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FREE'WA VE NUMMER 34 
verschijnt op 14 juli 1980 

Ha..Uo V.iU.enden, 
In cUt nummeJt de .l.aa-t6te a6teveJU.ng van 
"Het dagboek van de MV M.L Ami.go". Een 
~eJU.e waalUnee wij .in nummeJt /1 begonnen 
en d.i.e vooll ve.ie lezeM een "c.oUectoM 
.item" ~ gewollden. Reed6 ve.ie malen 
ontv.ingen wij b.iU.even met de vkaag, 06 
eJt nog oude FIleewave I ~ te koop Wallen, 
omdat men nummeM WM k.w.ijt geJtaak.t. 
06 omdat men pM lateJt lid van FIleewave 
WM gewOllden. Om al. d.i.e leZeM toelt. .in 
het bezU van "Het dagboek van de MV 
M.i Am.i.go" te laten komen, hebben w.ij 
b~loten om de he.ie ~eJU.e alt, één boek
je uit te bIlengen. MaM dat kan a..Ueen 
alt, wij weten hoevee.i lezeM cUt boek
je w.iUen hebben. W.ij kunnen natuukl..i.jk 
we.i een paM hondelld van deze boekj~ 
laten cVwkken, maM dan zal. de veJtkoop
p.iU.j~ véél. te duuJt wOllden en dat w.iUen 
wij natu.uJtU j k n.i.et! 
VaMom hebben wij b~loten om met een 
.intek.enUj~t te weJtk.en. Vil houdt .in, 
dat .iedeJteen d.i.e het boekje w.il.t heb
ben, moet ~dt.k.i.jven naM: FIleewave, 
Po~tblU> 65, 2510 Mowe.i .in Be.ig.i.ë. en 
dat lie6~t vooll het e.i.nde van deze 
maand. Op deze man.Lek weten wij dan 
pllec.i~ hoevee.i boekj~ wij moeten la
ten dltukken. Ve .l.aa-t6te a6levek.i.ng van 
"Het dagboek van de MV M.L Am.i.go" behan
deld de pek.i.ode vana6 oktobeJt /918 tot 
het tinken op 20 maMt 1980. We hebben 
het .l.aa-t6te jaM van de MV M.L Am.i.go 
g~elt..i.ede~ Met zo uilgebllUd behan
deld alt, de vOOllgaande jallen, omdat het 
meJtendee.i van het laa.t6te jaM al. zeeJt 
u.i.tgeblle.i.d .in het Rad.i.o Logboek hee6t 
g~taan. In de volgende FIleewave beg.in
nen wij met "Het dagboek van Rad.i.o 
VeJtOMc.a" vana6 het pJUUe beg.in .in 
1959 t/m 31 /llLglL6tu~ 1914. Ik weM IL 

vee.i ü~pletieJt .in deze 33~te FIleewave 
en moc.ht IL met vakant.ie gaan, dan ~l.u.i.t 

.ik m.i.] gaMl1e aan b.i.] de t~t op de 
vOOllplaat van cUt nummeJt. 
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De van de 

Regelmatig hoor je via de radio en 
via de televisie of zie je in de diverse 
kranten de namen van diverse persbureaus. 
Zo heb je in Nederland het ANP en in Bel
gië het nieuwsagentschap BELGA. Deze 
persbureaus verzorgen het nationaal nie
uws maar verzorgen tevens de berichtge
ving buiten land's grenzen. Zo zijn er 
heel wat persorganisaties die er voor zor
gen dat U dagel ijks Uw portie nieuws kan 
lezen, zien of horen. In de komende num
mers van Freewave zullen wij duiken in 
de geschiedenis en de ontwikkel ing van de 
belangrijkste persbureaus. Reeds is de vo
ri~e eeuw kwamen er tientallen kranten 
uit in de gehele wereld. Nieuwsvoorzien
ing kon je het toen op internationaal ge
bied nog niet noemen. Het nieuws vanuit 
de andere landen werd meestal laat ge
bracht daar men het pas kon publiceren 
als de kranten uit de respektievel ijke 
landen waren uitgekomen. Elkaar nieuws 
doorspelen was er toen no~ niet bij. In 
diverse landen ging men over tot het in
stellen van zgn. persbureaus die ervoor 
moesten gaan zorg dragen dat de nieuws
informatie van hun land zo snel mogelijk 
zou worden overgedragen aan andere lan
den. Pas in de 20er jaren van deze eeuw 
zouden de persbureaus belangrijk gaan 
worden daar de radio in opmars kwam en 
ook de kranten in grotere oplagen werden 
verspreidt als voorheen. Na de Eerste 
Wereldoorlog kwamen de persbureaus tot 
een verdere ontwikkel ing, een ontwikke
ling die hedentendage nog steeds voort
duurt. In Europa en Amerika bestonden 
er al enige persbureaus welke direkt na 
de Eerste Wereldoorlog gezelschap kregen 
van het Wereldpersbureau TASS uit Rusland 
(Telegrafnoie Agenstv Sovietskavo Soiuza) 
De drie Europese Wereldnieuwsagentschap
pen, HAVAS, Reuter en Wolff, hebben zich 
tussen de beide Wereldoorlogen gehand
haafd. Gedurende de Tweede Wereldoorlog 
werd het bureau Wolff vervangen door het 
DNB ( Deutsches Nachrichten Büro). In 
die tijd hebben vooral de Amerikaanse 
nieuwsbureau's, AP (Associated Press), 
UP (United Press) en INS (International 
Newsservice) getracht zich uit te breid
en door installering van agentschappen 
over de gehele wereld. Na de tweede we
reld oorlog verdween het DNB en veran
derde het Franse Bureau HAVAS haar naam 
in AFP (Agence France Presse). In 1958 
gingen de Amerikaanse bureaus INS en AUP 
samen tot UPI (United Press Internatio-

nal). Het aantal nationale nieuwsagent
schappen nam na de Tweede Wereldoorlog 
snel toe. Vooral in de Derde Wereld wer
den verschillende organisaties op poten 
ge ze t. 1 n Ch i na 
richtte men het 
persbureau 
Nieuw China op 
welke langza
merhand ook ge
rekend mag wor
den tot Wereld
Nieuwsagentschap. Het bestaan van de vijf 
grote wereldagentschappen op nieuwsgebied 
is het resultaat van een aantal gebeur
tenissen die wij u niet willen onthouden. 
Het oudste nieuwsagenschap Agence Havas, 
welke zich reeds voor de Eerste Wereld
oorlog had opgewerkt tot een machtig 
orgaan ging in 1921 samen met Société 
Génerale d'annonces, waardoor er twee 
afdelingen ontstonden, namelijk één voor 
de informatie en één voor de advertenties. 
B"i j het beg i n van de tweede We re 1 doo r I og 
kocht de Franse Staat de afdel ing infor
matie op welke na de Franse nederlaag ge
vestigd werd in Vichy, de hoofdstad van 
het niet bezette deel van Frankrijk.Het 
agentschap werd toen ten dienste gesteld 
van de regering onder leiding van Pétain. 
Het kreeg de naam OFI mee (Office Français 
d' information). In de kantoren van het bu
reau HAVAS in Parijs werd door de bezetter 
een filiaal geplaatst van het DNB, welke 
de berichtgeving verzorgde in alle door 
de Duitsers bezette gebieden. Op 30 sep
tember 1944 werd het OFI opgeheven en ver
vangen door Agence France Presse (AFP). 
In 1952 had dit bureau al meer dan 2000 
kranten en radiostatiorls als abonnee. 
Op 10 januari 1957 kreeg het van de staat 
een autonoom statuut toegewezen naar voor
beeld van het persbureau Reuter. De ont
wikkel ing van AFP zette zich voort. In 
1964 had men al 18 fil ialen met ruim 450 
correspondenten in het binnenland ( hier
toe worden ook de kleine eilanden en de 
koloniale gebieden toe gerekend) en 82 fi -
1 ialen in het buitenland. 410 dagbladen 
en 120 radio- en televisiestations hadden 
zich toen al bij dit nieuwsagentschap aan
gesloten. In 1972 had men in het buitenland 
reeds 92 filialen die op hun beurt wee r 
abonnementen had verstrekt aan 1 iefst 12 . 
500 kranten en radio/tv. stations en vel e 
privé abonnees. Het Britse persbureau Reu 
ter werd in 1851 opgericht.De oprichter 
was Julius Reu t er die tesamen met zijn 
zoon voor expansi e zorgde in de eerste 
60 jaar. De zoon, Herbert, overleed in 19 
15 en het persbureau werd toen een n~am

loze vennootschap.Roderick Jones werd in 
1916 aangest~ld als beheerder en hij ~tel-
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rle in !925 voor dat alle aandelen zouden 
worden overgenomen door de Britse Pers. 
Hij had het voorstel verdeeld en wel 50% 
voor de Londonse pers en 50% voor de pro
vinciale pers. Alleen deze laatste ging 
op het voorstel in, zodat de meerderheid 
van de aande I en tussen 1925 en 1941 in 
handen was van Press Association ofwel de 
provinciale pers. In 1941 werd een gedeel
te van deze aandelen als nog door de Lon
donse pers overgekocht. Na de Tweede Wer
eldoorlog werden ook de overzeese pers
AAP (Austral ian Associated Press) en NZPA 
(New Zealand Press Association) opgenomen 

• • 
in het Reuterconcern.Oe Press Assoclatlon 
zorgt voor het nationale nieuws en Reuter 
op haar beurt voor het internationale 
nieuws.Oe verspreiding van het Reuter 
nieuws werd in Amerika tot 1967 verzorgd 
door Associated Press, maar sindsdien ver
zorgt Reuter zelf de verspreiding in Amer
ika. In 1975 had Reuter reeds 75 fi I ialen 
in 70 verschillende landen. Het had toen 
6500 abonnementen in 120 verschillende 
landen, en nog steeds breidt Reuter uit. 

Het persbureau Associated Press (AP) 
werd opgericht in 1848 en heeft een regel
matige ontwikkeling meegemaakt. Zo regel
matig zelfs dat men zich na de Ie Wereld
oorlog reeds het belangrijkste persbureau 
ter wereld mocht noemen. Men nam äl vrgeg 
een vennootschapsvorm aan tussen agent- · 
schappen voor kranten en radiostations. 
In 1934 startte men met het aanbieden van 
de nieuwsvoorziening aan kranten en radio
stations over de gehele werel d . Reeds in 
1952 bezat men 100 bureaus in Amerika en 
50 verspreidt over de gehele wereld. Hier
toe behoorden ook België en Nederland. 
In 1964 had men b.v. 2500 mensen full-ti .
me in dienst met daarnaast nog eens dui
zenden parttime medewerkers, dit alleen 
al in Amerika. In het buitenland bezat 
men nog eens 57 fil ialen met ruim 1200 
vaste medewerkers en vele correspondenten. 
Het voorzag circa 3500 kranten en 4500 
radio- en televisiestations van nieuwsbe
richten. Het AP was trouwens het eerste 
persbureau ter were ld welke telegrafisch 
foto's doorstuurde naar haar abonnementen. 
Het bureau UPI ontstond in 1958 door een 
samengaan van United Press en the Inter
national Newsservice. United Press was in 
1907 opgeric~t en werkte zich tussen 1920 
en 1940 op tot een internationaal persbu
reau en werd gezien als grote concurrent 
van AP. In 1952 had men 80 f i I i a I en in 
~nerika en nog eens 80 daarbuiten. Het be
zat ruim 3500 abonnementen, waarvan 2/3 
in Amerika. The International News Servi
ce werd opgericht in 1909 en werd een 
internationaal persbureau na de tweéde 
we re 1 doo rl og. Na het samengaan van de ... ·· '. 
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beide bureaus tot UPI bezat men in de 
mid-60er jaren niet minder dan 150 fili
alen in Amerika en ruim 100 daar buiten. 
Het bediende 6500 abonnees waaronder 3000 
kranten, 2350 radio en 500 televisiesta
tions. In onze volgende aflevering meer 
over het persbureau Tass. 

(wordt vervolgd}Hans Knot. 

LIQUIDATIEPLAN NOR ONGELDIG VERKLAARD. 
De NOR blijft bestaan, een rechtbank 

in Berlijn heeft dit eind mei beslist. 
Men heeft de liquidatieplannen van de 
deelstaten Neder Saksen en Sleeswijk Hol
stein ongeldig verklaard. Volgens deze 2 
deelstaten zou de NDR per 1 januari 1981 
op houden te bestaan en zou in plaats 
daarvan per deelstaat een eigen omroep
stelsel, inclusief commerciële radio en 
televisie, in het leven worden geroepen. 
Volgens het zgn. Bundesverwaltungsgericht 
is echter alleen de opzegging van het 
NDR kontrakt door Sleeswijk Holstein gel
dig. De liquidatie van de NDR, die Neder
Saksen en .5leeswijk Holstein later voor
namen moet volgens de rechtbank als con
tactbreuk worden verboden. De uitspraak 
is van groot belang voor het omroepwezen 
in Duitsland. De NDR is één van de belang
rijkste ta kken van he t eerste Duitse TV 
net, de ADR. Dit tv ne t zou in gevaar 
kunnen komen, wanneer de NOR per 1 jan
uàri a.s. zou gaan verdwijnen. De NDR 
i s een omroep die bestaat op grond van 
een contract tussen de deelstaten die 
ee rde r zij n genoemd en Hambu rg. I n deze 
gehieden heeft de NDR een zendmonopol ie. 
BELGEN KIJKEN MEER NAAR NEDERLANDSE TV . 

De Belgen zijn meer naar de Nederland
se televisie gaan kijken toen de eigen om
roep vorig jaar oktober werd getroffen via 
de vakbondsakties. Gedurende deze akties 
heeft de'BRT of niet of alleen aangepas te 
programma's uitgezonden. Een derde van de 
tijd die aan televisiekijken werd bestee~ 
ging toen naar de Nederlandse zenders. Dit 
was 10% meer dan in he t voorafgaande kwar
taal. De totale daling van kijkuren naar 
de Belgische televIsie bedroeg echter 15%. 
In he t 3e kwartaal besteedde de Vlamingen 
nog 62% van hun tijd aan de eigen tele
visie, in het 4e kwartaal was dit nog maar 
47%. Er werd 1% meer tijd besteed aan de 
Franstallige Belgische televisie, 1 % ging 
naar de Duitse zenders en 3% naar overigen. 
De ·best bekeken programma's in België zijn 
de André van Duinshow, de Vader Abraham 
showen Starsky and Hutch. 
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HET OMROEPKWARTIER. 
Spoedig was er behoefte, het hele 

televisiebedrijf op één punt te concen
treren. Dat centrale punt werd het Omroep
kwartier, een ruim 30 ha. groot terrein, 
gelegen aan de noordzijde van Hilversum, 
bij de spoor l ijn Amsterdam-Amersfoort. In 
het begin van de jaren zestig is de NOS 
begonnen met de omroepnieuwbouw, waarin 
vele diensten definitief gehuisvest zul
len worden. Met het verwezenl ijken van 
al Ie nieuwbouwplannen - het geleidel ijk 
voltooien van het Omroepkwartier - zal 
zeker dertig jaar gemoeid zijn. 

Behalve het Muz iekpaviljoen - waarin 
o.a. de hiervoor genoemde Fonotheek en de 
radiostudio's van Hilversum 3 en 4 geves
tigd zijn - zijn op het Omroepkwartier in 
de loop van ruim 15 jaar meerdere perma
nente televisiegebouwen in gebruik geno
men. 
ZES KLEURENSTU DI O' S. 

Als ee r s t e ge bouw we rd in 1967 het 
g ro t e telev i s iest udiocompl ex in geb ruik 
ge nome n, wa arin zè s kl eurenstu d io's me t 
bijbehor end e bouwhal len zijn onderge-

over 
bracht. De studio's 1 en 2 hebben een 
zeer groot vloerenoppervlak~ nl. 1.600 m2. 
De vier andere zijn met hun 375 m2 iets 
kleiner, maar toch respektabel van omvang. 
Onder de studio's, .in het ' souterrain, 
vinden artiesten en andere programmamede
werkers een uitgebreide akkomodatie met 
ve l e k l eed- en schminkkamers en twee 
foyers, waar ze kunnen verb l ijven tot ze 
een verdieping hoger, "op de vloer" hun 
entree moeten maken. 

Boven de studio's bevindt zich een 
uitgebreid park van bee ldregistratiema
chines en andere apparatuur, waarmee pro
gramma's, zowel komende uit de eigen stu
dio's als ontvangen uit de ether (bij
voorbeeld in Eurovisieverband) kunnen 
worden opgenomen en later uitgezonden. 
DEKORCENTRUM EN HOOFDGEBOUW. 

Een ander belangrijk toeleverings
bedr ij f voor de prod uktie va n t e l e v isie
programma' s is de Dienst Programmafac i 1 i
teiten, die de artistieke ontwerpen voor 
de dekors en de dekors zelf maakt. Oeze 
dienst is voor ' het grootste deel onder
gebracht in het Dekorcentrum, met zijn 

Luchtfoto van het NOS Omroepkwartier van Hl versum. L nks vooraan 
het Muziekpavi ljoen, schuin.daarboven de overdekte garage en het Hoofdgebouw van de 
NOS. Rechts van dit laatste het Studiocentrum met o.a. zes televisiestudio's. 
Daarachter het grote vierkante Dekorcentrum (foto: NOS persdienst). 
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240.000 m3 inhoud het grootste gebouw 
van de NOS. De vierkante "blokkendoos" 
bevat op de begane grond de "dekorfabriek" 
met vele atel iers, werkplaatsen, een 
grote montagehal en o.a. de foto-afdel ing. 
In het souterrain bevinden zich de rekwi
s ietenmagazijnen voor duizenden stoelen, 
tafels, kasten en andere meubelen en meer 
dan 100.000 kleinere rekwisieten. Hier 
staan ook de dekors van de serieprogram
ma's opgeslagen. Het Dekorcentrum is zo 
ruim gebouwd, omdat het ook eventueel 
nog te bouwen studio's van dekors zal 
moeten voorzien. Met de ingebruikneming 
van een zeven bouwlagen tellend kantoor
gebouw - waarin ondermeer het vergader
centrum van het Bestuur en het Computer
centrum van de NOS zijn ondergebracht -
is de bebouwing van de eerste helft van 
het Omroepkwartier afgerond. 
SCHAKEL- EN PRESENTATIECENTRUM. 

Omdat er op het terrein van het 
Omroepcentrum eerst televisiestudio's en 
dekorfaciliteiten moesten worden gebouwd 
hebben belangrijke sektoren van de tele
visie- en radiotechniek van de NOS nog 
niet hun definitieve behuizing gekregen. 
Verschillende afdel ingen zijn nog ver
spreid over voormal ige villa's en andere 
gebouwen in Bussum en Hilversum, terwijl 
de zogenaamde eindregie (studioruimte 
vanwaar de programma's van Nederland 1 en 
2 in hun eindvorm naar de zenders worden 
gezonden) als gevolg van de brand in de 
Vitusstudio, provisorisch in het studio
komplex is ondergebracht. Hierdoor zijn 
de uitzendingen van Nederland 1 en 2 zeer 
kwetsbaar. 

Wegens de zéér hoge urgentie is nog 
vóór het kantoorgebouw voltooid was, in 
1977 begonnen met de aanbesteding van de 
vo l gende bouwfase, die zal bestaan uit 
een groot Schakel- en Presentatiecentrum 
en een Filmcentrum. Het Schakelcentrum 
wordt wel het nieuwe "technische hart" 
van de televisie genoemd, omdat in dit 
gebouw de centrale schakelapparatuur, het 
weergeef- en montagecentrum en de eindre
gie van minstens drie landel ijke televi
sienetten zullen worden ondergebracht. 
Het Filmcentrum zal mogel ijk omstreeks 
1980 in gebruik worden genomen. De bouw 
en voltooiing van het Schakelcentrum zal 
aanzienl ijk langer duren omdat veel elek
tronische en andere apparatuur moet wor
den geïnstalleerd. Er wordt gestreefd dit 
gebouw omstreeks 1982 in gebruik te nemen. 
Verder staat als completering van deze . 
bouwfase nog een aantal nieuwe televisie
studio ' s op het programma, alsmede ge
bouwen voor technische en andere NOS
diensten. 

W~RELDOMSPANNENDE TV. 
Al heel gauw zocht de jonge "Euro

visie" kontakt met de televisie-organi
saties buiten Europa . Doo r s amenwerking 
met bijv. "Intervisie" werd het mogel ijk 
nieuws en andere programma ' s uit te wis
selen met Oost-Europese landen en de 
Sovjet-Unie. 

Heel nieuwe mogel ijkheden werden ge- , 
opend met de communicatiesatelI ieten die 

, in het kader van de ruimtevaart werden 
gelanceerd. Als eerste in deze reeks 
werd in 1962 door de Verenigde Staten de 
"Tel star" in de ru imte gebracht. Deze om 
de aarde cirkelende satell iet maakte het 
mogel ijk, dat in Amerika opgenomen pro
gramma1s direkt op de televisieschermen 
in de Europese huiskamers verschenen. In 
de loop der jaren werden meer communica
tiesateIl ieten gelanceerd. De uitzen~ 
dingen "Our World" van 25 juni 1967 be
wees dat het technisch mogel ijk is, 
rechtstreeks televisiebeelden en -geluid 
uit alle delen van de wereld in één 
wereldomspannend programma samen te 
brengen. Dit eerste wereldprogramma werd 
naar schatting door 600 miljoen mensen 
gezien. Zulke hoge wereldkijkcijfers 
werden bij latere internationale evene
menten, zoals raketreizen naar de maan 
en de Olympische Spelen, meermalen ge
haald of overtroffen. 
TOEKOMSTIGE OMROEPSATELLIETEN. 

Wat de soorten communicatie-satel-
I ieten betreft, deze zijn te onderschei
den in "point to point" en "direkte" sa
tellieten. De eerste soort heeft zelf 
een betrekkeI ijk gering zendvermogen, 
maar wordt aangestraald door krachtige 
grondstations met grote schotel vormige 
antennes, die ook het door de satell iet 
doorgezonden signaal kunnen opvangen en 
over de nationale zenders distribueren. 
De "direkte" satell ieten hebben zelf een 
z6 sterk zendvermogen dat de kijker of 
luisteraar op de grond niet meer afhan
keI ijk is van de ,programmatoevoer via 
een groot PTT-grondstation, maar met be
hulp van een kleine schotelantenne (door
snee 1 m) op zijn dak de programma's van 
de satell iet direkt kan ontvangen. 

De satell ieten zijn ook te verdelen 
naar hun baanvormen in "quasi-polaire", 
die een elI ips-vormige baan om de aarde 
beschrijven op een "geringe" hoogte van 
1000 tot 2000 km, en zgn. "geo-statio
naire" satell ieten, die op 36.000 km 

hoogte op een "vast punt" boven de eve
naar gestationeerd worden en permanent 
door grondstations bereikt kunnen worden. 

(wordt vervolgd) 
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VPRO WIL NAAR EEN B-STATUS ALS OMROEP. 
De VPRO begint het komende najaar een 

groots opgezette ledenwerfaktie om ruim 
180.000 nieuwe leden te werven. De kam
pagne zal ongeveer 4 mi ljoen gulden gaan 
kosten. Als alles volgens plan.--....... 
verloopt, hoopt de VPRO "--., 
via de 180.000 nieuwe 
leden een machtiging te 
kunnen aanvragen als B-om
roep. Men heeft op dit mo
ment 180.000 leden en voor 
een B-status heeft men er minimaal 
360.000 nodig. De totale operatie wordt 
gericht op 500 tot 600.000 Nederlanders, 
die qua opleiding, leeftijd, inkomen en 
politieke voorkeur in het profiel van het 
gemiddelde VPRO 1 id passen. Dat zijn de 
mensen met hogere opleidingen en inkomens, 
en wel in de leeftijdsgroep van 25 tot 40 
jaar, die overwegend in de Randstad wonen 
en pol itiek 1 inks geori~nteerd zijn.Het is 
de bedoeling dat deze groep middels adver
tenties in dag en weekbladen, maar ook 
gericht per post zullen worden benaderd. 
Ook zal getracht worden via de bestaande 
leden nieuwe leden te maken. Hiervoor zal 
ieder 1 id die een nieuw 1 id aanmaakt een 
koekoeksklok krijgen. De kosten zullen 
worden gedekt uit een reserve die men nog 
heeft van 1 miljoen en verder uit de te 
verwachten stijging aan contributiegelden. 
Bij een eventuele B status zal het karak
ter van de VPRO ongewijzigd blijven . De 
algemene reden is dat de VPRO bang is als 
de VOO en de EO binnenkort B omroep worden 
er te weinig zendtijd voor de VPRO over
bI ijft en zij eventueel haar vaste uit
ze ndavond zal verliezen. 

JOODS GENOOTSCHAP KRIJGT 
TELEVISIE-ZENDTIJD . 

Het Nederlands-Israë
litisch Kerkgenootschap 
heeft beschikking gekregen 
over 60 minuten televisie
zendtijd per jaar. De eerste 
uitzending vindt plaats op 22 
juni a .s . De uitzendingen van het NIK zul
len niet alleen gericht zijn op de 30.000 
joden die in Nederland wonen, maar ook op 
het algemene kijkerspubl iek. Er zullen in 
totaal drie programma's van gemiddeld 20 
minuten worden gebracht. De eerste gaat 
over de geschiedenis van het Joodse leven 
in Nederland. 
JEUGDJOURNAAL 
WEER UITGESTELD. 

Het jeugdjour- '-_ 
naaI, dat de NOS televisie met ingang van 
1 oktober a.s. op het scherm zou gaan 
brengen is uitgesteld tot 5 januari 1981 . 
Oorzaak van de uitstel is de bijzonder 

grote aanbieding van gegadigden voor mede
werking aan het programma. Enkele honder" 
den kandidaten hebben zich aangemeld, die 
allen door de selektie-rondes heen moeten. 
Op 5 januari 1981 bestaat het NOS Journaal 
tevens 25 jaar, een mooie gelegenheid om 
op diezelfde dag het Jeugdjournaal van 
start te laten gaan. 
WAARDERINGSCIJFERS NEDERLANDSE T.V. 

Televisieseries en spelen worden het 
hoogst gewaardeerd en staan na de amuse
mentsprogramma's op de tweede plaats als 
het om de belangsteIl ing gaat. Dit bi ijkt 
uit het NOS Kijkonderzoek over het eer
ste kwartaal van 1980. Drama kreeg een 
waardering van 7,2 amusement en de sport 
een 7,1. Amusement trok gemiddeld 28% 
van het kijkpubl iek, drama 23% en sport 
20%. Er is gedurende dit eerste kwartaal 
meer en langer gekeken dan in het laatste 
kwartaal van 1979 . Het liep met 2% op 
naar 17 %. 
NEDERLAND KEEK MASSAAL NAAR INHULDIGING 

Op 5% na hebben alle Nederlanders op 
30 april gekeken naar de televisierepor
tages rondom de inhuldiging van Beatrix. 
Dit blijkt uit een telefonische enquete 
van de NOS. Ove r het algemeen vond men de 
reportages goed (82%), 13% vond ze matig. 
Commentaar werd beoordeeld met goed 62% 
en matig 27%. Volgens de steekproef hee ft 
18% van de Nederlanders ook de verslag
geving geheel of gedeeltelijk gevolgd van 
de uitzendingen van de VARA en Radio Stad 
rondom de rellen die zich in Amsterdam op 
30 april hebben voorgedaan. 
TROS DENKT AAN VERVOLG 'SOAP' . 

De late avond serie 'Soap' van de 
TROS, welke onlangs afl iep, krijgt weI-
1 icht volgend jaar een vervolg. De om
roep is van plan als nog 13 afleveringen 
van deze serie aan te kopen. Er is wel 
een voorwaarde gesteld en wel dat de 
beeldkwaliteit van de afleveringen beter 
zullen zijn als de reeds uitgezonden af
leveringen . De slechte kwaliteit ligt 
aan het feit dat de Amerikaanse serie 
bestemd is voor ,transmissie in de U.S.A . 
en dat voor Europese uitzendingen ze ten 
alle tijde moeten worden gekopie~rd op 
een ander lijnensysteem. Hierbij is het 
noodzakel ijk met veel zorg deze kopieër
ing te laten geschieden.Doorslaggevend 
voor de aankoop van een nieuwe serie af 
leveringen zijn de vele reakties di e bij 
de omroep binnen komen over de inhoud 
van 'Soap'. Gemiddeld kijken er 1 ,5 mil 
joen kijkers naar iedere aflevering. 
EX-VOORZITTER NCRV OVERLEDEN. 

Mr. J. Ozinga, ex-voorzitter van de 
NCRV is eind mei in Hilversum overleden . 
Dr. Ozinga is 12 jaar voorzitter van de 
NCRV geweest en wel vanaf 1966 tot 1978. 
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De Audio Sonic MS 201 is een met uiterst zorgvuldigheid 
geconstrueerde 22 kanaais FM gemoduleerde zend/ ontvanger, die 
speciaal is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de 
Nederlandse PIT voor de zogenaamde MARC apparatuur en is te 
gebruiken als mobiel en basisstation. De Audio Sonic MS 201 is 
standaard uitgerust met een elektronische PLL frequentie 
synthesizer en is voorzien van alle technische snufjes die bijdragen tot 
een vergroot gebruiksgemak. Voor de kanaal uitzending is deze 
zend/ ontvanger uitgevoerd met een digitale indicatie. De kanalen 
zijn in beide richtingen doorlopend instelbaar. De ingebouwde SWR 
meter zorgt voor aflezing van het ontvangstsignaal of zendvermogen. 
De Audio Sonic MS 201 is bovendien van draairegelaars voor 
ruisonderdrukking (squelch) en geluidssterkte, en een speciale 
spraak-luidspreker voor duidelijke verstaanbaarheid. De bijbeho
rende dynamische hand microfoon heeft een spiraalsnoer en is 
voorzien van een zend/ ontvang toets. Het apparaat is voorzien. van 
aansluitingen voor voeding (12V), antenne en extra luidspreker. 
De Audio Sonic MS 201 kan met de PA schakelaar ook gebruikt 
worden als microfoon versterker. 

• 

Im porteur: Electronics Nederland 9v. l"ijnmuiden 15/ 17/ 19. Amsterdam S loterdijk. 
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i voor een ideaal 
HET IDEAAL TELEVISIESYSTEEM 
Laat ons weer met het TBO beginnen en 
als eerste vermeld ik het Teenage Tele
vision Network, TTN, met 2 landel ijke 
produktiecentrae één in Oostende, één in 
Groningen, en dan nog eens een aantal 
regionale kernen, bijvoorbee ld één per 
provincie, dus net zoals bij TRN, maar 
onafhankel ijk van elkaar. Ik voorzie 
5 televisieketens: TTN I met 24 uur veel 
films, feuilletons, buitenlandse shows 
vanuit de 2 landel ijke centra. Networked 
met weinig eigen inbreng, tenzij voor 
programma's van algemene inhoud zoals 
nieuws, documentaires en andere duiding
prog ramma's. TTN 2 networked vanuit de 
reg ionale stations, juist het tegenover
gestelde: bijna geen aangekochte program
ma's, zeer veel eigen produkties , Nadruk 
op ontspanning, variété, kultuur en veel 
e igen feuill etons, tv spelen e.d. TTN 3 
regionaal vanuit de lokale produktieker
ne n, met nadruk vooral op kultuur, infor
matie en minderheidsprogramma's. Alle 
programma's zijn lokaal alhoewel diverse 
staions kunnen samenwerken. TTN 4 is de 
bal a nsmaker op de programma's van TTN 1 
en 2 in die zin dat je hier een program
ma vindt dat nog niet op een van die 2 
netten uitgestraald wordt om het geheel 
'uit te balanceren' zoals ik dat noem. 
Networked of l a ndel ijk, naarge lang de 
programmain houd , input van alie produktie
kernen, zowel landel ijk als regionaal. 
Aandacht voor informatie, sport. duiding 
en pol itiek. TTN 5 is het ex tra kanaal 
waar geen van de produktiekernen eigen 
programma's op mag brengen . Zendt i jd is 
voorbehouden aan rechtstreekse sport
wedstrijden, kult urele manifestaties, 
vreemdel ingenprogramma's en dergelijke. 
Ook ruimte voor de educatieve prog ramma's 
van het EBC. Is geen uitzending gepland 
dan kan de TeleText informatie (want ook 
dàt voorzie ik) blad na blad afgetast wor
den en geprojecteerd op dit zendkanaa l, 
zodat het niet nodig is een spec iale 
decodeerder te gebruiken. Naast het TTN 
heb ik al het EBC vermeld, met educatieve 
programma's op diverse TTN kanalen. 

HN: hoofd TV-kanaal 
CRTN: concurrentiekanaal 

• 

Als concurrent richt ik het Commercial 
Television Network, CTN, op met één 
televisiekanaal. Het CTN bestaat uit di
verse regionale stations, onafhankelijk 
van het TTN, die elk een eigen programma 
brengen, daarbij gebruik makende van al 
dan niet aangekochte programma's van het 
eigen of een ander station; iets als het 
ITV dus. Voorts vermeld ik dat de CTN sta
tions ook het CRN radioprogramma verzorgen, 
hier dus géén scheiding radio/televisie, 
voor de verandering. Het complete keten 
noemt CRTN, de samensmelting van CRN en 
CTN. Reklame is alweer de verantwoordelijk
heid van het TBAC, dat ook hier 2 televi
siekanalen heeft waarop door derden volgens 
het Pay-TV systeem zendtijd kan worden 
aangekocht. Studio's en technici kunnen 
ook hier van het TTN gehuurd worden, alles 
met zo laag mogelijk gehouden prijzen om 
het geheel voor iedereen toegankelijk te 
houden. TBAC TV1 werkt regionaal, TBAC 
TV2 werkt landelijk. Alle zenders, onder
houd, reparatie, etc. zijn in handen van 
het TTC. Zoals bij de radio is ook hier 
het TTC de kontrolerende macht die er op 
toeziet dat de TBO beslissingen worden 
nageleefd; TTC vormt hier dus weer de 
schakel tussen programmamaatschappijen en 
de huiskamer. De rest is eigenl ijk een 
herhal ing uit het radio-hoofdstuk: 
OBN één televisienetwerk met omroepen op 
pol itiek-maatschappel ijke basis. PBN 
I icentiegegevens orgaan voor de oprichting 
van lokale stations die voorzien in een 
lokale behoefte. Alle OBN/PBN zenders 
gratis ter beschikking gesteld door het 
TTC. Onoverzichtelijk? Toch niet, gewoon 
systematisch (zie schema onderaan deze 
pag i na) . 
Totaa l aantal radio en televisiekanalen: 
Radio: 
TRN 1 : networked, muziek en informatie. 
TRN 2 : networked, muziek en amusement. 
gesproken woord: TRN 3 : reg ionaal/net
worked, popservice. TRN 4 : landelijk/ 
networked, all-informatief. TRN 5 : net
worked, klassiek. TRN 6 : regionaal/lan
del ijk/networked, kultureel-informatief. 
TRN 7 : networked muziek. regionaal infor-

TRN hoofd radiokanaal • TBAC Reklame l HC zendpark • • 

TWS wereldomroep • • TBO • 
• 

EBC • educatieve omroep • 

OBN : officieel duidingsorgaan 
PBN : open radio/televisiesysteem 

He : zendpark 
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'''''' ieoverdracht. TRN 8 : extra kanaal voor 
u it7()nde rlijke prograrrma's. CRN : alter
natieve muziek en informatie, regionaal. 
TWS I : kortegolf popservice, ook via AM 
o f FM. TWS 2 : kortegolf informatiezender 
ove r Nederlandstalig taalgebied. TWS 3: 
ko rtegolf educatief kanQal voor derde 
landen. TBAC 1 : pay-tv systeem, regionaal. 
TB AC 2 : pay-tv systeem, landelijk. OBN: 
u i t e rna tief t v-kanaal politiek-maatschap
pe l ijke omroepen. PBN : alternatieve 
t v-kana len lokale omroepen. Kortom, 15 
radio e n 9 televisi ekanalen, het PBN niet 
meege t e ld, en alle geregeld vanuit één 
de r voorgenoemde 10 maatschappijen. 
VERDERE ORGANISATIES EN BEDENKINGEN 

To t nu toe heb ik enkel die struktuur be
s proken waarbinnen, naar onze normen, 
di e optimal e radio en tel evisieorganisatie 
ka n opgericht worden, di e wij als ideaal 
e rva re n. Dat houdt echter ni e t in dat bene
ven s deze 'elementaire skeletstruktuur' 
t a lrijke nevenakt iviteiten achter de hoek 
komen kijken die nog niet onde r de be
voegdheid vallen van één der tien voorbe
sproken maatschappijen. Teletext is er 
een van; je kan hem moeil ijk bij het TTN 
inl ijven omdat er hier geen echt program

ma gemaakt wordt, maar er sl echts voor 
wo rdt gezorgd dat algemene informatie 
via een decoder dag en nacht beschikbaar 
bi ijft. De technische kant behoo rt t o t he t 
TTC maar het verzamelen en uitt ypen van 
de nodi ge informatie is de zo rg van een 
nieuwe maatschappij , namel ij k Te enage 
Te l e text Data, TTD, binnen he t TBO compl ex 
De TTN/TRN/CRTN programmamaa t sc hap p ij en 
behoeven ook ni e t de e ni gen t e zi j n die 
zich op di t t e rr e in begeven . An dere maat
sc happ ij e n kunn en naa r mi jn men in g ook ra
d io en t el ev i s ie programma ' s ma ken, en di e 
dan aan de and e re omroe pmaa t schappi j en 
ver kope n . In Amer i ka i s dit trouwens dage
I i j kse kos t, de nk maar aan Un iversa l , Pa ra 
mo unt , Wa rne r Bros , Quinn Mart in , Di s ney 
Prod uc tion s, Hannah Bar be ra, etc .. . Hoe 
lange r ik denk hoe mee r i k er mi j heri nn e r 
De opr ichting e r va n ka n gebeure n me t s t eun 
var, he t TBO, waarbij e l ke maat schappij 
bi jvoo rbeeld één radi o en éé n t e l ev i s ie
se rie per jaar moe t produceren. Meer
pro duktie s kunne n dan met win s t verkocht 
word en. Een andere maatschappij dan , 
Wor ld Di s tribution Comapany, WDC, kan er 
da n voo r in s taan dat radio en televisie
programma's van eigen bodem over de ganse 
we re ld ve rkocht word en. Een andere 
maa t schappij dan, World Distribution 
Compan y , WOC, ka n er da n voor instaan dat 
radio en televisieprogramma 's van eigen 
bodem over de ganse wereld verkocht worden . 
Het WDC treedt op als vertegenwoordiger 

an alle programmamaa t schappijen TTN/TRN/ 
RTN/EBC/TWS/DBN/PBN en de alt e rnatieve 

tschappijen uit de vorige paragraaf, 
oert reklamecampagne s bij buitenlandse 

roepen, s luit contracten a f voor de ve r 
maar ook voor de aan koop van allerl e i 

series, etc • .. Het WDC vormt du s de s cha 
kel tussen de binnenland se en de buiten
landse programmamaatschappijen, en is het 
internationaal gezicht van ons omroep-
sys teem . Jean Claude Tackaert. 

NOS VRAAGT 
OM 90 UUR 

ZENDTIJD. 
De NOS wil van 

Ministe r Gardeniers 
90 uur radio-, 4 uur 

televis ie - en 10 -luur 
regionale radio-zendtijd 

~J-~ voor Radio Fryslan . 
De radio- en de televisi e zendtijd zullen 
worden gevuld door de programma's van de 
verschillende omroepen, wat ook het geval 
is van de 4 uur extra zendtijd. Het ligt 
in de bedoeling om per 1 januari a.s. een 
kwart van de zendtijd met herhal ingen t e 
vullen. Het mini s terie van CRM heeft in 
een eerder stadium toegezegd een bedrag 
van 2,3 miljoen gulden voor de zendtijd
uitbreiding uit te trekken. 
EUROVISIE SONGFESTIVAL TROK 7 MILJOEN 
KIJKERS IN NEDERLAND . 

Het Eurovisie so ngf esti va l is doo r 
bijna 7 milj oen Nede rl anders beke ken. Na 
het ee r ste uur ware n da t er 400.000 kijk
e r s min der . De meeste kijke r s wa ren ui t 
de l ee f tijdsg roe pen van 15 t o t 24 j aa r 
en bove n de 65 j aa r. 
'WAT HEET BETER' VAN DE KRO VERDWI J NT. 

He t KRO programma over a l te rn a ti eve 
geneeswi j zen za l gaa n ve rdwi j ne n. Het 
prog ramma we l ke in de afge lopen 3 j aar 
30 afl eve ringe n heeft ge t e ld za l ove r 
e nke l e da gen voo r het l aats t worden u it
gezonde n. Rede n voo r ophe ffin g i s n iet de 
t a ne nd e be l ang s t e Il i ng va n de kijke r s, 
maar de r eda kti e bes t aan de uit Kees Boom
ken s, Ann eke Sa ra ri s, Pau l St au nde nmayer, 
Ria Groe neve ld e n Wil van Nee r ve n heeft 
e r ge noeg va n. De be langste Il ing i s nog 
steeds pri ma voor 'Wat hee t be ter' . Na 
elke uit ze ndin g wo rd en e r nog zo'n 60.0 00 
exemplare n van de t e ks ten ve r s tuurd naa r 
de ve rschill end e aanvrage rs. Reeds een 
jaar ge leden di ende n de progr ammamakers 
bij de KRO redaktie een verzoek in om 
he t programma stop te ze tten. Pas na l ang 
overleg met de programmamake rs is de l e i
ding van de KRO tot he t bes luit gekomen. 
Men hoopt nu bij dez e omroep dat ee n an
dere omroep een soortge l ijk programma zal 
gaan brengen via het televisie sc he rm. 
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Het dagboek van deMY. Mi Amigo 
22-10-1978: Rond 3 uur in de morgen komt een kleine tender uit België banden, voed
sel en drank brengen. Ondanks dat er geen nieuwe ploeg is meegekomen, zijn Johan 
Visser en Kees Borrell mee terug gegaan. Even later kwam de kleinste tender uit 
~nqeland, die ooit bij de MV Mi Amigo was geweest (een rubberboot) een nieuw koppe
lingsstuk voor de Henschel generator (eindel ijk na 2 jaar~) één pakje shag, boter, 
bier en vissticks bre'ngen. Volgens gegevens die zijn meegekomen moet Radio Hollandia 
maandag 23 oktober starten. 
23-10-1978: Alles behalve muziek op de 319 meter. Engelse tender langszij om Samantha 
Dubois en Mike Stevens van boord te halen. Tony Allen, Richard Thompson en Stuart 
Payne (journal ist) en Stephen Bishop worden achtergelaten op de MV Mi Amigo . 
29-10-1978: Peter Chicago monteert het nieuwe koppelingsstuk in de Henschel, maar de 
generator doet niets. Om 5.45 uur komt Dick Verheul met een kleine tender aan boord. 
He rman de Graaf zou ook mee komen, maar toen hij bij de haven aankwam, was de tender 
reeds vertrokken. Marc Jacobs en Ferry Eden terug naar huis. 
6-11-1978: Eindelijk weer eens een Engelse tender. Peter Chicago, Stuart Payne en 
Brian' Martin afgelost door Roger Matthews . Dick Verheul verveelt zich rot. 
12-11-1978: Peter Chicago weer terug aan boord en repareert de verwarming. 
20-11-1978 : Tender haalt Dick Verheul, Tom Hardyen Richard Thompson van boord af. 
27-11-1978: Sylvain Tack krijgt een brief van de Spaanse regering met de dreiging 
dat wanneer hij doorgaat met zijn illegale zendaktiviteiten hij het land moet verlaten . 
30- 11-1978: Peter Chicago afgelost door Martin Fisher. 
18- 12-1978: Martin Fisher en Roger Matthews afgelost door Peter Chicago en Richard 
Thompson. De "Epivan" van Gerard van Dam langszij om een nieuwe generator af te leve
ren. Gerard schijnt een deal met Ronan te hebben afgesloten, dat wanneer hij een 
goede generator zou leveren, hij met Radio Delmare vanaf de MV Mi Amigo mag gaan 
uitzenden. René de Leeuw, zijn vriendin Marie Louise en Peter van der Holst bI ijven 
op de MV Mi Amigo nadat de Epivan vertrokken is om ol ie en water te gaan halen. 
25-12-1978: Er wordt hard gewerkt om de nieuwe generator te installeren. 
27-12-1978: Alles werkt weer, maar het wachten is nog steeds op Gerard van Dam met 
ol ie en water~ Het bier is helemaal en de voedsel i s bijna op. 
31-12-1978: Oud en Nieuw, maar nog steeds geen tender geweest. 
5-1-1979: Eindel ijk een Engelse tende r. Ma r ie Louise, Stephen Bishop en Richard 
Thompson afgelost door Roger Matthews en Tom Hardy. 
15-1-1979 : De Epivan wordt door de Nederlandse justitie binnenge haald. 
19-1-1979: Door een zware storm, maakt de MV Mi Amigo veel water. De pompen kunnen , 
wegens oli e gebrek niet worden gebruikt en het water stroomt via een lek i n de gene 
rato rkamer het schip binnen. Om 15 uur wordt een "Mayday-cal 1" gegeven via de korte 
golf. Om 15.33 uur komt een helikopter om de bemanning van het schip t e halen, maa r 
zi j weigeren. Om 20 uur worden Peter Chicago, Roger Matthews, Tom Hardy, René de 
Leeuwen Peter van der Holst door de reddingsboot Margaret Graham uit Harwich van 
boord gehaald. Nadat de vijf waren onder vraagd door de douane en immigratiedienst in 
Harwich werden zij op vrije voeten gesteld . 
20-1-1979: Peter Chicago, Stephen Bishop en Tony Allen gaan terug naar de Mi Amigo 
me t extra pompen. Tegen de middag is he t schip weer "droog" 
21-1-1979: De Britse zee-inspektie komt langszij en de Mi Amigo wordt opnieuw 
zeewaardig bevonden. In Engeland is een aktie van start gegaan om Radio Caroline een 
pl aat s aan land te geven. Het geheel wordt georganiseerd door de Caroline Movement. 
14- 3-1979: Peter Chicago, Tony Allen en Stephen Bishop werken hard om alles weer 
zend klaar te krijgen voor he t he rni euwde Radio Caroline. Herman de Graa f is be na de r d 
om een Nederlandse service op te zetten. 
1-4-1978: Volgens geruchten zou Pete r Chicago enkele testbandjes uitzenden. 
13- 4-1978 : De Nederlandse ploeg Herman de Graaf, Paul de Wit, Ad Roberts en Rob Hud-" 
50n vertrekken naar de MV Mi Amigo. 
15-4-1979 : Om 10 . 45 uur is er eindelijk weer muziek op de 319 mete r. Om 12 uur opent 
Ton y All en offi c ieel he t nieuwe RADIO CAROLINE en wenst iedereen prettige KERSTdage n. 
16- 4-1978: Begin van de no rmal e uitzendingen . Programmering op we rkdagen : 7 .30-9 uu r: 
Wekke r radio me t Paul de Wit . 9- 10 uu r: Scheeps plaat nonstop mu z iek ge produceerd doo r 
Ton van der Wal . 10- 12 uur: Tussen keuken en kombuis met Ad Robe r ts . 12-14 uur: 
Schoonschi p met Herman de Graa f. 14- 16 uu r : 19- tig show met Paul de Wit . 16- 17. 30 uur : 
G.lll gboord me t Rob Hudson. 17 . 30- 18 uur : Radi ogemeente Dominee Toornvl ie t. 
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18-1 uur: Engelse service met Tony Allen, Tom Hardyen Stephen Bishop. Op zaterdag 
is het tot 13 uur als op werkdagen, waarna de Caroline Top 50 volgt met Paul de Wit 
tot 16 uur en vervolgens Rob Hudson tot 17.30 uur met de Gangboord Discotheek. 
Op zondag presenteert Johan Visser van 13 tot 14 uur de 19-TOEN show, gevolgd door 
het zondagmiddagmatinee met Paul de Wit en Rob Hudson tot 17.30 uur . 
22-4-1979: Herman de Graaf en Stephen Bishop van boord af. 
2-5-1979: Wegens kleine generator problemen stopt Radio Caroline om 19 uur. 
6-5-1979: Paul de Wit afgelost door Herman de Graaf en nieuwe deejay René van EIst 
die Wekkerradio gaat presenteren. Ad Roberts neemt de 19-tig show over. 
19-5-1979: Tony Allen en Tom Hardy afgelost door Martin Fisher, Richard Thompson 
en Stephen Bishop. Ook Herman de Graaf weer naar huis. 
25-5-1979: Radio Caroline vijf dagen uit de lucht wegens olie tekort. 
26-5-1979: Een stormpje zorgt ervoor dat het topje van de mast knakt. 
30-5-1979: Rob Hudson afgelost door Paul de Wit. Schoonschip wordt vanaf band door 
Johan Visser gepresenteerd. 5-6-1979: Schoonschip weer 1 ive met René van EIst. 
20-6-1979: Marc Jacobs na maanden weer aan boord en presenteert tussen 12 en 14 uur 
zijn eigen "Baken 16". Ook Rob Hudson weer aan boord en Ad en René met vakantie. 
15-7-1979: Zowat het hele "Zoutwater-team" is aan boord van de MV Mi Amigo. René van 
EIst, Ad Roberts en Johan Visser hebben zich bij Marc en Rob gevoegd. 

-

nooit gebeurd dat er 5 Nederlandse deejays tegelijkertijd aan boord van de MV Mi Amigc 
zijn. Engelse ploeg bestaat uit 4 man: Tony Allen, Tom Anderson, Tom Hardyen Stephen 
Bishop. 23-7-1979: Rob Hudson van boord af, Johan Visser neemt Gangboord over. 
1-8-1979: Ter afsluiting van de uitzendingen op lokatie is Veronica weer de zee op 
gegaan met het ex-laboratoriumschip "Bison" waarop men een klein zendertje heeft 
geplaatst die via een steunzender in een NOS-reportagewagen via Hilversum 1 te horen 
is. Om 8 . 50 uur heeft Bart van Leeuwen in Ook Goeiemorgen een link-up met Carol ine 
en praat met Johan Visser die op dat moment Wekkerradio presenteert. 
2-8-1979: De hele Caroline-ploeg heeft ernstige moeilijkheden met Tony Allen en er 
worden codes uitgegeven om Tony van boord te halen, wat ook gebeurde. 
9-8-1979: Marc afgelost door Herman de Graaf. Ook Stuart RusselI weer aan boord. 
11-8-1979: Paul de Wit en Rob Hudson met band-programma's weer op 319. 
17-8-1979: René van EIst van boord af. Herman en Ad zijn de enige Nederlanders. 
24-8-1979: Kees Borrell t e rug op de MV Mi Amigo. Herman en Ad afgelost door Rob en 
nieuwe deejay Jeroen Woelwater. 
2-9-1979: Radio Caroline heeft vanaf vandaag iedere zondag tussen 12 en 13 uur een 
Country en Western show met Johan Visser en producer Theo van Doorn. 
4-9-1979: Rob Hudson vandaag zes uur lang op de radio. Jeroen Woelwater zag het toch 
niet zo zitten aan boord en ging om 9 uur met een kleine tender van boord af. 
5-9-1979: Paul de Wit met spoed naar boord. Marc Jacobs terug met bandprogramma's. 
24-9-1979: Ad Roberts weer aan boord en Jeroen Woelwater terug met bandprogramma's. 
29-9-1979: Rob Hudson en Paul de Wit van boord af. Ad Roberts blijft alleen achter. 
1-10 -1979: Vanaf vandaag is Will Luikinga tussen 12 en 13 uur via Radio Caroline te 
horen met "Will wil wel". Het ee rste programma is slecht te horen omdat het signaal 
van de zender verkeerd staat afgesteld. 
12-10-1979: Ernstige moeilijkheden bij de Nederlandse Caroline organisatie. Alle dee
jays weigeren naar boord te gaan, zij willen eerst geld zien. Ad Roberts als laatste 
Nede rlander van boord af. De Engelse deejays Tom Hardy, Richard Thompson en Stephen 
Bishop presenteren de uitzendingen van de Nederlandse servi~e, behalve het uur van 
Will Luikinga op werkdagen. 
20-10-1979: Tom Hardy afgelost door Stevie Gordon. 29-10-1979: Stephen Bishop en 
Ri chard Thompson afgelost door Nick Richards en Tom Anderson. 
31-10-1979: Ad Roberts weer aan boord samen met nieuwe deejay Peter de Vries. 
10-11-1979: Vanaf vandaag is Mike Hagler tussen 15 en 17 uur weer via Radio Caroli ne 
te horen met banden die hij in Amerika opneemt. 
11-11-1979: Tussen 11 en 14 uur wordt de eerste Belgische Nationale Hitparade via 
Radio Carol ine uitgezonden in presentatie van Sebastiaan Peters. 
17-11-1979: Het programma van Mike Hagler is verhuisd naar de avonduren. 
27-11-1979: Peter de Vries afgelost door nieuwe deejay Tom van der Velden. 
9-12-1979: Tussen 14 en 16 uur zijn Rob Hudson en Paul de Wit met afscheidsprogramma 's 
op Radio Caroline te horen. 
24-12-1979 : Ad Roberts afgelost door Stuart RusselI en Richard Thompson die samen 
met Tom van der Velden de Nederlandse uren presenteren. 
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5-1-1980: Peter de Vries en Mike Stevens weer aan boord . 

27-1-1980: Tom van der Velden eindel ijk afgelost door nieuwe deejay Hugo de Groot. 

2-2-1980: Stuart Russeli en Mike Stevens afgelost door Tom Hardyen Stevie Gordon. 

11-2-1980: t"ieuwe programmering: ' 7.30 - 9 uur: Wekkerradio I ive met Hugo de Groot. 

9-10 uur: Scheepsplaat nonstop met Wim Romijn. 10-12 uur: Espresso met earl de Jong 

vanaf band. 12-13 uur : Wi II wi I wel met Wi II Lui.kinga vanaf band. 13-14 uur : Smake-

I ijk eten I ive met Peté r de Vries., 14-16 uur: 19-tig show vanaf band met Sebastiaan 

Peters. 16-17 . 30 uur: Gangboord vanaf band met Tom van der Velden. De programmering 

ziet er mooi uit, maar in de praktijk kwam er niet veel van terecht omdat de bevoor

rading van de MV Mi Amigo nogal moeizaam verl iep. Regelmatig werden medewerkers en 

tenders door de justitie gepakt. 
17-3-1980: Peter de Vries, Hugo de Groot en Tom Hardy afgelost door Nick Richards, 

Tom Anderson en de Nederlandse nieuwslezer Hans Verlaan. 

19-3-1980: Door een zware storm slaat de MV Mi Amigo rond 11.30 uur van haa' r anker 

en strandt op de zandbank Long Sands. Rond middernacht worden Stevie Gordon, Nick 

Richards, Tom Anderson en Hans Verlaan door de reddingsboot Halan Turnbul I uit 

Sheerness van boord gehaald, terwijl de MV Mi Amigo volloopt met zeewater . 

20-3-1980: 's Morgens rond 5 uur verdwijnt de MV Mi Amigo in de golven. Een triest~ 

e inde van een doorzetter. Ton van Draanen/Hans Knot. 
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RAl )10 in COLOMBIA 
FM RADIO FLOREERT IN COLOMBIA. 

FM radio floreert meer als ooit te
voren in Colombia, een der Zuid Amerikaan
se staten. Vorig jaar werd er meer dan 
100 miljoen gulden aan platen verkocht. 
In niet minder dan twee jaar is de FM 
radio in dit land van één station gegroeid 
naar meer dan een dozijn, variërend in 
formaat van de laatste lokale nieuwtjes 
via de internationale tophits naar de 
klassieke muziek, dat al les gezamenl ijk 
met een bepaalde hoeveelheid Columbiaanse 
volksmuziek, welke ve rp l icht is gesteld 

van reger ingszijde, straal t . ",:;:;~::=~:::: 
dagel ijks uit de vele 1 

radio's in het land . 
Voor de lokale platen
industrie is de FM 
groei zeer belangrijk, 
omdat deze via de FM 
veel delen van de be
volking bereiken, die 
niet door de AM wordt 
bereikt. Toen men zes 
jaar geleden begon met het 
eerste FM station, was er totaal geen 
luister-interesse, laat staan interesse 
bi .i adverteerde rs. Nu staan beide facto
ren steviger als ooit tevoren. Sinds 1978 
is de FM radio in Colombia van een station 
in Bogota, naar vijf in Cal i, vier in 
Medellin, drie in Barraquilla en een in 
elk van de volgende steden: Cucuta, Buca
ramanqua en Caragena. Naast de FM stations 
kunnen de 25 miljoen inwoners van het 
land ook luisteren naar 1 iefst 380 ver
schil lende AM stations, die voor het 
merendeel worden gecontroleerd bij vier 
hoofd-netwerken, te weten: Radio Caracol --_._-_._._._._._._._._._._. 

•• 

Carol ine T-shirts in donkerblauw met 
een afbeelding van de MV Mi Amigo voorop 
in de maten: smal 1, medium, large en 
extra large voor f 20,-- inklusief ver
ze ndkosten. 
5 prachtige Carol ire stickers (40x9! cm) 
voor f 7,50 inklusief verzendkosten. 
Bestellen bij postgiro 491218 t.n.v.: 

Postbus 61267, Den Haag. - _._._._.-.-._._._._._-_.-. 

(90 stations), Radio Toledor (70), RCN 
(50) en Radio Nacional (10). De laatste 
10 zijn eigendom van de regering. Er zijn 
drie nationale televisienetten in het land 
die eve neens eigendom zijn van de staat, 
maar op twee van deze netten wordt weke-
I ijks zendtijd afgestaan aan commerciële 
en/of andere instanties. Het derde net 
fungeert als onderwijs- en opvoedkundig 
kanaal. De FM stations danken hun bestaan 
mede aan de ' commercials die vele bedrijven 
via de stations laten uitsturen. De kosten 
voor deze commercials variëren per stad. 
Een commercial in Bogota kost per seconde 
b.v. $24.-, in Medell in $20.- en in 
Barraqui lla $18.-. 

De kosten voor reklame op AM stations 
zijn iets lager. Een ander groot voordeel 
voor de FM stations is de regeringsregel 
dat fabrieken, winkels e.d. van staats
wege mono-ontvangers kunnen huren die 
voorzien zijn van drie luidspeakers. Hier 
betaalt men ongeveer 50 gulden per maand 
voor. De verwachting is, dat in de 80-er 
jaren het aantal FM stations in Colombia 
nog vele malen zal worden verdubbeld. 

Hans Knot. 

BEGIN BOUW NIEUWE STUDIO 
~ RADIO OOST IN ARNHEM. 

~:...- 2 jun i i s men begonnen me t 
de bouw van een nieuwe stu
io voor Radio Oost, de 
streekradio van Overijssel 
en Gelderland. De studio 

~~kor t in de voormalige Andreas
school aan de Rosendaalseweg 704, die . 
daartoe volledig zal worden ve rbouwd. Het 
officiële startsein werd gegeven door de 
Gelderse Gedeputeerde Drs. J.J. Postma. 
Met de bouw van de studio in Arnhem is 
een klein jaar gemoeid. De kosten, zonder 
technische facil iteiten, bedragen onge
veer f 900.000,-. In het komplex komt een 
grote studio van 95 vierkante meter en 
een kommentaarstudio van 40 vierkante 
meter; verder ruimten voor redaktie, ad
ministratie, bedrijfsleiding, sekretariaat 
en een kantine. ~adio Oost heeft al een 
nieuwe studio in Hengelo, die begin fe
bruari door Minister Gardeniers van CRM 
offici ee l werd geopend. 
COMPUTERPROGRAMMEER WEDSTRIJD HOBBYSCOOP 

Met als hoofdprijs een computer met 
ingebouwde printer en monitor heeft de 
redaktie van de NOS radiorubriek Hobby
scoop een computerprogrammeerwedstrijd 
uitgeschreven met als doel om zoveel mo
gelijk bruikbare programma's te krijgen 
voor een aantal populaire hobbycomputer; . 
Een aantal troostprijzen bestaat uit com
Duterboeken en boekebonnen. De jury be
staat uit de redaktieleden Ben Din~erdi ~ 

Guus Jansen, Bob Vetter en ing. P. Mes-
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', <- !laert. Alle programma's moeteö1 in ba
" i C fjE:schreven worden met al s maximale 
'Irootte 100 regels.De inzendtermijn zal 
op I augustus a.s. sluiten terwijl eind 
oktober de uitslag bekend wordt gemaakt. 
HANS SLEEUWENHOEK WEG BIJ HIER EN NU. 

Na ruim twaalfeneenhalf jaar deel te 
hebben uitgemaakt van NCRV's actualitei
tenrubriek "Hier en Nu" is Hans Sleeuwen

hoek begin juni overgestapt 
~ ~ ~'"" naar de afde I i ng documenta i re 

~-< prog ramma' s van de NCRV. Voor 
hem geen onbekend terrein; al 
geruime tijd leverde hij naast 

zijn werkzaamheden voor "Hier 
en Nu" bijdragen aan voornamei ijk sociaal 
gerichte documentaires. Zoals ondermeer 
aan de met de Premias Ondas bekroonde 
documentaire "Moe, we blijven altijd bij 
je". Hans zal in de toekomst nauw gaan 
samenwerken met Henk Mochel met wie hij 
het komende seizoen een studioprogramma 
gaat maken dat op de zaterdagavond zal 
worden uitgezonden. 
VOLUME 2 DISCO JINGLE SINGLE VERSCHENEN. 

Platenmaatschappij Fleet heeft na het 
sukses van de eerste Disco Jingle Single, 
die verleden jaar december werd uitge
bracht) nu een vervolg uitgebracht. 
Deze tweede Disco Jingle Single bevat 14 
gezongen en 16 instrumentale jingles en 
zijn ideaal geschikt voor discotheek en 
amateur deejays. Volume 2 van de Disco 
Jingle Single werd geproduceerd door Ren 
Groot van Top Format Produktions in Haar
lem, kost f 10,90 en is verkrijgbaar in 
iedere goede platenwinkel. 
GEEN FONDS VOOR COO-PROOUKTIES. 

Er zal voorlopig geen fonds komen 
waaruit de NOS en de omroepe n zowel als 
de BRT geld kunnen putten voor gezammelij
ke Belgisch- Neder landse produkties. Het 
is binnen het Nederlands-Belgisch Kultu
reel Verdrag onmogel ijk geld hiervoor los 
te maken. Voorlopig zullen al Ie co-produ
kties gefinancieërd moeten worden uit ei
gen middelen. 
EINDREDAKTEUR NOS JEUGDJOURNAAL BENOEMD . 

De 38 jarige Arno Wamsteeker, chef van 
de afdeling schoolradio en jeugdzaken van 
de KRO, is met ingang van 1 september be
noemd tot eindredakteur van het jeugd
journaal ,waarmee de NOS in januari begint. 
~MSTERDAMMERS KIJKEN NAAR FRANSE T.V. 

De abonnees van de Amsterdamse kabel~ 
televisie zullen tijdens de aankomende 
Firato van 29 augustus tot 7 september de 
moge I ij khe i d hebben de programma' s van de 
Franse TV zender Antenne 2 te aanschouwen. 
Voo r dit doel is op de Amsterdamse RAl in
",iddels een schotel geplaatst welke voor 
de ontvangst moet zorgen. De programma's 
V,lIl Ant enne 2 worden immers door de expe r-

:mentele communicatiesatelliet OTS 2 uit
gezonden. 
MARINUS POTMAN ADJUNKT-HOOFD/PROGRAMMA
LEIDER RADIO OOST. 

Marinus Potman (33) wordt met ingang 
van 1 juli a.s. adjunkt-hoofd/programma
leider van Radio Oost, de streekradio 
van Overijssel en Gelderland. Hij volgt 
Ben Janssen op, die met ingang van die 
datum is benoemd tot chef van de Hoofd
afdeling Gesproken woord van de NOS-radio 
Marinus Potman werkt sinds twee jaar bij 
Radio Oost als redakteur-verslaggever. 
Daarvoor was hij parlementair redakteur 
van Het Vrije Volk en redakteur-verslag
gever van het dagblad Tubantia. 

'--'- m@ITDrn~~w 0@ ffi@&00 
NAEB KONFERENTIE GEPLAND VOOR OKTOBER. , 

De 1980 editie van de konferentie van 
de National Association Educational Broad
casters zal worden gehoudeb van 26 tot 

30 oktober a. s. i n Las Vegas. 
De NAEB is een overkoepelend 
orgaan van alle radio- en tv-orga-

NAEB nisaties die zich hoofdzakel ijk 
bezighouden op het onderwijsgebied. 
WPIX WINNAAR BESTE NIEUWSUITZENDING. 

Onafhankelijk TV station WPIX is uit
ve rkoren tot het station 
met de beste nieuwsuit zen
ding gedurende het seizoen 
1979/1980. Het heeft hier
voor een Emmy Award gekregen 
welke beschikbaar werd gesteld 
door de National Academy of Television 
Arts and Sciences. Het programma wordt 
gepresenteerd door Steve Bosh en Pat Harper. 
PSYCHOLOGEN EEN NIEUW PROGRAMMATREND . 

Het medium radio in Amerika heeft in 
de loop der jaren vele veranderingen on
dergaan om de luisteraars te bi ijven 
trekken. De laatste jaren hebben vele 
commerciële stations nieuwe trends inge
voerd om populair te bi ijven en zelfs 
populairder te worden. Dieëtisten, Psy
chiaters, doktoren etc. kregen hun eigen 
tijd toegekend in de programma's. Para
psychologie heeft ,de laatste jaren meer 
en meer aan interesse gewonnen en vele 
stations hebben nu een psycholoog in de 
programma's opgenomen. Eén van die sta
tions is WRC-AM in Wa shington we lke toe-
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behoort aan het NBC network. a -
gier is de psychologe die sinds begin 
januari haar eigen show op het station 
heeft. De besl i ssing om Sal l een in dienst 
te nemen was niet moe i I ijk daar 'in de 
dive.rse talk-shows op het stat ion er bij 
de luisteraars altijd grote belangsteI-
I ing was wanneer de onderwe rpen over de 
psycho.logie en haar randgebieden gingen. 
Het plan van WRC w~s om het programma 
zo 'brandschoon' 1110ge l ijk te brengen en 
de advokaten die voor het station af en 
toe werkzaanl zijn kregen de opdracht een 
gaaf plan op tafel t e leggen, waarna de 
besl is sing werd genoillen ·om te starten. 
Er waren diverse psycho logen voor handen 
nlaar het lot viel snel op Sal leen daar 
zij dingen du rfden te zeggen die anderen 
niet aandu rfden . Het programma is inmid
dels erg populair geworden in Washington. 
No r111aal worden er gedurende de ta l k
shows 200 tot 400 pogingen ondernomen om 
het stat ion te bellen, tijdens Salleen 
haar programma zijn dit ongeveer 12000. 
Gedurende het programma praat Sal leen 
slechts met 20 personen en is er dus ' 
nlaar een zeer kleine kans om één van de 
gegadigden te worden. Meestal heeft Sal
l een ook een gast in de stud io ok het 
probleeln van de avond mee te bepraten. 
De voorspel I ingen die zij tot nu toe 
heeft gedaan z i jn voor ongeveer 9D ~ uit
gekolnen, a ld us een onderzoek welke door 
NBC werd verr i cht. 
TELEVISIEKONFERENT IE IN HONOLULU . 

Van 22 tot . 27 juni zal in Honolulu een 
konferent ie worden gehouden tussen de lan
landen Japan, Amerika en Canada. Het is 

de eerste keer dat deze 
drie land en gezamel ijk 
een konfe rentie houden 
over het ontwerpen van 
programma-stij len. Men 
hoopt bij een eventueel 
succes deze konferentie 
tweejaarl ijks te herhalen 

Hoofdkantoor van Manx-Radio op Man . 
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MANX RADIO IN DE PROBLEMEN. 
Het was Ewan Leeming, hoofdtechnicus 

van Manx Radio, die door het BBC handbook 
1980 bladerde en tot zijn schrik op bldz. 
204 ontdekte dat het lokale station Lin
clon de frekwent ie 1368 kHz had toegewe
zen gekregen. Lincoln zal begin november 
1980 a'l s lokaa l BBC station van start 
gaan. De l andsregering van het ei land 
Man beweert dat deze frekwentie destijds 
exclusief aan Manx Radio is toebedeeld. 
Het prob leem is nu, dat wanneer Lincoln 
van start gaat. het de commerciële pro
gramma' s van Manx Rad io i neen . -. 
d~el van het ontvangstge- ., ,,,"~XR.q6 ~ 
bied van Manx za I gaan / .~r ~ \ 
storen. De direktie van:[lc . R\ 
Manx Rad i 0 en de lands· ::0 \ ~ 

regeri ng van het ei land ~ . Ic:; 
zijn zeer ontsteld over \ ~ ~ 

de bes! i ss i ng van de BBC 0 JI"Ä"'~~ 
en dreigen zelfs. wanneer ',,! , _ ~ ~ 

de frekwentie-toedel ing aan Lincoln niet 
teniet wordt gedaan. de kwestie voor te 
leggen aan de Verenigde Naties. Zoals je 
misschien weet is het ei land Man wel een 
onderdeel van het Britse rijk. maar heef t 
een eigen regeringsvorm en wetten. Howard 
Simcocks, vice president van de Manx 
Broadcasting Commission heeft zo zijn 
eigen opin'ie over de Britse regering : 
"~Ian wordt veel slechter behandeld dan b.v 
de Fa l kland Ei landen en de eilanden in 
het Midden Amerikaans Gebied. Naast het 
lokal e station Lincoln heeft de Home Of
fice ook de 1368 kHz toebedeeld aan de 
toekomstige commerciële stations Crawley 
en Swindon. Deze twee zijn niet van in
vloed op het ontvangstgebied van Manx 
Radi o. In de geschriften van de Genevse 
Conferentie omtrent de internationale 
go l flengteverdel ing staat de 1368 kHz 
al l een toebedeeld aan Manx Radio. een 
Ital iaans en een Pools station. Het is 
zondermeer duidel ijk dat de Engelse re
gering ver buiten haar boekje gaat en 
i liegaaI golflengtes aan het verdelen is. 
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/1.Jnx Radio zal zeer zeker akties onder
nemen en eind oktober zullen we meer we
ten omtrent de problemen. Hans Knot. 

..- -- -. ---.... 
."""_, fh V I ER RAD I OPROGRAMMA' sNAAR 
P . 'JJ~ PRIX ITALIA 1980. 

, ~, illi Naar het 32s te rad i 0- en te
levisiekonkours om de Prix 

Italia, dat dit jaar van 9 tot 
21 september in het Noord
Italiaanse Riva del Garda 
wordt gehouden, worden vier 
Nederlandse radioprogramma's 
ingezonden, twee in de kate

gorie dokumentaires en twee in de kate-
gorie drama/hoorspelen. De twee dokumen
taires zijn "Mae West" van de NCRV dat 
op 18 februari 1980 werd uitgezonden en 
"l i j n naam was Koos" van de NOS, een do- . 
kumentaire van Maarten Nederhorst over 
een psychiatrische patiënt (uitgezonden 
op 22 juni 1978). De twee programma's, 
die in de kategorie drama/hoorspelen naar 
de Prix Ital ia gaan, zijn "Onnozele kin
deren" van de NCRV, een poëtisch stemmen
spel over de kinderkruistochten van 1212 
(uitgezonden op 20 december 1~79) en 
"Getrude Stein is vanmiddag gestorven" 'n 
herdenki ngsprogramma over deze Amer i kaanse 
schrijfster en dat op 22 juli a.s. door 
de KRO rad i 0 word t u i tgezonden. I n de ka
tegorie muziek wordt dit jaar geen Neder
lands radioprogramma ingezonden, aange
zien Dick vld Meer (KRO) voor Nederland 
in de muziekjury zitting zal hebben. 
DE KRO LAAT JAREN 50 HERLEVEN. 

In de maand augustus laat KRO-radio 
op de vrijdagmiddagen de jaren 50 her
leven. Dit gebeurt in een reeks van vier 

programma's onder de titel 
"De jaren 50: terugluisteren 
i n de tij d". 0 iep rog r amma ' s 
duren ieder 5 uur, van 12 tot 
17 uur op Hilversum 1. Aller-
eerst zal er veel muziek te 

horen zijn uit die jaren; daarnaast zijn 
er historische opnamen van gebeurtenissen 
van toen. Ieder uur zal er een gast in de 
studio zijn die betrokken was bij het 
nieuws van toen en daar nu op terugkijkt. 
Centrale presentator is Jaques van Kollen
burg, de muziekkeuze is van Ellen Bijl en 
de regie voert Edvard Niessing. Op acht 
augustus begint de serie met de jaren 
1950 en 1951, een week later 1952 -1954, 
daarna 1955 en 1956 en de serie sluit op 
29 augustus met de jaren 1957, 1958, 1959 . 
NICO HAASBROEK HOOFD INFO-GROEP VARA. 

Nico Haasbroek (36) is benoemd tot 
groepsleider van de Info-groep bij de 
VARA-radio. Hij volgt in deze funktie 
Barend de Ronden op, die een funktie bij 
het IKON heeft aanvaard. Onder de Info-

groep vallen de radioprogramma's Dingen 
van de Dag, De Rode draad, De wekkerradio 
Vroege vogels, II à la crème, Hoor Haar 
en Tussen start en finish. Nico Haasbroek 
(tweelingbroer van Jan die direkteur is 
van VPRO-radio) was tot voor kort corres
pondent van de VARA in de Verenigde Sta
ten en daarvoor in de Bondsrepubliek . 
UITBREIDING HILVERSUM 4 PAS IN 1981. 

Het NOS-bestuur is akkoord gegaan met 
het voorstel om de Minister van CRM te 
verzoeken de zendtijduitbreiding van 
Hilversum 4 niet te laten in
gaan op 1 oktober a.s. maar op 
1 oktober 1981. Dit mede in ver
band met het plan van de minis
ter een deel van deze zendtijd 
te bestemmen om Teleac radio 
zendtijd te geven. Volgens de 
NOS zou dit het thans op gang komende 
overleg over de toekomstige struktuur van 
de instruktieve omroep doorkruizen. Daar
naast ziet de NOS op dit moment geen kans 
meer de facilitaire voorbereidingen 
tijdig rond te krijgen. 
OOK DIT JAAR WEER RADIO TOUR DE FRANCE. 

De NOS-radio zal, evenals in vooraf
gaande jaren, ook dit jaar aan de Tour de 
France aandacht besteden in een speciaal 
"Radio Tour de France"-programma via Hil
versum 1. In de periode van donderdag 26 
juni t/m zondag 20 juli zullen dagelijks 
rechtstreekse reportages worden uitgezon
den tussen 15 en 18 uur met elk uur een 
vaste presentator. Dit jaar zijn dat : 
Klaas Samplon ius tussen 14 en 16 uur , Fred 
Racké tussen 16 en 17 uur en Koos Postema 
tussen 17 en 18 uur. De laatste tien minu
ten van elk Radio Tour de France program
ma wordt een journaal uitgezonden waarin 
een samenvattig van die dag wordt gegeven . 
De samenstelling en presentatie van deze 
journaals zijn in handen van Ferry de 
Groot en Hans Hoogendoorn. De reportages 
worden dit jaar verzorgd door Heinze Bak
ker , Evert ten Napel en Theo Koomen. Ook 
dit jaar wordt gebruik gemaakt van een 
vliegtuig van Radio Luxemburg, dat als 
relaisstation voor de direkte verslagge
ving dienst zal doen. De Wereldomroep 
heeft dit jaar voor het eerst een eigen 
verslaggever bij de Tour de France. Het 
is Henny Rückert die dagelijks, in samen
werking met de NOS zijn verslaggeving 
zal doen over Werelds meest bekende wie
lerronde. De Wereldomroep zendt de repor
tages uit via de gebruikelijke golfleng-

• • ten en men zal tevens prijsvragen voor 
de luisteraars organiseren. De sportre
daktie van de Wereldomroep volgt ook de 
Olympische Spelen in Moskou en de Spelen 
voor Gehandicapten In Arnhem. 
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16 mei: Bart van Leeuwen nog steeds ziek, 
dus Leo van der Goot mocht weer eens de 
tipparade presenteren ++ Geen Rock and 
Roll methode vanavond maar een samenvat
ting, gepresenteerd door Willem van Beu
sekom, van de halfjaarlijkse Internatio
nale popkwis van de EBU die in Kopenhagen 
op 10 mei werd gehouden. Nederland werd 
voor de derde keer winnaar met de 20-jari
ge Kees Lafeber uit Goirle 
+++ 17 mei: De Veroni
ca nacht op Hl ziet er 
dit keer anders uit dan 
normaal tussen 0.00 en 7 uur, omdat Ad 
Bouman, Jan Pijper en Bart van Leeuwen 
verhinderd zijn. Tussen 0.02 en 2 uur 
Countdown op de radio met Lex Harding. 
Dit keer echter zonder live-opnamen, om
dat de voorraad op was . Tussen 2 en 3.30 
uur Leo va~ der Goot en Jan Morriën. Tus
sen 3.30 en 4.30 uur Erik de Zwart. Tussen 
4.30 en 5.30 uur een gast-optreden van 
Kees Baars met hardrock en van 5.30 tot 
7 uur presenteert Annette van Trigt "Ook 
Goeiemorgen" ++ Gert van Braekel presen
teert tussen 16 en 18 uur de NCRV sport
show op H3 i.p.v. Govert van Brakel (geen 
familie) " +++ 18 mei: De Gouwe Ouwe club 
van Ferry Maat komt vanmiddag te vervallen 
omdat tussen 15.35 en 16 . 15 uur het stereo 
geluid van het Internationale Cou~try 
Festival wordt uitgezonden dat op Neder
land 2 is te zien. Voor en na deze uitzen
ding presenteert Ad Roland de Europarade 
++ Vanavond de laatste Hittoto in de 
Nationale Hitparade . Men stopt met dit 
spelletje tot september. De laatste gast 
was Hank the Knife +++ 19 mei: Joan Haan-
r--.I A appel presenteert vanmorgen "Een 
D 1>'---->" CJ Goede Morgen" bij de TROS op 

<l t) Hi lversum 1 tussen 7 en 8 uur 
<) ~RO~ C> ++ Het blad Muziek en Beeld 

a 0 Info schrijft deze week dat 
Dov " LJ een aantal Nederlanders in 

een zeer ver gevorderd stadium 
zijn om over enkele weken met een nieuwe 
zeezender te komen. Zij voeren besprekin
gen met Ronan O'Rahilly die wel interesse 
heeft om een nieuw projekt te financieren. 
Maar hij is tevens zelfstandig met iets 
nieuws bezig. Het projekt van Ronan zal 
zeker weer Caroline heten. De naam van de 
Nederlandse zender is nog niet bekend, 
maar het uitgangspunt zal de Nederlandse 
popmuziek zijn in al zijn geledingen. Een 
van de organisatoren zegt hierover: "Bij 
de programmering willen wij graag uitgaan 
van de ervaring van de landpiraten. Zij 

!I 

!I 

hebben altijd erg veel luisteraars getrok
ken met het draaien van Nederlands mate
riaal en dat willen wij nu op veel grote
re schaal gaan doen". +++ 21 mei: Bart 
van Leeuwen hersteld van zijn keelaan
doening en weer van de partij bij Veronica 
op Hilver~um 1 met "Ook Goeiemorgen" +++ 
22 mei: De AVRO heeft besloten om in haar 
uitzendingen via radio en tv de Olympi
sche Zomerspelen in Moskou te boycotten. 
Daarmee staat de AVRO alleen, want de 
TROS en KRO hebben al laten weten dat 
zeker niet te doen. De NOS zal beperkt 

• 
aandacht aan de Olympische Zomerspelen 
schenken. De NOS overweegt de 13-man 
tel lende ploeg in te krimpen +++ 23 mei: 
Erik de Zwart vervangt Hans Mondt 
als presentator van het Veronica 
programma op Hilversum 4 ++ 

Lex Harding een week 
met vakantie. Leo 
van der Goot pre
senteert de 
tipparade, 
Bart van 

. Leeuwen de 
Top 40 en Erik 
de Zwart de radio-rebus +++ 24 mei: De 
Lach of ik schiet show, van André van 
Duin "en Ferry de Groot, wordt vandaag 
gevuld met prima 27 MC-grappen dankzij 
de elpee van CNR "Hoe bedien ik de 27MC" 
++ Mart van de Stadt voor de derde keer 
presentator van "Disco espress" tussen 
15 en 16 uur op H3 +++ 25 mei: Cees van 
Zijtveld vervangt Meta de Vries tussen 
9 en 10 uur met "Juist op Zondag" ++ Op 
deze eerste pinksterdag geen "Langs de 
Lijn" op Hl, omdat alle sportevenementen 
naar morgen zijn verplaatst. De NOS heeft 
daarom zendtijd met de TROS geruild. 
Gerard de Vries presenteert tussen 14 en 
16.30 uur zijn verzoekplaten, waarna 
Herman Emmink tot 17.55 uur de amusement s
show "Pierrewaaien in Scheveningen" pre
senteert +++ 26 mei: De Limburgse carna
valsster Pierre Cnoops presenteert van
daag "Een Goede Morgen" bij de TROS op 
Hilversum 1 ++ Vanaf vandaag een iets 

andere AVRO-program
mering op Hilvers um 3 

~~~/ Tussen 7-8.30 uur : 
Vol gas door Karel van de Graaf. 8.30-
10 uur: Bingo, verzoekplaten met Jan van 
Veen. 10-11 uur: Arbeidsvitaminen 11-1 2 
uur: Hollands Glorie met Krijn Torringa. 
12-14 uur: Een rondje Peter van Dam. 14-
15 uur: Showparade met Hein Simons. 15-16 
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LEO VAN DER GOOT {ve ronica } 

De ni euwe presentatrice Gerry Hoiting. 
16-18 uur: Toppop Disco met Frank van der 
Mast die vandaag de laatste Toppop hit
parade presenteert, omdat Toppop televi
sie met vakantie gaat . Tussen 19 en 20 
uur de 7 O'clock show met Cees van Zi jt
ve l d, een programma dat Cees in het begin 
van de jaren 60 ook op Radio Veronica 
presenteerde en waarvan hij nu dezel fde 
tune gebru i kt. 20.-21 uur: Praatpaal 15 
met Bi rgit. 21-22 uur: Superclean dream
mach in e met Ad Visser'. 22-23 uur: Blues, 
Bal lads and Beat met Meta de Vr ies en tot 
s lot t ot 24 uur AVRO's Sw in gtime met Pim 
Jacobs. Vandaag geen Steenen Tijdpe rk, 
dat is vanaf ~olgende week maandag tussen 
20 en 21 uur te horen met Jan Steenlan +++ 

27 mei: In "Zoekplaatje" vandaag voor 
f 999 ,99 de oplossing van zoekzin 267: 
Op di t gebied heeft de komb inati e een 
bijzondere naam. Er kwamen maa r drie goe
de oploss ingen b innen: Standing on the 
Ins ide van Fullhouse. He la as kon de 
plaat niet worden gedraa id, omda t hij on
vindbaar was in de NOS discotheek +++ 

28 me i : Hans Wijnants verva ngt Vincent 
van Enge len tussen 7 en 9 uur bij de KRO 
op H3. Rock Tempe l en Wal hal la beha nde l en 
vanavond het Pink-Pop fest iva l dat op 
tweede p in ksterdag in Ge l een werd gehou
den ++ De voor lopig laat ste studio uit
zendi ng van Veronica op Hi Iver s um 1. Van
af volgende week tot eind augustus gaat 
Veronica weer op lokatie +++ 29 mei: Het 
Vero nicablad meldt deze week dat Radio 24, 

FERRY MAAT {TROS} 

het Zwitserse commerc i ële radiostation 
dat uitze ndt vanui t Ita l ië, eind ma ar t de 
u i tzend inge n heeft hervat nadat een Ital i 
aanse rechter op 19 maart had bes l i st dat 
de u i tzendingen van Radio 24, onder de 
I ta l iaanse wet, vo l komen legaal z ijn ++ 

Prima grap van Ferry Maat in de TROS Top 
Vijftig, door de "uithaal" in Cara Mia 
van Jay and the Americans erg lang te mon 
teren. Hierdoorheen hoor je ramen springen 
e n meer van dat soort herrie +++ 30 mei : 
Henk Mouwe en Jaap de Groot draaien in 
"Goeiemiddag" twee uur l ang nederpop pro
dukt ies ++ Lex Harding weer present met 
de Top 40 +++ 31 mei: Peter Blom presen
teert weer Disco espress na drie weken va
kantie ++ NCRV favor iet en NOS steunplaat 
deze week dezel fde plaat: Power van The 
Temptations. Sp it se opmerking: "En dan 
z ijn er nog mensen die vinden dat Hi l ver
sum geteisterd wordt door men ingsverschi 1-
len". +++ 1 juni: Pim Jacobs zal tot eind 
septembe r het uur tussen 10 en 11 voo r 
zijn rekening nemen i .p.v Wi 1 lem Duys ++ 

Aad Bos met vakantie. Het zondags gez i cht 
van de VARA tussen 11 en 14 uur wordt ge
presenteerd door Wim Bloemendaal ++ Ferry 
Maat slu i t de Gouwe Ouwe Clu b vanmiddag 
met enke l e RNI-j ingles en de tune Man of 
Action van Le s Reed ++ Vanm idda g om 16.35 
uur zendt de KRO op Nederland 2 de eerste 
aflevering uit van "Roxène", een program
ma gebaseerd op het Engelse BBC programma 
"The Old Grey Whistle test". In de vorige 
Freewave schreven wij per abuis dat dit 

20 



" 

, 

• 
• 

• 

• 

programma op 6 juni voor het eerst op het 
scherm zou komen +++ 2 juni: Hein S,imons 
presentee rt "Showparade" vanuit de ROZ
studio in Maastricht ++ Tussen 16 en 18 
uur geen Toppop hitparade meer, maar nor
maal gezellige platen met Frank van der 
Mast ++ Tussen 20 en 21 uur de eerste 
Steenen Tijdperk met Jan Steeman op de 
nieuwe tijd ++ "Een Goede Morgen" bij de 
TROS op Hilversum 1 wordt gepresenteerd 
door wielrenner Gerrie Knete
man +++ 3 juni: De VARA wordt 
niet strafrechtelijk ver
volgd voor de omstreden 
rad i oreportages op 30 ap
ril op Hilversum 2. Bij be
luistering van de ~pnamen 
bleek dat , er geen sprake is 
geweest van het plegen van een 
strafbaar 'feit . De conclussies zijn aan
geboden aan de Amsterdamse hoofdofficier 
van Justitie onder wiens verantwoordelijk
heid de onderzoekingen werden gehouden. 
Volgens een woordvoerder van de VARA was 
men totaal niet verrast over de uitslag. 
In een- eerder stadium besl iste de minis-

• • 

ter va!1 ·CRM. reeds dat de VARA vo I gens de 
regeis van ·de omroepwet niet vervolgd kon 
worden' +++ 4 juni: Hans Wijnants vervangt 
wederom Vincent van Engelen tussen 7 en 9 
uur ++ TusSBn 7 en 10.45 uur gaat de eer- ': 

ste lokatIe-uitzending van Veronica op 
Hi lversum 1 de lucht in. De caravan staat 
opgesteld bij de bosbaan in 
Amsterdam ++ Peter van 
Dam nu ook via de STER te 
horen met een commercial voor het Belgi
sche pretpark Walibi ++ Walhalla van de 
KRO op H3 tussen 23 en 24 uur staat van
avond bol van de Rock and Roll muziek. 
In een uitstekende special behandelt 
Theo Stokkink de oudste dagen van de Roc k 
and Roll-radio, waarbij de disc jockey 
centraal stond. Je hoort O.a de grote 
animator van de R&R in het begin van de 
jaren 50, Allan Freed en Wolfman Jack 
vult een gedeelte van de uitzending met 
prima R&R-muziek. De zeezenders worden 
door Theo niet vergeten. Deze zenders 
waren namelijk de eersten die de R&R 
in Europa gingen promoten. Om 23.50 uu r 
hoor je bij de KRO 'jIngles van o.a . RNI, 
London, 227, Swinging Radio England, At
lantis, Mi Amigo en zelfs The Voice of 
Peace +++ 5 juni: In de soulshow is om 
21 uur Leon de Later 15 minuten gast
deejay. Leon deed als enige Belg mee 
aan 'n Nederlandse dj-weqstrijd, die hij 
nog won ook. De hoofdprijs was o.a een 
kwartier zendtijd bij de TROS op H3. Jo 
met de'"Banjo (BRT) kan nog wat J eren van 
deze ~ gast-deejay +++++Ton val1, Draanen++++ 

, 
' . 

•• • 
, 

, 

••• 
Je kunt natuurlijk proberen je eigen jingles te maken, je kunt je ook een 
jingle-plaat aanschaffen van de een of andere firma, maar ja, die worden 
al zoveel gebruikL 

. Zijn er dan nog meer mogelij kheden om aan een kwalitatief hoog
staande en ook origineel klinkende jingle te komen? Wij dachten van wel! 
Wij zijn een kleine firma gespecialiseerd in het maken van jingles en 
commercials. En dat is te horen ook! 
In eigen beheer in professionele 24-spoors studio's opgenomen 
geluidsproducties voor een ongekend lage prijs! 
Dat is ons handelsmerk, en dat willen we graag bewijzen ook! 
Let op! Tot 1 juli 1980 is een introductieprijs op onze gesproken jingles 

. van toepassing van f 69.- per 5 stuks. Profiteer ervan zolang het nog kan! 
Voor meer informatie: ZOO-sound recording studio, Postbus 40448, 
1009 BK Amsterdam. Bellen kan ook: 020 - 250427. Tot horens ... 
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100.000 AANVRAAG INGEDIEND VOOR MARC. 

Eind mei werd de 100.,000 ste MARC 
machtiging aangevraagd bij de PTT . Volg
ens mevr. Smits Kroes is dit een half 
jaar eerder gebeurd dan door de PTT was 
verwacht. Ook deelde zij mede dat er druk 
wordt overlegd om zowel in Nederland als 
Duitsland dezelfde gebruiksregels te cre
ëren. De schatting is dat per ingang van 
1 oktober a.s. gezamelijke regels van 
kracht zullen worden. 
100U1JR CB BAKKIE ZITTEN IN TILBURG. -

De 23 jarige Sjef van Spaandonk uit 
Tilburg heeft eind mei een nieuw rekord 
gevestigd door 100 uur achtereen achter 
zijn MARC bakje uit te zenden. Hij heeft 
daarmee het bestaande rekord met meer 
dan 4 uur verbeterd. Na 80 uur van uit
zenden had Sjef er eigenlijk genoeg van 
maar mede door medeamateur s was hij ge
motiveerd genoeg om het honderdtal vol 
te maken. Heren CB'ers wie is de volgende 
om het rekord te verbeteren? 
TWEE 27MC'ERS IN BREDA AKTIEF VOOR GEDRAG. 

Tom Dinnesen en Annisch Broekaart, 2 
voormalig illegale zendamateurs uit Breda, 
zijn van plan een klachtenboek samen te 
stellen naar aanleiding van het gedrag op 
de 22 beschikbare legale kanalen. Volgens 
de beiden is het gedrag van de gemiddelde 
27 mc'er ver beneden alle pei 1. Er \10rdt 
veel gevloekt, funzige taal gebezigd en 
verder worden nieuwe zendamateurs vaak het 
leven zuur gemaakt. Ook wordt er nogal wat 
afqedrukt door stations die via versterkers 
hun vermogen opvoeren. Vrouwelijke ama
teurs uit Breda enomgeving zijn er al bij
"a ni et meer daar dezen zich ook enorm er
qeren aan het gedrag van de gemiddelde 
27 "lc 'er. Tom en Annisch die werken onder 
de ca llname 'Tango Delta' en station 'Bun
zinq' zij n van plan het een en ander op 
papi"r te zetten over het gedrag van de 

amateurs en dit 'zwartboek' aan te bieden 
aan staatssecretaris Smits-Kroes. Naar 
aanleiding van het 'zwartboek' zouden er 
volgens de 2 een aantal gedragsregels moe
ten worden samengesteld door de min is te r. 
Tango Delta en station Bunzing staan open 
voor andere amateurs die ook klachten heb
ben, ze zijn te bereiken onder postbus 683. 
4803 AR in Breda. 
CB'ERS MAKEN MISBRUIK IN JAPAN . 

Op regelmatige tijden gebeurden de af
gelopen periode vele ongelukken op kruis
punten in Tokio waar stopl ichten stonden 
welke via computers werden geregeld. Ied
ere keer vertelden de betrokkenen dat ze 
door het groene stopl icht waren gereden. 
De pol itie gaf daarom de elektriciteits
maatschappij opdracht de installaties na 
te zien doch dezen bleken uitstekend te 
functioneren. Bij een normale onderhouds
beurt aan een der installaties door techni
cus Kamiyama Kobayashi sloeg de computer 
geheel op hol. Kobayashi keek om zich 
heen en zag een vrachtwagenchauffeur door 
een stoplicht rijden die tegel ijkertijd 
aan het uitzenden was via de CB. Hij vroeg 
of hij de installatie mocht zien en tot 
zijn schrik konstateerde hij dat het bak
kie gestuurd werd door een nabrander van 
liefst 1000 watt hetgeen de oorzaak bleek 
te zijn van de ontregel ing van de compu
ter. Sinds de ontdekking heeft de pol itie 
in Tokio diverse installaties in beslag 
genomen. 
CBA EEN DUITSE 27 MC VERENIGING. 

In eerdere afleveringen van ons radio
magazine maakten wij melding van enige 
Nederlandse CB clubs. Deze keer een Duit
ste vereniging, daar we ook vele lezers 
in dat land hebben. Begin 1976 werd de CB 
Radio Club Augsburg opgericht door 3 se
rieuze CB'ers te weten de Domino, de 
Granada en de Ikarus. Ze stelden vanaf 
de start in 1976 een uitgebreid informa
blad samen voor de CB'ers om ze zo goed 
mogel ijk op de hoogte te brengen van de 
door zo velen beoefende hobby. De eer ste 
oplage werd meteen aan 3000 mensen ver
stuurd. De eBA heeft sindsdien 20 aktie
ve medewerkers voor dit blad, een teken 
dat men een groot gat in de markt heeft 
gevuld. Tevens organiseert men regelma
tig bijeenkomsten waar velen op af komen 
om gezamel ijk hun ervaringen uit te wis
selen. Uiteraard werken de 20 mensen al
leen in hun vrije uurtje aan de organi
satie. De overkosten van het blad worden 
door deze mensen zelf betaald. Voor 12DM 
per jaar is men al I id. Men adviseert 
de leden tevens bij de aanschaf van nieuw 
materiaa l en tevens probeert men rechts
kundige b ijstand te verlenen aan CB'ers 
die buiten de regels hebben gewerkt en 
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voor de rechtbank moeten verschijnen. 
Tot slot, wanneer een der lezers lid Is 
van een aktieve CB vereniging ( dit geldt 
voor alle 8 landen waar ons blad wordt 
gelezen) meldt dan eens iets over de 

• • vereniging aan ons adres in Groningen. 
Hans Knot. 

MEBO I I WEER REGELMATIG IN OE LUCHT . 
Via de 7120 kHz zijn sinds kort weer 

regelmatig uitzendingen in het Engels te 
ontvangen welke worden uitgezonden door 
EI Fatah, het voormalige zendschip van 
RNI. Tussen 15.00 en 15.30 GMT worden de 
Internationale programma's van SPLAJBC 
uitgezonden. Deze call1etters staan voor 
Socialist's People's Broadcasting Corpo
ration met de tussenvoeging Libyan Arab 
Jamahiriyah. Men is niet altijd even goed 
te ontvangen mede door spiegelfrekwenties 
van andere zenders. Ook is men niet al te 
snel met het beantwoorden van de QSl post . 
Alléén die ontvangstberichten welke van 
het volledig adres zijn voorzien (dus de 
call1etters alleen zijn niet genoeg) met 
de toevoeging 'External Service' op het 
adres P.O. Box 333, Tripoli, Socialist 
People's Arab Jamahiriyah komen in aan
merking voor een QSL kaart. 
FUNKAUSSTELLUNG BERLIN. 

Oe internationale Radio- en TV . ten
toonstelling welke tot nu toe 2 jaarl ijks 
werd gehouden in Berlijn zal in de toe
komst slechts nog Ix in de 4 jaar worden 
georganiseerd. Onlangs werd dit in Frank
furt door het organisatiekomité medege
deeld. De volgende tentoonstelling zal 
van 4 t/m 13 september 1981 worden gehou
den. Naast de 4 jaarlijkse tentoonstelling 
in Berlijn zullen er tevens jaarlijkse 
kleinere tentoonstelling worden gehouden 
met wisselende lokaties. 
PRIMEUR HESSISCHER RUNDFUNK. 

De Hessicher Rundfunk heeft een abso
lute primeur op radiogebied. Onlangs heeft 
men een 3 kW FM zender in gebruik genomen 
welke de allereerste volledig uit transis
toren bestaande zender is welke op profes
sionele basis wordt gerund. 
SUPER SATELLIET IN OPKOMST. 

De FCC heeft de Southern Pacific 
Communications een I icentie gegeven om 
op experimentele basis een satelliet te 
laten lanceren. Men is van plan bij de 
SPC om 3 satellieten de lucht in te gaan 
sturen met elk 48 transponders. Eind 1982 
zal dit het geval zijn en men heeft 196 
miljoen dollar voor het projekt uitge
trokken. 

MEER POP EN ROCK GEVRAAGD OP FINSE RADIO . 
Een handtekeningen aktie opgezet door 

Soundi-Lethti, een belangrijk popblad in 
Finland, heeft in 2 weken tijd 16.000 
handtekeningen opgeleverd voor meer pop
en rock muziek op de Finse Staatsradio 
Yleis Radio . 
MINISTER WIJZIGT OMROEPWET NIET. 

Minister Gardeniers heeft geweigerd 
om in te gaan op een suggestie van het 
GPV in de Tweede Kamer om de omroepwet 
zodanig te wijzigen dat ingrijpen bij 
uitzendingen van de VARA en Radio Stad 
over de gebeurtenissen op 30 april moge-
I ijk ial worden. Oe minister heeft in ant
woord op schriftel ijke vragen van dhr. 
Verbrugh zelfs geweigerd om een oordeel te 
geven over de vers I aggev i ng van 0 a r i I. 
RADIO CLUB HOLANOES OFFI
CIEEL VAN START GEGAAN. 
Na een proefperiode, die 
op 1 maart begon, is 
Radio Club Holandes op 1 
juni officieel van start 
gegaan met een toespraak 
van Prinses Irene, waarna 
feestelijk programma werd gepresenteerd 
door het vaste presentatie-team van Radio 
Club Holandes: Ron Brandsteder, Els van 
Gorp en Willem Maarschalk. De uitzendin
gen van Radio Club Holandes worden vanaf 
1 juni uitgezonden tussen 10 en 11 uur 
's morgens via de FM zenders van Radio 
Costa del Sol in Marbella, Radio Alicante 
aan de Costa Blanca,Radio Gerona aan de 
Cos ta Brava en Radio Cadena Espanola op 
het ei land Ma Ilorca. 
NIEUW KROON-LID IN HET NOS BESTUUR. 

Drs. A.J. van Duist (SJ) is door de 
Kroon benoemd tot lid van het NOS-bestuur. 
Hij volgt in deze funktie Drs. A.V.V. Turn
mers op. Drs van DuIst was tot 1970 in 
dienst van de World Association for Chris
tian Communication. 
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De nieuwe Freewave prijs-puzzel. Stuur je oplossing dit keer naar Freewave, Postbu s 
65 in 2510 MORTSEL, België en liefst voor 1 juli a . s. Uit de goede inzendingen 
wOl-den weer drie winnaars getrokken. 
HORIZONTAAL: 1. Belgisch muziekblad . 4. Voornaam TROS-aktua medewerker. 6. Telwoord 
7. Ruw. 9. Afkorting langspeelplaat. 10. Werkwoord . 11. Overheidsinstantie . 
14. Duivenhuis. 15 . Geroosterd brood . 17. Hert. 18 Voormal ig. 19. Bijwoord. 
21. Fabrikant nieuwe zenders in de Flevopolder. 22. 27-MC zender. 24. Omroep. 
25- Flesje. 26. Afkorting Verenigde Staten. 27. Afkorting Kilowatt . 
VERTIKAAL: 1. Voornaam VARA omroeper. 2. Huidverdikking. 3. Opwekend middel. 
4. Voorzetsel. 5. Noot. 7

l 
Type aanduiding van Citroën. 8. Voornaam VARA deejay. 

12. Pek. 13. Voornaam ex-AVRO deejay. 14. Races in Assen. 16. Neerslag. 17. Stroken. 
20. Zuivelprodukt. 23. Afkorting Kilometer. SUKSES. 
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Redaktieadressen : 
Postbus 65, 2510 Mortsel, België 
Postbus 339-1180 AH Amstelveen 
Postbus 102 -9700 AC Groningen 

Mor tsel" datwn a ls postmerk. 

Hie r bij b e riahten wij V, dat wi j helaas nog ge en ve r le ngi ng va n uw 

l i dmaats c hap hebben mogen ontvangen . Daardoo r zijn wij ge noodzaakt U de 

t ue zending van Freewave na dit n umme r te moeten stop zett e n. 

Wi j me nen e chter dat het toch nog raadzaam is, nu U waarschijnlijk be seft 

dat U o ns ge zellige blad in de t oek omst moet misse n, U nog een s te vrag e n 

onl uw lidmaatschap alsnog te ve r lengen . 

Voor f 16 , 00 (2 40 BF) per half jaar o f f 30 , 00 ( 450 EF) p e r j aar, 

h ,J ort U e r wee r b i j en on tvan g t U terug om de d r ie weke n ons geweldige 

Freewave Radio Maga z ine . 

Uw geld kun t U ove r maken op : Voor Be lgië ASLK- rekening 001/0590423/60 

tnv. Freewave , Postbus 65, 2510 Mor tsel . 

H,zrtel i j k da nk b i j v oo rbaat , 

Fi? E'EWAV E 

F'l'e ddy J O I'US 

r"dakt eur. 

Voor Neder land Postgiro 3083666 

tnv . Ton van Draanen, Postbus 339, 1180 AH Ams telveen . 

Voor andere landen Pos twissel 

tnv . Freddy Jorus , Postbus 65, 2510 Mortsel, Be lgië . 

P.S. Mocht het nu zo zijn dat uw geld reeds onderweg 
• 
1S naar ons, 

gelieve dan dit schrijven als niet ontvangen te beschouwen. 


