij een 
filmmiddag in het Seanews centrum in 
Scheveningen aan de Dr. Lelykade. 
De aanvang is 15 uur en de toegang is 
f 8,50. Reser ve ren kan bij Rob Olthof 
tel efoon: 020- 721141. 

ST ICHT ING MEDIA COMMUNICATI E. 
Postbus 53 121 , 1007 RC Amsterdam. 

_._._._._._._._._._._._._._._._._. 

De O-ton wengende Lange 
Ger rit, de laatste en 

212 meter hoge antenne
mast is op 22 maar t opge
blazen. De stalen konstruk
tie i s het laatste restant 
va n het in 1923 geopende 

zends tation dat de verbinding onderhield 
met Bandoeng in het toenmal ige Nederland s
Indië . De zes masten van het oorspronke-
I ijke ze nd e rpark werden in 1945 door de 
Duitsers opgeblazen. Na de oorlog werden 
uit de restanten twee nieuwe masten ge
bouwd. In 1966 , toen Kootw ijk i nm i dd e Is 
geen di enst meer deed als gevo lg van de 
ingebruiknem i ng van transatlantische 
kabe ls e n commun ica ti e satellieten, werd 
de eers te mast onderuit gehaald. De Lang e 
Gerrit is nu nee r gegaan, omdat de onder
houd skosten te hoog werden voor de PTT. 
OMROEPEN DWARS BIJ TELETEKST. 
De officiële start van het nieuwe me
dium Te l eteks t op 1 apri I j . 1. is niet 
geheel zonder problemen verlopen. De 
VARA, EO, TROS en AVRO lieten op de val
reep weten dat men de toest emming om aan
vul l ende programmagegevens over radio-
en televisieprog ramma's op he t scherm 
te brenge n introk. VOO, VPRO, NOS, KRO 
en NCRV geven deze gegevens wel vrij, 
echter de laatste twee onder voorbehoud. 
He t verbod van de eerste vier omroepen 
is volgens een woordvoerder voorlopig. 
Er moet eerst een principiële discussie 
komen over het auteursrecht. Een ander 
probleem was dat de NOS een door de PTT 
aangekondigde onderhoudsbeurt van de 
zender Wieringen, waarop juist de anten
nes voor de demonstratie van Teletekst 
waren gericht, was vergeten. De PTT 
stelde op haar beurt de onderhoudsbeurt 
even uit, waardoor de genodigden enkele 
uren beelden konden zien. De rest van 
de middag was het scherm van Teletekst 
grijs wegens de onderhoudsbeurt van de PTT. 
BBC LAAT MEER PROGRAMMA's VALLEN. 

Sinds 30 maart is het drietal ige pro· 
gramma "Rendezvous" van de BBC Worldser
vice komen te vervallen. Dit programma 
in het Frans, Duits en Engels werd iedere 
zondag uitgezonden via de verschillende 
BBC frequenties. Het is komen te verval
len wegens bezuinigingsmaatregelen. 
NIEUWE HAAGSE NACHT BIJ DE KRO. 

Bij de KRO is men druk in de weer met 
de voorbereiding van een groot thema
prog ramma dat de I ucht za I i ngaan onder 
de t i te I "Oe Haag se nacht". In dit pro· 
gramma, dat op 13 jul i wordt uitgezonden, 
zullen de bekende oude groepen uit Den 
Haag weer opnieuw aan bod komen, zoals 
The Mot ions, Q65, Incrowd en de oorspron-
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keJ ijke Golden Earrings. Over de exacte 
inhoud en opzet beraden producers Harry 
de Winter e ~ Ruud van Duikenraad zich nog. 
TV JOURNALIST JAN SCHODTS WORDT HOOFD
REDAKTEUR BIJ DE BELGISCHE WERELDOMROEP. 

Redaktiesekretaris Jan Schodts wordt 
binnenkort de nieuwe hoofdredakteur bij 
de dienst landgenoten van de Belgische 
Wereldomroep. Hij volgt in deze funktie 
Marcel Vertommen op die kort geleden met 
pensioen is gegaan. Jan Schodts genoot 
in Belgenland bekendheid als harde inter
viewer en vele mensen vinden het dan ook 
groot verl ies voor de Belgische televisie. 

KABELREKLAME IN BELGIE WEL OF NIET? 
De Belgische minister van PTT, Baudson, 
zal voorlopig niets ondernemen tegen de 
maatschappijen die in België de kabel
t.v. verzorgen en die niet de reklame
spots uit Buitenlandse programma's knip
pen. In België is televisiereklame al
tijd verboden geweest. Onlangs heeft het 
Europese hof in Luxemburg bepaald dat 
de wet van België niet in strijd is met 
het EG verdrag. De maatschappijen hebben 
zich tot nu toe steeds beroepen op het 
EG verdrag, waarin onder meer het vrije 
verkeer van goederen en diensten wordt 
gegarandeerd en men knipte dus niet. 
Het Europese hof heeft zich echter op 
het standpunt gesteld dat de Belgische 
wet over de reklame niet in strijd is 
met het EG verdrag en er dus geknipt 
moet worden. Ofschoon het hof de Belg
ische regering in het gelijk heeft ge
steld schijnt de minister van PTT toch 
niet zo gelukkig te zijn met de uitspraak. 
Zijn woordvoerder vertelde dat er voor
lopig nog niet tegen de maatschappijen 
zal worden opgetreden, omdat er op het 
ministerie wordt gewerkt aan een nieuwe 
wet. Hierin wordt over de televisiere
klame alleen nog gezegd dat het een zaak 
is van de ministerraad. Welk besluit de 
Belgische regering zal nemen is nog niet 
geheel duidelijk. In Brussel wordt in
tussen gesteld dat het uitknippen van 
de reklame een technisch en financieel 
onmogelijke zaak is. Bij het publiek 
valt het knippen bovendien zeer slecht, 
omdat de indruk ontstaat dat er censuur 
wordt gepleegd. Verder wordt er gesteld 
dat de Belgen men een goede ontvangst 
antenne ook de Duitse en Nederlandse re
klame kunnen ontvangen. Tenslotte wordt 
gewezen op de komst van de satellieten 
waardoor nog meer reklame kan worden 

ontvangen in het land. 

NABESCHOUWING rapport "Van schaarste tot 
overvloed" van de Partij vld Arbeid. 

In de vorige Freewave is al aandacht 
besteed aan de visie van de PvdA over de 
omroep in de jaren tachtig. Hoewel het 
rapport is samengesteld door een aantal 
"experts" met Aad Kosto als voorzitter 
zijn er een aantal storende fouten 

te vinden. In hOOf~d~-~ ____ ~~~,-~ 
stuk3lidl \ 
heeft men het over 
de Haagse pira
tenzender "Rad i 0 

• 

Schi lderswijk". Voor zover wij het 
weten -en in dit soort zaken zijn 
wij echt beter geinformeerd
heeft deze zender nooit bestaan. 
In hetzelfde hoofdstuk lid 4 
schrijft men: "BRT en RTBF beschik-
ken over twee zenders die op de 
kabel om-en-om worden uitgezonden (dus 
nooit vier tegel ijk)". Grote nonsens, 
op dagen dat BRT2 in de lucht is, is het 
eerste net wel degel ijk in de lucht. Op 
dagen dat het tweede net niet in de lucht 
is wordt via kanaal 62 van de zender 
Schoten het programma van het eerste net 
intergraal via deze zender uitgezonden. 
We gaan even verder. Hoofdstuk 6 lid 3. 
"Al eerder kwam de TROS binnen, voort
gekomen uit de vriendenkring van de REM, 
die vanaf een booreiland voor de kust 
kommerciële televisie had uitgezonden". 
Slechte informatie! De TROS is niet ont
staan uit de vriendenkring van de Reklame 
Explotatie Maatschappij. Deze vrienden
kring waren de aandeelhouders die geld 
hadden gestoken in de aandelen. Bovendien 
heeft de REM nimmer vanaf een booreiland 
uitgezonden. Het REM-eiland, dat thans 
eigendom is van Rijkswaterstaat, is in 
Ierland op de werf in Cork speciaal door 
Verolme voor televisie-doeleinden gebouwd. 
In hoofdstuk 6 lid 6 vindt de PvdA dat de 
programma's bij de omroepen overeenkom
stig moeten zijn met hun speciale cultu
rele visie. "Nooit mag de verkoopbaar
heid van het boek, plaat of war dan ook 
richtinggevend zijn. Als dat gebeurt, 
verloedert het bestel". Prima deze visie, 
maar waarom steekt de PvdA haar hand niet 
in eigen boezem? (lees VARA) Was het de 
VARA niet die platen uitbrengt onder haar 
eigen VARAGRAM label? Ook zou Veronica 
een agressieve manier van ledenwerving 
hebben. Wat bedoelen zij? Handdoeken, 
lepeltjes, wekkers e.d. kado doen? Nee, 
Veronica heeft nog nooit aan premies en 
de rgel ijke gedaan . Ge r Kruger. 
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Frank • Playa Aro. de Mi Ami go studio • 
In der In de Mast van 

VI n r: Hugo Meulenhoff , Herman de Graaf, Stuart RusselI en Frank van der Mast. 



Het dagboek van deMV. Mi Amigo 
7-9-1977: Ron van de Plas, die met vakantie in Playa is, valt tussen 10 en 11 uur 
drie dagen voor Michelle in. 
12-9-1977: In België wordt de Hosanna van G. Ackx betrapt tijdens een tendering naar 
de MV Mi Amigo. Frank van der Mast en Hugo Meulenhoff worden gearresteerd. 

• 
13-9-1977: Frank en Hugo vrijgelaten en met spoed naar het zendschip vertrokken. 
Herman en Marc konden niet van boord af, daarom nu vier Mi Amigo deejays aan boord. 
17-9-1977: De Radio Mi Amigo deejays kiezen vanaf heden weer een hittip. 
19-9-1977: De Carol ine ploeg van twee man, afgelost door een nieuwe ploeg van maar 
liefts vijf man waaronder nieuwkomer Dick Allan. 
23-9-1977: De 300ste "Baken 16" is een herhaling van de eerste met Bart van Leeuwen. 
27-9-1977: De hele dag wordt codenummer 78 uitgegeven. In "Stuurbood" is Marc Jacobs 
zeer ontsteld over de situatie aan boord, hij zegt na iedere plaat: "Het is ongelofe
lijk wat hier gebeurt, u moest eens komen kijken". Om half 5 gaan Radio Caroline en 
Radio Mi Amigo voor twintig minuten de lucht uit. (78 is voedsel brengen!) 
2-10-1977: De spanningen aan boord stijgen ten top! Nog steeds geen voedsel gebracht. 
Radio Mi Amigo draait vanaf vandaag tot 6 oktober alleen maar nonstop muziek zonder 
commercials. De deejays draaien soms een bandje met de tekst: "Door omstandigheden 
aan boord van de MV Mi Amigo, is het niet mogel ijk om 1 ive-uitzendingen te verzorgen~' 
4-10-1977: Radio Carol ine om 19 uur de 1 ucht ui t wegens 01 iegebrek. 
6-10-1977: Er is om 9 uur een tender uit Frankrijk gekomen met een beetje 01 ie. 
7-10-1977: Er is een tender met voedsel geweest en de deejays presenteren weer 
normale programma's. Marc Jacobs en Herman de Graaf van boord af. 
12-10-1977: Radio Caroline op 319 meter van 8.40 tot 10 uur uit de lucht. 
13-10-1977: Radio Carol ine voor drie dagen alom 19 uur uit de lucht wegens ol iegebrek. 
In België wordt de Vita Nova van schipper Ackx aan de ketting gelegd met 15 ton olie. 
18-10-1977: Vita Nova vrij gegeven en levert de 15 ton 01 ie af bij de MV Mi Amigo 
inKlusief twee ton water en een kist appelmoes. Radio Caroline om 23 uur weer terug. 
19-10-1977: Ook Radio Mi Amigo weer normaal op 212 meter. 
24-10-1977: Vanaf vandaag iedere dag weer Cash Casino van 12 tot 12.15 uur met Stan. 
Tussen 19 en 21 uur wordt de eerste "Hof van Eden" uitgezonden, vanaf band door de 
nieuwe deejay van Radio Mi Amigo Ferry Eden. 
27-10-1977: Radio Mi Amigo door problemen met 50 KW zender pas om 12.45 in de lucht. 
31-10-1977: Er zijn weer geen programmabanden aangekomen. Frank en Hugo hele dag live. 
Frank en Hugo presenteren voor zes dagen alles live. 
7-11-1977: Frank van der Mast afgelost door Ferry Eden, die "Ook Goeiemorgen" van 
Hugo overneemt die "Baken 16" is gaan presenteren. Otto ook afgelost door Luc Water
mans, die voor het eerst aan boord is. Radio Caroline om 23 uur uit de lucht. 
8-11-1977: Radio Carol ine om 15.40 uur terug in de lucht. 
10-11-1977: Radio Caroline om 18 uur uit de lucht tot de volgende morgen 6 uur. 
14-11-1977: Er heerst een fl inke storm -windkracht- 10 tot 11- beide zenders niet 
in de lucht tot 22 november door problemen met de zenders. 
16-11-1977: Tender met voedsel uit Engeland maar geen onderdelen voor de zender. 
20-11-1977: Tender met 01 ie en water maar geen onderdelen voor de zender. 
22-11-1977: Onderdelen voor de zender aangekomen. Carol ine om 6 uur terug in de lucht 
en Radio Mi Amigo om 11 uur. Ook Herman de Graaf weer aan boord gekomen. 
28-11-1977: James Ross, Mark Lawrence, Martin Fisher en Hugo Meulenhoff van boord af. 
Nieuw aangekomen, voor de eerste keer Brian Martin, Peter Chicago en de kok Paul. 
29-11-1977: Haike Debois ziek. Michelle doet "Schijven voor bedrijven" en Frank van 
der Mast presenteert de "Persoonl ijke Top 10" vanuit Playa de Aro. 
Er zijn weer drie nieuwe lekken in de MV Mi Amigo, waardoor de hele dag de pompen 
draaien. 30-11-1977: De lekken met beton gedicht door Peter Chicago. 
30-11-1977: Radio Caroline voor het laatst 24 uur op de 319 meter. 
Stan Haag, Michelle, Frank van der Mast en Marc Jacobs besluiten om Radio Mi Amigo 
te verlaten omdat Sylvain Tack niets aan de veiligheid van het zendschip wil doen. 
1-12-1977: Tussen 6 en 12 uur maken de Caroline deejays Roger Matthews, Stuart RusselI 
en Brian Martin een sentimentele uitzending, omdat zij het jammer vinden dat zij niet 
meer 24 uur per dag op 319 meter kunnen uitzenden. Om 12 uur zwijgt de 212 meter en 
is Radio Mi Amigo tot 19.30 uur te horen op 319 meter. 
12-12-1977: De 50 KW zender voor het eOers t op 319 meter met een vermogen van 20 KW. 
13-12-1977: Een van de vier voeding s draden geknapt. Carol ine om 19.30 even uit de lucht. 

12 

1 

\1 
I . 

I 

, 
I 



T 
i 
! 
I 

14-12-1977 : Om 13.48 uur klapt het mengpaneel in de Mi Amigo studio waardoor het 
niet meer mogelijk is vanuit de studio uit te zenden. Om 14 uur worden de uitzendin
gen hervat vanuit de Caroline studio met tussen 14 en 15 uur Herman de Graaf 
en tussen 15 en 16 uur Ferry Eden, omdat er voor vanmiddag geen Playa banden zijn. 
15-12-1977: Caroline roadshow opgericht met deejays Simon Dee, Rob Eden en Rob Day. 
19-12-1977: Vanaf vandaag is Ton Schipper tussen 10 en 12 uur te horen i.p.v. Stan 
Haag en Michelle, met "Keukenpret". 
Speciale kerstdisco in London met Simon Dee, Spangles Muldoon en Robbie Dale om geld 
bijeen te brengen voor Music Radio Promotions, die een boete heeft gekregen voor 

-

het adverteren op Radio Caroline. De naam van MRP is gewijzigd in Flashback Promotions 
:;;;;::=="i?22-12-1977: De programma's van Radio Mi Amigo komen weer uit 

de bovenstudio. Het mengpaneel is weer gerepareerd. 
23-12-1977: Er zijn kleine problemen met de 50 KW zender. 
25-12 ~ 1977: Tus sen 12 en 14 uur komt "Baken 16" vanui t de 
mess room en draait Herman de Graaf speciale kerstwensen van 
o.a. Saskia en Serge, Don Mercedes, BZN en Bonnie St Claire. 
29-12-1977: Boven de MV Mi Amigo cirkelt enige tijd een 
he l ikopter van de Belgi s che jus titi·e. 
1-1-1978: Op Radio Caroline en Radio Mi Amigo speciale program

.ma's met wensen aan familieleden en kennisen. 
8-1-1978 : Herman en Ferry draaien vandaag de hitparade van 1977. 
9-1-1978: Alle commercials en jingles van Frank van der Mast 
en Marc Jacobs zijn niet meer te horen op Radio Mi Amigo, maar 
opnieuw gemaakt door Herman de Graaf en Ferry Eden. 
10-1-1977: De 01 ievoorraad is alweer op, Mi Amigo en Carol ine 

. vier dagen de lucht uit. 

~~~~::::::::~~ 15-1-1978: Radio Mi Amigo om 12.30 uur terug met een draaggolf. 
- Om 13 uur beginnen de programma's weer door Herman de Graaf 
nieuwe deejay Rob Hudson en Ferry Eden. Om 16 uur presenteert een zeezieke Rob Hudson 
zijn eerste programma, de disco-show, tot 18 uur. 
23-1-1978: Wegens storm is Radio Caroline om 21.30 al uit de lucht. 
24-1-1978: Radio Mi Amigo om 8 uur in de lucht, maar om 8.35 uur alweer verdwenen. 
Om 9.15 uur weer terug met "Schijven voor bedrijven" I ive door Ferry Eden. 
29-1-1978: Radio Mi Amigo onregelmatig in de lucht, waardoor Herman de Graaf geen 
Belgische Nationale hitparade kan presenteren. Rob Hudson presenteert tot 13 uur 
een extra aflevering van "Baken 16". 
1-2-1978: Wegens te slechte kwaliteit neemt Rob Hudson om 10.45 uur "Keukenpret" 
van Ton Schipper over tot 12 uur. Van 12 tot 14 uur een speciale Punk "Baken 16" 
door Herman de Graaf. 
2-2-1978: Ferry Eden van boord af en Rob Hudson pre
senteert de "Jukebox" i .p.v. Ton Schipper, 1 ive. 
7-2-1978: In het tweede deel van "Stuurboord" zijn er 
moei 1 ijkheden met de draaitafels waardoor Rob Hudson 
een nonstop band moet opzetten. 
8-2-1978: Herman de Graaf alfgelost door nieuwe 
deejay Dick Verheul (zie tekening). Dick is voor 
het eerst tussen 7 en 9 uur te horen in "Ook Goeie
morgen". Baken 16 nonstop omdat iedereen z-eeziek 
over het schip loopt wegens een verkeerde wind. 
9-2-1978: Rob Hudson voor het eerst met "Baken 16" tussen 
12 en 14 uur. 
13-2-1978: "Keukenpret" 1 ive door Dick Verheulen "Jukebox" vanaf d door Haike 
Debois, omdat Ton Schipper met vakantie is voor een paar dagen. 
14-2-1978: In de Haagsche Courant verschijnt een interview met Stan Haag die no~al 
wat hatel ijke opmerkingen zegt over zijn ex-Mi Amigo kollega's in Spanje. 
18-2-1978: ex-Mi Amigo deejay Frank van der Mast tussen 3 en 6 uur gast bij de AVRO. 
19-2-1978: Ds. Toornvliet vanaf heden ook iedere dag tussen 17 en 17.30 uur op 319. 
21-2-1978: De 400-ste "Baken 16" wordt gepresenteerd door Rob Hudson. Van 14.05 tot 
14.35 uur Mi Amigo uit de lucht wegens problemen met de isolatoren. 
4-3 - 1978 : Rob Hud son afgelost door Herman de Graaf en nieuwe deejay Johan Visser die 
tussen 19 en 19 .30 uur z ijn ee r s t e programma, de flashbackshow, presenteert. 
7-3-1978 : Op Radi o Mi Ami go vee l ni e uwe jingl es van Boris Bas en Dinges . 

Han s Knot/Ton van Draanen . 
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AMERIKAANSE SATELLIETEN VOEDEN HONDERDEN 
KABELNETTEN EN TV-STATIONS 

In Europa worden satel lieten op dit 
moment nog maar sporadisch gebruikt voor 
het doorgeven van televisie-signalen. 
Nieuwsitems en sportreportages komen nog 
wel eens tot ons via het heelal, maar dan 
houdt het ook op. In Amerika (V.S. en 
Canada) is dat anders. Daar worden via 
nationale communicatiesatellieten letter-
1 ijk honderden kabelnetten en TV-stations 
van programma's voorzien, dag in, dag uit. 
In deze maand waarin de Nederlandse kijker 
via de VARA-TV kennis kan nemen van wat 
de Amerikaanse TV te bieden heeft, een 
kijkje naar "alternatieve TV" in Amerika. 

In de V.S. ontdekte het non-commer
ciële network PBS als eerste dat het 
veel voordeliger was alle aangesloten 
TV-stations van programma's te voorzien 
via satelliet-verbindingen in plaats van 
via dure landl ijnen of het distribueren 
van video-cassettes. Een relatief goed
koop ontvangst-station bij elk TV-station 
zorgt voor een storingsvrij signaal. Ook 
kabelnetten worden vandaag de dag in 
Amerika via dergel ijk satell iet-lil inks" 
van programma's voorzien. Een nieuwe hobby 
in Amerika is het zèlf ontvangen van die 
TV-signalen met een speciale antenne in 
de achtertuin. Door het steeds goedkoper 
worden van de benodigde ontvangstappara
tuur zijn er nu al TV-amateurs die voor 
een paar duizend gulden de signalen recht
streeks uit het heelal plukken. Niet al
leen heeft dit het voordeel dat ze beel
den van een hoogwaardige kwal iteit hun 
huis binnenhalen, bovendien hebben ze een 
veel grotere keus dan alle andere "gewone'; 
TV-kijkers en hoeven ze geen cent extra 
te betalen voor de speciale kabel-program
ma's met films, sportwedstrijden en show
programma's. Eén zo'n satell iet-TV ont
vangst-amateur in Amerika is Bob Cooper 
jr., een p i on ier op dit geb i ed. I neen 
recente uitgave van het Amerikaanse blad 
Radio Electronics beschrijft hij zijn 
fascinerende ervaringen met satell iet
ontvangst. Een relaas, dat we u niet 
willen onthouden. Om het verhaal te be-
g rij pen, moe t u we te n da ter i n de V. S. 
en Canada al een groot aantal nationale 
communicatie-satel I ieten met namen als 
Westar, Anik en Satcom bij elkaar zo'n 
40 programma's naar de aarde uitzenden. 
Di t gebeurt vi a de z . g. "transponders". 
De uitzendingen van de satell ieten zijn 
niet bedoeld voor individue le ontvangst, 
maar voor TV-stations en kabelnetten. De 

" 
1 

voortschrijdende technologie bracht de 
ontvangst echter binnen het bereik van 
iedere handige elektronicus die een beet
je gunstig woont. Het relaas van Bob 
Cooper: "Laten we beginnen met de Westar 
1 die helemaal aan het Oosten staat op 
99°WL. Op transponder 1 zit een football 
wedstrijd, evenals op de transponders 
2, 6 en 10. Geen van deze wedstrijden kan 
ik op één van mijn lokale stations ont
vangen. Transponder 8, 9 en 11 presente
ren PBS (het non-commerciële Amerikaanse 
network) programma's, waarvan ik er maar 
één op het plaatsel ijke PBS-kanaal ont
vang. Op transponder 12 een voetbalwed
strijd uit Minneapol is. Vervolgens de 
ANIK-I I I, de belangrijkste Canadese sa
teil iet, die gestationeerd is op 1140WL. 
Op transponder 4 geeft de Canadese om
roep CBC een programma door, dat later 
die dag door de diverse stations van het 
network zal worden uitgezonden. Op trans
ponder 8 een Franse fi Im. Transponder 10 
geeft een Canadese football wedstrijd, 
terwijl we op transponder 12 een hockey
wedstrijd uit Vancouver zien. Dan gaan we 
naar de SATCOM I I van RCA (op 1190 WL) 
met op transponder 4, la, 16 en 20 nog 
meer football wedstrijden. Eén van deze 
wedstrijden kan ik ook op mijn plaatse-
1 ijke NBC-station zien. Op transponder 8 
een programma dat NBC van Los Angeles 
naar New Vork doorseint, een Walt Disney 
programma. Deze wordt later via de NBC
stations uitgezonden. Op transponder 18 
nog een programma~onderdeel van NBC, dat 
later pas wordt uitgezonden in de "Today 
show". Transponder 22 geeft een gol f
wedstrijd uit Zuid Carol ina en tenslotte 
op transponder 23 een speciaal programma 
van de Alaskan Federation, dat bedoeld 
is voor zo'n 50 satelliet-ontvangststa
tions in de staat Alaska. Onze volgende 
halte is de Westar 11 op 123.50 WL. Op de 
vorige satell ieten hebben we al zo'n acht 
football wedstrijden gezien, maar omdat 
er die middag elf gespeeld worden in de 
competitie, zijn we niet verbaasd op 
transponder 3 de voorbereidingen te zien 
voor nog een I ive-verslag van een foot
bali wedstrijd. Transponder 1 geeft het 
programma van WOR-TV in New Vork (een 
goed gewaardeerd onafhankel ijk TV-station) 
dat net een oude zwart/wit fi Im met 
Humphrey Bogart uitzendt. Transponder 4 
geeft Chicago's WGN met een oude afleve
ring van "Star Trek". Beide stations gaan 
naar kabel systemen in al Ie delen van de 
V.S. Transponder 7 laat een stierengevecht 



zien, afkomstig uit Mexico City en be
stemd voor een aantal Spaanse TV-stations 
in Amerika. Op transponder 12 vinden we 
dan ook nog eens staion KTTV uit los 
Angel e s, die ook "gevoed" wordt naar een 
aantal kabelnetten. Hierop een reportage 
van het baseball-team The Dodgers. Maar je 
hebt nog steeds niets van je gading gevon
den en daarom ga je naar "de grote" SAT
COM 1 van RCA (op 135 0 Wl). Hier zal je 
zeker iets vinden dat je wilt zien, want 
deze sat e ll iet heeft 20 video-kanalen die 
bijna continue programma's brengen~ Op 
transponder 1 stations KTVU uit San Fran
s isco met een speelfi Im. Transponder 2 
brengt PTl, een rel igieus getint amuse
mentskanaaI. Op 3 wederom station WGN uit 
Chicago met "Star Trek". Op transponder 5 
"Nickleadeon", een speciaal kabelprograrrma 
voor kinderen dat 13 uur per dag in de 
lucht is. Transponder 6 brengt Atlanta's 
"superstation" WTCG met een worstelwed
strijd, Op transponder 7 "ESP", een lokaal 
programma voor de staten New England met 
z.g. "college football" en op 8 de CBN 
(Christian Braadcasting Network), een 24-
uurs rel igieus kanaal. Transpollder 9 
brengt een basketbal I wedstrijd uit New 
York's Madison Square Garden (er worden 
via deze transponder meer dan 1000 uur 
evenementen per jaar vanuit Madison Square 
Garden uitgezonden. Door de week brengt 
deze transponder "I ive" verslagen uit het 
Amerikaanse huis van Afgevaardigden, ook 
meer dan 1000 uur per jaar). Op transpon
der 10 vind je de programma' s van "Show
time", een programma-dienst voor kabel
netten met 12 uur per dag films en shows. 
Op dit moment draait er een kinder-film. 
Draai je naar transponder 11 dan vind je 
"Star Channel" van Warner Bros, ook met 
film en show, Op dit moment gaat een show 
met Tom Jones uit las Vegas de lucht in. 
Dan naar transponder 12 met "Showtime" 
voor de Oostkust, die een film met Burt 
Reynolds uitzendt. Op 13 worden technische 
tests uitgevoerd, dus snel naar 14, waarop 
het rel igieuze station KTBN zit, dat 24 
uur per dag uitzendt. Op transponder 16 
zit "Fafare", een regionale kabeldienst 
voor het Zuid-Westen van de V.S. met o.a. 
films, sport uit de regio en diverse amu
sementsprogramma's. Transponder 20 laat 
een film zien over het winnen van ruwe 
aardol ie. En transponder 22 heeft het West
kustprogramma van HBO (Home Box Office) 
met een "preview" van de komende fi Ims en 

h "f 'I'" show. Transponder 23 draagt et aml le-
programma van HBO, "Take Two", waarop net 
ee n nieuwe Walt Disney film zit, Tenslotte 
zit op de laa t s te trans ponde r he t Oos tkust 
prog ramma van HBO met een speel fi Im.,:." 

Robert Bri e l. 

BBC TV WERKT MEER EN MEER 
SAMEN MET USA. 

Het populaire BBC tel 
visie programma "The aId 
grey whistle test" bestaan
de uit optredens van rock
artiesten, zal binnenkort 
in Amerika worden uitgezonden, 
Het is de bedoel ing dat de progr 's 
via de Time Life satel liet worden over
gestuurd en via de kabeltelevisie in 
Amerika worden uitgezonden. 
HITRING, NIEUW OP BRT TV. 

De BRT televisie heeft onlangs een 
nieuw tweewekel ijks programma geintrodu
ceerd onder de titel "Hitring". In dit 

BRT programma komen nieuwe platen aan 
bod, zowel Vlaams als Frans als 

O internationaal. De kijkers kunnen 
\.: 'l bepa I en we I ke de moo i s te song i s u i t 
de desbetreffende uitzending. Die song 
zal de daaropvolgende uitzending worden 
herhaald. Op het eind van 1980 zullen de 
beste songs worden gescreend, Een keer in 
de twee weken wordt het programma op de 
dinsdagavond uitgezonden. 
REGINA CLAUWAERT TERUG BIJ DE 
NCRV TElEV 1 S 1 E.:...., 

Regina Clauwaert uit VI aan
derenland die gedurende de jaren '-./,~ 
60 werkzaam was bij de NCRV, keert 
de komende zomer terug op het NCRV tele
visie scherm. Ze gaat fungeren als vragen
stelster in de kwis "Speel 's met licht 
klassiek". Het programma zal verder wor
den gepresenteerd door Jan van der Waart. 
De eerste aflevering wordt 27 juni uit
gezonden bij de NCRV televisie. 
KRO TV ZOEKT KANDIDATEN VOOR POPRUBRIEK. 

De KRO is kandidaten aan het selecte
ren voor de presentatie van een 
gramma dat de komende zomer 
zal worden uitgezonden. Voor-I 
lopig gaat het om zes aflevering 
en die op de zondagmiddag zullen worden 
uitgezonden. De programma's worden gevuld 
met opnamen van nieuwe popgroepen en deze 
opnamen zijn afkomstig uit de BBC serie 
"The aId grey Whistle test". 
OUDERS SLECHTHORENDEN VOOR ONDERTITELING 
JEUGDJOURNAAl,_ 

De Nederlandse federatie van vertegen
woordigers van ouders van slechthorenden 
en spraakgestoorde kinderen heeft de NOS 
gevraagd speciaal voor hun kinderen onder
titel ing te gaan verzorgen bij het dage-
I ijkse kinderjournaal dat per 1 oktotber 
door de NOS zal worden uitgezonden. Voorts 
is de vraag gesteld of het programma kan 
worden gepresenteerd door iemand met een 
duidel ijk lipbee ld, zodat via het lip
lezen ook nog he t nodige kan worden 
opgeva ng en doo r deze kind e ren. 
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TELEVISIE IN STEREO NIET VOOR 1983. 
De NOS verwacht dat er niet voor 1983 in 
Nederland via de televisie al geluid in 
stereo zal kunnen worden ontvangen. Vol
gens de NOS zal West Duitsland waar
schijnl ijk in 1983 beginnen met de stereo 
geluiden via de televi- r

sie. Wel zijn er in 
Nederland al voorberei- L

dende plannen en die zijn gericht op de 
inrichting van studio's voor de toekomst . 
Een en ander staat in het studio-renova
tieplan van de NOS. Op technisch gebied 
bestaan er ook nog al wat knelpunten 
betreffende het overbrengen van de stereo 
signalen door de PTT. 

Eurovisie songfestival 1980 
Reeds bij de eerste signalen uit 

Israël omtrent de onhaalbare financiële 
offers voor de IsraHI ische Televisie, kon 
men bij sommige lieden binnen de NOS een 
verhoogde aktiviteit waarnemen. Deze 
aktivitei t dreigt in de komende weken te 
ontaarden in een ware "songfestival-
koo r ts". Dit i s n iet zo ve rwon de rl ijk 
als men bedenkt dat het erg moei 1 ijk zal 
zijn om, na alle lovende kritieken des
tijds, iets op poten te zetten wat gel ijk
waardig aan en I iefst nog mooier op 
mi Ijoenen beeldbuizen zal opl ichten dan 
het vori ge door Nederl and in 1976 ver
zorgde songfestival in hetzelfde congres
gebouw in Den Haag. Ondanks het feit dat 
het draaiboek van 1976 zo uit de la ge
haaid en door hetzelfde driemanschap 
begeleid kon worden, bi ijken er af en toe 
toch weer nieuwe hindernissen op te doe
men. Eén van die te nemen hindernissen is 
een geheel nieuw dekor. Evenals in 1970 
en 1976 is voor het ontwerp van dit dekor 
Roland de Groot aangezocht, die in dit 
geval als ontwerper reeds de nodige roem 
vergaard heeft. Roland, halfbroer van de 
zanger Boudewijn de Groot, bedacht ook 
ditmaal weer een bijzonder speels dekor. 
Jammerl i jk echter drei gde di t dekor, op
gebouwd uit beweegbare halfronde en recht
hoekige "Japanse vi iegers", veel te duur 
uit te vallen. Reden genoeg voor de NOS 
om regisseur Theo Ordeman opdracht te 
geven een en ander te vereenvoudigen. 
Hierdoor werd inderdaad een dusdanige 
besparing behaald, dat de NOS groen licht 
kon geven voor de voorbereidingen tot de 
bouw van het dekor. Langzamerhand wordt 
echter wel duidel ijk dat de behaalde aan
passing weer teniet aedaan dreigt te 
worden door de vele aanpassingen en uit
breidingen tot het uiteindel ijke dekor. 
Daarbij dient men dan wel te bedenken dat 
het dekor niet alleen bestaat uit dat
gene, wat men straks in beeld ziet. Ook 

bijvoorbeeld het "maken van de hokjes voor 
de kommentatoren uit de diverse landen 
valt, om een of andere duistere reden, 
onder de post "dekor-kosten". Deze kommen
taarposities dienen gebouwd te worden over 
de zitplaatsen op het bal kongedee 1 te van 
de zaal heen. In totaal betekent dit het 
bouwen van een soort vlonder, bekleed met 
tapijttegels, op jukken met daarop 38 ver
schillende van elkaar gescheiden kommen
taarcellen. De achtergrond van het toneel
dekor zal bestaan uit de reeds genoemde 
"Japanse vi iegers", welke allemaal afzon
derlijk beweegbaar zullen zijn via aan
drijving door kleine elektromotoren. Het 
beloopbare dekorgedeel te zal bestaan uit 
diverse in hoogte verschillende podia, 
bekleed met een soort gl immend "fiets
kettingkast"-plastic. Met een uitgekiende 
bel ichting zal men dan een uitermate 
speels karakter aan het geheel kunnen 
geven, waardoor het zal lijken alsof 
iedere deelnemer aan het festival in een 
verschillend dekor optreedt. Nu zou men 
zich af kunnen vragen of een dekor als 
boven omschreven tot dusdanig hoge kosten 
leidt, dat men het enigzins moest vereen
voudigen. Daarbij dient men echter de 
tijdstippen van bouwen montage in het 
oog te houden. Het Congresgebouw werd 
namel ijk afgehuurd van zondag 13 tot en 
met zondag 20 april. Het dekor en alle 
andere technische voorzieningen moeten 
aangebracht worden op zondag 13 en maan
dag 14 apri 1. Vanaf di nsdag 15 apri 1 
dienen de zo broodnodige repetities met 
de deelnemende artiesten plaats te vin
den. De rechtstreekse uitzending vindt 
plaats op zaterdagavond 19 april en dus 
moeten alle technische voorzieningen en 
het dekor in de nacht van zaterdag op 
zondag en op de zondag gedemonteerd wor
den, zodat de zaal zondagavond weer 
schoon opgeleverd kan worden. Alle af
spraken die dienaangaande gemaakt moeten 
worden en de te nemen hindernissen daar
bij, maken dat met name een dekoruitvoer
der als Wil lem Mulder af en toe met een 
vertwijfelde en wazige bi ik door de met 
marmer beklede NOS-katakomben doolt en 
de rijksweg Hilversum - Den Haag inmiddels 
op z'n duimpje kent. Hoe het echter ook 
zij, het dekor zal er komen en minstens 
evenveel geroemd worden als dat van 1976, 
ondanks alle financiële belemmeringen 
en dankzij de opofferingen van vele NOS
medewerkers en hun nachtrust. Toch zal 
het de Hagenezen pijn doen, dat het deel
nemende I ied uit Nederland "Amsterdam" 
heet~ ~ ~ 

Jan Kooistra 



WORLD MUSIC RADIO TERUG IN DE LUCHT. 
De voormalige landpiraat World Music 

Radio is sinds 24 februari j. I. terug in 
de lucht ell wel via legale basis via de 
zender van Radio Andorra op de 6215 kHz. 
De uitzendingen van het programma is 
iedere zondagavond van 22 tot 23 uur GMT. 
Deejays zijn Paul Dane en Lee Alvin. 
World Music Radio werkt in dit programma 
samen met de organisatie achter het World 
Radio and TV Handboek, die ook een eigen 
rubriek met actual iteiten hebben rondom 
diverse stations. WMR heeft de uitzend
uren van Radio Scandinavia overgenomen 
die de uitzendingen via Radio Andorra 
tijdel ijk heeft stopgezet wegens te 
slechte ontvangst in Zweden. 

Wanneer Andorra de organisatie een 
nieuwe sterkere zender en een betere 
antenne-installatie aanschaft, zal Radio 
Scandinavia overwegen de uitzendingen via 
Andorra te hervatten. I ntussen gaat de 
produktie van de programma's van Radio 
Scandinavia rustig door en worden ze nu 
uitgezonden door de Närradio-zenders (zie 
Freewave 16) en wel die in Malmö. Ook 
zijn de programma's te koop aangeboden 
aan andere Närradio-stations in Zweden. 

N i Is Tha I in. 

TELEVISIE IN SYDNEY/AUSTRALIE. 
Het programma-aanbod in Sydney en om

geving omvat tien kanalen. Per week wor
den gemiddeld 158 films uitgezonden! Met 
de absolute topdag de zaterdag met 33 
films. Hiervoor is TEN10 verantwoordelijk 
omdat dit station een "movie marathon" 
houdt met 31 films op één dag. Op de maan
dag en de woensdag kan men 'slechts' 19 
films bekijken. Op de andere dagen 20 of 
21. Als we het filmaanbod per station be
kijken, dan steekt TCN9 met 44 films boven 
al Ie anderen uit, gevolgd door TEN10 met 
30 fi lms, NRNll met 18 films, ATN7 met 14 
films, NBN3 en NEN9 met elk 13 films, 
CTC? met 10 fi lms, WIN4 met 6 films en 
als laatsten CBNS en het nationale net 
ABC met elk 5 fi lms. TCN9 speelt echter 
wel een klein beetje vals: zij zenden na
melijk 24 uur per dag uit, en om de nacht 
te vullen zenden zij tussen middernacht 
en zes uur 's morgens elke dag 4 films 
uit, en om 6 uur beginnen de jeugduitzen
dingen tot 10 uur! Het is trouwens om te 
likkebaarden als je het volledige program
ma-aanbod bekijkt, wekelijks wordt 1028 

uur uitgezonden, dat is 147 uur per dag 
verdeeld over 10 kanalen. Ik zeg nu ook 
niet dat men in Sydney al Ie 10 kanalen 
kan ontvangen, maar zelfs al ontvangt men 
er nog maar 5, dan leeft men er nog al
tijd in een etherparadijs, voorbeeld: op 
dinsdag, lukraak uitgepakt, NBN3; -08.00 u: 
tekenfilms, 09.00 u: feuilleton, 09.45 u: 
drama, 10.05 u: informatie, 10.30-10.55-
11.20 u: feuilletons, 12.20 u: films, 
14.00-14.55 u: magazines, 15.15-15.40-
16.00-16.25-16.50-17.20 u: feuilletons, 
17.45 u: quiz, 18.15 u: nieuwsmagazines, 
19.30 u: feui lietons, 20.00 u: fi lm, 
21.15-22.20 u: feuilletons, 23.15 u: ma
gazines. Nog een? Vrijdag; TEN10: 07.00-
07.30-08.00 u: feuilletons, 08.30 u: film, 
10.00-10.15 u: magazines, 10.30-11.00 u: 
feui lietons, 12.00 u: show, 13.30 u: fi lm, 
15.00-16.00-16.30-17.00 u: feui lietons, 
18.00 u: nieuws, 19.00-19.30-20.30-21.00 
u: feui lietons, 22.00 u: fi lm, en dan 
vanaf 00.15 uur nog eens 5 films de ganse 
nacht door! Jean Claude Tanckeart. 
UITZENDRECHTEN WINTERSPELEN 1984 VOOR ABC. 

Het organisatiekomitee van de Olympische 
Spelen van 1984 in het Joegoslavische 
Serajewo heeft bekend gemaakt dat de Ame
rikaanse omroepmaatschappij ABC de uit
zendrechten voor de winterspelen tegen 
een onbekend, maar indrukwekkende prijs 
heeft verworven. Een woordvoerder van het 
Joegoslavische komitee verklaarde dat het 
bod van ABC het hoogste was, nadat konkur
rent NBC zich had teruggetrokken, toen 
het geen uitstel van besl issing met 60 
dagen kon verkrijgen. NBC zei zich te heb
ben teruggetrokken in verband met de in
stabiele wereldsituatie en zijn verplich
ting; de zomerspelen in Moskou dit jaar 
op de buis te brengen. 

CENSUUR WEER INGEVOERD IN GRIEKENLAND. 
De algemene opinie in Griekenland, na 

de val van het kolonels-regime in 1974, 
was dat de censuur op het radiogebeuren 
voorbij was. Niets is echter meer waar. 
Onlangs werd de nieuwe elpee van de 
Griekse artiest Manol is Mitsias door het 
mil italr gerunde station YENED geweigerd 
op grond van het feit, dat drie van de 
elf tracks anti-amerikaanse teksten be
vatten. Commentaar van YENED vertegen
woordigers was, dat men het luister
publ iek probeert te verdedigen tegen 
demoraliserende teksten. Ook verklaarde 
men, dat men al leen landel ijke en geen 
internationale artiesten boycot. 
In december 1979 presteerde het station 
ERT om 80% van de lokale artiesten uit 
het programmapakket te gooien. Na grote 
oppositie van het luisterpubl iek werd de 
boycot ingetrokken. 
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14 maart : Gee n nie uws ui tzend i ngen op Radi o 17.30 uur ui tgebre ide r eportages ove r de 
Caroline , maar Pe t e r de Vr ies die zeer van de Mi Amigo ++ 

be langrijke nummer s uitgee ft. Er zal we l aag geen VARA uit zendin-

weer een l ek in de MV Mi Amigo z itten ++ gen op Hilve r s um 4 en Neder-
Me t he t oog op morgen van de NOS r adio land 1 . Alle VARA medewer - ,..11 
besteed, evenal s dive r se dagbladen, aan - r s s taken +++ 21 maar t: 
dach t aa n de ve rdwenen Hosanna +++ 15 maar t I n zi jn uit zending op 
Henk Kampe rman h ee ft J an Dassen opgevolgd Piccadilly Radio we rd 

al s hoofd van de a fd e l i ng informatieve deej ay Mike Shaft ve rras t 
pr ogr amma' s b i j de TROS. Jan gaat zi ch op door nieuwsl ezer Jim Ree -

de pr odukti e t oe l eggen van klankbee lden s , die voor een s ne lle 
e. d . voor de TROS ++ De "Sirnone Mathilde " i e uws flit s onde r de douche we rd wegge 
een De l mare- t ende r uit 1978, die in de ld en naakt de s tudi o binnenkwam en he t 

Rott e rdamse entre po thaven aan de ke tting nie uws begon voor t e l ezen me t de wo orden : 

lag i s , vrij gegeven en ligt weer in de "He r e is th e nude ... " +++ 22 maart: Tus

tweede binnenhaven t e Scheveningen ++ Rob sen 0.00 e n 7.00 uur Ve ronica nacht op 

Hudson presenteert tussen 14 en 16 uur Hilve rsum 1 me t tuss en 3 en 4.30 uur Jan 
zijn laa tst e programma op Radio Unique, Morriën en Annette van Trigt die praten 

produk t ie Theo van Doorn +++ 16 maart: me t Ron Dolman, Ben Boden, Tom vld Ve lden, 

Paul de Wit voo r he t laatst tuss en 14 en Erik de Zwart en Hans Ve r laan over Radio 

16 uur op Radi o Unique +++ 17 maart: Pe t er Caroline . Jammer dat Jan en Annett e nie t 
de Vri es, Hugo de Gr oo t en Tom Hardy af- goed ge ïnformee rd war en over he t ze ezen

ge los t door Ni ck Richards en Hans Ve rlaan de rge beuren, ze plaatsten he rhaaldelijk 
+++ 18 maart: Wekke rradi o vandaag nons t op. domme opme rkingen + Tussen 4.30 en 5.30 
Tus sen 13 en 14 uur present eert Hans Ve r- presenteert Erik de Zwart een gastpro

laan "Smake lijk eten". Hij moe t nog wentlerllgramma ++ Diverse landpiraten zoals Vero

aan de apparatuur want he t gaat b e h o orl~ ni ca Den Haag en MMA in Aal smeer zenden 
mi s +++ 19 maart: "Wekkerradio" vanaf klankbeelden ove r Radio Caroline uit +++ 

band door Tom van de r Ve lde ++ In dive rs e 23 maart: In de programma's ge ri cht op 

dagbladen ve r s chijnen artike l en ove r West Europa en Amerika maakt Radio Mos cow 

nieuwe zendsch epen op de noordzee . Radio me lding van he t programma "Happy Station" 

Mauritius en ook Radi o De lmare wordt ge - van Radio Nederland Wer e ldomroep. Pre s en

noemd. In he t Algeme en Dagblad ve r scheen tator Tom Meye r kreeg een kompliment j e 
een adve rtenti e van Radio De lmare , di e we voor de samenste lling van dit programma + 

HAlU 

Radio DELMARE 

RADIO DELMARE 
zet door! 

+ Tom vld Ve lden valt tus sen 16 en 17 uur 

voor Johan Visser in bij Radio Unique in 
Amst e rdam +++ 24 maart: Als postume hulde 

draait Pe t e r van Dam om 13.16 uur Caro line 

van Status Quo en Frank vld Mast begint 
Toppop disco me t Caroline van de Fortunes 
bij de AVRO op H3 +++ 25 maart: In "Spits

bee ld" van Frits Spits tuss en 15 en 15.30 

Het nieuwe Fan-clan blad la uit! Stuur de copie uur een nieuw spe lletj e "De Popwe ter" . 
van je ledenkaart op. en je ontvangt het! Luist eraars moeten raden welke plaat e r 
Postbus 36, 2050 Antwerpen In 8elgll ge draaid i s en kunnen d i e dan winnen. Als 

,-.p.O.S.tbu_S_12.9.,.2.6.7.0.A.C_N.a.3.I.d.W.iJ.k., .H.O.".8.nd _____ ... 
1 

men he t een ha 1 f uur vo 1 houd wi n t men alle 

hie rbij afdrukken ++ De flinke storm op platen di e gedraaid zijn plus ee n extra 

de noo rdzee zor gt e rvoor dat de MVMi Amigo prij s +++ 26 maart: Hans Wijnants t e rug 
los s l aa t van haar anker. Mee r hie rove r van vakantie e n presenteert weer "Rauhfa-

op de eer s t e pagina' s van dit nummer ++ ser" bij de KRO op 3 tus sen 19 en 22 uur+ 

Vincent van Enge l en ve rvangt Theo St okkin ++ 27 maart: Ea s t Anglian Productions uit 
tussen 14 en 17 uur + Hans Wijnants wordt Enge land stuurt aan vrij e -radiofans een 

tussen 19 en 22 uur ve r vangen door Harry f olde r me t daarin de uitnodig ing voor een 

van de Berg +++ 20 maart : Het ANP n i euws boottocht naar de MV Mi Amigo op 9 me i. 
meldt om 13 uur dat de MV Mi Ami go i s Dive r se Caro line dee jays zullen hie rbij 
gezonken ++ Ook de BBC heeft om 13 uur en aanwez i g z ijn , de MV Mi Ami go ze lf ec ht e r 



Het trieste aanblik van de vergane M 

niet ++ Het blad Muziek en Beeld Info 
schrijft deze week dat "wi11 wil wel" in 

zijn oude glorie wordt hersteld, inclu
sief fruitautomaat Harry en het live aan
wezige publiek. Vanaf mei tot aan augus
tus zal Will continue op Majorca gaan 
wonen om het programma dagelijks in dis
cotheek Voorn Voorn op te nemen. De vraag , 
is of dit nu nog wel doorgaat +++ 28maart: 
Erik de Zwart op H3 te horen met een l e
denwerfspot voor de voo. Trouwens "Anne" 
van Kayak is de 538 ste alarmschijf van 
Veronica +++ 29 maart: Via Radio Neder
land Wereldomroep is er vandaag diverse 
malen een " specia l" over de geschiedenis 
van Radio Caroline te horen, geproduceerd 
door Graham Gill die o.a. een gesprekje 
heeft met Hans Verlaan. De Special duurt 
om-en-om 10 en 20 minut en ++ Johan Ver
meer tussen 14 en 15 uur gast bij Johan 
Visser op de MMA in Aalsmeer ++ Een aktie 
groep bezet voor enkele uren de studio 
van Omroep Antwerpen, de programma's gin
gen echter gewoon door ++ De nieuwe VARA 

voorzitter Dr. A. van den Heuvel maakt 
zijn entree via radio en tv. Om 13 uur 
is hij op bezoek "In de Rooie Haan" op 

• 

Hilversum 1 en 's avonds om 21 uur brengt 
goed nieuws 

maart: Op 

hij een bezoek aan 
show" op Nederland 
Hilversum 2 is een 

"Sonja's 

2 +++ 30 

1 uur durende documen-
taire te be luiste r en van Fred van Leeuwen 
(NOS) betreffende de toekomstige Neder
lands-Belgische Lange golfzender. Tot op 
heden is nog s t eeds niet bekend wanneer 

het project van start zal gaan ++ De NOS 
sprekershoek op Nederland 2 is gewijd aan 
de aktiviteiten van ziekenomroepen in Ne
derland, dit in verband met een te starten 
donor-kampagne van de stichting Zieken 
Omroep Nederland (ZON) +++ 31 maart: Cees 
van zijtveld vervangt tussen 11 en 12 uur 
Krijn Torringa in "Hollands Glorie " bij 
de AVRO op H3 ++ Radio Noord heeft 2 1/2 
uur extra zendtijd. Dit in verband met het 
toch in stand houden van het allerlaatste 
ouderwetse restaurant Trigge in de Heren

straat in Groningen. Uitgebreid wordt over 
het ouderwetse uitgaanscentrum van Gronin
gen gepraat, hetgeen muzikaal wordt om
lijst door Tuta Miranda +++ 

Hans Knot en Ton van Draanen. 

, 
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De zenderkleuring bestaat sinds 1 april 
alweer een jaar. Weet je het nog? 
Maanden vantevoren werd met veel ophef 
reklame gemaakt voor de grote verandering 
sinds jaren in het Ned erla ndse omroep
gebeuren. Al s je het nu, een jaar later, 
weer bekijkt bi ijkt dat er bitter weinig 
van terecht is gekomen. In de vo lgende 
overzichten kun je duidel ijk zien wat er 
nu wél gekleurd is aan de 4 Hilversumse 
netten en tev ens kun je lezen wat de 
omroepen doen om de zenderkleuring tege n 
te gaan. Hi e rbij eve n een voorbeeld hoe 
ik tewerk ben gegaan d.m.v. de berekering 
van oneigel ijke programma's op Hilversuml. 
1) In de berekeningen z ijn niet opgenomen 
de nieuwsuitzendingen en actualiteiten
rubrieken, mits deze niet lange r dan 10 
minuten dur en 2) Als norm wordt aange
nomen dat op deze zender de hele dag voor 
70% 1 ichte muziek en 30% informatie te 
horen moet zijn. 3) Onder 1 ichte muziek 
wordt verstaan: Van 1 ich t e muziek tot 
kerkgezang. Dit laatste omdat psalmen ook 
niet op een andere zender zijn onder te 
brengen. 4) Uitgegaan wordt: het aantal 
uren dat per omroep wordt verzorgd die 
niet op deze zender thuishoren. Hierdoor 
vervallen alle sportprogramma's,culturele 
uitzendingen en actual iteiten uitzendin
gen die langer duren dan 10 minuten en 
die niet voldoen aan onder 2 genoemde 
norm én alle hoorspelen. 5) Op de vrijdag
nacht is er een inhaalnacht voor de A-om
roepen of een nachtuitzending van de C
omroepen. Als we de berekening over één 
maand zouden houden, dan krijgen EO, VOO, 
VPRO er 7 uur bij, wat ook in de bereke-

• • nlng IS opgenomen. Louis Stuster. 

HILVERSUM 1 van 0.00 - 0.00 uur 

OMROEP 

TROS 
AVRO 
VARA 
VPRO 
EO 
NCRV 
NOS 
KRO 
VOO 

TOTAAL 

AANTAL AANTAL UREN 
UREN ONEIGENLIJKE 

25 
25 
24 
10,58 
10,41 
26,5 
17,5 
27 ,25 
10,45 

PROGRAMMA's 

4 
5 
7,8 
10,58 
10,41 
4,058 
10,5 
3,08 

7 

176 62,3 

IN PERCENTAGE 
AFWIJKINGEN 
PER OMROEP 

16% 
20% 
31 ,25% 

80/100 % 
90/100% 

15,3% 
60% 
11 ,3 % 
66,9% 

35,44% 

Programma's die niet op Hilver- · 
sum 1 thuishoren: TROS: De plan--
ten vreter, 10 om kindershow, 
Special iteiten á la cart, Actua 
sport. VOO: Oh, wat een nacht! 
AVRO: Concertland, Zandbak show, 
hoorspelen, Rondom 12, Kat in d 
zak, Hersengymnastiek, AVRO's sportpano
rama. VARA: Dingen van de dag, Zi á la 
créme, Tusse n start en finish, de speel
doos, Tony van Verre ontmoet ... 
VPRO en EO: zie opmerking. NCRV: Hier en 
Nu magazine, Wie weet waar Willem Wever 
woont, kerkdienst, Rosegeur en prikkel
draad, In beweging, Op de man af, Bij de 
tijd, Literama, middagpauze dienst, 
Christendom vroeger en nu. NOS: Langs de 
Lijn en Met het oog op morgen. KRO: Goal, 
Kerkdienst, Overwegingen. 
Opmerking: De VPRO en de EO z ijn omroepen 
die zich tegen de zenderkleuring hebben 
verklaard, zodat ze hun programma's niet 
aanpassen, waardoor een hoog percentage 
ontstaat, echter de programma's zijn niet 
voor 100% zonder muziek, zodat een juist 
percentage niet is vast te stellen. 
De opmerkel ijke "gunstige" cijfers van de 
NCRV en KRO vallen in de praktijk anders 
uit. De KRO heeft de hele vrijdag pasto
raal geklets door de programma's heen, 
waardoor de schijn wordt gewekt, dat men 
met een muziekprogramma te maken heeft. 
Oe NCRV irriteerd echter meer door bij
voorbee ld op de dicht-beluisterde uren 
allerlei kerdiensten uit te zenden, zoals 
bijvoorbeeld op woensdag "Kerk in bewe
ging", Leger des Heils en "De wereld zingt 
Gods lof". De VOO scoort hier een opmer
kelijk cijfer. Dit komt door de inhaal
nacht waar zwaar popmuziek wordt gedraaid. 
Overigens is de woensdagmorgen ook dubieus 
wat betreft de muziekkeuze. De NOS moest 
zich schamen door allerlei sportprogram
ma's op deze zender te plaatsen. De NOS 
is niet aan leden gebonden en heeft daar
door de mogel ijkheid zich te houden aan 
de afspraken omtrent de zenderkleuring. 
Dit geldt ook voor het programma 
"Met het oog op morgen". 

._._._._.-._._._._._._._._._._._._. 
. 

GEZOCHT: Wie kan mij helpen aan de twee 
volgende singles: Rescue Me van Fontelia 
Bass en Walk Talivan Val Doonican. 
Tevens ben ik op zoek naar de enige door 
de Slumberlandband uitgebrachte elpee. 
Wil je ze kwijt, laat het even weten: 
Hans Knot, Postbus 102, 9700 AC Groningen. 
_._._._._._._._._._._-_._._._._._. 



HilVERSUM 2 van 07.00 - 24.00 uur 

OMROEP AANTAL AANTAL UREN IN PERCENTAGE 
UREN ONEIGENLIJKE AFWIJKINGEN 

KRO 
I KON 
NOS 
NCRV 
VARA 
AVRO 
TROS 
VOO 
EO 
VPRO 

16,3 
4,5 
22,5 
17,41 
14,3 
15,41 
15,46 
2,75 
3 
3,25 

TOTAAL 119 

PROGRAMMA's PER OMROEP 

2,83 17,5% 
o 0 % 

1,5 6,66% 
4 22,9% 
4,48 31 ,8% 
4,66 30,2% 
4,75 30,6% 
o 0 % 

0,33 11 % 
o 0 % 

22,55 18,9% 

Programma's die niet op Hilver
sum 2 thuishoren: VARA: Operet
te, oude schoolliedjes, grammo
foon muziek, blokje Nederlands, 
brassband, jeugdkoor, VARA klas
siek, Muziek van de Eeuw. 
AVRO: Concertland, in de kaart 
gespeeld, residentie orkest, jazz-spec
trum. NOS: Europees concert, muziek van 
eigen tijd, TROS: Kan er nog meer bij, 
coull isen, klassiek verzoek, een mondje 
Frans, concert á la cart. KRO: liederen, 
zin en muziek, muziek en spel. NCRV: Te 
deum laudamus, wereld zingt Gods lof, 
Muziek in vrije tijd, muziek uit studio 2 
EO: Twintig minuten gezang. 
Opmerking: De meeste afwijkende program
ma's worden uitgezonden na 17.00 uur. 
Bekijkt men alleen de middengolf uren, 
dan is het resultaat aanmerkel ijk gunsti
ger op deze uren (07.00 - 17.00 uur). 

• 

HILVERSUM 3 van 07.00 - 24.00 uur 

OMROEP AANTAL AANTAL UREN IN PERCENTAGE 

AVRO 
VARA 
TROS 
KRO 
NCRV 
NOS 
VOO 
VPRO 
EO 

UREN ONEIGENLIJKE AFWIJKINGEN 
PROGRAMMA's PER OMROEP 

19 
19 
19 
19 
19 
1 1 

4 
4 
4 

8,5 44,7% 
2 10,5% 
1 5,2% 
3 15,7% 
9 47,3% 
2 18,2% 
o 0% 
1 25 % 
4 100% 

TOTAAL 118 30,5 25,8% 

Programma's die niet op Hilver
sum 3 thuishoren: AVRO: Sport 
op zondagmorgen, Juist op Zondag, 
Muziek Mozaik, Hollands Glorie, 
Franse nieuwe, Folk I ive, Praat
paal 15, Mus ie Gallery, Blues 
Ballads and Beats. 
VARA: Nashvi lle, And all that Jazz. TROS: 
Sesjun live jazz. KRO: Negen tot Twaalf. 

NCRV: Happy Sound, LosVast, Op stap, 
Sport op zaterdag, Country style, Jazz
time, Weekend blues. NOS: NOS Jazz. VPRO: 
Black Star liner. EO: De hele vrijdagmor
gen programmering! 
Opmerkingen: Wat popmuziek is, is moei
lijk te beoordelen. Dit bI ijkt ui~ het 
verschil tussen de woensdag en donderdag. 
Echter de KRO en TROS zenden beide pop
muziek uit. De VPRO richt haar program
ma's wel degel ijk op de jongeren, echter 
er zijn programma's waarin de spraak de 
overhand heeft. De popkrant van de VARA 
is bedenke I ijk, vanwege het vele geklets. 
De EO laat ook hier weer bI ijken zich 
totaal niets van de zenderkleuring aan 
te trekken! 

HILVERSUM 4 van 07.00 - 17.00 uur 

OMROEP AANTAL AANTAL UREN IN PERCENTAGE 
UREN ONEIGENLIJKE AFWIJKINGEN 

AVRO 
NOS 
KRO 
TROS 
NCRV 
VARA 
VOO 
EO 
VPRO 

TOTAAL 

1 0 

13 
10 
1 0 
la 
la 

2 

2 
2 

69 

PROGRAMMA's PER OMROEP 

1 10% 
o 0% 
40 min. 66% 
1 1 0% 
50 min. 8,3% 
1 10% 
o 0% 
20 min. 16,6% 
o 0% 

4,90 7% 

Programmals die niet op Hilver- DU. 
sum 4 thuishoren: AVRO: Op een ~ 

klein stationnetje. KRO: Aan 
woorden voorbij, Spektakel ma
gazine. TROS: De hoge C, Van 
heide en verre. NCRV: Het leve 
de woord, Kinderen aan het woord 
Onder de hoogtezon, Zojuist verschenen, 
Kunst en Vliegwerk. VARA: Het zout in de 
pap. EO: Theologische verkenning. 
Opmerking: Bepaalde programma's bevatten 
veel gesproken woord, echter de hoeveel
heid is nooit gel ijk, zodat het moeilijk 
te bepalen is, of dit programma op Hil
versum 2 of 4 thuishoort. 

Hierbij wil ik graag mijn mening geven 
over de zenderkleuring. Er is veel rekla
me over gemaakt. Hilversum 1 zou de zen
der worden met gesproken woord en veel 
serieuze muziek. Hilversum 2, de info
zender, zou informatie, aktual iteiten 
en documentaires gaan brengen. Hilversum 
3 de popzender zonder veel geklets en 
t e nslotte Hilve rsum 4 de zende r met lich
te en zware kla ssi eke muzie k. Wat er van 
is geworden? Hi lve rsum 1: Net zo veel 
popmuzi ek a l s seri euze mu z i ek, luistert 
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u maar naar het woensdagmorgen programma 
van Veronica, wat trouwens prima program
ma's zijn. Hilversum 2: Hetzelfde als 

voor de zenderkleuring, een kruising 
tussen Hilversum 1,3 en 4. Gesproken 
woord, aktualiteiten, I ichte-, klassieke
en popmuziek. Hilversum 3: De popzender 
met meer geklets als ooit tevoren. 

Hilversum 4: De klassieke muziek en 
gesproken woord net als voor de zender
kleuring. Konklussie: er is niets veran
derd. Er is zoveel reklame over de zen
derkleuring gemaakt dat men zou gaan den
ken dat het een heel nieuw idee was. 

In Engeland had men een dergelijke 
zenderkleuring al enkele maanden eerder 
ingevoerd. Radio One: popmuziek. Radio 
Two: I ichte muziek. Radio Three: klassieke 

muziek en Radio Four: Informatie. 
Ik vind de zenderkleuring nog steeds de 

beste 1 april grap van de afgelopen jaren. 

. Nee, geef mij maar de gezellige tijden 
van Veronica, Noordzee en Carol ine. 

Hette Posthuma. 

Hier even van mij een reaktie op een aan

tal zaken. Wat betreft de zenderkleuring 
moet ik jullie teleurstellen omdat ik 

nooit naar Hilversum luister. Ik veronder
stel dat de programma's van Veronica wel 
de moeite waard zullen zijn, maar ik had 

toch liever gehad dat de nachtuitzendingen 
op Hilversum 3 gebleven waren. Ik luist
erde vorig jaar april nog 2 weken naar 

de nieuwe uitzendingen maar ik vond het 
toch niet zo goed meer. Sedert 15 april 

1979 (deze brief werd 18 maart geschreven 

red) heb ik mijn handen vol aan Caroline 

omdat het nog het enige is waar ik naar 

luister. En nu mogen ze schrijven wat ze 
willen over Caroline, ik blijf toch luis

teren, al zenden ze ook de hele dag non

stop muziek uit met een vermogen van 10 kW. 
Verleden zaterdag hoorde ik via de Infoon 

dat Caroline over een maand overstapt op 
een nieuwe boot en dat ze terug op vol 
vermogen gaan en misschien ook via de 
FM. Dat is een goed vooruitzicht. Tegen

woordig is het niet alles met het zwakke 
signaal. In elk geval beter dan de BRT 
en Hilversum, dat is nog minder dan niets. 
En dan denken ze door vrije radio via de 
BRT 2 te gaan uitzenden dat ze er daarmee 

zijn. De BRT mag voor mijn part ontplof
fen. Als ik Rob Hudson ooit eens tegen 

kom zal ik hem eens op zijn nummer gaan 
zetten. Ik vind het gewoonweg schandalig 

hoe hij Ferry, Peter etc. afkraakt in zijn 

interview. Herman heeft van radio geen 

kaas gegeten, Ferry is een eigenzinnige 

amat'eur, dat Ad de staking brak is laag 
bij de grond en met Peter is het nog wat 

anders. Waarom schrijft hij van zichzelf 
of van Paul de Wit niets? Is die dan zo 

denderend? Hij mocht Peter best wat goede 
moet hebben gewenst. Die zat elf weken 
aan boord en ze haalden hem er maar niet 
vanaf. Wat de Vrije Radio betreft is Ra
dio Plus hier heel goed te ontvangen. 
Soms luister ik er heel eventjes naar. 
Ten eerste luister ik alleen maar naar de 
319 of 272 en ten tweede is Plus in strijd 

met mijn politieke overtuiging: Alles 
wat Frans of Waals is buiten ... Inmiddels 

is Radio Mauritius op komst. Ik ben be
nieuwd wat dat gaat worden. Hopelijk houdt 

men het langer uit dan in 1979. De 27 mC ... 
is ook al vrij, ook al een 'Plus' punt. 

Als ik een auto heb zet ik er ook een bak-

. je in. Daarvoor moet ik eerst nog mijn . 
rijbewijs halen, maar of ik evenveel ge
luk als Rob Hudson zal hebben valt nog 
te zien. Tot slot behoor ik ook tot de 

slachtoffers wiens tv's avonds door de 

CB wordt gestoord, maar daar trek ik 
mij niets van aan. Op de BRT TV is niets 

bijzonders en Nederland kunnen we hier 

niet ontvangen o~dat we nog niet op de 

kabel zijn aangesloten. 

Marleen Wouters, 
Nossegem-Zaventem. 
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De oplossing van de laatste prijspuzzel 
was MAR C I NFO R MAT I E. 

Ondanks dat wij een kleine fout hadden 

gemaakt in de opgave zijn er toch veel 
goed oplossingen binnengekomen waaruit 
wij drie winnaars hebben getrokken. 

Drie singles gaan naar: Peter Gras uit 
Leeuwarden. Twee singles gaan naar: 

M. Lont uit Vianen. Eell single gaat naar: 
M. Hobbelen uit Eindhoven. 
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Natuurlijk uit Japan. 

Een MARC CB zendontvanger die uitblinkt door zijn grote betrouwbaarheid. kan 

heel m akke lijk in auto. boot of caravan gemonteerd worden. Door zijn grote 

• • 

bereik is hij geschikt voor probleemloos zenden en ontvangen op de 22 FM kanalen. 

H et apparaat is standaard uitgerust met een elektronische PLL frequenti e 

synthesizer. en voorzien van alle technische snufjes die biJdragen tot een vergroot 

~\.'br uik s ~emak. Voor de kanaaluitlezing is het apparaat uitgevoerd met een 

d igitale indicatie. De kanalen zijn in beide richtingen doorlopend instelbaar. 

D \.' ing<Ybouwde S WR meter zorgt voor aflezing van het ontvangsignaal o f 

/.\.' n c.I Vl' r1l1 og en. 

I )c' M ultiT ech MS 2 11 is bovendien voorzien van draairegelaars voor ruisonder

d!ukkillg (squelch ). geluidssterkte. regelbare oversturings begrenzing (RF gain) en 

re~e lb are rni crofoongevoeligheid (mie. gain ). en een speciale spraak -luidspreker 

voor eer, duidelijke verstaanbaarheid. De bijbehorende dynamische hand

micro foon hee ft een pro fessioneel spiraalsnoer en is voorzien van een 

Nild/ ontvang toets. M et de ingebouwde fijnafstemming (delta tune) kunt u ook 

k<l 1l2\len o ntvangen die niet geheel zuiver op de frequentie uitzenden. 

Dl' MultiTech MS 2 11 is verder voorzien van tuimelschakelaars voor toon

re~e lin g. emergency channel. aparte luidspreker en verlich te functie indica toren 

voor zende n en on tvangen. 

De mobielset word t compleet geleverd met voedi ngskabel en montage beugel. is 

voorzien van aansluitingen voor voeding (12 V ). antenne en extra luidspreker. 

H et appa raat kan met de PA sc hakelaar ook gebruikt worden als microfoon 

vers terker. • 

Impo rteur Electronics Nederland bv. Tijnmuiden 15/1 7/19. Amsterdam Sloterdijk. 
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