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In de Scandinavische landen zijn er
verregaande plannen om een eigen satelI iet in het komende decenium in de lucht
te brengen en wel een die 7 televisiekanalen en 11 radiokanalen zal bevatten.
Nordic-Satell iet kan wel als een uniek
projekt worden gezien. De meeste satellieten welke zijn gelanceerd of nog gelanceerd moeten worden zijn eigendom van
één of twee Staten; in het geval van de
Nordsat gaat het om een projekt van 5
onafhankel ijke Staten. De uitzendingen
zijn gepland voor Noorwegen, Zweden, Denema rken, Fin 1and, IJs 1and, Groen I and en
de Faroë eilanden. De 5 Nordsat landen
hebben een gel ijke sociale en kulturele
achtergrond. Op verschillende gebieden
bestaat er al jarenlange samenwerking in
zeer nauw verband. Nordsat zal zeker in
de toekomst voor verbreding van deze samenwerking zorg dragen. Aanvang 1975 werd
er al een commissie samengesteld met als
opdracht de mogel ijkheden van een toekomstige satell iet te bekijken. In juni 1977
adviseerde de commissie over te gaan tot
uitgebreide discussie in de 5 landen omtrent het rapport welke de commissie had
samengesteld. Na adviezen van zo'n 500
verschil lende instanties en autoriteiten
te hebben ontvangen ging men opnieuw van
start om te komen tot een eindrapport
welke in oktober 1979 werd voorgedragen
aan de gemeenschappel ijke ministerraad
van de Nordic landen. In dit rapport is
een duidel ijke onderverdel ing gemaakt
naar de volgende aspekten: kulturele,
pol itieke, topografische, financiële en
programma-technische. Specialisten in de
verschil lende aspekten kregen de opdracht
de verschillende onderdelen verder uit te
werken. Gedurende de winter zijn de diverse sub-rapporten behandeld in de diverse Nordic landen. Tussen de 300 en de
400 verschillende instanties hebben nu de
mogelijkheid om te reageren op de voorgestelde plannen. Gedurende de komende
winter zal een eventuele besl issing worden genomen door de Nordic landen.
Drie dingen zullen nodig zijn als de mensen in het Nordsat gebied de programma's
wensen te ontvangen. Er zullen vertaal
afdelingen moeten komen die de diverse
programma's gaan vertalen; ook zullen er
aanpassingen moeten komen voor de tv toestellen die in de huiskamers staan opgesteld en er zullen speciale ontvangstantennes moeten komen. Tevens zullen er in de
Nordiclanden grondstations moeten komen
die de programma's naar de satell iet zullen moeten uitzenden. Zowel de Europese
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als Amerikaanse ruimteindustrie hebben opdracht gekregen te onderzoeken welke sateil iet voor dit doel het meest geschikt
is. Men zal, nadat de satell iet de lucht
in is gebracht een experimenteerperiode
van 10 jaar instellen op de technische
mogel ijkheden van de Nordsat te beproeven.
Hierna zal de satell iet eventueel geheel
funktioneel worden. Al eerder sneden we
het topografische aspekt aan. Voor die gebieden waar direkte ontvangst niet mogeI ijk is zullen grondstations het ontvangen
signaal moeten versterken en door moeten
geven aan de huizen via kabelnetten. Dit
zal trouwens slechts 3% van het gehele
ontvangstgebied zijn. Individuele ontvangst is alleen mogel ijk door een ontvangstschotel en een decoder. In de meeste woonqebieden in de Nordic landen is al centrale ontvangst mogel ijk of is het gepland
voor de satell iet de lucht in gaat. De
meest belangrijke reden van de Nordsat is
van kulturele-pol itieke aard. Distributie
van de programma's van de diverse aangesloten landen d.m.v. de Nordsat zal geheel
voldoen aan de door de landen gevoerde po1 itiek. Ook bestaat er een grote emmigratietrek over elkaars grenzen en is het dus
belangrijk dat b.v. de 200.000 Finnen in
Zweden op de hoogte bi ijven van datgene
wat in hun geboorteland gebeurt.
Voor de landen betekent dit natuurl ijk een
grote expansie in hoeveelheid en variëteit
in programma's. Het aspekt reklame via de
radio en televisie is ook reeds besproken.
(tot nu toe alleen toegestaan in Ijsland
en Finland) Dit onderwerp is echter verdaagd tot het moment van definitieve besi issing over het wel of niet doorgaan van
het projekt. Zodra er meer bekend is, en
dat zal zeker nog een jaar duren, brengen
we U op de hoogte.
Hans Knot.
CBC/TCTS SATELLIETOVEREENKOMST ROND
Een langtermijn kontrakt voor de huur van
satellietl ijnen is getekend door de Canadian Broadcasting Corporation (CBC) enerzijds en de Trans Canada Telephone System (TCTS) anderzijds. Het kontrakt heeft
een duur van 10 jaar en geeft de CBC de
mogel ijkheid 5 kanalen te gebruiken van
de Telesateil iet Anik BI, de eerste satelliet welke tegel ijkertijd het engelse en
franse netwerk in geheel Canada kan voorzien van programma's. Ook zullen er zgn.
close-circuits worden overgestuurd door
Anik BI, zodat de programmamakers van de
diverse stations eerst de programma's
kunnen bekijken alvorens ze worden uitgestraald.
3

1 mei j.l. beeindigd, zodat deze zender
nu alleen nog dienst doet als zender voor
Hilversum 3 en Radio Oost.
PLANNEN RADIO STAD VOOR HELE PROVINCIE
.
STAD radio Amsterdam zal als regionale zender voor de hele provincie Noord
Hol land moeten gaan functioneren. Omdat
er door het rijk maar gelden voor één
In deze Freewave andermaal een spotlight
zender beschikbaar wordt gesteld wil het
op de karrière van een der 208 jocks die
prov inciaal bestuur een zender met één
nog steeds voor het station werkzaam is.
bestuur, één hoofdredacteur, maar daarMark Wesley's karrière begon toen hij
naast wil men ook een aantal regioredakin een band speelde. Zijn manager was
ties vormen. Op deze wijze denkt men de
betrokken bij het piratenprojekt Radio
verschillende streken van de provincie
Invicta, die echter weinig kans van slatoch met een eigen programma te kunnen
gen had. Mark luisterde altijd naar de
bestrijken. Binnenkort zal over l eg op gang zenders Caroline e n London. Een ander
kome n, waarbij volgens GS van Noord-Holprojekt "Radio Essesx" startte en de manager van de band, Rusty Allen, werd beland de huidige organisatie van Radio
Stad als voorbeeld genomen kan worden. GS
noemd tot programma-coördinator.
zeggen hun besl issing voor een regionale
Daar Mark uit Southend kwam en Essex
omroep noodgedwongen te hebben genomen als eenlokaal station zou worden vroeg Rusty
gevolg van het besluit van de Tweede Kamer hem mee te gaan naar het fort om diensten
omtrent financiering Regionale Omroepen.
te gaan draaien als deejay. Mark Wesley
Het toen vastgestelde systeem, waarbij be- was daarmee de eerste stem die ooit via
halve de lui steraars ook het Rijk, de pro- het station gehoord werd. Zonder een spat
vincie en eventueel de gemeenten moeten
ervaring begon Mark er zijn karrière.
gaan bijdragen vinden de G.S. al les behal- Echter meer mensen bij het station hadden
ve gelukkig. Ook is men ontstemd dat de
geen ervaring op radiogebied.
provincie Zuid Holland bijdragen krijgt
Zo presteerde men het de testprogramvoor 2 regionale omroepen. De regering
ma's uit te zenden met één draaitafel en
heeft geen bezwaar tegen 2 regionale oméén microfoon. De zes deejays mochten om
roepen maar z?l slechts voor 1 bijdragen.
de beurt een zinnetje uitspreken waarin
RADIO STAD IN DISCUSSIE OVER 30 APRIL.
vermeld werd dat men luisterde naar testHet Dagelijks Be stu ur van Radio Stad
uitzendingen van Radio Essesx via de 220
za l op 4 juni een uitgebreide discussie
meter . Duidelijk een zeer saaie periode.
houden over de reportages welke door RaEr waren s l echts enkele technici aanwezig
dio Stad in samenwerking met de VARA op
en het eten koken e.d. moesten de deejays
30 april zijn gemaakt.
er ook nog bij doen. Periodes van tien
weken onafgebroken op het fort werden als
ZENDERWIJZ IGINGEN REGIONALE RADIO.
normaal beschouwd. Velen verl ieten het
De uitzendingen van Radio Fryslän
station, onder wie Rusty Allen die proworden sinds 1 mei j. I. voorafgegaan en
grammaleider werd bij Radio 270 en andergevolgd door de programma's van Hilversum
maal was het Rusty die Mark vroeg om mee
3. Dit geldt ook voor ladio Noord. Bovente gaan naar dit nieuwe station voor de
dien zijn de programma's van Radio Noord
kust van Scarborough. Mark werkte gedunu uitsluitend via de regionale FM zender
rende zes maanden bij 270 in de plaats
in Smilde te beluisteren. De uitzendingen
van Paul Burnett, die na enkele weken
van Hilversum 2 via de steunzenders op de
naar Manx Radio was vertrokken.
FM band zijn komen te vervallen. Deze
Mark stelde na vijf maanden een tape
steunzenders in Hoogezand, Hengelo en in
samen van alle door hem gemaakte commerHulsberg zenden met ingang van 1 mei j. I.
cials en stuurde die op naar Mr. Shields,
uitsluitend het programma van Hilversum
directeur van Radio Scotland. Gevolg:
3 uit. Dit geldt ook voor de FM zenders
zijn derde piraten-job. Bij Radio Scotin Irnsum en Smilde, die buiten de uitland bleef Mark tot 14 augustus 1967, de
zenduren van Radio Noord en Radio Fryslän
dag dat het station de ether verliet.
in plaats van het programma van Hilversum
2 nu alleen het programma van Hilversum 3 Zoals velen werd ook hij op die dag werkloos. De pen werd het volgende doel. Mark
doorgeven. Eveneens met ingang van 1 mei
begon songteksten te schrijven, die hij
j.l. i s de FM zender i n Hoogezand bu i ten
verkocht aan lokale groepen en zangers.
bedrijf gesteld, omdat de uitzendingen
Hij richtte CAT (Creative Audio Technivan radio Noord sinds oktober vorig jaar
ques) op, die na enkele maanden al weer
door de nieuwe zender Smilde is overgenowerd stopgezet wegens financiële tekorten.
men. De uitzendingen van Radio Noord via
Nadien volgde een baantje als plugger bij
de FM zender Markelo zijn met ingang van
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Acuff Rose Music. Inmiddels was het 1968
geworden. Door zijn baantje als plugger
kwam hij in kontakt met veel mensen van
de BBC en op een dag vroeg een der producers hem of hij geell belangsteIl ing had
om het programma "The Radio One Club" te
gaan presenteren. Mark's interesse hiervoor was uiteraard groot en als soort
van bijverdienste ging hij zei f platen
produceren en bouwde een eigen geluidsopnamestudio in Southend. Hier werden
demotapes opgenomen van l~kae
artiesten
e n het was in 1970 dat Mark een telefoontje kreeg van Roger Day met het verzoek
het team van het nieuwe station RNI te
gaan aanvullen. Mark ziet achteraf deze
periode als een mislukking. Er waren volgens hem te veel programmaleiders op het
station, teveel egotripperij en te weinig
programmamakers. Direkt na de closedown
in het jaar 1970 vertrok Mark naar Radio
Luxemburg, waar hij sindsdien een van de
meest vertrouwde stemmen is geworden en
geb I even.
. Hans Knot.

lOOOxLangs de Lijn
Op zo ndag 27 apr i 1 j.l. klonken om 14.
02 uu r plots oude spor t reportages doo r de
ether v ia Hil versum 1. Het betrof een coulage van oude fragme nten u i t de gesch i eden i s van 1000x 'Langs de Li jn', het sportprogramma van de NOS. Voor Freewave aanleiding in het kort iets over Neer l ands
meest beluisterde programma naar de lezer
te brengen. De eerste uitzending van dit
proqramma vond plaats in januari 1967 a l s
gezammelijk sportpro')ramma van de toenmal ige Nede rl a ndse Rad i o Un ie . Voor hee n ha dde n op zonda g de AVRO, KRO e n de VARA ee n
e ige n s po rt programma . In 1970 ve rhui sde
Langs de Li jn va n Hilver s um 1/ 2 naar het
3e net , wa arn a vo r ig jaar apri 1 in he t
kader van de zenderkleuring het programma
ter ugkeerde op Hi lve rsum 1. Was er eerst
all ee n op zonda g een' Lang s 'de 1 ijn', nu
z ijn e r ook programma' s op de woensd ag e n
de zaterdagavond. In totaal heeft men voor

.

dit programma 9 uur zendtijd uitgetrokken.
De zondagmiddag uitzending is het best beluisterde programma op Hilversum 1 en tevens het best beluisterde sportprogramma
op de radio. De woensdaqavond uitzending
is het best beluisterde avondprogramma van
de Nederlandse radio. Voor het produceren
van het programma heeft de NOS 9 mensen in
vaste dienst. Verder wordt op de uitzendingen een beroep gedaan op sport redakteuren in vaste dienst van de omroeporganisaties en free-lancers. Gesteld kan worden
dat er tijdens een 'gemiddelde' uitzending
op de zondagmiddag, met inbegrip van de
PTT mensen en de onmisbare NOS technici
zo'n honderd man direkt voor het programma
in de weer zijn. De basisformule voor de
sportuitzending is in de loop de jaren
vrijwel on~ewijzgd
gebleven: sportreportag
~:
afgewisseld met 1 ichte muzi e k en
berichten. Het programma wordt zoals bekend gepre senteerd doo r Koos Pos tema en
Willem Rui s . Willem werkt al 9 jaar aan
het programma mee, terwijl Koos Pos tema
in 1978 Tom Blom opvolgde. De muzieksamensteli in g is in handen van Herman van der
Velden. De eindre daktie van 'Lang s de Lijn'
is in hande n va n Rob va n de r Gaas t di e
na de komende Olymp i sche Spe l e n he t programma gaat verlaten. Ro b vo lgd e in 19 75
Roei Renq~rs,
na zijn over l i jden, op.
Rob van der Gaast wordt b i jgestaa n doo r
Jaap Hofman, die sinds 1974 bij de NOS
werkzaam is. Producers van het programma
of onderdelen daarvan zijn Jan Venema en
Hans van de r Sluis. Voor de produktie van
grote sportevementen zoals de jaarlijkse
Tour de France en de Ol ympisc he Spe l en
heef t me t de besch i kk i ng ove r de producer/reg i sse ur Geo r ge To r, di e voorheen
werk zaam was bij de KRO.
Han s Kn ot .
Pi cca di 1 Iy Rad i o in Man ches t e r had e e n
kwa r t pag ina adv e rt e nti e in het Amerikaanse
radi omagazin e e n muz iekmagazine Billboard
waarin me n vroeg om ee n Amerikaanse deejay we lke ge dur end e een periode wil werken
voor deze Engels e commerciële zender.
5

ZIEKEnomROEPEn
In EUROPR
RADIO IN DE KOEPELGEVANGENIS IN ARNHEM.
Zaterdagmiddag, een met radio·apparatuur volgestouwde cel in de Arnhemse
Koepelgevangevis. Noortje Knappe van de
Ziekenomroep Elisabeth uit Tilburg presenteert een intern verzoekplatenprogramma voor de ongeveer 100 gedetineerden. Een unicum voor Arnhen en Nederland.
Twee uur excact kl inkt de tun'e , "Hallo
jongens, dit is het programma "Verzoekjes onder de Koepel", ik hoop dat juli ie
vandaag weer een
boel plezier zult
beleven aan mij en
f00
0
het programma. Het
lAJ
eerste verzoekje
komt van Leslie uit
zaa I 19. Hij wens t
alle kleurlingen
hier in de koepel
sterkte, want die
hebben het erg
moeilijk. Hier is
Bob Marley met No woman no cry". Gejoel
vanuit de cellen, gebons op de deuren.
Een bewaker zegt: "Dat is nog niets,
moet je maar eens met 'Oud en Nieuw komen
dan is het écht een hels kabaal".
Intussen gaat het plaatjes draaien gewoon
door. Rustig, geroutineerd en voorzien
van een opbeurend woord voor elke gedetineerde, draait Noortje de muziek aan
elkaar. Eric Burdon, aangeboden door Mr.
Crazy uit cel 81 voor alle jongens in de
koepel. De plaat Veenhuizen, de Nederlandse versie van San Quentin, van Gert
aangeboden aan Jan, die spoedig naar
Veenhuizen vertrekt. Het volgende verzoekje: "Een gedetineerde schrijft, en
ook al gaan de dagen i,ier niet snel,
toch achterhalen we het wel. Een ander
"I k wi lde Hot shot van Herman Brood aanvragen omdat ik het werkelijk nodig heb.
Noortj e Knappe: "Twee j aa r ge I eden
heb ik hier voor de ziekenomroep een
hele dag opnamen gemaakt. Daardoor heb
ik de goede kontakten met de direktie
van de Koepel gekregen. Een aantal maanden geleden heb ik direkteur Saaitink
dan ook een keer te gast gehad in een
beroepen-kwis in een programma voor de
ziekenomroep. Daarna is bij mij het idee
geboren om eens wat terug te doen voor
de mensen in de Koepel. Een verzoekplatenprogramma. We hebben toen stencils
uitgedeeld, waarop de gedetineerden hun
verzoekjes konden invullen en nog wat
a ndere dingen, zoals waarom ze speciaal

die plaat wilden horen en voor welke
andere gedetineerden. We hebben toen
veel reakties gekregen en zijn van start
gegaan. Ook hebben we andere tehuizen
aangeschreven . Neem nu bijvoorbeeld Breda
het lijkt mij sterk dat daar geen ziekenomroep is die iets dergel ijks wil doen
voor de gedetineerden". Regelmatig worden
de verzoekjes tijdens de uitzending per
luchtpost naar beneden gestuurd doormiddel van touwtjes met wasknijpers eraan.
Het programma loopt vele uren uit en om
half negen in de avond is het gedaan.
Noortje heeft 150 gulden mogen innnen van
de gedetineerden voor het werk, een bedrag
wat zijn op haar beurt weer zal afstaan
aan de Ti lburgse ziekenomroep. Buiten haar
opmroepcel neemt Noortje tenslotte afscheid van haar luisteraars zodat ze ook
nog een glimp van haar kunnen opvangen,
nadat ze al vele uren naar haar warme
stem hebben kunnen luisteren.
Noor, ga door!
THEO REITSMA BESTE SPORTVERSLAGGEVER.
Theo Reitsma, sportverslaggever bij de NOS, is
uitgeroepen tot de beste
verslaggever op het gebied
van sport in het jaar 1979.
Bij deze uitverkiezing behoort
een gouden ring die hem op 7 juni in Uden
zal worden uitgereikt. Hij heeft de
onderscheiding te danken aan een selectie commissie bestaande uit Dick van Rijn
(ex-AVRO verslaggever) Jacob Sikken (oud
trainer KNAU) en Martin Swinkels (zwemtrainer). Vorig jaar werd de ring aan
Heinze Bakker toegekend.
NEDERLAND OP KOP MET KLEURENTELEVISIES
In geen enkel land van de Europese
Gemeenschap is het bezit van kleurentelevisi es zo groot als in Nederland. Een
conjuctuuro nderzoek onder consumenten
heeft volgens CBS als uitkomst opgeleverd
dat in ons land 67,8 % van de huishoud e ns
een kleurentelevisie heeft. Dit hoge percentage wordt alleen benadert door WestDuitsland met 65,1 %. Daarna volgen Denemarken en België met 58 en 54,4 %. In de
overige landen is de kleurentelevisie
veel zeldzamer. In Frankrijk en Engeland
heeft slechts ongeveer 36 % een kleurentelevisie, in Ierland 31,6 % en in Ital ië
20,9%. De opmars van de kleurentelevisie
in Nederland is vrij snel gegaan. In 1972
bezat nog maar 13,6% een kleurentv. In
1975 35 %, 1978 60,3 % en in 1979 67,8%.
AMERIKAANS BEDRIJF WIL TV RECHTEN.
Een Amerikaans bedrijf zou het voornemen hebben de tv re c hten te kopen van
belangrijke Europese Sport evenementen
6
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om zodoende reklame te kunnen ronselen
voor deze evenmenten bij bedrijven in
Amerika wiens handelswaren ook in Europa leverbaar zijn. Daarna zouden de
programma's door verkocht worden aan de
diverse televisiestations in Europa.
Volgens goed ingel ichte bronnen heeft
het Amerikaanse Bedrijf Rob van der
Gaast (NOS Langs de Lijn) benadert om
het een en ander op poten te zetten in
Europa. Vooral met het oog op de komende satell ieten ziet het Amerikaanse bedrijf een grote toekomst voor de reklamewereld op sportgebied.
VREES VOOR JAPANSE KLEUREN TELEVISIE'S
De Europese fabrikanten van kleurentelevisies hebben de Europese Commissie
gevraagd maatregelen voor te bereiden tegen een dreigende invasie van goedkope
Japanse kleurentelevisie's in de komende
jaren. Volgend jaar lopen een aantal octrooien in Europa af, waardoor de Japanse
fabrikanten in staat zijn om voor het
eerst grootbeeldtoestellen op de markt te
brengen in Europa. De Europese tv makers
zeggen dat zij nog niet tegen een dergelijke concurrentie zijn opgewassen. Zij
willen zichzelf rustig de tijd gunnen om
in eigen huis via omvormingen orde op
zaken te stellen. Sommigen denken daar
zo ' n 7 jaar voor nodig te hebben. Zolang
zou de Japanse invoer aan banden moeten
worden gelegd. Men overweegt binnen de
commissie een gesprek aan te gaan met de
Japanse autoriteiten om te komen tot een
vrijwil I ige beperking van de kant van de
Japanse leveranciers aangaande de export
van grootbeeldtoestellen naar Europa in
de komende IQ jaar.
4E ENGELSE TV NET IN 1982 OPERATIONEEL.
Eerder berichtten wij U over de plannen van een 4e Engels TV net welke zou
worden gerund door de ITV. Onlangs is nu
bekend geworden dat mede door de bezuinigingen van de Engelse regering inzake
omroep, besloten is het parlement niet
eerder dan begin 1981 een beslissing te
laten nemen omtrent dit nieuwe tv net.
Wanneer men tot insteIl ing van een 4e
tv net komt dan zal de ingebruikname niet
eerder dan in november 1982 plaatsvinden.
Drie grote Engelse reklamebureaus hebben
inmiddels kritiek geleverd op de plannen
van de regering en wel omdat men van plan
is de ITV2 hoofdzakel ijk te laten financiëren door de programmamaatschappijen
van de ITVI. De ITVI programmamaatschappijen zouden 80 mi ljoen pond per jaar
moeten bijdragen. De programmamaatschappijnen moeten voor de nieuwe contracten
met de IBA voor ITV 1 bijna het dubbele
betalen als voorheen. Dientengevolge zal
het voor ve l e adverteerders in de toekomst

oninteressant worden om te adverteren
daar het in vergelijking met andere media
te duur zou worden. Ook vrezen de reklamemaatschappijen door het vierde tv kanaal (het 2e commerciële net) te weinig
kijkers te krijgen daar de pap verdund
wordt door 4 zenders.
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SPECIFIKATIES BIJ DE AANSCHAF VAN
ONTVANGERS.
Iedereen die in radio is geinteresseerd, komt op een gegeven moment voor
de keus te staan welke ontvanger c.q.
tuner aangeschaft moet worden. Wie vandaag de dag een radio- en tv-winkel binnenstapt, wordt overspoeld met een gigantisch aanbod aan ontvangers en tuners.
De keus wordt op dat moment bepaald door
de vraag wat we willen horen. Zo zal de
hifi I iefhebber heel andere eisen stellen omtrent geluidskwal iteit, dan de
radio-amateur die alleen is geinteresseerd in de ontvangst van verre en zwakke
stations. De zogenaamde tuners die in de
handel worden gebracht, zijn niets anders
dan hifi-afstemeenheden, die op een versterker dienen te worden aanges loten.
Dit, omdat de geluidskwaliteit van het
ontvangen signaal door de kwaliteit van
de versterker, èn de aangesloten boxen
wordt bepaald. Voor middengolf ontvangst,
wat bij veel tuners mogel ijk is, is ook
de mate van selektiviteit van de ontvan k
ger van belang voor een geluidskwaliteit.
Het belangrijkste punt bij de aanschaf
van zowel wereldontvangers, als tuners,
is de gevoel igheid. Velen verkeren in de
veronderstelling, dat hoe groter de
gevoeligheid is, hoe beter de ontvangst.
Welnu, dit hoeft in het geheel nog niet
het geval te zijn. Een net zo belangrijke
faktor is de signaal/ruis verhouding.
Een ontvanger kan zeer gevoel ig zijn,
maar daarbij een zeer sterke eigen ruis
produceren, waardoor het ontvangen station niet aan te horen is! Zo kan ook
het omgekeerde het geval zijn: Een uitstekende ruisvrije ontvangst, maar zwakke
zenders zijn niet te ontvangen.
Bij aanschaf van een stereo FM-tuner
dient men er terdege op te letten waar
de gegevens zijn gemeten; bij stereo, öf
bij mono-ontvangst (bij stereo wordt de
signaal/ruis verhouding 10 à 12 DB slechter). Bij aanschaf van wereldontvangers,
moet men ook de spiegel-onderdrukking in
de gaten houden. Bij veel slechte, vaak
onselektieve ontvangers, ontstaan er allerlei spiegel-frequenties op de afstem7

schaal. Deze openbaren zich, als men
zeer sterke zenders ontvangt. Men kan dan
vaak ook op andere plaatsen van de afstemschaal deze zenders nàg een keer vinden.
Vaak zijn hierbij fluittonen te horen,
omdat deze spiegel interfereert met een
ander station dat op de werkel ijke ont- .'
vangst-frequentie werkt. De laatste tijd
zijn er Japanse tuners op de markt verschenen met een drietraps hifi-voorversterker. Hierdoor wordt zéér selektieve
ontvangst op de FM-band mogel ijk.
Bij deze tuners zal men er minder last
van hebben, dat een sterk signaal een
zwakker signaal wegdrukt, dat op een naburige frequentie werkt. Een nadeel van
deze tuners kan zijn, dat de kanaalscheiding, door de hoge selektiviteit,
minder wordt. Bij de huidige toepassingen
van een PLL-decoder, moet minimaal een
kanaal-scheiding mogelijk zijn van 35 DB
bij 1000 Herz.
Louis Stuster.

VARA'S ALL AMERICAN SHÓW.
Toen ik op 26 april j. I. om 15.00
uur begon te kijken had ik wel enig idee
van wat mij te wachten stond, maar
dat men het zo bont zou ma ke n, daar ben
ik zelfs nog van gesc hrokken. Amerika,
hoe is het mogel ijk? Programma's van zo'n
laag kaliber, totaal zonder inhoud, ja
zelfs zonder betekenis, g renzend aan het
idiote en enkel gemaakt om de diverse
reklamespots aan elkaar te plakken. Nu
ben ik echt niet tegen reklame (hoewel
men hi er wel iets te ver ging), zolang
de kwal iteit van de programma's op een
redel ijk niveau bI ijft , wat hier duideI ijk niet het geval was. Akkoord, niet
al les was even slecht, maar het globale
beeld wat bij mij is bI ijven hangen is
vrij negatief. Wat wou de VARA nu eigenI ijk bewijzen? Een waarschuwing aan de
regering wat Nederland te wachten staat
bij het toe l aten van commerciële zenders:
Nonsens natuur I ijk, ik daa g de VARA ui t
het experiment te herhalen, maar dit
maal met de prog ramma's van de Brit se
ITV . Dan merken de kijkers we l dat het
ook anders kan. En zelfs RTL is nog heel
wat beter dan wat ik op 26 april heb gez ien. Ik neem het de VARA wel kwalijk
dat ze de meest commerciële stat ions van
ge hee l Amerika hebben uitgeselekteerd
(ABC en NBC) die ju ist de meeste reklame
voeren; daarnaast zijn er talrijke andere stations en netwo rks die veel minder
of geen reklame voeren en waarbij de kwaI iteit van de programma's veel hoger is.
Denken we aan PBS, Metromedia en de talrijke onafhank e l ijke stations, als ook

de extra-kabel programma's die veel maatschappijen aan hun kijkers (ter betaling)
aanbieden. Sorry, VARA, maar je hebt vele
kijkers een verkeerd beeld gegeven van
de televisie in Amerika. Het is net alsof je een beeld wi I ophangen van het Nederlandse omroepbestel terwijl je all een
maar programma's toont van de EO en de
NCRV. Een duidelijk overzicht van de gemiddelde Amerikaanse programma's was er
niet te zien. Vo l gens mij was het meer
de bedoel ing van: 'Ze willen commerciële
televisie? Goed, dan zullen we ze ee ns
even laten zien wat commerciële tv is.'
Foe i. I k ben nog steeds voor goede commerciële televisie en radio, U ook?
Jean Claude Tackaert.
NOS TELEFOON ENQUETE.
Op zaterdag 19 april werden op verzoek
van de Dienst Televisie Programma's van
de NOS in de wekel ijkse telefoon-enquête
die de NOS afdeling Kijk en luisterond e rzoek uitvoert, enige vragen ge-~
._
steld m.b.t. de op 17 april
uitgezonden documentaire
"De dood van een prinses".
25% van de ondervraagden
had de uitzending in zijn
geheel gezien, 12% de helft
en 15% minder dan de helft.
Di t komt dus neer op een _l....u......\
kijkdichtheid van 37% van
kijkers boven de 15 jaar.
Het oordeel van de kijkers
betreffe nde de inhoud was over
het algemeen 'matig', 19% vond het
de moeite van het kijken waard, 34%
vond dat enigszins, 43 % niet boeiend. Ook
over de informatieve kwal iteit had men
geen gelijke mening: 33 % vond dat het
programma een beter i nzicht had gegeven
in de levenswijzen en kultuur van de
islamitische landen, 45% was deze mening
niet toebedeeld. 15% zat qua oordeel tussen beide meningen in.
Op de vraag of men het
programma werkelijksgetrouw vond: 32 % geen
mening, 35% wel, 20 % enigszins en 12%
niet. De meerderheid van de kijkers (58%)
vond het programma niet kwetsend, 21 %
vond het enigszins en 9% vond het wel
kwetsend. De discussie over het programma
die later op de avond werd uitgezonden,
werd door aanzienl ijk minder mensen bekeken. 7% zag de discussie in zijn geheel,
3% zag de helft of meer en 4% zag minder
dan de helft. Dit komt neer op een kijkdichtheid van 10% van de Nederlanders
ouder dan 15 j aa r. I nm i dde I sis "De dood
van een prinses" in Zweden door de partikul iere organisatie SCAN-video op de
markt gebracht, met veel sukses.
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RADIO.
Hoewel de voormal ige Nederlandse
Radio Unie in 1969 geheel in de NOSstr uktuur is opgenomen, zijn de s poren
ervan nog duidel ijk in het NOS-bedrijf
terug te vinden. De in 1974 nog kleine
a fd el ingen zijn in de loop van vele jaren
uitgegroeid tot grote diensten die een
soms unieke service kunnen verlenen.
ORKESTEN EN KOREN.
Onder de NOS-facil iteiten valt een
groot orkestapparaat dat uit vijf omroeporkesten en een koor bestaat: het Radio
Filharmonisch Orkest, het Promenade-orkest, het Omroeporkest, het Radio Kamerorkest en het Metropole-orkest, waarin
tezamen ongeveer 300 musici werken. Het
Omroepkoor - dat ruim 80 leden telt - is
het grootste vocale beroepsensemble in
Nederland. Naar behoefte kunnen de omroeporkesten en het koor opgedeeld worden
in kleinere eenheden en ensembles. Daar
het grootste deel van de uitvoeringen van
het NOS-muziekapparaat via de radio wordt
uitgezonden - en dus niet strikt aan concertpubl iek gebonden is - hebben de programmamakers relatief veel minder-bekende
en moderne muziek in hun repertoire opgenomen. Naast hun radio- en televisie-uitzendingen treden NOS-koren en orkesten
veelvuldig op in concertzalen, zowel in
Nederland als daarbuiten.
MUZIEKBIBLIOTHEEK/DISCOTHEEK.
Een belangrijke programmafacil iteit
voor de zendgemachtigden zijn ook de discotheek en de muziekbibl iotheek, ondergebracht in het Muziekpaviljoen. De muziekbibl iotheek bevat een unieke verzamel ing
bladmuziek die meer dan 200.000 katalogusnummers telt. Van de belangrijkste
componisten bezit de NOS complete werken.
Uniek is ook het grote aantal partituren,
niet al leen van de zogenaamde "klassieke
meesters", maar ook van de eigent ijdse,
zeer moderne komponisten. De discotheek
van de NOS bevat meer dan een kwart miljoen grammofoonplaten en ge luidsband en.
Deze se rv i ce is si nd s 1976 aanz i en I ijk
uitgebreid doordat het katalogussysteem
met behulp van een computer geheel is
geautomatiseerd. Met behulp va n speciale
lee sap paratuur (viewers) kunnen gebruikers van de discotheek, met name de programmamakers van de diverse zendgemachtigden, binnen enke l e sekonden allerlei
feitel ijke gegeven s verkri j gen over grammofoonpl a ten , "eigen op namen" van de omroep, het historis c h archief enz.

RADIO-TECHNI EK.
Hoewel gerntegreerd in het gehele
facil itaire bedrijf is bij de NOS ook nog
de uit de NRU voortgekomen technische
dienst radio te onderscheiden. Deze houdt
zich niet al leen bezig met het i nrichten
en het onderhoud van de tech ni sche installaties van alle radiostudio's en reportagewagens, maar is ook aktief op het
gebied van research, geluidstechniek en
andere technische zaken. Zo werden de
Nederlandse radiostudio's - en daaraan
voorafgaand uiteraard de radiozenders al in de zestiger jaren voorzien van stereo-apparatuur, terwijl ook meermalen experimenten met quadrafonische uitzendingen werden gedaan. Ook het hoorspel kon
zich - mede door toepassing van radiofonische vondsten en andere technieken ontwikkelen tot het moderne "radio-drama".
Het is duidel ijk dat een nauw samenspel
tussen programmamakers (zendgemachtigden)
en programmatechniek (NOS) veel bijdraagt
tot de kwal iteit van het programma, zoals
dat de ether ingaat.
TELEVISIE-FACILITEITEN NOS.
Ook voor het teleivisiebedrijf van
de NOS geldt dat hierin nog sporen van de
vroegere Nederlandse Televisie Stichting
te herkennen zijn. De NTS begon zijn aktiviteiten in Bussum. De eerste te l evisieuitzending van de Nederlandse Omroep vo~d
plaats op 2 oktober 1951. Ze kwam uit de
"I rene"-studio, een voormal ig kerkgebouw.
De NTS betrok tal van andere "tijdel ijke"
behuizingen in Bussum. In de loop van de
jaren werd de "Vitu s "-studio uitgebouwd
tot het technisch hart en presentatiecentrum van de Nederlandse Televisie.
(In 1971 brandde deze studio geheel af.)
Hoewel vele van de vroegere NTS-gebouwen
nog steeds bij de NOS in gebruik zijn,
werd he t zwaartepunt van de televisiefacil iteiten steeds meer verlegd naar de
"om roepstad Hi lversum".
(wordt vervolgd)
De LP "ZEEZENDERS 1978-1979" is nog
steeds verkrijgbaar en te koop voor 17,50
incl. verzendkosten.
"Carol ine farewell" is de titel van een
si ngl e over de ondergang van de Mi Amigo
op 19 maart jl. Je hoort fragmenten van
Caroline van die dag en de sluiting.
Op de achterkant een selectie van jingles
uit de jaren 1964-1980. Een must voor
elke Caroline-fan. Prijs: 7,50 incl . verzendkosten . Bestellen : STICHTING MEDIA
COMMUNICATIE, Postbus 53121, 1007 RC In
Amsterdam. Postgiro: 4065700.

._._._._._._._._._._. _._ ._._-_._._.
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Bi 11 Bail ey, deejay op WCRI-AM in Scottsboro (Alabama) is door de leiding van het
station ontslagen daar hij een interview
in zijn programma had met de formatie
Blood Sweat en Tears omtrent het nummer
Nuclear Blue s hetgeen op de nieuwe LP van
deze formatie voorkomt.
Toni Tennille, het vrouwelijke deel van
de Captain en Tenni lle, is op 21 apri 1
j. 1. te zien en te beluisteren geweest op
375 stations in Amerika. Dit gebeurde in
een aflevering van 'Mutual Radio Theatre'.
Toni zong niet alleen maar acteerde ook
in deze serie die gaat over het leven in
de prairie.
Ondanks een lager budget voor 1981 wil de
NPR (National Public Radio) een uitbreiding van haar aktiviteiten. Men wil dit
gaan doen door middel van financiering
van de NPR door fondsen en giften.
Jeff Mazzei heeft een baan aangenomen bij
WABC-AM als produktiemanager. Hij werkte
voorheen bij WNEW in New York als deejay.
De plaatselijke kommissie voor mensel ijke
rechten in New York wil stappen ondernemen tegen de leiding van WKTU-FM wegens
discriminatie van 3 blanke deejays. De 3
werden ontslagen en vervangen door 3 zwarte deejays daar de leiding besloten had
'the black audience' op deze manier te
winnen. De leiding van het station weigert
elk kommentaar.
Wanneer WXXX-FM binnenkort in de lucht zal
komen brengt het nieuwe station gel ijk
iets unieks in de gesch iedenis van de Amerikaanse radio en wel vader en zoon tegeI ijk op één station. Sam Lit is programmaleider en doet t evens het lunchprogramma.
Zijn vader staat 3 uur later gep rogrammeerd op WXXX-FM. Vader Lit is bekend geworden als deejay in de eind 50er en begin 60er jaren op WIBG-AM en tevens als
speaker van de wereldbekende Harlem Gl obe
Trotters.
Er is weer een bloeiende handel ontstaan
in radiostations in Amerika. De grootste
omzet bij verkoop van één station betreft
de verkoop van Kl0l-FM in San Francisco

door Jim Gabbert aan Karl El Ier voor het
bedrag van $12 miljoen. Nooit eerder in
de geschiedenis van de FM radio werd er
een dergelijk bedrag neergeteld. Gabbert
startte het station in 1979. Naast Kl0l
bezat hij nog één station in San Francisco en twee in Honolulu welke hij ook alle
3 heeft verkocht. Binnenkort zal hij een
tv station in Sa n Franc isco proberen aan
te kopen.
WABC NAAR DIEPTEPUNT.
De ratings (luistercijfers) in New
York over de eerste 3
maanden van 1980 zijn
bekend geworden. Hieruit blijkt dat het ABC
network een gevoel ige klap heeft gekregen
Het ééns meest populair e station van geheel Amerika (WABC) duikelde van de vijfde naar de veertiende plaats in haar
regio. Het station moest zelfs drie talkformat stations voor lat en gaan.
40 radio syndicate firma's hebben in Los
Ang eles de Association of Independent
Radio Producers opgericht om zodoende tot
samenstelling te komen van regels voor de
syndicateprogrammes. Hoofddoel is een gezammelijk standpunt te bereiken wat betreft de standaard van de programma's.
De leiding van de Association bestaat ondermeer uit: Harry O'Connor (O'Connor
Creative Service) president; Bo Donovan
(Tuesday Productions)vice-president; Tom
Rounds (Watermarks) secretaris en Harvey
Mednick (RKO Radio Productions) penningmeester.
Hans Knot.

._._._._._._._._._._._._._._._._-_.
TE KOOP AANGEBODEN: DISCOBAR VAN DE
UNIQUE DRIVE IN SHOW UIT AMSTERDAM!
Deze discobar (op statief) bevat:
1 Teisco 8 kanaais PA-mixer (stereo)
2 Barthe-Rotofluid snelstart draaitafels
(fader-start)
2 Novanex 100 watt versterkers
met bijbehorende boxen.
1 drie kanaais 1 ichtorgel
2 1 ichtzuilen op stat ief
(v90r uitlichting discobar)
1 platenkist (zonder platen) voor
ongeveer 2000 platen
1 Elektro voice microfoon
(deze zingt niet rond)
En natuurl ijk alle bijbehorende din-,
speaker-, 1 ichtsnoeren.
PRIJS: 14000,- KOMPLEET. Het geheel kan
in een VW-busje worden vervoerd. Alles
verkeert in optimale staat. Voor nadere
informatie kan je na 18 uur bellen:
02990 - 34216. Schrijven kan ook via het
Freewave-adres in Amstelveen. Postbus 339.

._-_._._._._._._._._._._._._._._._10
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Bevoorraders van :-:
Radio Mi Amigo
op het bankje
lucht uit

~.
'genaar piraten_
zender: Ik was
het allang zat
, ... <-_ .

31-7-1978: Op een bijeenkomst van be langh e bbenden in Parijs hebben Sylvain Tack en
Ronan O'Rahilly, volgens het Algemee n Dagblad, besloten om binnenkort te stoppen
met de uitzendingen van Radio Mi Amigo en Radio Carol ine.
11-8-1978: Tegen alle verwachtingen in is Ferry Eden weer aan boord gekomen.
Tussen 14 en 15 uur prese nteert hij "Tussen Baken en Schi pper".
13-8-1978: Mike Stevens, Martin Fisher en Richard Thompson aan boord gekomen om
Stevie Gordon en Brian Martin af te lossen.
14-8-1978: Ferry Eden heeft alweer de namen van de programma's veranderd. "Hallo Hier
is Mi Amigo heet weer "Ook Goeiemorgen deel 1" en "Bakboord" is weer "Stuurboord
deel 2". Radio Caroline herdenkt in de avonduren de zeezenders die 11 jaar geleden
uit de lucht gingen.
15-8-1978: De Hosanna van G. Ackx komt om 7.30 uur langzij om de MV Mi Amigo te
bevoorraden. Nadat de tender om 11 . 15 uur is vertrokken komen de deejays tot de
ontdekking dat de heer Ackx en zijn bemanning het stuurwiel, kompas en koperen
thermometer van de MV Mi Amigo hebben gestolen. Via de kortegolf proberen de deejays
kontakt te krijgen met land om de organisatie op de hoogte te stellen van dit misselijke voorval, maar de verbinding kwam niet tot stand.
19-8-1978: Er is geen Belgische tipparade aangekomen.
Johan Visser vult de uren met een prima "Visserslatijn"
20-8-1978: Ook geen Belgische hitparade, dus Meneer Visser wederom met "Visserslatijn"
23-8-1978: Radio Mi Amigo verdwijnt om 9.55 uur uit de lucht wegens zenderstoring.
Om 18 . 15 uur is er weer signaal vanaf de MV Mi Amigo en gaan de programma's verder.
27-8-1978: Roger Matthews en Martin Fisher van boord af. Tom Hardyen James Kay aan
boord gekomen om samen met Stevie Gordon de Caroline-uren te presenteren.
31-8-1978: Radio Mi Amigo laat de hele dag oude fragmenten van Veronica, Atlantis
en RNI horen. Tussen 14 en 15 uur presenteert Johan Visser een special over Radio
Veronica en tussen 15 en 16 uur presenteren Radio News-medewerkers Werner en Peter
Hartwig een special over Radio Noordzee Internationaal.
5-9-1978: Theo Dencker brengt een bezoek aan de MV Mi Amigo om foto's te maken.
6-9-1978: Johan Visser viert vandaag zijn verjaardag.
11-9-1978: Vandaag is . Ferry Eden jarig. Door de storm (west 8) is er nog geen tender
geweest en worden de Playa-programma's van Haike Debois en Ton Schipper door Johan
Visser, Ferry Eden en Marc Jacobs live overgenomen.
12-9-1978: Om 14 uur arriveert er een kleine tender uit Engeland met vlees, banden,
sigaretten en een paar flessen drank aangeboden door Dominee Toornvliet.
In Brugge zitten vandaag weer twee reders en een aantal matrozen op de korrektionele
beklaagden-bank voor het bevoorraden van de MV Mi Amigo. Ook twee adverteerders
worden ter verantwoording geroepen. Hugo Meulenhoff en Frank van der Mast worden bij
11
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stuurwiel en kompas dat op 15- -1978 door de
vanaf de MV Mi Amigo (foto: Rob Hudson).

gestolen

J

Close-up van het gestolen kompas (foto: Rob Hudson)
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verstek veroordeeld tot ieder een boete van 800 gulden. Ee n speciaal daartoe opgerichte BOB-coördinatie commissie doet op 49 plaatsen in Vl aa nderen huiszoekingen bij
Hl Amigo-adverteerders en anderen die e r ook maar iets mee te maken zouden kunnen
hebben. Bij de Mi Amigo Fanclub in Wevelgem houdt de BOB zich bezig met het in
beslag nemen van 5000 stickers en de ledenlijsten.
18-9-1978: De Belgische krant "Het laatste nieuws" meldt dat op 3 oktober "Radio
Hollandia" van Joost den Draaier, Jan van Veen, Will Luikinga en Tony Berk met uitzendingen vanaf de MV Mi Amigo zal beginnen. Radio Mi Amigo zou naar een andere
frequentie verhuizen, want Radio Hollandia zal op de 319 meter uitzenden.
21-9-1978: De Carol ine-ploeg is gewisseld. Richard
Thompson, Tom Hardy, Mike Stevens en James Kay afgelost door Peter Chicago, Stuart Russeli, Samantha Dubois (na 2 jaar weer eens aan boord) en
Roger Matthews. Carol ine vanaf vandaag om 2 uur
's nachts uit de lucht. Mi Amigo begint om 7.30 u.
23-9-1978: Nieuw record voor Johan Visser. Hij zit
vandaag precies 85 dagen aan boord, record was 78.
25-9-19 78: Om 6.30 uur komt de Hosan na va n de heer
Ackx de MV Mi Amigo bevoo rraden, hi j had de br utaI i t e it om de voet va n het kom pas t e vrage n! Toe n
de deejays dat wei ge rd e n, goo id e hi j de t rosse n
l os en dreigd e de MV Mi Ami go t e rammen to t het
schip zou zin ken . Pet e r Chi cag o belde direk t de
kustwacht om stand - by te bi ijve n . Even late r sch een
Ackx zich bedacht te hebben en kwam terug om olie
voor de generatoren, banden en water af te leveren.
De rest van de morgen probeerde Ackx zich er uit
te kletsen,_ vanwege het stuurwiel en kompas en de
dreigementen van vanochtend. Iedereen aan boord
had hem liever gevierendeeld. Het trieste is echter dat de bemanni ng van de Mi Amigo
hem nodig heeft. Na wat bitsige opmerkingen zijn er geen woorden meer over vuil
gemaakt, de man is het niet waard je druk om te maken. Aldus Marc in 't boord-logboek.
27-9-1978: Samantha Dubois leest om 13 uur het Radio Mi Amigo nieuws.
2-10-1978: Het afgelopen weekend Noord-Oost 7, dus dat was weer schommelen geblazen
waardoor er een scheur in de scheepshuid in de generatorkamer ontstaat. De hele dag
draaien de pompen er wordt er hard geprobeerd om het gat te dichten.
3-10-1978: Er komt een Engelse tender langzij. Stuart Russeli en Stevie Gordon van
boord af. Mike Stevens en Tom Hardy aan boord gekomen. De bemanning van de t e nder
assisteren bij het dichten van het gat in de generatorkamer. Men komt tot de ontdekking dat er nog meer lekken in de MV Mi Amigo zitten, maar met fink pompen redden
ze het wel. Een van de bemanningsleden van de tender (Diek) bi ijft aan boord om de
gaten te repareren .
4-10-1978: 's Avonds is de kleine generator losgebrand en verplaatst, zodat het
grootste gat gedicht kon worden met cement . Nu maar hopen!
7-10-1978: Dick met een kleine Engelse tender van boord ge haald .
16-10-1978: Marc Jacobs vertelt in "Baken 16" dat de berichten in de kranten over
Radio Hollandia op de 319 meter uit de Jucht zijn gegrepen.
20-10-1978: Tussen 11 en 12 uur wordt de laatste "Keukenpret" van Ton Schipper uitgezonden. Ton moet namel ijk in dienst en heeft daarom Radio Mi Amigo verlat e n.
Om 11.55 uur wordt de Mi Amigo tune van Bronx gedraaid en zegt Marc Jacobs: "Wegens
onvoorziene omstandigheden gaan wij nu de lucht uit" .. . . . .. . Het bi ijkt dat ook de
enige generator, die het nog deed, kapot is . Als de generator draait is het -een en
al rook van 01 ie die verbrandt . Om 20 uur Radio Caroline voor 5 minuten in de lucht
om codes door te geven aan de organisatie aan land.
21-10-1978: Rond 21 uur komt een helikopter met zoeklichten bij de MV Mi Amigo voor
kontrole. Aan boord belde men de kustwacht die vertelde de helikopter gestuurd te
hebben, omdat men bericht had gekregen dat het schip zinkende was! Rond 23 uur komt
een kleine Engelse tender langszij om drank te brengen . Deze viel echter in het
water bij het overgeven, erg jammer want er was al niets meer te drinken. De mensen
van de tender vertelden dat het wel meer dan een week kon duren voordat er nieuwe
onderdelen voor de generator zouden komen.
Ton van Draanen/Hans Knot
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2. HET IDEALE RADIOSYSTEEM
Vooraleerst ge ven we ons station een
naam: Teenage Broadcasting Organisation
kortweg TBO. Het radiostation noem ik
Teenage Radio Network, TRN. Je merkt al
meteen de spi itsing radio/televisie.
M'n voorliefde voor Engelse termen zal
juli ie ook wel al opgevallen zijn. Voor
we verder gaan nog deze afspraken:
"networked" is éénze lfde programma over
al Ie zenders,ongeacht hoeveel bronnen
aangesp roken worden; 'I ande I ijk' i s een
apart programma over de Nederlandse en
Belgische zenders; en 'regionaal' is
per zender of combinatie van zenders een
eigen onafhankelijk programma.
Omda t F reewave zowe I i n Be I g i ë a I sin
Nederland verschijnt,laat ik ook de TBO
binnen dit terrein opereren met 2 nationale kernen: één in Oostende (bij mij
dicht bij de deur) ,één in Groningen (bij
de hoofdredacteur), plus per provincie
één regionaal productiecentrum. Alhoewel
TRN (radio) en TTN (televisie) onafhankelijk van elkaar werken,Kunnen ze
toch in hetzelfde gebouw zitten.Akkoord?
Voor TRN voorzie ik 8 geprofileerde
rad i oketens:
•
-TRN I 24 uur licht programma,algemene
informatie,korte nieuwsbulletins,variété,
rechtsreekse konserten (ook pop) en
dergelijke,networked vanuit de twee nationale stations.
-TRN 2 eveneens networked,vanuit de regionale kernen echter,met de nadruk op het
gesproken woord met muziek als bindmiddel.
Kulturele uitwissel ing tussen België en
Nederland,amusement,luisterspelen,echter
weinig informatief dus geen duidingsprogramma's. Zoiets als de Franse stations
dus.
-TRN 3 24 uur popzender,overdag regionaai, 's nachts networked,vanui t de
regionale produktiekernen.Goede muziek,
weinig gesproken woord.
-TRN 4 zwaar informatief: nieuws,duiding
aktual iteiten,phone-in's,debatten en
dergel ijke.Geen muziek.Naar gelang de
inhoud ofwel landel ijk ofwel networked
vanuit de twee landelijke kernen. de
regionale stations hebben hier wel een
functie als 'nieuwsvergaarders'.
-TRN 5 24 uur klassiek,networked van de
landelijke centra.
-TRN 6 is het kultureel/educatief kanaal,
networked, landelijk of regionaal naargelang de inhoud van de programma's. Nadruk
op culturele uitwisseling, regionale
evenementen, lokale inspraak en
dergel ijke.

Alle productiestations kunnen programma's
in dit network stoppen.
-TRN 7 is een 24 uur non-stop muziekprog ramma networked vanuit Oostende of
Groningen,met per zender of combinatie
van zenders toevoeging van korte duidelijk(
informatie. Dit kan zijn:Kulturele evenementen,cinema's,weerberichten,wegeninformatie,tentoonstellingen,lokaal nieuws,
nieuws headlines,tijdsmeldingen en derge I ij ke.
-TRN 8 is het extra kanaal ,waar uitzendingen plaatsvinden,die om diverse
redenen niet op andere ketens konden
worden uitgezonden.lk denk aan rechtstreekse sportverslagen,uitzendingen voor
gastarbeibers of,tijdens vakantieperiodes,
voor toeristen.Wanneer er geen programma's
gepland zijn kan er een 'timer' op uitgezonden worden:zoiets als de sprekende
klok bij de telefoon.De mogel ijkheden
zijn duizendvoudig.
Al deze ketens werken commercieel dwz.
reklame wordt tijdens het programma uitgezonden,los of in blokjes,naargelang .
het keten of de aard van een programma.
Alle reklame gebeurt via het TRN om.
Door het Teenage Broadcasting Advertising
Control ,TBAC,die reklame zendtijd verhuurt,adverteerders aantrekt en reklamespots zelf maakt.De TBAC winsten worden
dan onder de diverse TBO organisatie's
verdeeld.Het TBAC beschikt zelf ook nog
over twee radioketens: TBAC Rl en TBAC ~2.
Zendtijd op deze ketens wordt aan derden
verkocht volgens het Amerikaanse Pay-TV
systeem. Diverse groeperingen,verenigingen,
organisatie's enz. kunnen hiervan gebruik
maken om aldus ook hun stem te laten
horen. TBAC Rl is regionaal voor de plaatselijke groeperingen,TBAC R2 is landeI ijk.Huurprijzen worden zo laag mogelijk
gehouden,studio's en technici kunnen
van het TRN worden afgehuurd.
Een nieuwe omroep is het Educational
Broadcasts Center,EBC,dat instaat voor
de educationele programma's op radio en
televisie en hiervoor op diverse netten
zendtijd toegewezen krijgt.Het EBC onderhoudt nauwe banden met de diverse onderwijsinstanties en werkt op een niet
commerciele basis. Inkomsten worden verkregen door verkoop van programma's en
via het TBAC.Het EBC is in één centrum
gestationeerd,ergens op de grens van
België-Nederland?
We zijn nog niet rdnd: een volgende organisatie is het Teenage World Service,
TWS, een wereldomroep met 3 radiokanalen:
-TWS I is een 24 uur popzender op de
15
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kortegolf naar alle werelddelen uItgestraald . Waarom? Omdat in diverse landen
zo een service nog niet bestaat. Als ik
. bijvoorbeeld naar Frankrijk op va kantie
ga, dan erger ik mij altijd aan de vele
praatprogramma's; ze mogen er natuurlijk
z i Jn , maa r als er geen enkel alternatief
voorzien is da n is het toch maar een
saa i e boel . Vandaar de nood voor een
In ternation aal popsta ti on .
- TWS 2 i s een 24 uur duidingp rogramma
In he t Nede r lan ds, Frans, En ge ls en
Du i t s met a l s doe l e ne r z ijd s buitenl ande rs in te I i ch t en over de diver s e
aspecten van het leven i n de Benel ux.
Een soort reklamezender dus. Naast du idi ng
en cultuur ook muziek en amusement.
-TWS 3 maakt programma's van educatieve,
kulturele, politieke, informatieve of
morele aard voor landen in en rond Europa,
in de landstaal zelf. Zoiets als een
propagandazender maar met de nadruk op het
educatieve. Van deze 3 zenders is enkel
TWS 3 niet commercieel. Het TWS is in één
centrum gestationeerd, en gezien het
educatieve element van TWS 3 is dit bij
het EBC ergens op de Belgisch-Nederlandse
grens. Gezien het karakter van TWS 1 kan
dit kanaal ook best via middengolf of FM
gerelayeerd worden. Om het concurratief
element op te voeren voorzie ik ook in de
oprichting van het Commercial Radio Network, CRN, dat één radiokanaal krijgt en
dat een regionaal programma brengt vanuit
een aantal regionale kernen, onafhankeI ijk van de regionale TRN centra. Vooral muzikaal, middle of the road, maar
ook meer gestilleerde muziekgenres als
jazz, blues, country &western. Daarnaast
ook aandacht voor lokale minderheden.
Totaal: 4 programmamaatschappijen (TRN/
EBC/TWS/CRN) elk onafhankelijk van elkaar
met eigen produktiekernen, en reklame
waargenomen door het TBAC.
Hier komt dan het Teenage Telecommunication Control , TTC, op de" proppen. Het TTC
heeft alle zenders onder controle en staat
in voor onderhoud, reparaties, verbindingen, bediening en bouw van het zendpark.
het TTC is die schakel die fungeert tussen de programmamaatschappijen en de
huiskamer. Het TTC is meteen ook de
controlerende macht die ervoor zorgt
dat de bevelen of besluiten van het TBO,
het beslissend orgaan waar allel stations
onder ressorteren, strikt nageleefd worden. TTC inkomsten komen van het TBAC.
En ziedaar de vol ledige TBO structuur;
maar daarbij is het nog niet ge d a n ~
Naast he t TBO staat het Officia l Broa dcast ing Netwo rk , OB N, met één radi oka na a l
Het OBN is een ve r zam e l ing ómroepen ges teund op politi e- maatschappelijke basi s

(volgens Nederlands model) met vaste
zendtijden vastgelegd door ve rkiezingsuitslagen of populatiegroep. Landel ijk
met inkomsten door het inn en ·van radio
en televisietaxen. Het brengen van
populaire programma's is verboden, daar
dit de taak i s van he t TBO . Eigen dui dingprogramma's en e i gen sta nd pu nten
vormen hie r de hoofdtoon. En t ens l ott e
het Publi c Broad cas t i ng Ne t work, PBN,
hetwe l ke I i ce nt ies kan u i t dele n aa n organ isaties die loka l e rad iostat ions wi llen opzetten . Voo rwaarde i s dat ze
moeten voorzien in een loka l e behoefte
en dat ze geen onder l inge co ncurrentie
mogen voeren. Verder moeten ze binnen
een bepaalde ged ragscode bi ijven, maar
hebben ze verder al l e vrijhe ,i,d van beweging. Het PBN treedt hier op a l s
controlerende macht en kan tegen stations
die deze gedragscode ov~rtedn
sancties
uitvaardigen. Opbrengsten gebeuren door
giften, inzamelakties, reklame en, in
geval van nood, via het TBAC. Elk station
is onafhankel ijk van een ander maar kan
met een ander station samenwerken om
zo mininetworks te vormen. Ik denk aan
religieuze groeperingen, universiteiten,
minderheden zoals gastarbeiders, bejaarden en dergel ijke. Uitgesloten zijn de
politieke groeperingen, daar zij reeds via
het OBN zendtijd verkrijgen. Nog dit:
al Ie OBN/PBN zenders vallen onder het
TTC beheer waarbij deze service gratis aan
de OBN/PBN stations verleend wordt. Bijgevolg moeten deze nu enkel maar instaan
voor eigen studio's en personeel. En ik
geloof wel dat ik hiermede alle takken OP
het gebied van de radio heb uitgesponnen
tot een waterdicht model.
Jean Claude Tackaert.

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

••

ZI ner
Carol ine T-shirts in donkerblauw met
een afbeelding van de MV Mi Amigo voorop
in de maten: small, medium, large en
extra large voor f 20,-- inklusief verzendkosten.
5 prachtige Carol ine stickers (40x9t cm)
voor f 7,50 inklusief verzendkosten.
Bestellen bij postgiro , 491218 t.n.v.:

Postbus 61267, Den Haag .

_._---_._._._._._.-._._._.
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Zo l angzamerhand gaan we weer op naar de
vakantieperiode en daarom in dit nummer
van Freewave iets meer over de verkeersinformatie in Europa. Het is natuurlijk
niet al leen een nationaal probleem maar
ook een internationaal daar er behalve
in elk land zelf ook veel auto's op doorreis zijn van het ene naar het andere
land, De programma's welke over de radio
worden gebracht en wel gevuld met ondermeer verkeersinformatie kunnen daarom
bestempeld worden met 'Doelmatig'.
Er zijn in 13 verschil lende landen uitzendingen waar de luisteraars konstant op
de hoogte worden gehouden d.m.v. onderbrekingen in de programma's dan wel door
informatie in de nieuwsprogramma ' s. Deze
l anden zijn: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, West Duitsland, Ijsland,
Luxemburg, Spanje, Zweden, Zwitserland,
Engeland, Joegoslaviëen Nederland. 13
stations in deze landen hebben een eigen
service hiervoor opgezet, andere stations
doen dit door middel van speciale diensten zoals in Nederland de Rijks Verkeerscentrale in Driebergen. Natuurl ijk zijn
er tussen de diverse stations en landen
kontakten per telex en te l efoon om zodoende de situaties te kunnen doorgeven
om en nabij elkaars grenzen.Ook zijn er
een aantal stat ions die' totaal' programma's hebben voor de weggebruikers (VARA).
Hierin brengt men naast de verkeersinformatie ook ondermeer problemen naar voren
va n het verkeer (nat ionaal en internationaal), nieuws over de autohandel, tentoons t e l I ingen, interviews etc. Er zijn ook
ve r re p l anne n om de samenwerking tussen
de d i verse stat ions uit te breiden, Men
s preek t va n een eve ntu e l e Euro radio d i e
tij de ns de p iek ure n zou moeten ui tze nden.

Tot slo t , de EB U (E uro pea n Broadc a sting
Union) heeft een 2e dr uk in voor bere i d i ng
van de EBU Radio Atlas. Deze a t las i s samengesteld door de producers van de s peciale programma's voor de weggebrui kers.
Hierin informatie over de stations welke
de programma's voor automob il isten uitzenden (tijden, frequent jes, lokatie zenders etc.) Verder adressen van hulpdiensten welke gebeld kunnen worden b ij autopech. EBU adres: P.O. Box 193, CH, Geneva, Switserland. Veel succes tijdens de
rit in de komende vakant ieperiode.
Hans Knot.
"'" GER EFORMEERDE OMROEP
FLINK IN OPMARS.
Het leden t a l van de gere~fnrmed
omroe pvereniging
groeit. Het afge lope n jaar
heeft me n er 100 0 leden bijgekregen en i s me n gekomen
op een aantal van rui m 720 0 . Men heeft op
grond van de omroepwet geen zendtijd,
maar verzorgt vier programma ' s in het
buitenland o.a. Suriname en Canada.
CODECOMMISSIE ACHT REKLAME VA N - -~"
DE E.O. MISLEIDEND.
~
De Evange l isc he Omroep
maakt misleidende rek l ame door l ~ n : 1t ~!ordane:J 00loep
mensen op te roepen li d t e wor de n . De EO
is name l ijk geen verenigi ng maar een
stichti ng en die kent geen leden. Dit
stelt de reklamecode-commi ssie, die een
klacht behandelde over ee n advertentie
waarin de EO mensen opriep I id te worden
De commissie vindt dat de EO bi j l edn~
werving voortaan duidelijk moet maken
dat leden geen meezeggenssc hap heb ben,
maar slechts co ntributa nte n zi j n.
EXCUSES VPRO OMTRENT MARGR EET DO LMAN.
Oe direkteur van VPRO-rad io, Jan Haasbroek heeft zijn spijt betuigd over de
mid-a ril uitgezonden show van Margreet
Dolman op Hilversum 2, waarin
een vergel ijking werd gemaakt
~/tusen
Nazi-beulen en minister
president Van Agt en minister
van binnenlandse zake n Hans Wiegel.
De VPRO vindt zo ' n vergel ijki ng onaanvaardbaar. Margreet Do l man (Pau l Haenen)
in de rol va n vrouwe l ijke dominee zei in
het bewuste programma dat be ide po l itici
bij een teruglopende economie in staat
zijn het probleem van de bu i te nl andse
werk nemers op t e lossen door de gaskraan
ope n te draa i en.
6
1980 BRENGT WEE R "TER LAN D ETC. " D. .Q
Evenals de voorgaa nde j a r en
bre ngt de TROS ook deze zome r
D· ·Cl
wee r de ser i e "Te r l a nd, ter zee en ':;
in de lucht" op he t t e levisies cherm. De
uitzendingen , die in mei en juni worde n

0:ru3:0
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opgenomen zullen de komende zomer op het
scherm komen met Joost den Draaier en
Rijk de Gooyer als verslaggevers omdat
André van Duin dit jaar verhinderd is.
JOHN ClEESE GRAPPIGSTE MAN IN ENGELAND.
John Cleese is gekozen tot de grappigste man van de Britse televisie. Hij kreeg
de Britse televisie-oscar voor zijn rol
van hoteleigenaar Basil Fawity in de
serie "Hotel op stelten". De uitreiking
van de diverse tv-oscars werd uitgezonden
door de iTV, die moest toezien dat het
merendeel van de prijzen naar de BBC tele•
•
vle
toe gingen.
NIEUWE JAARLIJKSE PRIJS TROS
De TROS heeft een nieuwe prijs uitgeloofd voor de jaarlijkse beste lP van
Nederlandse bodem. De prijs zal met ingang
van volgend jaar worden uit geloofd. Een
5 man tellende jury zal de winnaar uitkiezen uit alle Nederlandse lP produkties over het jaar 1980.

NIEUW lEVEN iNGEBLAZEN iN KHJ-AM.
KHJ-AM in los Angeles, het station dat
vorig jaar om deze tijd op haar laatste
benen I iep, is duidelijk nieuw leven
ingeblazen, getuige
~,
de winst in luister~
c i j fers in haa r
111(0 RADIO FOR LOSANOELES
regio. Men is nu duidel ijk weer een der
meest beluisterde stations.
Ironisch genoeg is dit te danken aan de
herinvoering van het top 40 format op KHJ
door de programmaleider Chuck Martin, die
voorheen ondermeer werkzaam was bij WIFEAM in Indianapol is en bij WAVZ-AM in New
Haven. Het station heeft de laatste zes
maa nden een luisterwinst gemaakt van
67%, hetgeen een winst is die nog nooit
eerder door een station in the Los Ange-•
les area is gemaakt. Volgens Martin was
de oorzaak van de slechte luistercijfers
vor i g jaar toe te schrijven aan de zeer
slechte pol itiek die men voerde. De leiding besloot toendertijd het specifieke
FM muziekgeluid in te voeren in de AM uitzendingen van KHJ om zodoende te kunnen
concurreren als AM station tegen de vele
FM out lets in de omgeving. Na de komst van
Chuck Martin heeft men het roer meteen omgegooid en draait men nu weer top 40 werk,
Rhytm en Blues,disco, de top lP's etc.
Men heeft een playlist van 30 platen welke
door de deejays wordt gehanteerd. Ook is
het deejay team weer veel sterker geworden
daar men nu weer beschikt over een aantal

personal ity jocks. Vroeger, in de mid 70er
jaren had men die bij KHJ ook (o.a. Charlie Tuna en Real Don SteeIe) Het team bestaat hedentendage uit Rick Dees, Banana
Joe, Pat Garret, Tony Maddox, Terry Moreno en Nick Morales. Men mikt op een publiek tussen de leeftijden 12 en 49. Vorig jaar mikte men op 12 tot 24 jaar, hetgeen dus niet een succes bleek te zijn.
Naast het format zoals eerder opgesomd
draaien de deejays ook een grote sortering oud werk uit de afgelopen 25 jaar.
Ook worden er weer meer jingles gedraaid
via KHJ om op die manier de snelheid in
di programma's te houden. Per uur wordt
er niet meer dan 10 minuten gevuld door
de zo broodnodige commercials en men promoot zichzelf niet meer a ls tevoren. Op
minimale basis wordt er v ia televisiestations in los Angeles promotie gemaakt en
zo nu en dan wordt er geadverteerd in de
diverse regionale bladen. KHJ-AM is dus
duidelijk terug naar af gegaan.Hans Knot.

STATIONCAll AFN DUIT SLAN D.
Sinds de laatste programmawissel ing
van AFN in Duitsland zendt men 's avonds
om 23.55 niet meer de 5 minuten durende
stationcall uit. De stationcall wordt nu
om 3.04 uur ui tgezonden en wel in verko rte versie zonder de frequentieopsomming
met aansluitend het Amerikaanse Volksl ied.
Leif Garrett, de eendagster in de Benelux
is nog steeds enorm populair in andere
landen, waaronder Spanje. Hij heeft daar
een reklamespot opgenomen voor de t e levisie waarvoor hij het lieve somme tj e ontving van ruim 400 . 000 gulden.
De TBS, The Tokyo Broadcasting System,
heeft 8 uur zendtijd aangekocht op WOR-TV
in New Vork. Deze uren zijn op 4 en 5 april j. I. opgevuld door het tonen van Japanse films en shows. Kosten $1 miljoen.
In Joegoslavië bestaat de Voice of
Tito's Joegoslavië dit jaar 35 ja~r.
De eerste testuitzendingen werden op
9 februari 1945 uitgezonden waarna op
25 februari 1945 de officiele uitzendingen van start gingen. Men is van plan een
geheel nieuw complex inklusief zenders te
bouwen. Tevens wil men het aantal talen
waarin met uitzendt (9) uitbreiden.
Na 23 jaar heeft de Portugese TV RTP eindel ijk kleuren televisieuitzendingen in
operat ie gesteld. Men maakt gebruik van
het Duitse PAL systeem. Kleurentelevisie
werd geintroduceerd tijdens het Eurovisiesongfes tival.
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20 april: Felix Meurders twee weken met
vakantie. Frits Spits presenteert de
Nationale Hitparade tussen 17 en 19 uur
+++ 21 april: "Een goede morgen" bij de
TROS op Hilversum 1 wordt gepresenteerd
door de fraktieleider van D'66
"
in de Tweede Kamer Jan Terlouw
++ Gerard de Vries heeft vandg~
twee uur extra zendtijd, Tussen
19 en 23 uur presenteert hij de
450ste aflevering van "TROSCOUNTRY". Het programma wordt
deels uitgezonden vanuit de AFN-studio
in België +++ 22 april: Omdat Felix dus
met vakantie is, presenteert Alfred Lagarde "Gesodemeurders" en Willem van
Beusekom "Zoekplaatje". Leoni Jansen
wordt vandaag vervangen door Sonja Barend
Het beton-programma staat in het teken
van de popgroep Van Halen ++ Volgens
staatssecretaris Neelie Smit Kroes hebben
maar liefst $0.000 mensen een MARC-machtiging aangevraagd. Nog deze week zullen
er ruim 40.000 definitieve machtigingen
worden verzonden door het ministerie van
Verkeer en Waterstaat +++ 23 apri I: In
het KRO-programma "Walhalla"
op H3, draait het vandaag
om de auto in de rock and
roll muziek. In vele songs, die zijn geschreven, blijkt de auto soms een belangrijkere plaats in te nemen dan de vrouw
+++ 24 april: De presentator van de KRO
Noenshow, Robert ten Brink zal de presentatie gaan verzorgen van de Nederlandse
versie van "Old Grey Whistle Test" die
door de KRO televisie de komende zomer
zal worden uitgezonden. De redaktie van
dit programma is in handen van Jennifer
van Oostrum, Bram van Splunteren en
Robert ten Brink, de eerste uitzending
is op zondagmiddag 6 juni ++ Om 15.24 u.
zijn de Hilversum 1 en 2 zenders officieel door Neelie Smit Kroes in de Flevopolder in gebruik gesteld. Het zenderpark
in Lopik zal worden omgebouwd om de ontvangst van Hilversum 3 te verbeteren +++
25 april: Erik de Zwart neemt tussen 11
en 13 uur de presentatie van "Muziek voor
Miljoenen" op H4 van Hans Mondt over, omdat Hans was verhinderd +++ 26 april: Ad
Everaars draait ' om 9.15 uur in zijn H3
programma "Happy Sound" een rock-achtige
gospelplaat voor de redaktie van Freewave
Volgens Ad hoort zijn programma wel degelijk op Hilversum 3 thuis en niet, zoals
Louis Stuster in het zenderkleuringsartikel in nr. 30 schreef op een andere zen-
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der ++ In de "Lach of ik schiet show"
vanaf vandaag een kijkje in de radio-keuken van Bep en Toos, want je weet: "In de
radio-keuken van Bep en Toos, wordt alles
grandioos +++ 27 april: Vanmiddag presenteren Willem Ruis en Koos Postuma de
du i zendste "Langs de Li j n" voor de NOS
op Hi lversum 1. Meer hierover elders in
deze Freewave +++ 28 april: "Een Goede
Morgen" bij de TROS op Hl wordt gepresenteerd door Mr. Pieter van Vollenhove, die
op het eind van het programma vertelde
dat hij veel piano studeert, 66k weleens
op minder gelegen momenten. Hierop zei
Mr. van Vollenhove: "Luistert U maar eens
naar deze opname, hier ga ik weer eens
volledig de mist in", vervolgens I iet hij
een gedeelte van de plaat "Willy Alberti
bedankt" van André van Duin horen ... ++
Hein Simons presenteert tussen 14 en 15
uur "Showparade" vanuit de ROZ-studio in
Maastricht ++ AVRO's Toppop, de meeste
luisteraars, 66k op radio! ++ Marc Jacobs
met een nieuwe STER-spot op H3 te horen
voor Midalgan sport ++ Frits Spits heeft
rond 18.30 uur bezoek van Songfestivalwinnaar Johnny Logan +++ 29 april: Gerard
van Dam, Astrid de Jager, John Anderson,
Stef Willemse e.a. moesten vandaag in
Amsterdam voorkomen, vanwege hun aktiviteiten met de Aegir 1 in 1978. Op 25 april
kregen de verdachten een gerechtelijk·
schrijven met de mededeling dat de zitting
niet door kon gaan, omdat Gerard van Dam
spoorloos verdwenen is ++ Felix Meurders
nog met vakantie. Alfred Lagarde presenteert wederom "Gesodemeurders" en Wi llem
van Beusekom "Zoekplaatje". Koos Zwart
presenteert vandaag de "Pop krant" op H3
++ Hans Blankenstijn is om 15
uur een halve minuut te laat
met het ANP-nieuws +++ 30 april: Op Hilversum 1 de hele III
dag een NOS Nationaal programma met Hans Hoogendoorn
als centrale presentator ivm
de kroning van Koningin Beatrix ++ De VARA verzorgt op Hilversum 2
in samenwerking met STAD
Radio Amsterdam een alternatief nationaal programma vanuit Restaurant
Schiller aan het Rembrandtsplein. Deze hele dag staat in het
teken van de verschrikkelijke akties van
opgeschoten jongelui, mobiele eenheid
enzovoorts. Uit de hele dag kan je opmaken dat STAD en VARA behoorl ijk op de
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hand va n de aktievoerders zijn ++ De KRO
programma's op Hilversum 3 komen tussen
12 en 22 uur rechtstreeks uit de foyer
van de Stadsschouwburg in Amsterdam, waar
veel gas ten bij aanwez ig zijn. In "Rock
Tempe l " tussen 22 en 23 uur opnamen van
het popfest i val dat vandaag in Roosendaal
plaatsvond ++ Vandaag z ij n er oo k diverse
landpiraten in de lucht. In Amste rdam
ze ndt O.a. de kr akers-zender "De Vrije
Keyser " en in Utrecht ee n andere krakerszende r opruiende programma ' s uit +++
r-"'1 me i: I ~ de "Hi e r en Nu" uitzend in g bij de NCRV om 8 uu r
op Hi lversum 1 komen de eerste
comme nt a r e n l os t ege n de VARA/
STAD-u it ze ndin ge n va n g i ste ren.
Minister Wieg e l va n Bin nenlandse z~ken
wi I t een ond e r zoek naar de uitzendingen
van g ist eren ++ De VARA la a t weten dat
me n ee n ve rant woorde l ij k journa l i s tiek

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

INSTRUKT IE ALBUM VOOR 27 MC-ers.
"Hoe bed i en in de 27 Me" is de titel
va n ee n LP die door p l ate nmaatscha ppij
CNR werd uitgebracht voor die mensen die
ee n CB zend/ontvanger hebben aangeschaft
e n daar nog niet goed mee overweg kunnen.
De LP is samenge s teld oo r CNR's radioen telev isiepromotor Ger Loogma n en
wo rdt gepresen t eerd doo r Tom Mulder.
In samenwerking met o .a. Electronics
Nede rland.BV, Juul Geleiek, Bert Voorthu i zen, Mi che l Damen en Ger de Bruyn is
het een plaat gewo rd en waar menig zendamate ur i ets aan heeft. Op de achterkant
v ~n
de hoes s taan t enslotte nog enkele
be langrijke gegevens die van nut kunnen
z ijn bij deze hobby; zoals frequenties
van de 22 kan a len, speciale 27 MC uitdrukk i ngen en afko r t in gen en codes bij
radio-communicatie . (C NR nr. 657.572).

produkt op Hi Iversum 2 heeft afge l everd
++ In de TROS Top 50 draait Ferry Maat
de Engelse versie van Amsterdam van Maggie Macneal uit protest voor wat er gisteren in de hoofdstad gebeurd is ++ Door
een staking, die zowat heel Zweden heeft
plat gelegd, zenden de Zweedse radi o en
televisie al l een de nieuwsuitzendingen
uit +++ 2 mei : Bart van
Leeuwen met vakantie in
Pla ya de Aro. Annette van
Tri g t presentee rt de tipparade op Hi Iversum 3 voo r Veronica ++ De VARA ontvangt
vandaag i n een enve l oppe een 9 mi II imeter
kogel met daarbij e~n
brief dat de kogel
bestemd is voor het VARA-bestuur +++
3 mei: De KRO-nacht op Hilver~u
·m. 1 is
tussen 1 en 6 uur gewijd aan de• folkmuz iek in Nederland. In dit programma werd
uitgebreid aandacht besteed aan de
gesc hi eden is en toekomst van deze muzieksoort ++ Via Radio One, een der we inige
a lt ernatieven nu de zeezenders verdwenen
zijn, presenteert Tommy Vance iedere
zaterdagavo nd een Rock in Concert show.
Vandaag is Eric Clapton als gast aanwezig
en praat met Tommy over zijn karrière +++
4 mei: Wegens dodenherdenking in NederI and word t "Langs de Li j n" op Hi I versum 1
van v i e r uur tot · een uur, onder . protest
van de redaktie. ingekort door de NOSbazen. Tuss e n 17 en 18 uur kon men al leen
maar kort napraten over de diverse sportzak e n van deze dag ++ I n de "Gouwe Ouwe
Club" op Hi l ve rsum 3 draait Ferr y Maat
We love the pirate stations van de Roaring
Sixtie s ++ Felix Meurders terug van vakantie en weer present met de Nati onal e Hitparade tussen 17 en 19 uur ++ In Iran zijn
vandaag een vers lagg eve r en twee kameramensen van de Bayerische Rundfunk het land
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uitgewezen, nadat zij drie dagen hadden
vastgezeten, omdat zij illegaal fi Imopnamen hadden gemaakt ++ Bij de KRO op H3
tussen 21 en 22 uur i n "Rock Dreams" van
Vincent van Engelen het eerste
concert
,
dat men in Amerika heeft aangeschaft +++
5 mei: "Een Goede Morgen" bij de TROS op
Hi Iversum 1 wordt gepresenteerd door exTROS direkteur Joop Landré ++ Tussen 12
en 13 uur start Tom Mulder met het nieuwe
programma "Tunes van Toe n". Hierin is
opgenomen een prijsvraag, een oude Top 10
en een interview met een artiest die in
die tijd populair was. Vandaag was 1961
aan de ' beurt en praat Tom met The Blue
Diamonds. Het programma i s in de plaats
gekomen voor "Open House", dat voorheen
op dit tijdstip werd uitgezonden ++ In
Engeland heeft men vandaag ook een vrije
dag i .v.m. Bank Holl id ay. Steve Wright
besteed in zijn breakfast show uitgebreid
aandacht aan Tamla Motown ++ Geen "Avondspits" tussen 18 en 19 uur en geen Franse
Nieuwe en Folk I ive tussen 19 en 20 uur
op H3, maar Fred Racké met de vierde aflevering van 35 jaar vrijheid, wat doen
we ermee. Hij praat twee uur lang met
Peter Schi Iperoort, Jany Bron en Charl ie
Nederpelt over de muziek van vlak na de
oorlog.De eerste drie afleveringen werden
tussen 10 en 12 uur op Hl, tussen 12 en
14 uur op H4 en tussen 15 en 17 uur op H2
uitgezonden +++ 6 mei: De VARA heeft 2500
leden verloren door de gewraakte H2-uitzending van 30 april. De VARA wil een
onderzoek naar de uitspraken van Hans
Wiegel over deze VARA-dag. Omroepsecretaris Herman van Wijk meent dat door de
uitspraken van Wiegel zichtbaar schade is
toegebracht aan de VARA en dat de VARAmedewerkers zijn beledigd +++ 7 mei: Hans
Mondt voor Veronica in het buitenland.
Erik de Zwart vervangt Hans tijdens
"Muziek terwijl U werkt" tussen 9 en 10
uur op Hilversum 1 ++ Theo Stokkink wordt
tussen 14 en 17 uur bij de KRO op H3 vervangen door Han s Wijnants +~
8 mei: Stan
van Houcke, verslaggever van STAD Radio
Amsterdam, is door zijn chef Leo Jacobs
op non-aktief gezet, omdat hij tijdens
het Journal isten-forum gisteren, toch op
gebeurtenissen van 30 april terugkwam en
dat was niet volgens afspraak +++ 9 mei:
Tom Collins vandaag 31 jaar, van harte ++
Veronica op Hi Iversum 3 tussen 14 en 18
uur vanaf heden een grote flipperkasthappening met alle e~ktronisch
geluiden
en meer. Bart van Leeuwen weer present
met de tipparade +++ 10 mei: Mart van de
Stadt vervangt Peter Blom tussen 15 en 16
uur bij de NCRV op Hi Ivers um 3 in "Disco
expres". In dit programma is Jermaine
Jacks on op visite ++ Geen "Westpoint" van

Jo met de Banjo tussen 17 en 18 uur op
BRT 2, maar een speciaal programma i.v.m.
de dodenherdenking in België ~+
CKLW de~
jay AI Dylan uit Windsro in Ontario USA
is uitverkozen als gast-deejay op Piccadilly Radio in Manchester, nadat hij had
gereageerd op de advertentie in Billboard
USA ++ In "Sonja's Goed Nieuws Show wordt
nagepraat over het 30 april-gebeuren. Na
de uitzending worden 1200 nieuwe leden
genoteerd, hoofdzakel ijk jongeren +++
11 me i : Even een tip: Iedere zondagm i ddag
is Jimmy Savi Ile vanaf 13 uur via Radio
One te beluisteren met twee hitlijsten
uit het verleden +++ 12 mei: Oscar Harris
prese nteert "Een Goede Morgen" bij de
TROS op Hilversum 1 i+ Ces~van
Zijtveld
1:\\\
za 1 de komende d ri e we~L
ken Jan Steeman vervangen als presentator van
het "Steenen Tijdper k" ++ Staatssecretaris Veder-Smit van Volksgezondheid heeft
tijdens een vergadering van. de vaste
kamerkommissie uit de Tweede Kamer, toegezegd om met CRM te bespreken in hoeverre beperking van etherreklame voor snoepgoed kan bijdragen aan de gebitsgezondheid in Nederland ++ Tijdens de eerste
zitting van de Amsterdamse rechtbank inzake de strafoplegging van de reIlenschoppers op 30 april, is Stan van Houeken van
STAD Radio Amsterdam, de toegang tot de
rechtzaal ontzegd. Hij moest met enig geweId worden verwijderd ++ Het
TROS programma "Kom eens langs
in .... " van Karel Prior op Hl,
komt vandaag i n samenwerk i ng met,...,
de Israel ische Omroep vanuit
Jeruzalem +++ 13 mei: In "Spitsbeeld" heeft Frits bezoek van
Bram Vermeulen en praat over solo elpee
++ De VARA is met een ledenwerfkampagne
begonnen onder het motto "De VARA is zo
slecht nog niet +++ 14 mei: Leo van der
Goot vervangt Bart van Leeuwen tijdens
"Ook Goeie morgen" omdat Bart een keelontsteking heeft ++ Erik de Zwart presenteert wederom "Muziek terwijl U werkt"
i .p.v. Hans Mondt ++ Vandaag wordt de
traditionele ballon-vossejacht van de NOS
radiorubriek "Hobbyskoop" gehouden. Deze
wedstrijd voor luister en zendamateurs
begon om 16.30 uur toen de ballon boven
Zeeland werd opgelaten. De zender aan
boord was op 145.275 mHz te horen. Rond
19 uur kwam de ballon terecht in de beurt
van Arnhem en twee D-amateurs uit die
beurt vonden als eersten de ballon en wer den winnaar van de NOS-wisselbeker. Het
programma •IS trouwens met •Ingang van vandaag van tijd verandert, het is nu iedere
woensdag tussen 19.30 en 20 uur via Hl te
beluisteren +++Ton van Draanen/Hans Knot+

a
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waar de deelnemers op een vastgesteld
tijdstip moeten verschijnen. Per verzamelde kaart ontvangt men twee punten. Wie
aan het eind van de rit, in Den Helder,
de meeste punten heeft is de winnaar.
LANGSTE MENSENKETTING TER WERELD.
In het Belgische plaatsje Louvainla-Neuve is het rekord van de langste
menselijke ketting verbeterd. Na een oproep van een plaatselijke landpiraat en
van vele CB stations kwamen ruim tienduizend mensen naar de binnenstad om
elkaar een hand te geven en op die manier een menselijke ketting te vormen.
Men zal het rekord laten bijschrijven
in het Guiness World Record Book.

-

De MARC I ijkt vrijwel nutteloos te
zijn voor de hulpverlening zolang er geen
vaste afspraken zijn. Dit is op 18 maart
gebleken bij een gesprek van de Stichting
rekreatie waar veel vooraanstaande instanties een groepsgesprek hebben gehad.
Het staat vrijwel vast dat men zal aandringen op toelating van een extra noodkanaal. Dit kan kanaal llA worden die
binnenkort vrijkomt. Dit kanaal zal
buiten de MARC vallen en uitsluitend gebruikt mogen worden met een aanvullende
machtiging. Ook denkt men aan de AM-kanalen 41 en 43. We moeten afwachten wat er
gaat gebeuren.
CB ZENDER SPOORLOOS BIJ JUSTITIE.
Op het Gerechtshof van Dendermonde
in België stelt het Parket een onderzoek in naar het verdwijnen van bewijsstukken en inbeslaggenomen goederen van
een CBer. Deze CBer zou zijn eigendommen ophalen bij het Parket, waarna bleek
dat enige bewijsstukken en zijn zendbak
verdwenen waren. Nergens binnen het gebouw was de zender te vinden. Wanneer
het onderzoek niets tevoorschijn brengt
overweegt de desbetreffende CBer een
civiele procedure tegen de Staat België
wegens verduistering.
VEEL VRACHTWAGENS VERLIEZEN CB-ANTENNE.
Populair op de vrachtauto's zijn de
zogenaamde spiegelantennes die aan beide
kanten gemonteerd kan worden. Meestal
zijn dit glasfiber antennes die optimaal
funktioneren door de grote stijfheid.
Helaas buigen deze bij opstakels nauweI ijks door en hebben de vervelende gewoonte om af te breken. Bij veel bruggen
en tunnels I iggen de restanten van afgebroken antennes voor het oprapen. Heren
truckers, wees voorzichtig!!!
KAARTENTOCHT VOOR CB'ERS START IN GRONINGEN.
De bond van CBers, de ABBN houdt op
31 mei een zgn. cal l-kaartentocht met als
startplaats Groningen. De tocht duurt 24
uur en heeft het karakter van een puzzlerit. De deelnemers moeten proberen zoveel
mogel ijk kaarten van collega zendamateurs
in het land te krijgen. Daartoe wordt vanuit de auto kontakt gezocht met amateurstations. In de tocht zijn Zwolle, Stroe
en Heiloo als meldingsplaatsen opgenomen,

FONS JANSEN IN SERIEVORM.
De caberetier Fons Jansen is onderwerp van een vijfdel ige serie die de
VARA vanaf augustus wekelijks gaat uitzenden via Hilversum 1 op de zaterdagmiddag. De serie bestaat uit interviews en
fragmenten uit zijn vele theaterprodukties en wordt gemaakt door Gabri van de
Wagt. Zoals misschien niet bekend werkte
Fons Jansen vroeger als radio nieuwslezer.
GOUDEN ROOS VOOR CBC.
Andermaal heeft de Canadese omroep CBC
de Gouden Roos van Montreux verovert.
De CBC won deze wedstrijd om het beste
amusementsprogramma met het programma
'Dream Weaver', waarin showschaat ser TolIer Cranston als gastheer optrad . De 2
tweede prijzen gingen naar de BBC ende
ITV, beiden uit Engeland. De Belgische
en de Nederlandse programma's kregen geen
prijs toegekend.
NOG GEEN BESLISSING HILVERSUM 4.
Minister Gardeniers wil eerst zekerheid omtrent de 5 uur radiozendtijd van
Teleac voordat zij overgaat tot zendtijduitbreiding van Hilversum 4. Wel heeft ze
in een brief aan de NOS meegedeeld dat
een eventuele uitbreiding per 1 oktober
a.s. zal ingaan.
HOGE STRAFFEN VOOR FINSE LANDPIRAAT.
Een Finse rechter heeft een zwaar
vonnis geveld over de animators achter de
landpiraat Radio Sound of Finland, een der
vele weekendstations in het land. Teasto
Ry en zijn broer Gramses werden resp. veroordeeld tot een boete van 10.000 en 6000
gulden. Ze gebruikten een postadres in
Nederland.
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Regelmatig ontvangen wij op onze redaktie-adressen brieven van lezers die vragen om
posters, boeken, stickers en oude programmabanden.
Om al deze lezers en ook U te kunnen helpen, hieronder een lijst met artikelen die
in Groningen, Amstelveen en Mortsel te verkrijgen zijn, ver beneden de winkelprijs.
Laten wij U wel vertellen dat wij dit niet doen om geld te verdienen, maar als een
Freewave ledenservice.
DE VOLGENDE ARTIKELEN ZIJN VERKRIJGBAAR VIA ONS ADRES IN GRONINGEN:
Het boek "The Hitsounds from Holland" dat een duidel ijk overzicht geeft -per maandvan 1960 t/m 1973 heeft nu een aanvuil ing gekregen. Deze loopt van 1974 t/m 1979.
Verkrijgbaar voor f 5,--/75 Bfr.
3 verschillende posters van de piratenzenders.
Alleen leverbaar per 3 exemplaren voor de prijs van f 5,--/75 Bfr.
Er zijn in totaal zes Freewave-shows uitgezonden via Radio Nolan. Mocht je deze
gemist hebben dan is er de kans om een kopie van deze shows te krijgen.
Indien je ze in een keer besteld zijn ze f 35,--. Wanneer je ze per stuk wilt
hebben dan moet je f 10,-- per uitzending neertellen.
The British Rock is een boek waarin alle Britse Beat-groepen uit de 60er jaren uitgebreid worden besproken. Tevens aandacht voor de piratenzenders in dit boekwerk
welke rijk is voorzien van exclusieve foto's. De prijs is f 10,--/150 Bfr.
Naast de British Rock is er nog een muziekboek leverbaar welke de titel ~ock
and
Roil meekreeg. Dit boek behandelt de hele Rock Scene van de eind 50er en begin 60er
jaren in Engeland en Amerika. Ook dit boek is luisterrijk voorzien van foto's. De
prijs f 10,--/150 Bfr.
In Nederland werd
kreeg. Onlangs is
rijkste artikelen
wave kan dit boek

vroeger een muziekblad uitgegeven welke de naam Tuney Tunes mee-'
er een boek uitgekomen welke een verzamelwerk is van de belanguit dit muziekblad. De winkelprijs van dit boek is f 22,95. Freeleveren voor f 15,--/225 Bfr.

Op het adres in Groningen is tevens leverbaar een uitgebreide tapelijst met ongeveer
3000 uur aan opnamen. Een kopie van deze lijst is te verkrijgen voor f 5,--/75 Bfr.
Je kunt de bestel I ingen op 2 manieren plaatsen. al per giro op nummer 2929268 t.n.v.
J.A. Knot Postbus 102 9700 AC Groningen of in een enveloppe naar het adres: Freewave
Postbus 102 Groningen Nederland 9700 AC.
••

DE VOLGENDE ARTIKELEN ZIJN LEVERBAAR VIA ONS ADRES IN MORTSEL, BELGIE:
Van sommige nummers van Freewave hebben wij nog enkele exemplaren, deze
koop voor f 2,-- of 30 Bfr.
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Ook hebben wij nog de nummers 70 t/m 81 van Freeway in voorraad voor f 2,-- of 30Bfr.
Verder hebben wij nog enkele boeken van "Veronica een jaar later" voor 150 Bfr.
Als je niet in België woont, dan kan de artikelen bestellen d.m.v. een internationale
postwissel t.n.v Freddy Jorus, Postbus 65, 2510 Mortsel België.
Op ons adres in Amstelveen hebben wij een hele stapel oude Top 40 lijsten.
Mocht je er een willen hebben, dan kan je dat doen, door een briefje te sturen met
daarop de mededeling welke I ijsten je wilt hebben. Als de originele lijst niet meer
leverbaar is, ontvang je een fotokopie. Deze aanbieding is GRATIS.

I

~,
•

E
E
L

./
1

\
•

A

De oplossing van de Prijs-puzzel was STA A N D E BIJ.
Uit de binnengekomen werden weer drie winaars getrokken. 3 singles gaan naar:
Hans Kers uit Lopikerkapel. 2 singles gaan naar: Ellen Kersten in Groningen.
1 single gaat naar: Nico Blontrock in Brugge.
Fred Beade in Amsterdam, Gertjan Stamer in Heemskerk en Hans Oreel in Goes krijgen
een prachtige poster toegestuurd. Mocht je dit keer niets gewonnen hebben, dan is er
over drie weken weer een kans ........ .
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radio magazine

Redaktieadressen:
Postbus 65, 2510 Mortsel, België
Postbus 339-1180 AH Amstelveen
Postb us 102 -9700 AC Groningen
M:Jrtsel , datwn a l s postmerk

Radio Vriend.
U~ste

fiJ.erbij berichten wij l!, dat uw l idmaatschap na Freewave
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helaas verlopen is .
WJ. j hopen dat U het niet zult nalaten om opnJ.euw lid te worden va n onze
nog ste e ds groeiende Club van Radio Vrienden . Mede dankzij uw steun zal
Freewave ongetwijfeld nog beter. dikker en fotorijker worden.
Wij zouden U de raad willen geven niet te lang te wachten met h et
verlengen van uw lidmaatschap. Hoe vlugger U dit doet, hoe mi nder kans
er bestaat dat U een n u mmer van Freewave zou moeten missen .
Voor f

16 . 00 (2 4 0 BF) per half jaar of f 30,00 (450 BF) pe r jaar.

hoort U er weer bij en ontvangt U terug om de drie weken het geweldige
Freewave Radio Magazine .
Uw geld kunt U overmaken op: Voor België ASLK-rekening 001/0590423/60
tnv . Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel .
Voor Nederland Postgiro 3083666
t nv . Ton van Draanen, Postbus 339. 1180 AH. Amstel vee
Voor andere landen Postwissel
tnv . Freddy Jorus. Postbus 65. 2510
~brtse1.

België.

Ha rt e lijk da nk bi j voo r baat.
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