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[XX)R FREDDY JORUS 

Ha-Uo VM.e.nde.n, 
Gel.uklUg -iA a-Ue,6 we.eJt b.[J het oude. e.n 
-iA Flte.e.wave. we.eJt op ûJn dM.e.we.kwJlu,e 
6ltequentie na de. vakantiepeM.ode. En het 
-iA een pM.ma nummeJt ge.woltden a..t6 '[k het 
geheel. dooltbladeJt. 
Lou,.W S.:tuI.>teJt Wal.> .[n Juli met vakantie 
.[n Zu.-<-d-FJtankM.Jk en bItacht e.en be.zoek 
aan Rad.[o Nova I Ylte.ltYlat.[onal, e.ven oveJt 
de FJtaYil.>/ItaUaaYil.>e glteYil.> op de beJtg 
MoYlte FoYltana. I n de ~tud.[o had h.[J een 
'[YlteJte,6~aYlt ge,6pltek met Vanny Thomal.> 
oveJt dU ~ta;tLon . Op 30 Juli Wal.> HaYil.> 
Knot op u..[tnod.[g.[ng van de. Iteg.[onale 
Omltoe.p Rad.[o Nooltd op be.zoe.k b.[J Rad.[o 
Ge.nU.M .[n MOe,6kJtOOH. Z.[JI1 be.v.[nd.[ngen 
ûjn .[rmu.ddw dooft Rad.[o NOO/td uilge
zonden en ûJn ook te leze.n .[n het Land
p.[Jtate.n Scala. Ve twe.e.de. a6leveM.n9 van 
het ortUtaan en ge,6ch.[e.de.n-W van de. 
tel.ev.[ûe .[n Bel.g.[é: wO/tdt 9 e,6.[eJtd met 
een ltaJte pft06e,6~01t d.[e, volge.YiI.> onze 
i.-U~tJtatOh John van VJta.ane.n, de tel.ev.[
~.[e hee6t uilgevonden. GeJt KhugeJt -iA dU 
keeJt veJtarttwoO/tdwJk VOOIt de. kaYltteke
Mngen, waaM.n h.[j ûjn v-iA.[e gee6t oveJt 
het gebeUhen b.[J de AVRO. T~~en al deze 
aJttikel.en een 6ünk e dM-iA MeUW6 uil 
b.[nnen- en bu..[tertiand en '[k w.[f uw ~pe
uale aandacht ve,6ugen op het MeUW6 
uil V~land van Inga Pate.ltYlO~teJt en 
de Ne.w~-Ne.w~-hUbM.elz met .[YlteJte,6MYlte 
MeuwtJ e,6. VOOlt het vel.e Me.UW~, zult 
u het Rad.[o Logboek dU keeJt moeten I 

nu'..6M.n, maalt de PM.j~-puzzel. -iA wel. weeJt , 
van de paJtti J . I 

Tot ~lot nog het volgende. We kJtegen en- ' 
kel.e. bM.even met de Vha.a.g 06 "Het dag
boek van de MV M<. Am.i.go" nu wel. 06 Met I 

doOIt OYil.> a..t6 boekje WOltdt u..[tgebJtacht. I 
Het arttwooltd -iA JA, maalt het kan YlOg 

'- ./ wel. even dUhen VOOlt het veMch.[JYlt. ~ 
'--------------------' het zoveJt -iA laten w.<.j het Cl uJd.[g we- 'I' 
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.JUlS ter op 

o o 
Wie zomers met vakantie naar Zuid 

Frankr ijk gaat, zal onge twij fe ld we l een 
keer de klanken van Rad io Nova Int er na
ti onal hebben gehoord. Zo niet, dan zul
le n vele leze r s wel va n he t bes taan van 
dit station afwe ten, al was he t al lee n al 
va nwege de publiciteit di e dit station 
kreeg i .v.m . de geruchten rondom Rad io 
Caro l ine, vorig jaar. Van alles is er de 
laat ste ander ha l f jaar beweerd: Radio 
Nova zou doo r Meister en Bollier opgeze t 
zijn en er zouden programma's van Radio 
Caroline wo rde n uitgezonden onder de naam 
Radio Caro l ine South. 

Aangezien ond ergetekende op vakantie 
in Zu id Frankri j k was, leek het mij de 
moeite waard om ee ns dat vee lbesproke n 
radi osta ti on te bezoeken. Ge lukkig was ik 
met ee n stel vrienden di e bekend waren • 

In 

de st ree k, anders was het praktisch on 
mogel ijk geweest om Radio Nova te vinden. 
Via een smalle landweg, die overgaat in 
een weg me t keien, komt men uiteinde-
lijk op een pad dat met een hoek van 300 

naar benede n loopt. Een ruime rij-ervaring 
is zeker vereist, want dit pad kent ook 
nog enige haarspeldbochten. Als men de 
laatste bo ch t genomen heeft, kijkt men al 
direkt tegen de zendantennes van RNI aan. 
Op da t moment begee ft menig ontvanger het, 
vanwege de veldsterkte di e daar i s. 
Al gauw werd en we t egemoet gelopen door 
ie man d die ons de riante villa van RNI 
binnen li et e n ons aan Danny Thoma s voor
stelde. De ze ve r zo rgt het merendeel va n 
de programma 's, zo bleek later. Toeval lig 
kwamen wij op het moment dat in huize 
Nova gege t en werd, zoda t het interview 
met Dann y nog eve n moest wa chte n, dit na 
een vri endel ijk doch dringend verzoek. 
Al gauw bleek de hele "bema nning" va n RNI 
uit ni et meer dan 4 personen te bestaan, 
hetgeen voo r ee n radiostation dat 19 uur 
per dag ui tzend t, wel opmerkelijk weinig 
is. Nadat de 'maaltijd' was weggewerkt 
werden we de studio inge le id, welke e r 
keurig uitzag en waar foto' s van de Meb02 
de wanden " sierden". Op het moment dat de 
nonstop tape werd gestart, werd ook onze 
opname-recorder aan he t lope n gezet, zodat 
ons intervi ew me t Danny Thomas kon begin
nen. L.S. Hoe i s het allemaal begonnen? 
D.T. Dat is een hee l lang verhaal. Het was 
eerst de bedoel ing dat we in Fra nkrijk 

o o 
zouden beginnen met uit zendingen gericht 
op Bel gi ë. Toen is er in Frankrijk een 
ge lege nhe i ds-wetje gemaakt die het voo r 
ons onmogel ijk maakte om l egaa l te gaan 
ze nde n, dus da t plan g ing nie t door. 
Maa r we hadden de spull en al gekoch t en 
de plannen wa ren zo goed a l s rond . We kon' 
den toen twee dingen doen: Na ar lt a l i ë 
o f naar Ierl and gaan. Aa ngéz ie n ik d it 
gebied goed kende, kozen we voor It a l ië. 
We ginge n eers t eve n pionieren om t i 
k ijken naar een goede en gunstige lokati e 
voor ui tze ndin ge n naar de Franse zui dkust 
én we moesten er ook ge l ijk kunnen wonen. 
Het was vrij moe i 1 ijk om een vil l a aan de 
gunstige kan t va n de berg te v inden. De 
meesten staa n aan de andere kan t e n ze 
zijn nog peperduur ook. 
L.S. Het ontstaan van de naam Nova, was 
mede verbonden aan de aktivite iten van , 

Me ister en Bo ll ier, wat was de relatie 
tussen Nova en hun? 
D.T. Daar was helemaal geen relatie tus
sen, daar hadden we niets mee te maken, 
wij hebben dit station he lemaal zelf op
gezet zonder Meister en Bollier.' 
L.S. Waarom worden de uit ze ndingen speci
fi ek naar Zuid Frankrijk gericht? 
D.T. Omda t we een s tation zijn voor de 
buitenl an ders aan de Franse kust primair, 
ten tweede voor de vakant i egangers gedu- ., 
rende 6 maanden per jaar en ten derde 
voor de Fransen die eens wat anders wil
len horen dan alleen Franse muziek. 
L. S. Je kunt dan ~ , toch ook ui tzenden voor 
de Ital iaanse riviëra? 
D.T. Dat heeft veel minder zin, want het 
aantal Nederlanders i s daar geringer, het 
aantal Engel sen i s zelfs zéér gering, 
a 11 een het aan ta 1 Ou i tsers 1 i gt hoger, 
maar om voor Duitsers uit te zenden, dat 
vonden we niet zo heel erg interessant. 
Technisch gezien is het helema al niet in
teressant, want de Ital iaanse kust loopt 
het binnenland in, terwijl de Franse kust 
de zee inloopt en dat is van hieruit ge
zien veel makkei ijker te bereiken. 

Overigens komt hier een tweede zender 
op de berg, we mogen dan bi ij zijn als we 
San Remo bereiken, dat is nauwel ijks 15 
kilometer in totaal! 
L.S. Wanneer gaat dat gebeuren? 
D.T. Ove r een paar maanden waarschijnlijk 
ik weet het ni e t precies, het is niet zo 
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belangrijk voor ons. 
L.S. Wordt het een apart programma? , 
D.T. Nee, helemaal niet, gewoon hetzelfde. 
L.S. Op dezelfde frequentie als nu? 
D.T. Nee, op een andere. We hebben een 
machtiging voor twee frequenties, dus kun 
nen we die be i de geb ru i ken .. . Maa r we hebben 
dit hele plan nog in de pen zitten, het 
kan nog wel een jaar duren, het i s commer
cieel t och ni e t zo interessant. 
L.S. Wat is het zenderve rmogen waarmee 
wordt ui tgezonden doo r Radio Nova? 
D.T. 50 Ki lowatt E.R.P. het vermogen van 
de zender i s 2,5 ki lowatt . Hij i s enkele 
weken geleden nog f l in k opgepept door 
Bruno Brandeberge r (ex -Radi o Noordzee 
t ech n i cus) . 
L.S. Hoe is de verdeels leutel opgesteld 

in de program
meri ng, de ver
houding Neder
l ands , Engels 
e n Frans ? 
D. T. Enge I s e n 
Frans 90 ~ ve r
dee ld in de 
ve rhoud in g 45 :' 
e n 45 9; . 

10 ~ i s in het Neder lands/Duits. 
L. S. Is deze verhouding s ame nges t e ld op 
he t percentage aa nwez ige toeristen? 
D.T. Toer i sten én inwone r s , want de 
buitenlanders d ie aan de kust 
er ook aard i g wat. Het aantal 

-,'.-

• • wonen Z I J n 
Engels sp re-

antennes van 

kende li~t het hoogst. Het aantal Neder
landers en Vlaming,en i s wat minder, maar 
toch ook aard ig wat. 
L. S. Is het dan ni e t aantrekkeI ijk om wat 
meer Nede rlands te gaan ui tzend en? 
D. T. Nee, omdat we het commercieel gezien 
moete n hebben van een groot deel van de 
Franse zuidk us t, daarnaas~ komen e r ook 
wat advertenties uit Neder land binnen . 
Met Engeland zijn we ook momentee l bezig, 
dat zal waarschijnlijk binnenkort ook 
gaan lope n, maar dat is toch vrij moei I ijk 
L. S. Het is dus commerc ieel gezien nog 
n ie t aantrekke I i jk om meer Nederlands te 
gaan uitzenden, ondanks de jaarl ij kse toe
name van het aantal Nederlandse toe ri sten 
in Zuid Frankrijk? 

Oallny Thoma s in de studio van Radio Nova Internati onal Stuster • 
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D.T. Nee, totaal niet, daar Is het aantal 
te klein voor. Er komen gedurende het 
hele toeristen-seizoen hooguit 400 duizend 
Nederlands sprekende, over 6 maanden ver
deeld, dat valt in het niet bij het hoge 
aantal Engelsen en Fransen. 
L.S. Hoe is het format van Radio Nova? 
D.T. We draaien Top 40 met een mengeling 
van mi dd I e-of- the- road-muz i ek. 's Morgens 
tussen 10 en 12 uur draaien we speciaal 
voor de huisvrouwen. He t uur-forma t is: 
Gouwe Ouwe, smashplay, album track, Top 
40-plaat, playl ist-plaat, gouwe ouwe, 
album track, playl ist , album track, play
list, Top 40-plaat, album track, playlist, 
gouwe ouwe, Top 40-plaat , album track. 
L.S. Wa arom is soms de smashplay op het 
hel e uur en de andere keer de tweede 
plaat na het hel e uur? 
D.T. Dat I igt eraan, als er een bandpro
gramma is dan wordt eerst de smashplay 
gedraaid. Bij I ive-programma's is het de 
tweede plaat na het uur. 
L.S. Waarom is er niet ieder uur nieuws? 
D.T. Omdat dat geen zin heeft en teveel 
werk is (gelach). We hebben vier Engelse 
nieuwsuitzendingen momentee l , 3 gewone en 
een Britisch Home nieuws. Dit laatste ver
valt buiten het toeristen seizoen, want 
voor de Engelsen aan de kust is het totaal 
niet interessant of er 10 koeien zijn I 
doodgereden door een trein in Engeland, 
dat zijn dingen die gewoon worden omge
roepen. Het is gewoon een lachertje, dat 
Britisch Home News. Om 1 uur 's middags 
en 7 uur 's avonds zenden we dan ook nog 
Nederlands nieuws uit met ANWB oproepen. 
L.S. Waarom worden e r zoveel uren met non
stop muziek gevuld? 
D.T. Kleine bezetting hé, kosten moeten 
gedrukt worden. We houden de bezetting 
met opzet klein. We kunnen er zo 100 men
sen bijkrijgen, ik word er doodziek van, 
va n al die soli icitatie-brieven! Maar uit 
financiële overweg ingen kunnen we niet 
meer mensen gebruiken bij Radio Nova. 
L.S. Kun je daaruit afle iden dat het 
financieel niet zo best gaat met Nova? 
D.T. Nou ja, je moet de kosten zo laag 
moge I ijk houden hé, a I I e beg i nis moe i I ijk, 
we hebben zelf alles opgezet en daar komt 
heel wat voor kijken, we willen steeds 
meer investeren in apparatuur en dat kost 
ook wat . Volgende week komt er een nieuwe 
spotmaster-machine en dat kost ook weer 
2500 gulden en dat tikt aardig aan. 
L.S. Vorig jaar kwam RNI in opspraak 
i .v.m. Radio Caroline. Radio Nova zou 
Carol ine 'South gaan heten en dezelfde 
programma's als het schip gaan uitzenden. 
Waarop is deze afspraak stuk gelopen? 
D.T. Er zijn helemaal geen afspraken ge
maakt! Dat is een verhaal van Danny Vuyl-

steker, wij wisten hier nergens van. Ik 
werd geinformeerd uit Nederland van Iemand 
die dat gehoord had. 
L.S. Er is dus ook nooit geld op tafel 
geweest? 
D.T. Welnee, het zijn gewoo n wilde ver
halen van Vuylsteker. Nogmaals er zijn 
nooit afspraken geweest, we hebben nooit 
een kontrakt gezien. Al zou hij met geld 
komen, dan moet ik toch eerst een kontrakt 
opgemaakt zien. 
L.S. Zou Nova er überhaupt op ingegaan 
zijn, het is tenslotte medewerking ver
lenen aan een illegale zeezender? 
D.T. Ook daarom al, zou iker niet aan 
beginnen. Of ze zoude n verdomd veel geld 
moeten betal e n, maar dat halen ze nooit 
uit zo'n schuit op de noordzee. 
L.S. Waaruit bestaat op dit moment de 
inkomste n van Radio Nova Internati ona l? 
D.T. Reklames en pluggen van platen. 
L.S. Uit welke landen ontvangt RNI plug
ging van grammofoonplaten? 
D.T. We hebben hoofdzakel ijk kontakten 
met de Nederlandse, Engelse en Franse 
platenindustrie. Me t de Ital iaanse maat
schappijen hebben we praktisch geen 
kontakt. 
L.S. Is er bij de platenmaatschappijen 
wel interesse voor di t station? 
D.T. Redel ijk veel ja, want de backing 
die we bijvoorbeeld uit Londen krijgen 
is erg goed. Verder hebben wij vrij veel 
platen exclusief voor Frankrijk, want 
de meeste Franse platenmaatschappijen 
lopen daar twee maanden achter. 
L.S. Wat mij opvalt als luisteraar is, 
dat er veel onbekende produkties worden 
gedraaid. Je zou kunnen stellen; ze 
draaien erg vooruit, maar als ik als 
toerist kom, zou ik graag de bekende hits 
wi llen en die hoor ik erg weinig bij Nova 
D. T. Dat I ig t eraan, als je alleen naar 
de hits in Nederland kijkt. De reden i s 
dat we erg weinig krijgen toegestuurd van 
de Nederlandse maatschappijen en wat we 
niet krijgen, wordt ook niet gedraaid, 
dan komen ze vanzelf wel . 
L.S. Waarop is het aantal toeristen 
gebaseerd? 
D.T. We krijgen de gegevens van het buro 
voor toerisme in Nice. 
L.S. Waarom worden er zoveel oude jingles 
van Radio Noordzee door Nova gedraaid? 
D.T. Het is natuurl ijk dezelfde "RNI". 
We hebben wel een stel Nova-jingles en 
er moeten nodig nieuwe bijgemaakt worden 
maar dat zal nog wel even duren. 
(Op de achtergrond kl inkt toevall ig een 
oude Noordzee jingle, waarop iedereen 
begint te lachen). 
L. S. Is di t geen verheerl ijking van de 
oude Zeezender? 
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O. T. Nee hoor, helemaal niet, het is ge
woon gemakkeI ijk om die oude jingles te 
gebruiken en een goed nieuw jinglepakket 
kost een hoop geld. 
L.S. Is het waar dat Nova vanuit Frank
rijk gestoord werd? 
D. T. Ja, we hebbe n drie Franse stoorzen
ders gehad tot ongeveer maart. Ze zeg
gen dat de omroepband tot 100 mHz loopt 
in Frankrijk, daarom gingen ze ons storen 
maar dat is natuurlijk volslagen onzin. 
L.S. Hoe is de stroomvoorziening hier? 
D. T. Een lachertje hé, 't is Ital ië. 
Meestal hebben we hier + 190 volt i.p.v. 
220 volt. Gaat dat nou zakken tot 160 
volt, dan krijgen we hier erg veel pro
blemen, de Revox recorders doen dan hele
maal niets meer. 
L.S. Waarom zendt Nova niet in stereo uit 
D.T. Omdat we geen stereo apparatuur heb
ben, heel simpel. 

.. ~ .. ., , , , 
, /TM .. IË 

L.S. Wat z ijn de toekomstplannen van Nova? 
D.T. Er komen binnenkort 20 andere 
antennes te staan. Hoevee l het E.R .P. 
vermogen dan wordt, weet ik niet precies, 
maar dat za I i n de buurt van de paar 100 
kilowatt liggen. 

Na deze laatste vraag werden we de 
ze nd erkamer ingeleid, waar een nieuw di
g itaal osci lator-gedeelte ons toestraalde, 
de uitzend-frequentie was tij den s ons be
zoek 101,410 mHz. 
"Het is erg gemakkeI ijk zo'n stuurgedeel
te, want tijdens die periode met stoor
zenders schoven we gewoon zo'n 100 kHz 
op, die Fransen merkten dat toch niet en 
de storing wa s weer een poosje weg" aldus 
Danny Thomas. Dat zende rs in Italië e rg 
duur zijn, blijkt wel uit het feit dat de 
2,5 ki lowat t eindtrap uit dump-apparatuur 
i s opgebouwd, maar in een prima konditie 
ve rkeerd. Na dit alles werd het hoog tijd 
om weer eens op te stappen. Voordat we 
het wisten stonden we weer voor de zend
antennes, met een prachtig uitzicht op de 
Franse kust in de vol Ie zon, een ideaal 
kl imaat om een radiostation te exploi
teren, maar je moet er wel wat voor over 
hebben. Louis Stuster. 

PROGRAMMERING RADIO NOVA INTERNATIONAL. 
6-8 uur: Nonstop. 8-11 uur: Fred Wi lsten 
(Enge I s ). 11-14 uur: Danny Thomas (Enge 1 si 
Frans). 14-16 uur: Nonstop. 16-18 uur: 
Fred Wilsten (Engels) . 18-21 uur: Graham 
Cook (Engels) 21-01.00 uur: Nonstop. 
In het weekend tot 03.00 uur nonstop. 

NIEUW ADJUNKT HOOFD 
RADIO NOORD BENOEMD. 

De chef regio-redaktie van 
~~)~het Vrije Volk te Rotterdam 

wordt de nieuwe programma
leider en teven s adjunkt-

. hoofd van de regionale 
omroep Radio Noord. De heer Hoeksema, 
geboren in Scheemda, zal bij Radio Noord 
de opvolger worden van de vorig jaar 
december ontslagen Joris Stam. 
NO S WIL RUIM 70 MAN AANTREKKEN. 

Het NOS bestuur is er mee akkoord ge
gaan van een fin anciële meevaller van 11 
mi ljoen gulden 4 miljoen beschikbaar te 
ste llen voor het aantre kken van ongeveer 
70 ni euwe medewe rker s ten behoeve va n de 
technische afdel in gen . De meevaller is 
ontstaan door de loonmaatregel van de 
reger i ng, waardoor van 22 miljoen gulden 
u itgetrokken om de CAO voor 1980 te kun
nen bekostigen, ongeveer de helft nodig 
b leek te z ijn. Financiee l comm issari s 
van de NOS, K. de Wilde, had meer dan 4 
miljoen willen besteden aan nieuwe arbeids
plaatsen. Hij had voorgesteld nog eens 
3 mi l joen te besteden voor nieuwe banen 
bij verschillende omroepen en bij de 
diensten radio en telev i s i e van de NOS. 
Ook zou vo l gens de Wilde een deel van het 
geld naar het NOS Journaa l moeten stromen 
ten behoeve van ui tbreiding. Over enkele 
maanden za l over de voorste ll en van de 
Wi Ide een uitspraak worden gedaan. Onder
tussen is er wel een be langrijke stap 
ondernomen tot op lossing van de problemen 
bij de Technische Afdelingen van de NOS. 
Teko rt aan personeel heeft in de afge lop
en jaren vaak tot grote spanningen geleid. 
LEO KOOL VERRU ILT VPRO VOOR NOS. 

Leo Kool wordt chef actuele programma's 
b ij de NOS televis ie. Hij ver laat na 15 
jaar de VPRO, waar hij aanvanke I ijk infor
matieve prog r amma ' s maakte. De l aatste ja
re n maakte hij deel uit van de programma
leiding televisie. Nog niet zo l ang gele
den ver trok ken bij de VPRO Jan Blokker en 
Hans Keiler. Leo Kool werkte voordat hij 
bij de VPRO kwam ondermeer voor de VARA. 
Bij de NOS, waa r hij 15 november zijn baan 
zal beginnen, vallen programma's als Pano
ramiek, Pa spoort , de Europarubrieken en 
de afdel ing bi og rafieën onder zijn verant
woordelijkheid. Kool volgt Joop van Os 
op die al enige tijd voor de NOS 
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co rr e spond ent in Brus se l i S. De post van 
Koo l we rd e ni ge tij d waa rge nome n doo r de 
ei ndr edac t e ur van Pano r am iek Kl aas J a n 
He nd r i ks . 
VERONICAPIONIER OVERLEDEN. 

In Gron in ge n i s on l a ngs op 63-jari ge 
l eeFt ij d ove rl ede n de Veroni cap ioni er Ari 
De rksen. Hij was he t di e in de beg in 60e r 
j are n wer d gea rres t eerd wege ns he t in z i jn 
hui s bewaren van ee n zender we l ke voo rbe
stemd was om di enst te gaan doen a l s zg n. 
s t and by zen der voo r Veron i ca va na f de 
Bork um Riff. Ook op het legaa l zendge
b i ed was Ar i e aktief. Reeds i n 1947 ver 
kreeg h ij een offic ië l e zendmachtigi ng. 
In Gron i ngen was hij de l aats t e maanden 
zeer aktief voor de Groni nger Te levis i e 
St i chting, een projekt we l ke echter niet 
het succes had welke Arie verwacht had. 
Een kleurrijk radiofiguur is van ons heen
gegaan. 
AVRO MAAKT WINTERPROGRAMMERING BEKEND . 

Vana f oktober zal de AVRO wed e rom enige 
wijzigingen i n de programmering aanbrengen 
Helaas zull e n Frank van der Ma s t en Peter 
van Dam n i et meer te horen zijn v i a H3· 
J an van Veen zal de presen tatie van een 
Rondje voor Nederland overnemen en Ad Vi s 
ser gaat wee r TopPop Disco presenteren . 
Verder bI i jft de AVRO-maandag hetze l fde, 
behalve dan dat Jan van Veen tussen 23 e n 
24 uur " In the st i ll n i ght" prese nteert e n 
na middernacht op Hl zijn bekende " Ca nd l e 
I ight " . Ni euw op de AVRO-dinsdag v i a Hl 
i s om 16.30 uur het programma va n Kare l 
Prior "Kom 'n s langs op Slot Zeist", voor 
afgegaan door het jonge renprogramma 
13-Speciaal door Marc en Stephanie. 
._ ._._-_._.-._._. _.- ._._._._. _._.-

NIEUW: De elpee "Zeezende r-jingles". 
Een elpee met jing l es van Mi Amigo, 
Caro l ine, Veronica , Atlantis (komp lete 
Engelse set), Voice of Peace, Cap i tal 
Radio, De l mare e n Condor. 
Prijs van deze elpee is f '7,50. 
(Inklusief verzendkosten). 
NOG BEPERKT VERKRIJGBAAR: 
Caroline farewel l EP, met daarop de 
laatste uitzenddag van Radio Ca ro l i ne, 
inklusief SOS - ca l Is en interv iew Stevie 
Gordon. Op kant twee een kompilatie van 
Carol ine jing les 1964- 198 0. Pri j s: f7,50 . 
NI EUW: "Zeezenders '80". Een boekje over 
de toekomst van de zeezende rs, geschreven 
door Je l le Boonstra, met foto's. 
Pr ij s van di t boekje: f 6, --. 

Stichting Media Communicatie 
POSTBUS 53 121, 1007 Re AMS TE RDAM. Post 
giro: 4065700. Bank de Pa ri s : 634495216. 

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

RADIO GE MINI UW LO KA LE RA DI O???? 
Op woens dag 30 jul i ging i k gewa pend 

me t een enorme brok pos i tieve informat ie , 
we l ke ik u it de di ve r se ~e l g i sche krante n, 
t ij dsc hr if t en en voora l he t b lad Radio 
Vis i e had ge haa ld, op weg naar Moeskroon. 
Di t a l le s i n gezelschap va n radiomaker 
Henk Binnendijk van Rad io Noord , één de r 
reg ionale omroepen van de NOS . Ons doe l 
was om via een reportage de l uisteraa r s 
in Noord Neder land op de hoogte te bre n
gen van de grote ontwikke l ing op het ge 
bied van de lokale rad io i n België . Immers 
was het n iet zo dat de ene zende r na de 
andere uit de g rond schoot, als ware het 
paddestoe len. Werd ons ni et voorgesc hoteld 
dat al l e g rote illega l e stat ions de ge
hele radioscene in België hadden verand
erd, zelfs zo dat de Belg i sche regering 
met p l annen is gaa n rondlopen om sommige 
grote stat ions gedure nde een bepaa l de pe
r iode een proefmac htig i ng te geven om t e 
moge n u it zenden. Het meest i n de di verse 
media werd e r gesc hreven ove r sta ti o ns 
a l s LL N. Rad io Pl us en voora l Rad io Gem ini . 

Eén week voor onze ve r re re i s naar 
Zuid België namen we kontakt op met de 
leider va n Radio Gemini , iemand die op 
het geb ied van ra d io ni et onbekend i s 
daar hij teven s eindredakteur is voor het 
bl ad Radi o Vi sie i n Be l g i ë . Toen hebben 
we beg repen hoe het moge l ijk was dat er 
zoveel (pos itieve) rek l ame voor de zender 
werd gemaakt. Jean Luc Bostyn is wat be
t reft zijn Radio Gem ini één en al enthau
s iasme en hij spandeert ontzettend vee l 
t i jd aan het verte ll en van ve rhalen over 
Radio Gemini en haar medewerkers. Echter 
er komt hier naar mijn mening een he l e 
boel fantasie en droom i deën bij om de 
hoek kijken. In de 6 uur tijd dat we in 
België waren en de 24 uur tape we l ke i k 
mocht belu i ste ren van Radio Gemini 
bi i jkt dat het station ni e t meer i s dan 
een grote Belg~ . lmop. Wat betreft het lo
kale aspekt van Gem i n i kunnen we rust i g 
stel l en dat dit al lee n betrekk i ng heeft 
op de platen van sommige l okale of p laat
se l ij ke art i esten. De i nfo rmatie i s ee n 
derge l i jk klein dee l va n de programmering 
dat het bijna te ve rwaar lozen is. De mede 
werkers van Gemini z i j n naar mij n me n ing 
nie t mee r da n een groepj e ent haus ia s t e 
Be l gen d ie ook g raag ee n p laat j e wi Il e n 
draa ien met de moge l ij khe i d om ze zel f te 
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r~gen aanko ndi ge n. In het sappige streek
taaltje welke in Moesk roon, Kortrijk en 
omgev ing wordt ges proken brengt men in 
een horizontale programmer in g ee n menge l
moes va n loka le hits, oude platen en som
mige ni euwe ge luiden. Als je in het 
st udiogebouwtj e bent, loop je het gevaar 
ieder moment een antenne op j e hoofd te 
krijgen die nu nog gemonteerd staat op het 
dak van he t pand alwaar Radio Gem ini 
geb ruik van maa kt. ~--~.~ 

Ee n pand dat in 
Nederland onbewoon
baar zou zijn ver
klaard . St romend 
water en toil et voor 
eventue l e geb ruikers zijn niet aanwèzig. 
De studio i s normaa l voor een gem id de lde 
Neder landse land p i raat , een produktie
s tudio, di e je niet zo mag noemen, omdat 
je e r alleen een plaatje kunt af luis te ren 
voo r het in de uitzend ing za l worden 
gedraaid. Van de programma-makers mochten 
~/e vernemen dat men va n plan was een twee 
de telefoonl ijn aan te schaffe n v i a de 
PTT, omdat de andere I ijn konstant in ge
sp rek is door luisteraars die bell en. 
Gedurende de drie uren dat wij in het 
gebouwtje van Radio Gemini aanwezig wa r en, 
i s er slechts zeve n keer gebeld door een 
luisteraar. Bluf dus, netzo als de l oka l e 
informatie di e Radio Gemini "uitzend t ". 
Voo r de publ iektrekkers hebbe n de jongens 
va n Gem ini aan de be l moeten trekken bij 
Rob Ronder en Mar c Jaco bs . De zen maken 
inde r daad het soor t programma we lke bij 
het gemiddelde lui ste rvolk j e aa nslaat. In 
de studio ha ngt een bord waa rop verme ldt 
dat men over onderwerpe n al s B.O.B., RTT, 
Amb ul ance , Po l itie, Rijkswacht etc. n iet 
mag spreke n. Beter kan men de programma 
make r s of pl aatjesdraa iers opdracht ge
ven om de mond maar he l emaa l te houden. 
Als een station in Nederland op een der 
gel ijke manier uitzendt wo rdt het snel 
opgepakt door de RCD. Het i s een leuke 
poging di e helaas naar mijn mening i s 
mislukt. Op de terugweg van Kortrijk naar 
Nede rland zijn we trouwens geen een enke l 
ander ill egaal stat ion tegengekomen in de 
FM band. 
Er z ijn dus duid e l ijk ee n aanta l journa
I isten bez ig tegen beter wet en in de lok
a l e radio i n Be l g ië omhoog t e sc hr ijven . 
Nee , mijn slotkonk lu ssie i s dat er ill het 
Belgen l and een g root aantal 'Omp ie Koer 
ie r s' wonen, ui teraard de uit zonderingen 
niet i nbegrepe n . Ha ns Knot . 
RADIO ATLANTIS POPULAIR IN NIJM EGEN. 

Tesame n gekome n op de Zeezender 20 
konven tie in Noordwijkerhout in de zomer 
van t9 78, besloten ~ free radio fr eaks 
uit Nijmegen en omgev in g een rei s je te 

gaan ondernemen naar de M.V . Mi Amigo. 
Een zeil motorboot was snel ge hu ur d en 
zo kwam men medio september 1978 vermoeid 
maar toch zeer enthausiast terug van de 
Mi Amigo . Onderweg had men het id ee ge
kregen om zo sne l mogel ij k ee n e igen 
stat ion op te richten. Dit gebe urde door 
midde l van een FM zender ~an 3 watt wel
ke ged urende de zondagmi ddag 30 nlinuten 
lang was te beluisteren en wel va naf 1 
oktober 1978 op de 102 mHz. Men had een 
bepe rkt bereik totdat men na de zome r
stop van 1979 de besch ik k in g kreeg over 
ee n 25 watt FM zende r waarmee ge hee l Nij
mege n en omgev in g bereikt wordt v ia de 
100 mHz ofwe l kanaal 4~ FM. Men is i ede
re zondag in de l uc h t van 10 uur in de 
oc htend tot 3 uur i n de middag. Deejays 
z ijn onde rmeer Erik de Groot, Peter van 
Loo, Wim de Bruin, Frank van de Ve lde 
en Ri ck van der Meer. Voor reakt ies 
is men te bereiken via Postbus 68 1~ 

6503 GH Ni jmegen. 
DE LANDPIRATEN IN IERLAND. 

Ne tzo als in de meeste landen van West 
Europa spe len de l andp iraten driftig hun 
muziek over de Ierse lui ste raars uit. 
Gedurende de afgelopen 12 maanden zijn er 
vele nieuwe stations bijgekomen. 
Een 25-tal kunnen als zeer regelmatig 
worden beschouwd. Ze zende n hoofdza ke lijk 
uit op de middengolf en e nige n, zoals 
b ijvoorbee ld Big D. Ra d io z ijn zelfs 2~ 

uur per dag in de lucht. De meeste sta
tions met de reg ul iere programma's vindt 
me n aan de Ierse Oostkust in de steden 
als Dundalk , Dublin 
e n Draghedor. 
De st ra ffen op het il
l egaa l ui tzenden in 
Ie rlan d 1 i ggen 
belachelijk laag. 
Bij een eerste over
tred i ng behoeft men 
slechts 200 gulden te 
beta l en. De zender-

• • • e igenaren z IJ n erg 
brutaa l voor het 

BIGDRADIO 

We rise with !he sun, 
shine with !he moon, 

and give you Ihe slars. 

DUBLINS ONL Y 24 HQUR 

gerecht, get u i ge een RAOIOSERV ICE 

uitspraak va n een 
medewerke r van ARD Radio in Dubl in, waar 
hij beweerde dat ARD net zo l egaal zou 
z ijn a l s de staatsomroep RTE. Echter ge
noeg bewijs had hij hier niet voo r. 
De zender me t het meeste s ucces i s Radio 
Dublin. Men heeft daar ve l e programma's 
voor minderheden die telkens op gezette 
tijden in de programmering terugkeren. 
Radio Dubl in wordt gevo l gd door ARD 
(Alternative Radio Dubl i n) , een station 
voor de chauffeurs e n de jeugd. Cap ital 
Rad i o in Dublin i s een stat ion dat hoofd
zakel ij k disco de ethe rgolven instuurt. 
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FRANSE VRIJE RADIO STEEDS POPULAIRDER 
Uit ee n onderzoek welke onlang s steek

proefgew ijs we rd verric ht in Frankrij k, 
blijkt dat 2 va n de 3 Fransen de vrije 
radio meer bemint dan de Staat s radio. 
Ook is men het er besl i s t niet mee eens 
dat de Franse regering overweegt de uit
ze ndingen van de verschil lende stations 
die op il l ega l e basis u itzenden te sto
ren door midd e l van jammingz enders. 
Toch i s er ee n pluspunt te vind en aan de 
kant van de Franse r eger ing, men hee ft 
n.l . bes l oten het volge nd na j aa r een 
aantal loka le ze nd e rs op te richten en 
wel op experimen t e l e ba s i s . Ook zijn e r 
id eën tot de opr ichting va n een onaf
han ke l.ij ke tel e visieorganisatie we l ke 
loka l e prog ramma's zal moeten gaan bren
gen op comme r c iële basi s. 
HITLIJ STEN IN DE TOEKOM ST TAB OE? 

Het samenstellen en produceren van 
hi ti ijsten wo rdt in de toekoms t weil icht 
een onmoge l ijke zaak. Hoo fdr eden hiervan 
is de grote dal ing van de singleverkoop 
waardoor de prod ukt iekoste n t e hoog op
lopen . Ree ds in 2 belangrijke landen zijn 
er problemen onts taan. In Canada b.v . 
heeft men de we ke l ijkse samenste l I ing 
van de s in g l e top 50 en LP top la stop-' 
gezet va nwege de hoge koste n . Teve ns is 
het hieraan gekoppe l de televisieprogram
ma naar het verleden ve rwezen . De ko s ten 
voor de samenstel I i ng van de I ij st in 
Can ada kost jaarl ijk s 25 0.000 gulden, he t
gee n niet lan ge r kan worden opgebracht 
door de pl ate nmaatschap pi j en die de kost
en voor de samenste l I ing grotendee l s voor 
hun rekening nemen. 
Ook z ijn er enke l e problemen in Engeland 

. waar de wekel ijkse hit l i jsten worden sa
me nges t e ld door een ona fhan ke l ijk bureau 
we l ke voor dit werk door de Enge l se pla
tenmaa t schapp ij en wordt betaald. De kos
ten bedrage n onge vee r 1.0 00 . 000 gu lden 
pe r jaar. De BBC betaal t aan het bureau 
wekel ij ks een bijdrage voor de uitzend
rec hten terwijl diverse kranten en tij d
sc hr i fte n voor publ i katie van de I ij st 
ook een bepaald bedrag afstaan aa n het 
bureau . 
Me n overweegt bij de En ge l se platenmaat-
sc happijen de weke l ijkse samenste il ing 
te gaa n uit besteden aa n ee n nieuwe part
ner en wel per 1 jan 198 1. He t betreft 
dan de f irma die het mees te geld bi edt 
voor de pub l ikat ie en samenste l I ing , -

rechten van de · lijst. De grootste kans
hebber is de fa. Record Bussiness die nu 
al tot de hoogste bieders behoo rt. Er za l 
ech ter ee n systeem on t wikkeld moeten wor
den wa a rbij beinvloeding van bui tenaf on
mogel ijk za l worden gemaakt. 
NIE UW JINGLE PA KK ET VOOR RA DIO LUXEMBOURG 

Rad io luxembourg, het g roo t ste commer 
cieel stat i on ter were ld, hee ft ee n ni euw 
j ingle pakket besteld bij Tuesday Produc
ti ons in Amerika . Het pakket wo rdt in a ll e 
s ti lte vOorbereid. In de kringen van de 
diverse jinglemakers in Ame rika wordt ge 
sp roke n over een pakket die a ll e verwac h
tinge n zal doorbreken en de trendsetter 
zal worden voor de 80er jaren. Wanneer het 
pakket door RTL in ~ebruik zal wor den ge-
nomen i s n i et beke nd. Han s Knot. 

IIEIKElflO EIPE fl 
Illn EUIROIPR 

Op ee n moo i e zomerse da g in 1969 slaagden 
de men sen die toe n achter Radio Azalea 
in Roo se ndaal s t onden erin de Vlaamse 
pers te halen . Enkele jongeren uit Kort
rijk die dit opvingen,wilden direkt meer 
weten over het ziekenhuisomroepwerk. Er 
werden plannen gesmeed om eens een bezoek
je te brengen aan de studio in Roosendaal. 
Vol nieuwsg ierigheid vertrokken ze naar 
Nederland en met een laaiend enthiousias
me keerden ze terug. En ja hoor, enkele 
maanden l a ter was studio Bloema, de 
Kortrijkse Zi e kenomroep er. Natuurl ijk 
zaten ze er maar povertjes bij -er was 
ze lfs nog ~een geld voor een mengpaneel, 
maar men ging toch al van start. De r est 
zou we l komen. Jarenlang was men druk in 
de weer voor de maa ndel ijk se programma' s, 
eerst voor de Kortrijkse ziekenhuizen 
en l a t er ook voor langdurige zieken en 
gehandicapten d ie thu i s ve rzorgd werden. 
De re sponse was n iet zo denderend en 

.daardoor kwam het we l I i cht ook da t ze 
f inanc iee l gez i en niet zo voo ruit gingen . 
In Vlaanderen komt men gewoon l ijk wel een 
beetje na Neder lan d a ls het gaat om Wel
zij nszake n . Stud io Bloema stond in Vlaa n
deren a lle en. Tenminste ze wisten ni e t of 
in di e tijd a l ande r e Zieken- of bejaar
denom roepen ak ti ef waren. In 1976 kee rde 
he t tij . Op 15 kilometer afsta nd van Kort· 
ri j k, nl . in Wa r egem sta rtte de Zi eke n
omroep Rad io Regenboog. Door de publ ici
t eit di e hierom gemaakt we rd, kwam men 
dit toe va l I ig te weten. Di t was natuurl ijk 
het sèin om e lkaar te leren kennen. Dit 
gebeurde dan ook. De kennismak'ing verl iep 
vlot en er werd direkt besloten om regel
matig kontakt op te nemen en samen te 
werken. Dit was de eerste informele vorm 
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va n same nwe r k i ng onde r z i eke nomroe pe n in 
Vlaande re n . Een jaa r l ater stonde n ze nog 
ee n stap d ich te r bij de op ri cht in g va n 
ee n overkoepe l en d orgaa n voor 
a l Ie Vl aamse zieke nom roepen 
same n, de aa nwezig 
he i d van St ud i o 
Bloema en 
Rad i 0 Rege n
boog met ee n 
sta nd op de 
te n t oons te 1-
I in g va n Vr ij e 
Tij d in Ko r t 
r i jk deed de 
me dewe rke rs va n 
be ide omroepe n 
inz ie n da t e r me er men se n z ich in teres 
see rde n voo r he t zi ekenomroepwe r k , maar 
ni e t wiste n hoe ze e r mee aan moesten. 
Dit ge ge ve n same n me t de vas t ste l li ng dat 
er nog omroepe n in Vl aande re n wa ren di e 
a ll e n ver lang den naar ee n zeke re vorm 
va n s ame nwe r k ing e n ove rl eg hee ft mee
gewe r kt aa n ee n snell e ve rweze lijking van 
het doe l , de oprichting van ee n o ve r
koepe l e nd orgaa n. Same n me t Virga J esse 
Om roep ui t Hasse lt kwame n Ra dio Rege nboog 
e n Studi o Bl oema dan t o t de opri ch t ing 
va n de O. S.V. (omme kaa r s S tu di o ' s Vl aan
de re n). Na de o pri chti ng hebben n ie t vee l 
men sen nog van he t o rgaa n gehoord . Be ha l
ve van het opma ken va n ee n voo r lopige 
i nventari s van wat er i n Vl aande r e n aa n 
huisom roepe n i s , is e r n iet veel mee r ui t 
de bus gekomen. Men w i I i n de t oekoms t 
ee n co ngre s organ i se re n en komen tot g ro
t ere same nwerk i ng binnen Vl aa ndere n me t 
ande re omroe pen. 

Rad io Bremen, het e ni ge kommer c iël e ne t
we r k in Noord Duit sl a nd hee ft be s loten de 
same nstelling va n de weke l i j kse h itlijs t 
op t e sc hor ten . Al s reden we r d doo r de 
p rogramma lei di ng op gegeve n da t de luiste 
raa r s va n het sta t ion nauwe l ijks t o t gee n 
int e resse i n het prog ramma toond e n. 

In he t Itali aa nse Fe r ra re ze ndt s in ds eni
qe tijd ee n nie uw du i ts tal i ge stati on 
uit en we l 24 uur per da g. He t s tati o n, 
Rad i o Tui i s t e be lui ste ren v i a de FM en 
wel op 95 mHz. Ac ht e r het sta t ion s taa n 
en ke l e grote vakant ieorgani sat i es uit he t 
vade rl a nd e n we l ond e r mee r : Dr . Ti gges , 
Sc harnow en Touropa . 

Geruchten al s zo uden de Südwes tf unk (Ba
den Baden) en de Süddeut sc her Rundfun k 
(Stuttga r t) same ngaan in ee n fu s i e verba nd 
z i jn inhoud s loos . Reeds ja re nl a ng werke n 
beide nette n gez ame l i j k aan div e r se p ro
j e kten waaron de r he t reg iona l e te l e v i s i e -

prog ramma v ia Duit sland 3 en het regio
nale rad iop rog ramma v ia de AR D 3 . De ge
r uchten kwamen in de we re l d nadat de ho
r izon t aa l geprogrammeerde prog ramma's va n 
beide omroepen op het 3e radionet qua 
i nhoud op e l ka a r werde n afge s temd. 

De du i tsta l i ge u i tz e nd i ng e n va n Ra d io 
Luxembu rg hebben, na het ge l ede n l ui s t er
ve rl i es in 1979 (16%), weer ee n dui de l i jke 
win st gemaak t i n de ee rs t e 6 maa nden va n 
198 0 (1 4%). De l u i st e r~e r uggang was voor
a l te danken aa n de samenwe r k i ng van RTL 
met ee n groot c irc us waardoor het ges prok
en woord zowa t 50% va n de prog ramma ' s be
streek . Door de programmale i der Fra nk EI
se ne r i s hi e r he t een en a nde r aa n gewij
z i gd , t eve ns is de uit zendt i j d va n RTL wa t 
bet reft de du it sta l ige ui tze nd i ngen ui t
geb r e id e n we l met 45 mi nuten . Me n begin t 
' s mo rgen s om 5.3 0 uur i .p . v. 6 .1 5 uur . 

NORD OE UT SCH E RUND FIJN K IN EE N NIEUW J ASJE 
De NO R za l met i ngang van het volgen

de j aar een g ro t e gedaa nt e verw i s se l i ng 
on de r gaan en we l dusda n ig dat e r voor de 
hu i d i ge lui s t eraars van de t wee rad ione t
t e n van de NOR we i n i g he r kenbaa rs ove r 
za I z i j n . He t I i g tin de bedoe I i ng da t 
v ia het Ie net in de toe koms t ge ri c hte 
reg ional e prog ra mma ' s wo rd e n ui tgezond en 
voo r de 3 reg io ' s e n we l va nuit de s t u
d io ' s in Ki el, Han nover en Hamb ur g. 
Voo r he t 2e prog ramma i s het de bedoe l 
in g da t er een Serv ice e n Info rma ti ef 
s t a t ion wor dt opgebouwd we l ke te vens re 
k l ame i n de programma' s za l brenge n. Op d i t 
moment i s er een commi s s i e onde r l eidi ng 
va n programmadire kt e ur Wo l f gan g Jäge r , 
aan het wer k om de vera nder inge n voor te 
be reid e n. Me n ve rwac ht via het 2e net 
zo ' n s lo r d ige 20 mi l j oen ma r k per j aa r 
t e kun nen ve rdi e ne n voor de comme rcial s 
d ie ne t a l s in Neder la nd rondom het he l e 
uu r zu l len wo rden gedraaid. Het ka n de 
ge nades la g beteken en voo r het zeer l o
kale radi o Breme n , d ie imme r s a l l een o p 
commer c iël e bron ne n d raa it e n nu ee n g ro
te conc ur ren t krij g t aan de NOR . Me n i s 
e r va nu i t geg aa n da t de voorbe re idi ngen 
rondom 1 januari 1981 rond zijn e n de ver
an deringen ingevoerd kunn e n wo rden . 

Ingo Pat e rnost e r. 

--------- - - - - - - -- --
OPNAMEN GEVRAAGD. 

Wie wi l er voor mi j i n z ij n of haar 
arc hi ef in du i ken om t e zoe ken naar op
name n va n Adj e Bouma n top t i en , de Ni ks 
aa n de handshow of and e re Veroni caopname n 
we l ke be trek k i ng he bbe n op de Meester . Al s 
je ie ts gevonden hebt l aat he t mij da n ev
e n we t e n op he t vo l gende adres: He nk Thi e
sen , Me l kweg 11 , 598 7 NE He lde n. 

- - ------- - ------- - -
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4-4-1964 Reklame Service BV, een instituut voor reklameboodschappen ten dienste van 
de reklamewe reld, l egt alle Veronica programma's op band vast, om zo te kunnen zien 
of de boodsc happen volge ns de kontrakten door Veronica worden uitgevoerd. 
5-4-1964 Nog meer programma's die nieuw zijn: Iedere zondagmorgen van half 10 tot 
10 uur Gaston Huysmans met een show voor het Vlaamse luistervo lk en iedere werkdag 
he t programma "Kookpu nt" me t Tony Bouwman (schui In aam voor Harme l'l Sie zen). 
10-4-1 964 Het programma "Uit de Koe rs" is tijdelijk komen te ve rvall en wegens zi ekte 
van Tine ke . 
15-4-1 964 De s amenwerking di e bestond tu s sen de Diens t Welzijn szorg van het Neder
landse le ge r en Radio Ve ronica is met ingang van vandaag komen te vervallen in op
dracht va n de chef gene rale staf dhr. v.d. Veen. Het ging om enke le s peci a le 
programma ' s waarin z.g. 'militaire reklamespots waren opge nomen met daarin oproepen 
om via de We lzijnsdi ens t te gaan stude ren. 
17-5-1964 De li e fd e voor he t Spaanse eten neemt toe in Neder
l and, get ui ge de inhoud van een nieuw programma dat iede re 
vrijdagavond wordt uitge zonden, kun je dit rustig ste ll en. 
5-6-1964 An usc hka, presentatrice van Veronica's Jukebox 
trouwt met Chris Derkse, die onde r de naam Hans Cruysen 
ook bij Ve ronica werkt. 
6-6-1964 Het programma "Met he t nieuws de deur uit", dat iedere 
zondagmorgen op 192 wordt gepresenteerd door Bart Verstraete, 
Rob van Dijk en Nol Vis, komt wegens gebrek aan belangstelling te vervallen. Nieuw 
is het programma "Van horen zeggen" dat iedere zaterdagmorgen wordt gebracht door 
het eerder genoemde drietal. In dit programma veel nieuws uit de artiestenwereld. 
juni 1964 Joost de Draaier verlaat de krijgsmacht en wordt voor een 'tijdel ijke' 
periode van 3 maanden aangesteld als programmaleider van Radio Veronica. 
22-6-1964 Cees van Zijtveld trouwt met Ada, een andere Veronica medewerkster en zo 
is er andermaal een Veronicahuwelijk tot stand gekomen. 
1-8-1964 Het Italiaanse programma van Mimo en Chiel Montagne valt nu iedere zaterdag
avond te beluisteren tussen 10 en 11 uur. . 
8-8-1964 De direktie van Radio Veronica maakt bekend dat omstreeks 1 september een 
nieuwe zender aan boord van het zendschip zal worden gebracht en wel met een ver
mog en van 10 kW. De huidige 192 zender heeft een vermogen van 4 kW. 
26-8-1964 In Zaandam wordt een Duitse trawler omgebouwd tot het tweede Veronica zend
schip. Dit nieuwe schip is afkomstig van het Ost Friese eiland Norderney en zal ge
noemd worden naar dit eiland. 
15-11-1964 De Norderney is sinds kort in gebruik van Veronica en slaat al van haar 
ankers en raakt op drift. Een stranding dreigt voor de kust van Katwijk. Gelukkig 
slaagt de sleepboot Titan erin het schip voor een stranding te redden en de sleep
boot sleepte de Veronica II tenslotte terug naar haar originele ligplaats. 
10-12-1964 Diverse Nede rlandse kranten melde n dat i.v . m. het Verdra g van Straasburg 
Radio Ve roni ca voor het eind van de maand januari 1965 zal moeten ve rdwijnen. 
14-12-1964 Op haar algemene lede nve rgadering maakt de AVRO bekend dat in de Avrobode 
in de toekomst de Ve ronic aprogramma 's zullen worden opge nomen. 
21-12-1964 He t voormalig e zendschip 'de Borkum Riff' van Veronica is verdwenen van 
haar vaste I igplaats voo r de kust van Scheveningen . Het is ve rkocht aan een werf in 
Zeebrugge alwaar he t zal wo rden ges loopt. 
21-12-1964 He t comité 'Draadomroep' we lke verbeten vecht voor het voortbestaan van 
de radiodi s tributi e in Nede rl and heeft kontakt opgenomen met de gebroeders Verwey. 
Men heeft de Ver onica dir ekti e voo rgesteld het distributienet over te nemen. Bij 
Veronica wenste men geen kommentaar te leveren op de plannen . 
2-1-1965 Voor het ee rst in de gesc hi edenis gaat de top 40 de lucht in via Radio 
Ve roni ca. De ee rste editi e van deze hitl ijst was echte r nog ni e t in gedrukte vorm 
ve rkrijgbaa r. Pa s de 2e editie wa s ook in de platenzaak af t e halen. Op de Ie top 
40 stond op numme r 1 he t numme r I f eel fin e van the Beat le s. 
11-1-1965 Radio Ve ron ica mag voo rl op ig nog blij ven uit zenden, aldus een besl issing 
va n de Nede rl andse rege ring . Me n i s voo ra l s nog ni et va n p lan de pop ulaire uitz end i ngen 
op de 192 me t e r te l a t en s topze tt en . 
22-1- 1965 Een groot l ande lij k dagb lad me l dt da t de rege rin g bes lo t en heeft Rad io 
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Hoofdtechnicus Karel van der Woerd. {foto's Veronica-archief • 
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Juni 1964: Joost de Draaier volgt Hans Oosterhof o p als prog rammaleider. 



Veronica niet aan te pakken, omdat men anders ook de uitzendingen van het kerkschip 
"De Hoop" za I moe ten s topze t ten . 
22-1-1965 Vel e landen tekenen het Verdrag van Straatsburg. Nederland en Engeland zijn 
nog niet van de partij . 
6-2-1965 Op de jaarlijkse Horeca-vakbeurs 
in Amsterdam zijn Joost de Draaier en 
Tineke aanwe z ig op zoveel mogelijk 'Vrien
de n van Veronica' t e winnen. 
12-2-1965 Indien Radio Ve ronica zou moeten 
ve rdwijnen, dan wi 1 de pol itieke partij 
KVP ( later opgegaan in de CDA) ee n ve rvan
gend ne t via de Hi Iversumse zenders met 
uitsluitend vlotte muzi e k. 
14 -2-1965 Vrienden van Cowboy Ge rard de 
Vries, hebben ee n e igen f anclub opge richt. 
20-2-1965 Na 5 j aar van weige ring op wei
ge ring he e ft de PTT bes loten he t telefoon
nummer van Radio Ve roni ca op te neme n in 
de tel e foongid s . 
27-2-1965 Veronica bes luit om t e gaan be
zuinigen en daardoor moet en o.a. Hans Cruy
se n, Be rt Ve rstrae te en Ruud Kuipe rs het 
veld ruimen. Zij waren freelance-medewer
kers bij het station. Gedurende het afgelo
pe n half jaar is de winst met 15% gedaald. 
3-3-1965 De Nederlandse regering heeft het 
plan laten vallen om alle 117 in aanmerking 
komende landen een brief te schrijven om
trent de vlagvoering van het Veronica 
zendschip. Er werd geen reden opgegeven. 
Maart 1965 Uit de poll van Muziek Express 
bI ijkt dat de Veronica Top 40 na drie maan
den al het populairste programma is. 
Veronica krijgt het aanbod van het blad 
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Televizier om de wekelijkse publicatie van dit blad over te nemen. Pas bij de laatste 
besprekingen haakt de direktie van Radio Veronica af. 
9-4-1965 De Stichting Geestelijke en Lichamelijke Gehandicapten, heeft een gift van 
40.000,-- gulden van de Vrienden van Ve ronica ge kregen. Men heeft hier ondermeer 
TV's, radio's en piek-ups voor gekocht. Tevens werd 18.000,-- gulden van het totale 
bedrag overgemaakt aan de padvindersgroep gehandicapten. 
18-4-1965 Radio Veronica viert haar eerste lustrum. De champagne vloeit alom 7 uur 
in de ochtend, wanneer Harmen Siezen direkteur Oom Bull Verwey in zijn programma 
ontvangt. De hele dag worden speciale programma's via 192 uitgezonden. 
22-5-1965 De AVRO maakt haar zomerprogramme ring be kend. Er zal op de radio 
ochtenduren een nons top muziekprogramma komen dat gel ijk staat aan een de r 
programma's van Radio Veronica. Over concurrentiestrijd gesproken. 

in de 
populairste 

31-5-1965 Vanaf vandaag is bij Radio Veronica een nieuw programma te. be luiste ren in 
het luidafrikaans . Dit programma wordt één uur pe r week gepresenteerd door Hennie 
Piete rsen op de don derdagavond. 
Medio 1965 De ee rste live-programma's in de geschiedenis van Rad io Ve ronica worden 
uitgezonden. Presentatie was in handen van Joost de Draaier en Harmen Si e zen. 
augustus 1965 SC Gooiland, één der voetbalverenigingen uit de Eers t e Di v isie van 
he t betaalde voe tbal (Gooi l and i s een voortze tting van de voo rma lige verenigingen 
V.V. Hi Iversum en Hilversumse Boys) zal in de toekomst word en gesponserd door Radio 
Veroni ca. 
13-8-1965 Gedurend e de eerste 6 maanden van dit j aa r hee ft Veronica opnieuw veel 
mi nder reklame opdracht en binneng ekregen. De toe koms t z iet e r vol gens de direktie 
ni et somber uit. 
20-8- 1965 80 l ede n va n de Joos t de Draa ie r f a nc lub hebbe n bij de Nede rl a ndse regering 
een ve rzoek inged iend om zendtij d v i a he t de rde ne t. Op t oew i jz ing hoeve n ze echt e r 
ni et t e reke ne n . 
sep t embe r 1965 Wi 1 l em Duys pres e nt ee rt ges ponse rd e shows vi a Rad io Ve ronica . 
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DE GEBOORTE . 
Het duurde tot 1953 voor er weer 

leven in de brouwerij kwam. De raad van 
beheer benoemde Bert Leysen tot dienst
hoofd van de komende TV-afdel ing. De 
taken werden verdeeld: Leysen de film
sectie, Ni c Bal de informatie, Bert Jans
sens het TV-toneel, Rik van den Abebeele 
jeugd en dokumentaires, Paul van Dessel 
ontspanning en wat er overbleef vloog in 
de categorie Varia, onder gezag van Dries 
Waterschoot. Studio 6 werd definitief in
gericht en met de opleiding van TV-tech
nici werd begonnen. In de Dautzenbergstr. 
werd een huis gehuurd om er de TV-diensten 

• in onder te brengen; men vroeg niet meer 
dan vrij en ongestoord te kunnen werken 
zond e r door talrijke radiofiguren op de 
virlgers te worden gekeken. Bert Leysen 
kreeg de master-bedroom, Nic Bal de slaap
kamer van de kinderen. Latere gebruikers 
moe sten maar genoegen nemen met een bad
kamer of een kelderkeuken. En men wa chtte. 

Tot van de regering het reddende be
sluit kwam dat de zenders mochten word e n 
aangekocht. Maar waar moesten de antennes 
komen te staan? Vroeger had een technisch 
blad de spits van het justitiepaleis te 
Brussel voorgesteld, iets waar de overheid 
wel zin in had, maar niet de technici: zij 
hadden uitgerekend dat zij 480 treden zou
den moeten be k l immen om onder de spits te 
komen. Wekel ijks werd nu ook een of andere 
datum genoemd waarop de Belgische TV zou 
starten, tot of fici ee l de mededel ing kwam 
dat dit zou gebeuren op 21 oktober 1953. 

Twee jaar voordie~ was de Nederlandse 
TV reeds van start gegaan, maar die bracht 
toen e nkel experimentele programma's, 
waardoor de verkoop van TV-toestellen, d ie 
tot da n erg behoorl ijk was geweest, plots 
stilviel. Bert Leysen had gezworen dat de 
Vlaamse TV niet in dezelfde fouten zou 
verva llen en dadel ijk met volwaardige pro
gramma's zou star t en. Spoedig we rd wel 
ing ez ien dat de voo ropgestelde datum van 
21 oktober niet haalbaar was, doodee nvou
dig omdat e r nog geen zenders zouden zijn. 
Men had wel reed s 2 maquettes van slechts 
800 watt, maar de eigenl ijke zenders moes
ten nog gebouwd worden en dat kon nog 
maanden aanslepen. Om bugett aire redenen 
moe s t echter in oktober begonnen worden, 
zodat de officiële datum naar 31 oktober 
verschoven werd en men zich voorlopig met 
de maquettes uit de slag ging trekken. 

VéU1 
• 

In 
Naarmate deze datum naderde gonsde studio 
6 van bedr ijvigheid, en i emand die naar 
de spits van het justitiepaleis keek vroe0 
zic h dan ook af of al dat zwoegen wel enig 
zin had, want van antennes was nog niets 
te bespeuren. Tot dan op het allerlaatste 
nippertje een buizenstel I ing werd aange
bracht en de antennes geïnstalleerd . 

Toen kwam een avant-première: op 25 
oktober werd de voetbalwedstrijd België
Nederland gespeeld in Deurne, en de Neder
I andse TV had een repo rtagevlagen daar naar 
toe gestuurd. Het was Ni c Bal die op het 
idee kwam deze uitzending zelf ook te re
layeren; technisch was al les in orde, 
maar wie ging de presentatie verzorgen? 
Nic Bal I iep naar de radiosportredactie, 
en kl ampte de ee r ste de beste aan, die 
niet I iever vroeg. Al s maquil lage gebruik
te men de inhoud va n de poederdoos van een 
stenotypist~ en terwijl dit gaande was 
kwam z'n baas binnen die de humor van het 
geval niet kon appreciëren. Aldus werd 
Wim de Gruyter de a ll ereerste presenta
to r van de Vlaamse te l evisie, op 25 okto
ber 1953. 
DE START. 

De eerste zenddag verl iep in een 
kl imaat van hartkloppingen en zenuwaan
va ll en , waarbij de omroepster, Irene 
Beval, een opwel I ing kreeg om héél hard 
te gaan g i I I en en vèr, vèr weg te lopen. 
De klok sloeg halfacht, het testbeeld 
ve rv aagde , de energiek werd voor het eerst 
getoond en de omroepster kwam in beeld, 
groen van de trac. "Goede avond dames en 
heren, hi er de proefuitzendingen van de 
Belgische Tel evis ie. We beginnen ons pa
norama met programma "De week in Beeld" 
••••• Niemand sc heen te hebben opgemerkt 
dat ze de woorden programma en panorama 
op haar papiertje had verwisseld, maar 
dat maakte het al les niet minder waarde
vol. Die eerste zondag kostte iedereen 
vee l geld, want er werden in het stam
café na de uitzending vele rondjes gege
ven en die moesten betaald worden. De 
vie ring duurde tot vroeg in de morgen van 
de 2e zenddag, die voor velen dan ook 
met een denderende kater begon; maar men 
was vertrokken! 

In die tijd werd de maandag niet 
ui tgezonden en werd op dinsdag en vrijdag 
de Ned erlandse programma's gerelayeerd, 
zodat enkel nog de woensdag, donderdag, 
zaterdag en zondag moes ten gevuld worden. 
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In januari 1954 was er een ophef
makend incident met Toon Hermans, die de 
mensen aan de switchtafel zo op de zenu
wen werkte, dat er een hooglopende ruzie 
ontstond, waarbij Toon uiteinde l ijk wei
gerde op te treden. Hermans stond een 
paar jaar op de "zwarte 1 ijst" en in een 
overloop naàr de studio hing zijn portret 
met het hoofd omlaag ..... Tijdens de 
laatste uren van 1953 beleefden de kij
kers ook het eerste Eurovisie experiment 
waar 7 landen aan deelnamen en waarbij 
vanuit Londen een show moest worden uit
gezonden naar al deze landen. De Britse 
vak bonden staken er echter een stokje 
voor, zoda t de show niet kon doorgaan en 
de Britse commentator Luis Mariano bij 
wijze van troost een wedstrijd inrichtte 
waarbij de 8 omroepsters van de deelne
me nd e stations om het vlugst ee n fles 
sc huimwijn moesten openmaken. De Vlaamse 
Paula Semer won, maar de schuimwijn be
vui ld e haar kleed dat een modehuis haar 
geleend had en toen 25000 F kostte. 

Opmerkel ijk was dat de techniek in 
die periode zelden in gebreke bleef ook 
al werd toen nog steeds uitgezonden met 
de zender-maquettes (waardoor de ont
vangst beperkt bleef tot binnen Brus se l). 

@ ooo o I 

Toen de definitieve zenders dan geïnstal
leerd werden, was het juist andersom; 
eens toen de zender uitviel op ee n vrij
dag - wanneer de Waalse TV niet werkte -
schakeld e men het Vlaams e programma op de 
Waalse zender, zodat het handjevol kijkers 
z'n programma's toch niet zou missen. 
DE INTREDE VAN DE FILM. 

Men was e r z ich ondertussen ook van 
bewust geworden dat een deel van de zend
tijd met speelfilms zou moeten worden ge
vuld. Hi e r was de keuze beperkt tot 
Frans e , Italiaanse of Duitse films, want 
de grote verhuurhuizen met Britse en 
Amerikaanse films, zei nee. Daar kwam dan 

' nog eens de Hoge Kinemaraad bij, die be-
si iste dat per week sl ,echts één fi Im zou 
mogen worden uitgezonden en dan nog niet 
op zaterdag, zondag of maandag. Die ene 
fi lm werd dan nog afhankel ijk gemaakt van 

een toelating door een arbitragekommissi e 
die besl iste of het ja dan nee zou zijn, 
met dien verstande dat bij een ja de 
discussies ove r de prijs kond en beginnen. 
We zouden geen Belgen zijn, hadden we er 
niet iets op gevonden: Première ontstond 
als zondagsprogramma, bestaande uit een 
generiek en fragmenten uit nieuwe films, 
zonder meer aan elkaar geplakt. Première 
alleen kon de zondag echter niet redden, 
dus pakte Van Liempt met allerlei truukjes 
uit om toch fi lms te brengen zonder te 
zondigen aan de voorschriften van de 
Hoge Kinemaraad. Men stelde themaprogram
ma's samen, telkens geïllustreerd met 
l-a-n-g-e filmfragmenten. Showfilms waren 
ook een dankbaar onderwerp om programma's 
mee samen te ste ll en; men kon er hele 
reeksen mee maken en daaruit groeide ten
s lotte de "Filmshow" , maar omdat er veel 
schaars geklede dametjes ir. voorkwamen 
werd het al spoedig geschrapt. Een nieuwe 
reeks kwam later terug onder de titel 
"Voetl ichtparade", maar met nog evenvee l 
blote benen als tevoren, zodat ook dit 
spoed ig werd getorpedeerd. Van Liempt 
probeerde het nog een derde keer, maar 
ook toen vonden de chorus-g irl s geen ge
nade. Tientall en jaren later deed Emy 
Janssens het nog eens over in "Luist er 
naar de film" en toen kreeg ze er een 
onderscheiding voor! 

Toen kwam de brand van de relaiszen
der bovenop de Antwerp se Boerentoren, die 
de verbinding verzorgde tussen België en 
Nederland, en waardoor het relais met 
Nederland uitviel en men plots voor de 
verpl ichting stond 2 avonden meer te vul
len. Men ging op de schouder van de Kine
maraad uithuilen en men verkreeg dat, op 
voorlop ig e basis, 2 films mocht uitzenden. 
Voorlopig is in Bel g ië altijd hee l lang 
zodat die 2-films-per-week altijd zo ge
ble ve n zij n. Desonda nks was d i t toch ni et 
de oplossing di e men zocht, want er bleef 
een nijpend gebrek aan filmmat e riaal. Tot 
Van Liempt op een zekere dag ee n filmver 
de l e r vond die ee n aantal kortfilms be za t 
"De Ramar van de jung le" genaamd, die 
niet onder de bevoegdheid van de Hoge Ki
nemaraad bleek te vall en . Lat e r bleek de 
verdeler e r zo een hele rits te hebben en 
er zijn er zo een 50-tal uitgezonden. 

Aldus kwam men aan het eerste feuil
leton, dat in s loeg als een bom en razend 
popu l air werd. Het geval was kennel ijk 
opgenomen in een kleine studio, met inge
laste shots van de wi ldernis. Iede reen 
kende die jung le op den duur als zijn 
broekzak, maar dit deed geen afbreuk 
aan het succes. Ondertussen omzeilde de 
RTB de bepal ing en door oude speelfi lms 
samen te knippen tot 3 kwartier, waardoor 
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ze niet langer de leng t e hadden van een 
speelfilm, maar waarbij de kijkers die 
de film reeds hadd e n gez ien, zich aan 
doodergerden. 

(wordt vervolgd) Jean Claude Tackaert. 

o 

Mur ray K Ka uf ma n, die s in ds hij WKTU-FM 
in 1976 ve r l ie t ni e t meer via de radio te 
horen i s geweest, heeft een kontrakt ge
t e ke nd bij de syndicator Watermark. Hij 
presenteert daar het programma Soundtra ck 
of the Sixties. Reeds 70 stations hebbe n 
voor deze ni euwe se rvi ce ingetekend, waar
ond er WC BS FM in New York, WASH FM in 
Wa shington en KING AM in Sea<tle. Op de 
meeste stations is de serie medio juni 
van sta rt gegaan. Als nevenaktivi te it zal 
Kaufman een tv show gaan presenteren voor 
Time /Life-Cable TV, één der vele kabel
maat sc happij e n in Amerika. De show zal 
grotendeels gaan ove r de muzieksoorten in 
de 60e r j-a ren. 

Joey We l, voo rma lig pianist bij Bill Hal
ey and his Comets is benoemd tot mu s ic
director va n het station WAHT-AM in Leba
non. Hi j heeft he t top 40 format ve rwis
se ld voor het o l d ies f o rmat. Tevens pre
senteert hij dage l ijks ee n e i gen p'rogram
ma onder de noemer 'M i l l ion Do l l a r Mu s ic 
from t he piano player on Cloud 15' : 

De 20 kilowatt e r WMTS FM i n Muf reesbo 
(t e nn essee) heeft van de FC C toestemm in g 
gekrege n om haar vermogen op t e voeren 
va n 20 naar 100 kw. Hierdoo r is het nood
zakel ijk geworden de zendmast te verhogen 
van 170 naar 1 iefs t 1450 f ee t en de lo
katie van de zendmast te verp l aa t sen in 
de ri cht ing van Nashvil Ie . Te ve ns heef t 
de leiding van het stat ion toestemm in g 
gekregen om de ca l I-l ette r s t e wijzigen 
in WKOS - FM. De s logan voor het ni euwe 
stat ion wordt 96 KAaS. De vera nde rin gen 
zu ll en ' medio oktober worden doorgevoe rd. 

KIKX heeft haa r li cen tie verloren 
da ar de FC C erachte r i s gekomen dat he t 
station gedu rende e ni ge we ken in 1974 
'fake' berichten heeft uitgezonden over 
de kidnapp ing van éé n der deejays . De po-
1 itie werd dest ij ds niet in ge l icht. He t 

gehee 1 i s aan het I i cht gekomen toen de 
betreffende deej ay, Arthur Gopen, onlang s 
zijn ontslag nam e n het verhaa l vertelde 
aan zijn nieuwe werkgeve r s. De kidnapping 
was destijds als een grap opgeze t. Jamme r 
voor de l eid ing van KIKX da t Arthur naar 
een concurrerende ze nder i s vertrokken 
die het gebeuren aan de FCC meldde. 

Andermaal kunnen we melding maken van 
ee n nieuwe serie van syndicator Dr ake 
a nd Ch enault. Men start op 24 ok tob e r a.s. 
met een serie we lke via satelliet ove r 
geheel Ame rika za l worden uit gezonden 
en te ontva ngen zal zijn voor alle sta
ti on s die aa nges loten zijn op de satel-
1 iet Sa tcon 1. Alvore ns men de se rie kan 
uitz enden moe t men uiteraard de rechten 
hi e rvoor betaa ld hebben. Het bestaat uit 
48 de l en van 60 minuten d ie 1 ive concer
ten opgevuld met stud io- en plaatopnamen 
beva tt e n van di verse we r e ld a rtie s ten. On
der de gecontracteerde ar tiesten be horen 
o nde rmee r de Ro ll in g Stones, Wings, Rod 
St ewar t, 01 ivia Newton J ohn and Jour ney. 
De serie zal de naam van de satelliet 
meekr i jge n. 

Riek Dees , een der KHJ deejays uit 
Los Angelas heeft, na zijn succes uit 
1976 (Dis co Duck), opnieuw een plaat opge
nomen en we l het oud e succesnummer Chan
ti 1 ly lace , een song welke in de 50er ja
ren aan het vinyl we rd toevertrouwd door 
deejay J.P. Richardson onder de deejay
naam Big Bopper. Tijd voor Marc Jacobs 
dus om zijn keel te schrape n en zich voor 
te bereiden op een nederland se versie~ 

PLANNEN VOOR MEER REGIONALE OMROEPEN. 
Ove r 10 j aa r zou Nederland 23 regio

na le omroepen moe t en tellen. 
In 1985 zoude n er al 15 ge
rea liseerd kunne n z ijn. Om 
dit finan c ieë l moge lijk teC:::~ 
maken , moet de omroepb ij
drage ge l e i de l ijk worden ver-y 
hoogd tot een ma
x imum va n 11 
gu l de n in 1990. 
Tot deze konklus-

. s ie komt de ROOS, 
het ove rl ego rgaan va n de 
bestaande Reg ional e omroep
en in Nede rland. Men komt i n 
he t pl a n t o t een bedekking da t de "--" 
ve r schillende ve r zo rgingsgebi ede n niet 
te g root mogen zijn e n dat er steeds een 
samen hang moet zijn op cultureel, soc iaal 
en economisch gebi ed, dra agv lak (tusse n 
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~ e n I mi Ijoen potentiële luisteraars), 
afstand en be stuur l ijke grenzen. In het , 
pl a n wordt dan ook gesproke n voor ee n 
indel ing van Nede rland in 23 reg io's op 
basis van de zgn . COROP-gebieden. 
Deze re g io's die in nauw overleg met de 
Coördi na ti ecommiss i e Regionaal Onderzoe k
programma tot sta nd z ijn gekomen, zijn 
Friesland, Groningen, Drenthe, Noo rd en 
Zuid -West Overijssel, Twente , Ve luwe, de 
Achte rhoek, Arnhem-Ni jmegen en Zuid-West 
Gel derland,Noord-en Midden-Limburg, Zuid
Limburg, Zuidoost Brabant, Noord -Oost Bra
bant, Mid den-Brabant, West-Brabant, Zee
land, Rotterdam-Rijnmond, Zu id - Ho ll a nd 
Oost, Den Haag Le iden, Utrecht, Groot 
Amsterdam en het Gooi, IJmond Zaandam 
Haarlem, Kop Noo rd Ho ll and Al kmaar, 
en de Ijsselmeerpo l ders . Vo l gens het pl an 
zullen 23 r egiona l e omroepen , die dagel
ijk s maximaa l 3 uur mogen uitze nden, op 
het prijspei I van 1982 66 mi Ijoen gu lden 
kosten. Min. Gardeniers heeft a l eerder be
reidheid getoond 12 maa l een zgn. rijks
bijdrage van 1, 39 miljoen gul den te l e
veren. BI i jft over 50 mi lj oen, een bedrag 
we I ke volgens de ROOS kan worden opgebracht 
door 4.3. mi Ijoen om roepbijdra ge betalers 
die dan 11,47 meer aan k ijk- en luistergeld 
d i enen te betalen per jaar. 

PROEFPROCES SCANNERHOUDER. 
Het proefproces waarover wij in de 

vorige Freewave meldde n d.m.v. 'Zeg het 
maa r' , I ijk t voo r de Ape I doo rn se po I i -
tie geen succes te worden. De Offi c ier 
van Ju st itie mr. L. Montijn kwam medio 
augustus tot de konklus s ie dat z ijn s in
z iens vrijspraak moet volgen voor W. J. 
ten Brink die van de Ape ldoor nse pol itie 
op 5 juni j. I. ee n procesverbaal kreeg 
wege ns het af lui steren me t een sca nner. 
Gemeente ambtenaar ten Brink vormde een 
bereidwillig s l ac ht off er, toe n hij be 
keurd werd. Volgens afspraak met de po-
I itie I iet hij z i ch ' op heterdaad' be
trappen want zonde r ve rdac hte ka n er im
mers ook geen strafzaak zijn. Voor de 
rechtbank l egde pol itie in spekte ur Bl onk 
uit waarom hij bezwa ren heeft tege n de 
sterke g roe i in het aanta l scanners . Vo l
ge ns hem z ij n er in t otaa l al 350.000 tot 
400.000 scanners ver koc ht. De bez i tters 
z ijn te onderscheiden in cr imine l en en 
sensatiezoekers. Het gevolg van de akti
viteiten van de sen sa t iezoekers i s volg
ens Blonk dat men over last heeft bij de 
akt i v i te i ten we l ke de po l i t ie beroe psma
tig d ient uit te voe ren. Ook, aldus Bl ónk 
tijdens de zitting, worden de privélevens 
van velen geschaadt daar men via de be-

•• 11 

• 
• ••• 

Je kunt natuurlijk proberen je eigen jingles te maken, je ku nt je ook een 
jingle-plaat aanschaffen van de een of andere firma, maar ja, die worden 
al zoveel gebru i kt... 

, 

Zijn er dan nog meer mogelijkheden om aan een kwalitatief hoog
staande en ook orig ineel klinkende jing le te komen? Wij dachten van wel! 
Wij zijn een kleine firma gespecialiseerL in het maken van jingles en 
commercials. En dat is te horen ook l 

In eigen beheer in professionele 24-spoors·studio's opgenomen 
geluidsproducties voor een ongekend lage prijs l 
Dat is ons handelsmerk, en dat willen we graag bewijzen ook! 
Gesproken of gezongen jingles, commercials en alle verdere denkbare 
producties, ZOO-sound recording heeft ze voor je ... of ze bestaan niet l 

Voor meer informatie : ZOO-sound recording studio, Postbus 40448, 
1009 BK Amsterdam. Bellen kan ook: 020 - 25 04 27. Tot horens .. . 

·sa 
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"ichtgeving op de scanne r prec ie s kan na 
gaan welke personen in de problemen zit
ten. Nergens is in de Nederlandse wetge
ving een regel te v inden d ie het af luis
teren van de sca nner s echter kan verb ie
den, ald us de off ici er. In onze volgende 
Freewave zu ll en we terugkomen op de zaak 
voor de rechtbank i n Zutphen, daar dan 
i nmid dels de uitspraak is geva ll en . 

VARA STOPT WAARSCHIJN
LIJK KO NING KLANT. 

~~~V a he t vert re van Wim 
~ Bosboom naa r de TROS, a l-

waar hij de konsumentenru
briek "Kieskeurig" zal gaa n 

produceren, overweegt de VARA 
hun kons umente nrubriek Koning 

Klant stop te zetten. We l za l de VARA aan 
konsumentenvoorlichting blijven doen. 
In welke vorm is niet beke nd. 
TROS TELEVI S IE LEVERT AAN AMERIKA. 

De achteruit rijwedstrijden va n de 
TRO S televis ie is begin augustus via de 
NBC TV uitgezonden in ge hee l Amerika. 
Ook werd een deel van VI ieg er eens uit 
in he t NBC programma Games 
opgenomen. Zover beke nd is D /'~ Q CJ 
dit de eerste keer in de 
tel ev isi e -geschiedeni s dat </ ~ RO ~ Q0 
er een st ukje pu ur Neder - ~ D 

lan ds amusement v i a de Ame- De " Û 
ri ka anse tel evisie wordt u it- \)r---' 
gezonden. 
DERDE JO UR NAAL VOOR DOV EN. 

De NO S heeft van Minister Gardeniers 
toestemming gekregen op per 6 oktobe r a.s 
het journa a l voor gehoorgestoo rden, dat 
s in ds 1 apr il 1979 d raait, uit te breiden 
met een derde dage l ijkse af l evering . Di t 
derd e bull e tin za l na he t laatste journaal 
worden gebracht. He t tweed e bullet in za l 
worden ve rpl aatst va n 18 u naar 18.25 u. 

REDAKT IE NOS- JEU GD-

Eind e li jk heeft de 
NOS de redaktie voor 

het jeugdjournaal rond. Het hele j ournaa l 
za l worden gemaa kt door vijf me dewerkers 
e n zal iedere avond, vanaf 5 j anuar i 1981 
om 18 .30 u . worden uitgezonden. Ei ndre
dakteur wordt Arno Wams t eker, afkom s t ig 
van de KRO. Reda ktri ce , tevens presenta
tri ce wo rdt Leonti e n Ceul emans (28). Zij 
is afkomst i g van het R.O.-theater in Rot
terdam, waa r ze produkti e en regi e assis
tente was. Tot redak ti e-ve r s laggeefs t er 
is Mar ga Havema n- van Praag (34) benoemd. 
Zij i s afkomst ig van de VARA-tel e visi e, , 
wa ar ze o. m. meewerkte aan "Twee voor 
Twaalf" en "Hoe bestaat het". Bureauredak
teur wordt Wim van Kuijk ' (36), afkomstig 
van de TROS-radio waar hij dezelfde funk-

tie uitoefende bij "Aktua". Doke Ni gge
brugge (28) tenslotte wordt redaktie
assistente. Ze was in dienst van de NOS
radio. In he t na jaar zal dit redakti eteam 
nog worden aa ngevu ld met een grafisch 
medewerker. 
WELLICHT TWEE AVONDEN VOOR A-OMROEPEN BIJ 
UITB REI DING VAN TELEVI SIE ZENDTIJD. 

Als minister Gardeniers "Hi lvers um" 
televisiezendtijduitbreiding toestaat, 
zullen ' de A-omroepen weil i cht we ke li jks 
twee vaste t e l ev i s ieavonden krijgen. De 
bedoe l ing is dan ook dat de C-omroepen 
Veronica, de EO en VPRO dan in he t sys
t eem rouleren en dan hun vaste avonden 
kwijtraken. Dit winterseizoen, ingaande 
29 septembe r, wo rd t nog vo l gens het oude 
sys t eem gerouleerd. De TROS gaat dan met 
z ijn vaste avond op Ned. 2 van donderdag 
naar maandag, de NCRV van de vrijdag naar 
di ns dag, de VARA van de zate rda g naar de 
donderdag, de AVRO van de maandag naar de 
vrijdag, de KRO va n dinsdag naar zaterdag. 

Qoadshow 
-=~~ 
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IlINfDICIL Uvlllrtirl 
HIT SINGLE "SWEET DÄNGER" ON E.M. 1. . 

tr ' .' 
D.J.s appearing on The caroline Roadshow 

ROBB EDEN 
BRIAN MARTIN 
& TOM ANDERSON 

Doors Optil S p .m. 

B,lr AdmLo;s ion!2 

Gvolint Roadshow Sal"t Tht Mi AmiKo Ap;utJ[ 
DonariofIJ ro B.C. M. Box 196 1. LondOll IV C. I . 

, 
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Voor de I iefhebbers die ge interesseerd 
zi jn in de optreden van de Carol ine Road
show "Shipwreck Tour 80" vo lgt hier de 
op tredens in de maand september. 
5 sept: Changellor Hall, Mar ke t Road, 
Chelmsfo rd, Essex . 6 sept: Rhodes Hall, 
South Road, Bishops Stortford, Her ts. 
13 sept: St. Ive Centre, We stwoord Road, 
St. Ives, Cambridges hire. 19 sept: Talk 
o f the Ea s t, South Pier, Lowes toft, Suf
folk. 20 sept: Town Hall, Chatham, Kent. 
DJ's bij de Caroline Roadshow zijn: Robb 
Eden, Brian Martin en Tom Anderson. 
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Het was juist de AVRO die er voor zorg
de dat de laatste jaren op Hilversum 3 
wat verfrissende geluiden te horen waren. 
Buiten Veronica zijn de andere omroepen 
nogal behoudend gebleven. Radiomakers als 
Felix Meurders, Jan van Veen, Theo 5tok
kink, Tom Mulder e.v.a. zijn volgens mij 
all ang aan hun pens i oen toe. ~ 
Voora 1 Jan van Veen praa t 0 
de platen aan elkaar met 
cliche's uit 1964. . \ 
Twee jaar geleden vond 
AVRO radio-di rekteur 

• 

o 
\. / . 

Siebe van de Zee het ook 
noodzakelijk om de Top 40 
achtige AVRO-muziek van 
Hilversum 3 te gaan weren. 

. / . \ \ 

De radio en tv-tip van de 
AVRO verdween en spoedig was'-______ / 
de hele dag Pim Jacobs-achtige muziek te 
horen in rustige Hilversum 1 stijl. 

Maar ja, onder druk van dalende luis
tercijfers moest Siebe zijn ideeën over 
boord zetten en de muziek herkreeg zijn 
kans. Buiten enkele incidenten, het op 
straat zetten van Tom Blom en Will Luikin
ga, deed de AVRO zijn uiterste best om 
mee te werken aan de zenderkleuring, die 
met veel tam-tam werd aangekondigd. 

De AVRO-programma's op Hilversum 3 
waren de laatste tijd van uitstekende 
kwaliteit, als we het Harry Thomas-achti
ge smartlappen geluid dat Hein Simons ons 
probeert voor te schotelen, even vergeten. 
Nieuwe verfrissende geluiden van Frank 
van der Mast en Peter van Dam, deden hun 
intrede. Het leek allemaal de goede kant 
op te gaan, totdat Siebe va n de Zee vond 
dat vooral het geluid van Frank en Peter 
niet zou passen bij de AVRO! 

Zal hij proberen om zijn oude voorne
me ns uit 1978 weer uit de kast te halen? 

Het 1 ijkt er 
wel op, als we 

z ien dat Frank 
~=-~--/ en Peter vanaf 

oktober op straat staan . Straks TopPop 
Disco met Ad Visser en 'n Rondje voor 
Nederland met Jan van Veen. Ach, program
ma's als Ho llands Glorie en Showparade 
zijn al geheel naar Siebe's wens, deze 
zullen ongetwijfeld bI ijven! 

Is er nu altijd een zeezender nodig om 
ervoor te zorgen dat Hilversum niet zacht
jes inslaapt?????? 
Er bI ijft dus maar een oplossing over •••• 

Ger Kruger. 

~ II 

HERHALING WERELD
OMROEP VIA MIDDEN

GOLF. 
De Tweede Kamerleden voor 

de VVD, de heren Keja en 
Hermans, willen dat de 

voor Europa bestemde uitzen
dingen van de Wereldomroep na middernacht 
worden herhaald via de middengolfzender 
van Hilversum 2. Zij hebben dit schrifte
I ijk gevraagd aan de minister van CRM. 
Door de ni euwe zenders van Hilversum 2 is 
het in de nachtelijke uren mogel ijk de 
uitzendingen van Hilversum 2 in geheel 
Europa te ontvangen. De uitzendingen zou
den geen extra kosten met zich meebrengen 
omda t de zende rs toch mees ta 1 i n de nach
telijke uren aanstaan met een testtoon. 
NIPKOVSCHIJF EN REISSMICROFOON TOEGEKEND. 

Na de zestigduizend acte urs welke 
s ind s 21 jul i staken, hebben nu ook vijf
duizend musici het werk in de Amerikaanse 
fi lm- en televisiestudio's neergelegd. 
Hi e rdoor ziet het er naar uit dat er zo 
goed als zeker geen nieuwe tel ev isieseries 
zu ll en worden gestart in het komende se i
zoen. De programma's die al werden opge
nomen zijn nog niet voorzien van muzi ek 
en dat zal zeker voorlopig niet gebeuren. 
NORDERNEY NAAR DE FISCUS. 

De Inspectie voor de Belastingen in 
Dordrecht heeft beslag laten leggen op het 
voormal ige Veronica ze ndschip de Norderney 
dat aan de ketting 1 igt bij het sloopbe
drijf Heuvelman in 's-G~avendeel. Het 
schip zal gerechte l ijk worden verkocht. 
De fiscus wil op die manier geld van eige
naa r J. Mooren, die zegt dat hij van niets 
weet en dat hij misschien nog wel iets met 
de Norderney zal gaan doen. Sloper Heuvel
man heeft 'n opt i e op I t sch i p. 'De afde I i ng 
Zuid-Holland van de VOO heeft lang gehoopt 
dat het schip behouden kon worden als sym
bool van Veronica's piraten-tijdperk. 
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Natuurlijk uit Japan! 

• • 

Een MARC CB zendontvanger die uitblinkt door zijn grote betrouwbaarheid. kan 
heel makkelijk in auto. boot of caravan gemonteerd worden. Door zijn grote 
bereik is hij geschikt voor probleemloos zenden en ontvangen op de 22 FM kanalen. 
Het apparaat is standaard uitgerust met een elektronische PLL frequentie 
synthesizer, en voorzien van alle technische snufjes die bijdragen tot een vergroot 
gebruiksgemak. Voor de kanaaluitlezing is het apparaat uitgevoerd met een 
digitale indicatie. De kanalen zijn in beide richtingen doorlopend instelbaar. 
De ingebouwde SWR meter zorgt voor aflezing van het ontvangsignaal of 
zendvermogen. 
De MultiTech MS 211 is bovendien voorzien van draairegelaars voor ruisonder
drukking (squelch), geluidssterkte. regelbare oversturings begrenzing (RF gain) en 
regelbare microfoongevoeligheid (mie. gain). en een speciale spraak-luidspreker 
voor een duidelijke verstaanbaarheid. De bijbehorende dynamische hand
microfoon heeft een professioneel spiraalsnoer en is voorzien van een 
zend/ontvang toets. Met de ingebouwde fijnafstemrriing (delta tune) kunt u ook 
kanalen ontvangen die niet geheel zuiver op de frequentie uitzenden. 
De MultiT ech MS 211 is verder voorzien van tUimelschakelaars voor toon
regeling, emergency channel, aparte luidspreker en verlichte functie indicatoren 
voor zenden en ontvangen. 
De mobielset wordt compleet geleverd met voedingskabel en montagebeugel, is 
voorzien van aansluitingen voor voeding (12 V), antenne en extra luidspreker. 
Het apparaat kan met de PA schakelaar ook gebruikt worden als microfoon 
versterker. 

Importeur Electronics Nederland bv. Tijnmuiden 15/17/19, Amsterdam Sloterdijk. 

• 
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AWR ASlA BESTAAT 30 JAAR IN OKTOBER. 
De Adven ti s t Wor ld Rad io, afde l ing 

Azië bestaat in oktobe r 30 jaa r. Dit zal 
met verschil l ende prog ramma' s wo rden her
dacht.Op 1 okto be r 1950 ginqe n de eerste 
programma's van AWR van star t v i a de ze n
ders van Radio Ceylon. Via de zenders van 
Shri l a nka radio zull en de komende tijd 
spec i a l e prog ramma' s worden u i tÇJezonden in 
10 versc hi 1 l end e talen, er zal een grote 
OX con tes t \"0 rden gehouden e n tevens za 1 
men versch i 1 l ende boeken qaan uitbren ge n. 
DE FINSE KOR TEGOLF RADIO. 

Finl a nd i s met haar 5 milj oen inwone rs 
één der kl e inste l anden t e r wereld. Bui
tengewoon klei n i s de inte rnational e se r

RADIO · TV 
FINLAND 

ice van Radio Finland. Slechts 
400.000 gulden per jaar wordt 
e r voor dit projekt uitgetrok
ke n. Er worden 3 keer per dag 
programma's uitgezonden via 3 
zenders met een vermogen 
varieërend van 100 tot 200 kW, 
In de avonduren wo rden deze pro
gramma's ook via een langegolf
en middengolfzender uitge
straald. Deze uitzending e n vind-

en dan plaats in drie talen, te weten de 
landstaal, het Engels en het Zweeds. Deze 
laatste taal wordt gebruikt door 330.000 
Finnen die het Zweeds als landstaal be
s chouwen. Voor de Engelstal ige programma's 
wordt dage l ijks een half uur durend pro
gramma samengesteld, die meerd e re ma len 
wordt uitgezond en. Op de zond agen komt 
hier nog eens het 2 uur durend programma 
"Sunday best " bij . 
De nieuwsuit ze ndingen van de Internationa
l e service van Ra di o Fi nland be va tten geen 
int e rnat ionaa l n i euws maa r hoofdzakelijk 
nieuws uit Finland en Zweden. Ni e uws u i t 
de a nde re Skand inav i sche landen komt spo
rad i sch in de ber ichtgeving voo r, i ets wat 
het redakti e t eam in de toekomst wil verbe
ter e n. Naast de nieuwsbe ri c hten heeft men 
verder in de programma's van radi o Finland 
documen taires, spec i a l s, hoo r spelen, t aa l
l es , muzie k etc . Maan delij ks geef t Radio 
Finl and ee n blad uit onder de titel 'H ea r 
Finland'. Daarin staa t een uitgebre id ove r
zicht van de komende progra mma's. Men kan 
zich op de verze nd I ijst l aten plaatse n 
door een briefje te sch rij ven naar : The 
Finnisch Broadcas ting Compa ny, Box 95, 00 
251 Helsinki 25 Finland. Ondanks de lag e 
financi ë n zijn de prog ramma ' s van hoog ge
halt e. Me n ontvang t dan oo k weke lijks ge 
midd e ld 250 brieven van de lui s teraa r s . 

Deze zijn uit allen delen van de we re l d, 
hetgeen ee n duide l ij k teke n is voor de ge
halte van de programma's. 

VOICE OF KENY A 
THE STATION O. TH! EaUATOl 

,.0. tox lO4H. 
N,.\I&OIl 

VO ICE OF KENYA BREIDT UIT. 
In Kenya wordt op dit moment gewerkt 

aan ee n ui tbre iding van het zenderpark 
van 'The Voice of Kenya'. Het proj ek t moe t 
ongeveer 50 miljoen gulden kosten e n wo rd t 
medegefina nc i eerd doo r een Fra nse firma . 
Ongeveer 2 jaa r ge l eden nod igde de rege 
ri ng va n Kenya een aanta l Zweedse s pecia-
1 i sten op commu ni ca ti egeb ied uit om te 
onde r zoeken we l ke uitbre i dingen moge l ijk 
zouden zijn. Advi es werd gegeven om onder
meer t o t in voe rin g van een l ande l ijk FM
net over te gaa n en om de korte go l f in
t ens i eve r uit te br e id en. Te ven s worden 
e r 6 midden go lfze nde r s geplaatst welke 
ve rmogens hebbe n tu sse n 20 en 100 kW. 
Men hoopt dezen e ind 1980 in geb ruik t e 
kunnen nemen. later zullen ook de tv uit
zending en, di e nu al l ee n in de omgeving 
van Na irob i kunnen worden ont vangen, wo r
den uitgebreid doo r ee n land e lijk net 
van steunzenders . Momentee l worden in de 
hoofdstad een groot aanta l mensen opge le id 
om straks de uitbreidingen te kunnen be
ma nn e n. Er zullen t eve ns ee n 50ta 1 tech
nici uit Ind ia worden i nge hu urd om gedu
rende een aantal jaren mee t e draa i en in 
he t ge hee l. Kenya , die s ind s 192 7 een in
tern a tionale se rvice hee ft, i s een de r 
ee r ste landen i n Afrika welke ee n uitge
bre id zende rpa r k opzet . 

' HCJB EQUADOR OOK IN EUROPA TE BELUI STEREN 
Terwijl ook de vele lokale s t at ions 

in Equador v ia de kortego l f uitzenden en 
we l in de 90 en de 60 me ter band is er 
één s t at ion , n.l. H.C.J.B., we l ke we wi l
l e n bel i c hte n in ons b l ad daa r het regel
mat ig i s te ont vangen in West Europa. 
HCJB staat voor He ralding Christ Je s us 
Bl ess ing. Deze zender st ra a lt s ind s 50 
jaar rel igi euse ui tzend in gen uit en finan
c iee rt het gehee l doo r giften van de lui s
t e raa r s . (een systeem gel ijk aa n Ds. Too rn
vI iet). De zendertechnicus in dienst va n 
het station i s vaak aan het expe riment e r
en. Zo inst a ll ee rd e hij onlangs een ni e u
we 120 meter hoge kort egolfantenne me t 
een radius van 101 mete r welke het korte
golffrequentiebere ik van 6 mHz tot 18 mHz 
bestrijkt.De zendmas t i s t e richten naa r 
bepaalde geb i eden zodat e r inderdaad 
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streekge'richte uitzendingen kunnen worden 
geprogrammeerd. Via deze antennes worden 
tegenwoordig testuitzendingen uitgestraald 
met een vermogen van slechts 100 watt en 
wel via de 26020 kHz. Ze zijn regelmatig 
te ontvangen en wel omstreeks het hele 
uur. De testuitzendingen zijn meestal in 
de Engelse taal maar soms ook in een In
diaans dialect, het Quechua. De gebruikte 
frequentie is er een van vrije aard en me
de daarom is HCJB vaak goed te ontvangen 
in een deel van West Europa. De meest 
geschikste tijden om in te tunen 1 iggen 
tussen 12.00 en 17,00 GMT.Ontvangstrap
porten worden beantwoord wanneer je een 
IRC (3 voor luchtpost) insluit. Het adres 
van HCJB is Casil la 691, Quito, Equador. 
BBC'S RADIO NEWSREEL 40 JAAR. 

Op 7 jul ij. 1. bestond het BBC pro
gramma Newsreel 40 jaar. Dit programma 
bestaat hedentendage uit verslaggeving 
uit alle delen van de wereld door ver
schil lende reporters opgetekend. 5x per 

'dag houdt dit programma de luisteraars op 
de hoogte van de gebeurtenissen in de we
reld. De verslagen worden in het Bushhouse 
in London door het Radio Newsreelteam aan 
elkaar gepraat, hetgeen een sterk kontrast 
is tegen de programma's van zo'n 40 jaar 
geleden die toen in donkere kelders wer- -
den opgenomen. Het eerste programma werd 
uitgezonden in 1940 richting Amerika om 
de luisteraars daar op de hoogte te bren
gen van de oorlogsgebeurtenissen. Vanaf 
oktober 1941 werd het programma ook uit
gezonden in de richting van Afrika en Az-

De 'Free Radio Campaign Germany' geeft 
vier maal per jaar het magazine 
RADIO NEWS uit. Dit offset-gedrukte 
magazine informeert je over alle soor
ten radio, zoals o.a. offshore radio 
en kommerciële radio. RADIO NEWS is 
het enige Duitstalige radio-blad, dat 
al deze ontwikkelingen nauwkeurig 
volgt en in iedere uitgave staat ook 
een grote reportage over de achter
gronden en ontwikkelingen op het 
gebied van offshore radio. 
En dit alles wordt geïllustreerd met 
een groot aantal unieke foto's van 
Theo Dencker. Een jaarabonnement kost 
slecht 18 DM of 20 IRC's. Dit bedrag 
kun je storten op het postgironummer: 
Dortmund 335 82-465 t.n.v. Reinhard 
Schmidt/Radio News. Een proefnummer 
is verkrijgbaar voor 3 IRC's. 
Dus wacht niet langer en neem een 
abonnement op RADIO NEWS! 

D, \~\. a 
L-J 

POSTBUS 431, 

o "\ 
00 ~~ v~ 
4712 WERNE, W. Duitsland. 

T~ en vanaf 1947 kon men Newsreel ook in 
Engeland zelf ontvangen via de Home Ser
vice, Light Programme. De uitzendingen 
van deze laatste service werden in 1970 
stopgezet. Enige jaren geleden besloot 
het programmateam onder leiding van Barna
by Mason en Luke Albarin een nieuwe her
kenningstune te nemen voor het programma 
daar het orginele Imperial Echoes in de 
loop der jaren was grijs gedraaid. Een 
nieuwe versie van het nummer werd door 2 
op de 3 luisteraars echter niet geaccep
teerd en gelukkigerwijs vond BBC medewer
ker Keith Perrin in een 2e handszaak in 
Twerton (Devon) een nieuw exemplaar van 
het nummer en zo draait het programma 
Newsreel hedentendage nog steeds 5 x per 
dag dezelfde tune als 40 jarig geleden. 
WERELDOMROEP VERTREKT UIT BOLIVIA. 

In overleg met het ministerie van 
buitenlandse zaken heeft de wereldomroep 
een edukatief radioprojekt in Bol ivia 
stopgezet. Enkele Bol ivianen werden daar 
opgeleid voor het maken van educatieve 
programma's maar volgens de wereldomroep 
zijn door de recente staatsgreep nauwe-
1 ijks nog voorwaarden aanwezig voor het 
opzetten van goede educatieve programma's. 
De wereldomroep overweegt nu een derge-

' I ijk projekt op te zetten in Peru. 
RADIO MOSCOW BREIDT UIT. 

De uitzendingen van Radio Moscow, die 
speciaal worden uitgezonden voor de luis
teraars in Noord-Amerika worden heden ten
dage gevuld door dage 1 ijks teru 
kerende muziekshows. Er zijn 
vier van dergel ijke shows in 
de programmering "Folk yes
terday and today" bijvoorbeel 
is gebaseerd op de traditione
le volksmuziek uit Rusland. 
"Mus ic and Musicians" bevat klassieke 
muziek en wel zeer speciaal de muziek 
van de nieuwe Russische komponisten. 
"Metronome" is een muziekprogramma vol 
met Jazz en wordt samengesteld door Jazz
criticus nr 1, Arkadi Petrov. Tot slot is 
er het programma "Top 3" waarin de popu
laire deuntjes van het Russische volk 
worden afgedraaid, maar dan wel al leen 
het Russische materiaal. De luisteraar 
kan zelf aan de samenstel I ing van deze 
Top 3 meewerken. Men is van plan door 
middel van de platenmaatschappij Melodiya 
een LP op de Amerikaanse en Canadese markt 
te brengen waarop de meest gevraagde deun
tjes van Radio Moscow. Elk van de hier
boven genoemde programma's duurt 15 minu
ten en wordt 4 maal daags uitgezonden. 

Hans Knot. 
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De nieuwe Freewave prijs-puzze l , stuur je op lossi ng voor 14 september naar: 
Freewave. Postbus 339. 1180 AH Amste lveen. Je maakt dan kans om enkele g rammofoon
pl aten te winnen. HO RIZON TAAL: 1. Vleessoort 5. Ze l fde me i sjesnaam als 3 vert ikaal. 
6. Afkorting Hogere Techn i sche Schoo l . 9, Voornaam zwemster u i t zestiger jaren. 
11. Deel van een voet. 12. Boot. 13. Oud. 15 Noot. 16. Afkorti ng Mobiele Eenheid. 
17. Legsel. 18. Afkorting Bes loten Vennootschap. 19. Kleur. 22. Bijwoord. 23. Gewas. 
25. Afkorting Radio Luxemburg. 
VERTIKAAL : 1. Ade l ijke t i te l . 2. Achternaam Neder landse za nger . 3. Meisjesnaam. 
4. Engelse drank. 7. Voorzetse l . 8. Engelse afkorting voor signaal/ruisverhouding . 
10. Monster. 11. Dicht. 14. Orgaan. 18. Gereedschap. 19. Eerbetoon. 20. Geti j . 
21 . Voornaam ex-Caroline dee j ay. 22 . Stek. 24. Bijwoo rd . 
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