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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D 's je VOOR~AATSTE nu~er. Je wordt 
verzocht bInnen 1 week je abonne
ment te verlengen. 

D 's Je LAATSTE nummer, indien je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij 
verzoeken je het alsnog met SPOED 

te doen, als je Freewave wilt blijven ont
vangen. 

Beste lezers 
Het heeft even ged uu rd, maa r hier is 
weer een ver se Freewave. 
De vakantie-t i jd is weer voorbi j en 
dat betekent dat we vanaf nu weer nor
maal om de dri e we ke n zullen ve rschij 
nen. Afgelopen vrijdag wa s het alweer 
10 jaar geleden dat Veronica, RNI en 
Atla ntis de ether moesten ve r laten . 
Daarom op de voorpagina van deze 101-

:ste Freewave een foto van de Mebo 2, 
het zendschip van RNI, gemaakt door 

;Theo Dencker in 1972. 
Natuurl ijk hadden we een heel ver

:haal kunnen schrijven over de zenders 
'die toen moesten verdwijnen , maar dat 
' hebben we al vaak genoeg gedaan. 
Daarom de Mebo 2 op de voorpagIna als 
een ode aan de toenmalige zeezenders , 

;We gaan over tot de orde van de dag. 
Maar 1 iefst 5 pagina's hebben we 

: i ngeru imd voor "Zeezenders Nu". 
:Doordat we zolang niet ztjn verschenen 
:hebben we heel wat in te halen op zee
izendergebied. Hans Knot en Tom de 
!Munck tekenen voor de laatste nieuw
!tjes over Carol ine, Laser en London. 
[Hoewel de laatste zender nog even op 
;zich laat wachten. In de "Roddels" 
! I ees Je vee lover de nieuwe prog ranme
:ring van diverse omroepen op Hilversum 
:3 en op valreep hier de TROS programme-
ring vanaf 1 oktober a.s.: 7-9: Tom 

:Mulder. 9-11: Hugo van Gelderen. 11-1 2: 
. ;Ad Roland met de Polderpopparade. 

' 12-14: Tom Mulder. 14-16: Erik de Zwa rt. 
:16-18: Ferry Maat. 19-20: Ad Roland me t 
de Nederlandstalige Top 10. 20-22: De 

;Soulshow met Ferry Maat. 22-23: Sesjun 
;en van 23-24 uur: het LP-uur van Wim 
' van Putten. Vanaf oktober zal de Euro-
parade op maandagmiddag van 12 tot 14 
uur op Hl te horen zijn. Hoe Ferry 

~ Maat de TROS Top 50 in 2 uur kan prop
t pen is mij een raadsel, maar we zullen 
:het wel merken op donderdag 4 oktober. 
iHans Knot heeft de geschiedenis van 
!het Nordringfestival voor je opgeschre
!ven. Zeezenders Toen gaat nog steeds 
:over Radio London en de "Amerikaanse 
' Sage" van Jean Claude Tackaert moet 
' deze keer plaats maken voor de Ameri -
kaanse Top 100 van 1958 die de TROS 
binnenkort uitzendt. Na de Freeweter
tjes een verhaal van Marcel Poelman 
over Radio Liberaci6n in Chil i. 
We besluiten met het Radio& TV Logboek 
en de Ledenservice. Ton van Draanen. 
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Zeez.elldersNtI 
Zo a f en toe zi e j e nog een s iet s over de 
zeezende r s in de ,kranten. Op 7 j u li was het 
2 kee r raak. Al leree rst verhaal de Peter 
van de Be rg in de Volkskrant omtrent het 
om roepmuseum en ve r te lde ter loops omtrent 
de leventuel e l invloed van Ra d io Veroni 
ca en Radio Noordzee (Remeiland) op de 
omroeph i storie in Nederland en in he t 
Al gemeen Dagblad be richtte één der redak
t ie leden van de afdeling radio en tele
visie over de koms t van de voormal ige 
Radio l ondondeej ay Kenny Everett op de 
VOO t.v. Kenny zou on t s l ag gekregen heb
ben bij de BBC en zou ge lukk ig nog we rk 
hebben gehad b i j de zeezender Cap i to 1 
Ra d i 0 • He ren! !! Al l e ree r st wa s Cap i t o 1 
Radio een Nederl andse zeezender en t en 
tweede was het in 1973 da t Kenny zijn 
ontslag kreeg. Toen lag de King David 
reeds lang in de Be tuwe om di ens t te doen 
a i s magaz ijn voor een bouten en moeren
fa briek. Neen, het be t rof het Inde pendant 
Local Radio sta tion Ca pital Rad io in Lon
den en dus voo r één van de heren van he t 
Algemeen Dagbla d de rode kaar t! In de 
vroege oc htend, t oen het ochtendb l ad uit 
wa s , even geluisterd naar Laser. Men be
r icht t e dat zeker. de eerste maanden he t 
vermogen niet zou worden opgesch roe f d , 
hoewel men zeke r 3x zo sterk zou kunnen 
u it zenden me t de besc h ikbare zenders. Re
den was he t geb rekki ge an t ennesys t eem. 
Aan boord van Carol ine was het op de 
zomerse za t erdag noga l ' fu n '. Oe heren 
waren aan het zonnen en vissen . Tom Ander
son besl oot zij n vangst , door he t raam, 
de studio in te gooien , alwaa r St uart 
Russe l nogal ontdaan was . Blake Will iams 
verte l de erover in zijn programma . Of 
het to t een handgemeen gekomen is is niet 
duidel ijk, maa r Tom Anderson liet halver 
wege zijn programma 'het voor gezien'. 
Stuart Vincen t nam over en vertelde dat 
Tom Anderson nogal wat hoofdpijn had!!!! 
Op 8 j ul i alleen vermeldenswaard een pro
grammatische wijziging. Op Laser z i jn de 
programmals van Charley Wolfe en Ho lly 
Michaels gewisseld en derhalve is Holly 
nu tussen 6 en 10 in de avond en Charlie 
tussen 10 en 2 uur in de nacht te beluis 
teren. 9 juli leek het wet of er weer een 
vorm van concurrentie bij was gekomen. 
Bij Laser meldde David Lee Stone dat er 
een kleine haai (3.20 m) was gevangen. En 
de luisteraar moet het maar geloven. Het 
moet ons van ·he t hart dat, nu het weer 
volop zomer is, het geluid van de oudjes 
op zowel :Caroline als Laser het goed 
doen . Doet ons weer terugdenken aan onze 

'hippietijd l in de 60 ' er jaren. Ja, dat 
krijg je als je ve r boven de gemiddelde 
leeftijd zi t van de Freewavelezer . 
Dat was we l eerst even schrikken op de 
ge j u li t oen Jay Jackson nogal onbekommerd 
verte lde da t de bliksem ingeslagen was 
op de zendmas t van Ra di o Caroline . Ge l uk
kig was er n iemand gewond geraakt, maar 
men wa s wel behoo r l ijk geschrokken. Zover 
bekend is d it in de ge sc h iedeni s van de 
zeezenders niet eerde r voorgekomen. Maar 
wa t wi l je ook me t die enorme onweersbui
en van begi n juli. Gelu kkig ging Caroline 
in vo lle vaart en vol vermogen door , zo
dat de l uis te raa rs niet de dupe werden . 
Op 11 j uli werd of f iciee l bekend dat van
af de komende he r fs t op de 963 kHz met 
vo l ve rmogen za l worden ge t es t door Fin
land en we l me t haar n ieuwe zenders. Yleis 
werkt dan me t een ve rmogen van 600 kW, 
hetgeen we l voor de nodi ge prob l emen kan 
zorgen voor Rad io Caro li neo In 1985 zal 
de zender uit Finl and de f initief op hoog 
ve rmogen gaan werken. Wa t be t re f t de plan
nen van Caroline kan alleen gezegd wo rden 
dat er drie reservek ri sta l l en aa n boord 
zij n voor andere frequentie s . He t is te 
hopen dat men ti j dig een nieuwe f requen t ie 
vindt. Op 14 juli was de long 
haired lover terug aan boord van de Ross 
Revenge . We doelen op t echnicus Andy 
John son , d ie in de avonduren weer en ige 
present a t ie tec hn ieken l ie t ho ren. Dus nu 
3 t ec hn ici aan boord: Naast Andy de boss 
Chicago en Stuart Vincent . 14 Jul i we rd 
ook de nieuwe wi nterprog rammer ing bekend 
gemaa kt van Sky Channe l . Wat doet di t dan 
t ussen het zeezendern ieuws1 Wel good old 
Tony Blackburn is benaderd om Sky- f i, een 
nieuw popprogramma van Sky Channel t e gaa n 
presente ren . 15 jul i was de eerste dag 

------------------~~~b--
van nieuwigheden op Laser. Eerst hoorden 
we 's ochtends de aankondiging van de 
eerste Laser Lover CommuniterRoadshow, 
deejay is Robbie Day. 's Avonds meldde 
Charlie Wolfe nooit van de"ze jock te 
hebben gehoord en dus hoopte hij maar op 
het beste. Robbie Day heeft al vele jaren 
ervaring en werkte in 1979 en 1980 voor 
de Caroline Roadshow. Tevens de introduk
tie van concertagendais. Deze worden 
voorgelezen vanuit de Musical Express. 
In Baa r land, ergens in Brabant, woont 
Kees Riemens.Hij schreef ons een reaktie: 
Voor mij is Laser te Amerikaans opgezet. 
Carol ine is veel eri veel beter te ontvang-
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en , maar eerlij k toegeven : na de komst 
van La se r klinkt Caroline toc h gezelli ger. 
Concu ren t ie? Val t wel mee . Ca roli ne i s 
af t er a ll een sta t ion voo r de wat be tere 
muz iek . Laser draa it hi ts in de r ui~ste 

z i n va n het woord . Ik zou zeggen hebben 
ze ei nde l i j k twee zeezenders di e nie t al
lebei dezel f de muz iek uitzenden en wat 
doen de mensen d ie d it al ti jd beschreven 
hebben: Zeuren dat het sl ec ht gaa t met 
Caro l ine, da t de modu lat ie slecht i s. De 
organisa ti e afkra ken . Ik weet zeker da t 
dit niema nd ten goede komt. Ook de tegen
standers van de vri je rad io hebben de oor
tj e s en oogjes open door a llereerst zo
vee l mogel ij k i nfo te vergaren. Denk eens 
aan de bevoorrad ing in el k vrij rad iobl ad . 
Kun je wel l ezen dat dit van uit Engeland 
gebeurd en dat de haven s en tijden niet 
vermeld worden valt nog mee. etc. 
Wel, een typisch voorbeeld van iemand die 
zijn ogen niet goed open heeft. Er is wel 
duidel ijk concurrentie gaande. Je zegt 
het zelf als: Carol ine is gezelliger ge
worden na de komst van Laser. Wat betreft 
de moeilijkheden met Caroline, ach ja het 
ene moment is de modulatie beter dan het 
andere moment. Het zelfde geldt voor de 
financiën. De opmerking over de bevoor
rading begrijp ik ook niet geheel, dacht 
je dat de autoriteiten moeten lezen uit 
een blad als Freewave dat b.v. de M.V. 
Oxina op vrijdag 13 juli heeft bevoorraad 
uit Ramsgate. Dan werkt het wel anders. 
Vanuit het kantoor van de Kustwacht wordt 
elke beweging van en naar het schip sinds 
augustus vorig jaar in de gaten gehouden. 

Dave Lee Stone (foto: MMI) 
Via de radar volgt met elk stipje terug 
naar het vaste land en speldepriksgewijs 
wordt er nu en dan een tender opgepakt. 
Misschien dat je er nu iets meer van be
gr i jpt Kees. 
Tot de 18e jul i viel niets te melden. Op 
deze dag hoorden we voor het eerst door 
zowel een man als een vrouw ingesproken 
Nederlandse jingles op Carol ine. Kijk, al 
weer zoln vorm van concurrentie, alléén 
een beetje laat. Op 19 juli moest Andy 
Archer verschijnen voor het gerecht, weg
ens het overtreden van de M.O.A. Zoals be 
kend schreeuwde Archer nogal hard dat 
hij voor Radio Carol ine werkte. Dit toen 
hij in een haven douaneautoriteiten tegen 
kwam. Hij heeft het geweten: ( 500 boete 

Dave Richards in de studio van Radio Carol ine (foto: Jan Parent). 
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en ( 100 kos t en. Trouwen s Pe ter Cl arke , 
d ie niet t e rug wens t e t e komen wegens t e 
slechte be t a l ing doo r Caro l ine , wer kt nu 
voor Rad io Aire in Leeds. Bij een an der 
IL R stat ion we rkte en ige t i jd Rob in Ros s
het be t rof Red Rose Ra dio in Preston . 
Rob in heeft na de invalperiode t e ho ren 
gekregen dat hij even t ueel een vaste roc k
show op het sta tion ka n komen presenteren. 
Ten sl otte, wa t betreft ex-zeezenderjocks 
kan gemeld wo rden dat Tom Hardy momentee l 
werkza am i s bi j Chiltern Radio in Bedfo rd. 
20 j ul i: Enige tij d geleden hoorden we 
reeds van de aanwezj gheid van een FMzender 
aa n boo rd van de Ross Revenge . Nu ve rtel 
len Caro l inemedewe rke r s dat er pl ann en 
z ijn voo r een n ieuw station op de FM . Er 
zou al een ni euwe s tud io gebouwd worden 
en de progra mmals zouden eru it gaan onder 
de naam Rad io Jack ie . Jac kie wa s in i970 
al akti ef in Londen en i s vele ma len door 
de engelse pt t ui t de luch t gehaa ld. On 
langs bes loo t men te stoppen me t de akt i
viteiten op het vaste land, daa r de s t ra f
f en steeds hoge r werden . Afwac hten maar . 
Die 20e v iel he t ons ook op dat Holy a l 
weer niet t e ho ren was op La ser.Alle shows 
wa ren , in t ij d, verplaats t . Ook werd me l
d ing gemaak t van de aa nkomst van Paul Dane. 
Op 21 jul i besteedde Caro l ine nogal wa t 
aandacht, na het nieuws, aa n flessen me t 
Sunsilk shampoo , .waar in een te hoge con
cen trat ie zeep zou zit t en, het geen sc ha 
de l ij k zo u z ij n voo r de ogen. Men werd 
ve rzoc ht in bepaalde plaa tsen om de pa s 
gekochte fle s sen re t ou r te brengen na a r 
de winkel. En dan te bedenken dat Sun silk 
eens een grot e s ponsor was van Ca rol ine . 
22 j uni wa s Pa ul Dane voo r het eerst wee r 
te horen en wel tu s sen 6 en 10 in de av
ond. Die dag hoo rden we ook voor het ee rst 
een gezon gen jingle op Laser: All Eu rope 
Radio La se r 058. 23 j u l i on tv in gen we een 
a r ti ke l uit de Dall as Observer aangaande 
de terugkomst van Rad io London. Naast he t 
reeds door ons gemelde stond er ondermeer 
in dat het in de bedoeli ng lig t om in de 
nazomer het sc h ip voor de engelse ku s t 
neer t e leggen om dan met de uitzendingen 
The Voi ce of Free Gospe l- Dit zal ee r st 
plaats vi nden gedurende de daguren met 
ondermeer Oral Robe r ts (eerder te horen 
op Carol ine) , Jerry Falwell en Jim Baker. 
De Observer wi s t te melden dat deze evan
gel isten nooi t eerder te horen waren ge
weest in Enge land. Pas a l s Radio London 
zelf weer in de lucht zou zijn zou the 
Voice of Free Gospel haar programmals 
tussen 7 in de avond en 6 inde ochtend 
gaan uitzenden. Ook het idee van golden · 
oldies radio heeft men laten vallen, nu 
zal men top 40 radio met veel gouwe ouwe 
gaan draaien. Trouwens het ligt in de 

bedoe ling om me t WR LI van start te gaan 
op de 24e december , precies 20 jaar nadat 
de programmals va n Big L voor het eerst 
van s ta r t gingen me t Paul Kaye. Afwachten 
maa r: Ee rst een schip zien en een test ho r
en, a lvorens we he t wi ll en geloven . Eén 
naam van een deejay we rd ook genoemd: Jim 
Mur phy ofwel Murph te Surf. Vroege r was 
hij we rkzaam bij Ca rol ine (1967/ 68) en 
heden t endage is hij airpersona lity in Da l 
las 6 In een redaktioneel stukje werd mel 
ding gemaa kt da t Ji m zeker n iet te r ug zou 
gaan naa r de zee daa r hij een te goede 
baa n zou hebben in Amer ika. 
Op 23 j u li waren t wee 'n ieuwigheden ' t e 
ho ren . All e ree rst de terugkomst van Si
mon Bar re t t op Radio Caroli ne, die gep ro
grammee r d werd tussen 10 uu r in de avond 
en 1 uur in de nacht. Jammer, h i j ve r
di ent bete re u i tzendt i jd. De accapella 
j ing les van Lase r hoorden we ook inten-
s i eve r . De t weede· n i euwi ghe i d was de 
kaa r ten vakantieaktie van Laser. De in
zenders van de meest gekke vakantiekaar
t en worden beloond met een heuse poster 
van de Commun icato r . Zal wel een mooie 
wand worden in de studio aan boord met 
de mooist Ipinn ups'. Trouwens Paul Dane 
i s ook al een tijdje niet meer te horen 
op het station . Slechts zee r kort was 
h ij du s aan boo r d voor z i jn tweede ronde. 
Verder nieuws ontbrak tot de 26ste jul i 
toen we ve rnamen dat Radio Ca ro li ne be
s loten had he t laa t s te weekend van de 
maan d august us en de daarop vo l gende 
maandag een herhal ing van de all ti me 
t op 500 uit t e zenden. (bekend van Pasen 
en Poste r ) . Dit spec iaa l voo r al l e reco r
der f anaten, die h ie r en da ar een uurt je 
missen. Dieze l f de da g was Holly Mic hael s 
re tou ~ op Lase r en we kunnen dus rustig 
aannemen dat ze niet van boord is geweest 
maar gewoon een bee t j e ziek ~ En dan de 
27ste j ul i. Goed ac ht uur in de morgen 
en de ee r s t e vrije dag van een wel ver
d iende vakantie. De telefoon en ja hoor 
Jack Duyse r, radioluisteraar bij uitstek . 
Bij zi jn dagel ijkse ochtendtocht over 
de middengolf was hij gestoten op een 
nieuw 'bekend ' geluid : Carol ine nu ook 
via de 594 kHz . meldde hij (505 meter). 
Het si gnaa 1 van de 319 me,ter werd i nder
daag gerelayeerd . Zoln 10 kW was het ver
mogen en in Groningen tot ongeveer 17 uur 
redel ijk te ontvangen. Daarna onhoorbaar
logisch want een kijkje in Poelman's 
encyclopedie leerde dat de Hessischer 
Rundfunk met 400 kW vanuit Frankfurt uit
zendt op de 505 en er ook een zender in 
Hoher Maisner, van dezelfde omroep, uit
zendt met 100 kW. Om 12 uur engelse tijd 
werd voor het eerst melding gemaakt in de 
programma's over de tweede golflengte, 
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waarna belde zenders voor 5 minuten uit 
de lucht gingen. Luisterend naar de test
uitzendingen viel het ook op dat er de 
nacht ervoor getenderd was: We hoorden 
de volgende 1 ine-up: 6-10 Dave Richard, 
10-14 Simon Barett (zeer goed), 14-18 
Andy 'l ong haired ' Johnson 18-22 Tom 
Anderson en van 22 tot 01 uur Edwin King. 
Dus een nieuweling bij het station. Deed 
het niet slecht voor de eerste keer. 
Stuart Russel heeft het station verlaten 
en het is de vraag of hij terugkomt want 
velen vinden hem lang niet meer zo goed 
als in de 70 ' e r jaren . Ook Jay Jackson i s 
vertrokken voor ' shore leave ' en vervan
gen door Grant Benson , die nu het n ieuws 
leest. Een belletje van Tom de Munck naar 
het Carolinekantoor leerde dat Carol ine 
hard aan vernieuwing toe is . Men wil . com
merciëler gaan draaien, het geluid meer 
op de 60 ' er jaren gaan laten klinken en 
een tof nieuw jinglepakket in voeren.Hoe 
het één en ander zal gaan kl inken moeten 
we nog even afwachten. Blake is nu ver
antwoordelijk voor het programmatische 
gedeelte. Hij zei tevens dat te verwacht 
en is dat Robin Ross en Pe t er Quinn s poe 
dig aan boord zullen terugkeren aan boord. 
28 juli gaf ons niet een tweede dag van 
testen. Wel vanaf half twee een pieptoon 
op de 505 meter. Wat zal er op die fre
quentie gaan gebeuren? Dominees, Neder
lands, Klassiek? Nog maar even geduld. 
Het was trouwens de eerste dag van mijn 
vakantie in Groote Keeten. Wat een geluk 
toch als je aan de Noordzeestranden zit 
een tof geluid op beide zeezenders en dat 
zonder irritante storingen. Ook in de 
avonduren geen gezoek naar je favorieten. 
Bij Laser draaiden de deejays die dag door 
Vanaf 10 tot 15 uur moesten we 5 uur luis
teren naar Holly, niet dat het erg was, 
en de daarop volgende deejays namen ook 
extra lange shows voor hun rekening. Dit 
door het tijdel ijk uitvallen van David 
Lee · Stone. Zo zat Charlie Wolfe van 20 
tot 01 uur te presenteren en hij vertelde 
ondermeer dat hij genoot van zijn verblijf 
in Europa, maar dat hij toch liever in 
Amerika was. - Immers, hij zou gaan funktio-
neren als één van de duizenden vrijwilli
gers in Los Angeles- De volgende dag wij 
maar weer denken aan een test pieptoon 
op 505. Helaas betreffen de modulatietes
ten testtonen van de IBA voor een nieuw 
commercieel station in Engeland. 30 juli 
vertelde Rick Harris in zijn programma dat 
er een brief was binnengekomen van één 
van de medewerkers van de BBC Monotoring 
Service. Op zich natuurlijk verbaasd, maar 
h:J - draaide een plaat voor de speciale 
afluisterdienst. Augustus is aangebroken 
en dus de maand dat jaarl ijks wordt te~ 
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rug gedacht aan Black Monday (14.8) en de 
closedown van de Nederlandse zeezenders 
(31.8), dit jaar resp. 17 en 10 jaar ge
leden en meteen op de le van de maand de 
nieuwe spots van Seagull Sales op Carotine. 
Ook gedacht, waar ken ik dié stem van? 
Ik niet want zijn stemgeluid herken je 
uit duizenden. Het is Mark Roman, 'the 
Roman Empirerl, die in de 60 ' er jaren 
werkzaam was voor Radio London. Op de 
le augustus draaide Tom Anderson nog een 
aantal platen voor Nick Richa rds, voor
malig deejay van Caroline, die momentee l 
in een ziekenhuis verbl ijft . Ve rder was 
er die dag een wi s seling van de wach t op 
Laser . Eindel i jk mocht Jessi e Brandon t e 
rugkeren en Ri e k Harris gin g voor de 2e 
keer me t verlof. VuIl ing der uren nu als 
volgt: 6-10 David Lee Stone , 10-14 Ho ll y 
Michaels, 14-18 Tony Rivers , 18-22 Jes
sie Brandon en 22 - 01 Charl ie Wol f e . Naast 
Jesse dus ook de terugkeer va n David Lee. 
Waar blijft Steve Maste r s? Trouwens Cha r-
1 ie Wolfe berichtte uitgebreid over zijn 
hobby: het dagel ijks lezen va n de ho ros
coop. Hierin steeds meld ing da t een aar
dige vrouw hem zou veroveren . It Kwa m er 
maar niet van. Met Jesse en Ho l ly moc ht 
hi j alleen maar een professionele re la 
tie opbouwen en met het groupie, da t 
sinds kort op de Communicator was, wens te 
hij niets te maken te hebben. Op 5 augu s
tus hoorden we andermaal een overzet ti ng 
van het 319 signaal. Ditmaal op de 576 
kHz ofwel de 521 meter. Ook nu werd het 
regelmatig aangekondigd op Caroline . Het 
signaal was ook sterker als de eerdere 
testprogramma's op de 505 meter. Gra nt 
Benson was deze dag voor het eerst sinds 
lange tijd weer te horen met een eigen 
programma en dit wegens de snel le terug
komst van Jay Jackson als nieuwslezer. 
Tom Anderson is van boord gegaan . De 6e 
augustus andermaal testen via de 52 1 me
ter, nu maar afwachten wanneer er de fi 
nitief iets gaat gebeuren. Bij Laser was 
Jessie Brandon nu te horen van ~2 tot 01 
uur. 8 augustus was de datum van de in
voering van 'Recepy Time'. Vele lezers 
hadden recepten naar Holly en kok Michael 
Dean gestuurd. Het was de bedoel ing dat 
Michael ze zou voorlezen, maar de eerste 
keer heb ik alleen gehoord dat het een 
recept was voor een speciale Pizza. Caro-
1 ine vandaag voor het eerst sinds zeer 
lange tijd door tot 2 uur in de nacht en 
er zijn plannen om spoedig 24 uur per da g 
uit te gaan zenden . Vanaf 9 augustus aa n
kondigingen dat tijdens de Laser Road
shows nu ook de station promotieart i ke len 
te koop zullen zijn. Te hopen valt dat 
ze dan goedkoper zijn als bij bestell in g 
per post. Trouwens informatie bij be stel-



ler s lee rde dat a lle goederen, exclusief 
de v ideo t ape zijn ontvangen . Diezelfde dag 
wa s Ca roi ine 15 ochtends t ot 10 voor 9 . 
alléén te on t vangen op de 521 meter, daar
na weer op de 319 en de - 521. De daarop 
vo lgende dag geen te s ten meer op de 521 
terw ij l dit ook op de daarop volgende 
za te rdag he t geval was. Tevens de laatste 
dag van mijn Noord zee vakantie. Zal wel 
weer wennen worden om te moeten luister
en in stor i ng . 12 Augustus verhaalde Jes 
sie Brandon op Laser dat het andermaal 
heerl ijk weer was op de Noordzee en men 
u i t geb re id aan het barbecuen was aan dek 
van de Communicator; dit in gezelschap 
va n t wee f reaks hips from Holland. 
Even voor ha l f 12 diezelfde zondag ochtend 
kwam de 521 meter zender van Carol ine 
weer in de ether. Dankzij een krantena r
ti kel, opges tuurd door Henk Langerak van 
he t Algemeen Dagblad, l~erden we da t de 
Enge ls e Obse rver uitgebreid aandach t heef t 
besteed aan La ser . Hie rin ondermeer me l 
ding van het feit dat de Laserorganisatie 
beweert dat men zeker is van 6 miljoen 
l uisteraars per dag in Engeland, Be l gië , 
Nederland , Fran krijk en West Duits land . 
Ve rder me l dd e de Obse rver dat Ca roline, 
gerund va nui t Amerika - met Ronan als dire~ 
t e u rin Lo nd 0 n - , i n f i na n c i ë 1 e moe i 1 i j khe
den verkeerde en dat men in onde rha nde l ing 
wa s met religieuse o r gan i sa ti e s voo r de 
aankoop van zendt i j d. Nog leuke r wa s het 
t elef oontje dat i k kreeg va n Pe t er van 
de Be rg. Hij ver t elde dat engelse kranten 
gewag ha dden gemaakt van de aankomst van 
de de rde zeezen der voor de engelse kust . 
Peter, dank voor het bellen van de engel
se kustwacht. Het sc hip is er dus ni et . 
Wat bl ijkt: ATV had een bezoek j e geb rac ht 
aan de schepen en de jongens op Carol ine 
hadden dit aan de ATV mensen verteld. Zon
der dit nieuws na te c hec ken werd er mel
d ing van gemaakt in het nieuws , hetgeen 
doo r de kranten nog eens du nne t j es werd 
ove rgedaan. Hoe bewe r k je de pe rs!! 
Zondagmiddag 12 augus t us was Carol ine tus 
sen half 2 en 2 uur lof f a i r l en daa rna 
moch t en we de koms t van John Lewi s meema 
ken . John wa s t ot voor kort akt ief in Ier
land en werk te eerder voor de Voice of 
Peace . Het leuke (dank aan Ate Harsta) was 
da t in Fr iesland een middengolf piraa t 
uit Dokkum in de lucht kwam om de leemte 
op te vullen . Elke 5 minuten ging hij even 
uit de lucht om te horen of grote broer 
Caroline al weer t e rug was.Trouwens ook 
een nieuwe comme rcial op Caroline en wel 
voor een zonnebrandolie: Hawai Interna
tional Tanner . Informatie bij Carol ine 
leerde ons op 13/8 dat men nog meer fre 
quenties zal gaan uittesten. Is ook nood
zakelijk want gisteravond was de nieuwe 

zender van de Fi nse St aatsomroep al aan 
het t e s t en met 1 ief s t 600 kW via de 319. 
Gevolg: na half 9 geen ontvangst meer 
in Noord Nederland . Dávid Lee Stone 
ging op de vroege maandagochtend in de 
fout: 'Hella this is All Stoner ah. David 
Lee Stone on Laser 5~81. In ieder geval 
weten we nu hoe hij zich in de States 
noemde. Ook vernamen we die maandag dat 
Carl Kingston spoed ig als reliefdeejay, 
dus als invaller, zal gaan werken voo r 
KVMX in Da l las . Dit i s een station van 
Don Pearson , de man achte r WRLI. We had 
den er niet op ge rekend. Meestal i s men 
bij Carol ine niet zo snel me i het aan 
passen van reklamespots. We hadden de me
ning dat de Newsweekspot voorlopig nog 
wel zou gaan ove r onde rmeer de Olympis 
che Spelen, maar zie daar vandaag, op de 
dag van de slui t ingsceremonie, al een 
n i~uwe spot. Over de OS gesproken Edw in 
King draaide een plaat speciaal voor 
alle winnaars uit Engeland en Nederland, 
gold van Spandau Ballet. Deze 13e augus
t us gelukkig geen storing door de 600 kW 
zende r uit Finland . Tenslotte nog even 

. d i t : vanaf deze maandag ieder uur de 
bekendmaki ng van een winnaar van de Laser 
postcardaktie. En dan te bedenken dat 
mijn kaar t net op de post is. Wel wat 
het n ieuws be treft hou ik je over 3 we
ken weer op de hoogte . To t dan. Hans Knot . 

WIM NAAR NO S. 
Wim Bl oemen
daal (48) 
gaat na b ijna 

j aa r t rOUlt-Je 

dienst weg bij de 
V,/l,RA. Hi j wor dt 
in ~ curcus
~ l e ider 

van de 
Di ens t Opleidingen van de NOS . Hij t reed t 
hiermee in de voetsporen van He rma n Broe k
hu ize n , ooit same n me t Tante Li dy beroemd 
van "K leu tert j e Luis te r", maar later de 
man d ie in d ienst van de NOS mensen de 
nieuwe facet t en en de fijne kneepjes van 
hun vak bijbracht . Wim Bloemendaal, van 
huis uit onderwijzer, werkte voor de 
VARA-gids en de VARA-radio (het programma 
T r u c k voo r de v ra c h tri j der s) . . I n het 
nieuwe seizoen bl ijft Wim voor de VARA 
nog wel programma's presenteren. 
KAS VAN IERSEL NAAR DE AVRO! 

Met ingang van 1 oktober zal Kas van 
lersel freelance voor AVRO radioprogram
ma's presenteren. Als alles volgens plan 
verloopt kan je Kas 's morgens van 7 tot 
9 uur en 's middags van 16 tot 18 uur op 
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de vaste AVRO maandag op H3 horen. 
Het programma zal er als volgt uitzien: 
7-9:Kas van Iersel. 9-11: Romeo Alten
berg. 11-12: Arbeidsvitaminen . . 12-14: 
Hollands Glorie vanuit het land met Krijn 
Torringa. 14-15: Meta de Vries. 15-16: 
Robin Albers en 16-18: Kas van Iersel. 
Ad Visser zal niet meer te horen zijn, 
maar blijft wel Toppop tv presenteren. 
KRO VAN WOENSDAG NAAR ZONDAG. 

De zondag wordt vanaf oktober de vaste 
dag voor de KRO op Hilversum 3. 

8-10: Een jeugdprogramma. 
~~~~~~ 10-11: Morrison miniparade. 

11-12: Weeshuis van de hits. 
12 -13: Nons top Dis co. 13 - 15 : 
ORK, een programma waarin 

'f-.... -,r-......... ~ kado ' s worden u i tgedee 1 d. 
15- 17 : Wereldparade met Peter 

van Dam. 17-18 : Radio de Zwarte Roos met 
Anne van Egmond. 18- 19 : Peter Koelewijn. 
19-20: ?????? 20-22: Hubert van Hoof en 
22-24: Krachtvoer met Marc Stakenburg. 
VERONICA PROGRAMMA's VANAF OKTOBER. 

Veronica radio 'zal het komende seizoen 
uitzenden op zondag ( H2), woensdag (Hl) , 
donderdag (H2), Vrijdag (H3 + H4), zater
dag (H4). Zondag begint 
de uitzending op H2 
om 16.45 uur met de 
, 'G ro te Ve rwa r rin g " / ' :.. ",. , ~ .•. < 

presentatie: Ton L~t- l ,.1 Q 0,> ::'g ~ ~ 
ho u we r s. 1 7 . 30 u u r . . ( ..;. " 

~) - ~ - ~ 
N i eu ws rad i 0 • 1 9 - 2 0 1~.:4 ,.. 
uur : Trend doo rJ e- ~: jo' l.: 
roen van Inkel, 20-2 1:-- ,~ ._ ............ ..:111~ 
uur: Confronta tie . ~ . 

...... illlllÎIIIItI .. door Gert Berg. 21- .- '- ---- , T -

22.30 uur een nieuw programma met Jan de 
Hoop waarin aandacht voor film, video, 
toneel, literatuur, concerten etc. De zon
dag op H2 wordt besloten met "Het Zwarte 
Gat tot 24 uur. Op woensdag moet Veronica 
zendtijd inleveren op Hl. De bekende pro
gramma's zullen worden uitgezonden tussen 
7 en 14 uur. Donderdag op H2 ziet er als 
volgt uit: 17.36 - 19 uur "Nieuwsradio" 
en van 19 tot 20 uur "Veronica Sport" met 
Frans Henrichs. Op vrijdag moet Veronica 
op H3 één uur inleveren, waardoor "MONO" 
komt te vervallen (helaas). 
De verdere middagprogrammering bl ijft het
zelfde en Adam Curry wordt de vaste pre
sentator tussen 19 en 20.30 uur van Curry 
en Van Inkel. Daarna weer Countdown Café 
tussen 22 en 24 uur. Veronica gaat dan 
verder op Hl met de ongewijzigde nacht
uitzendingen. Ook is Veronica vrijdag op 
H4 te horen tussen 7 en 12 uur. Klassieke 
presentatoren zijn: Peter de Bree, Hans 
t-4 c "'rft en Ad Valk. 

Ditzelfde team is ook op zaterdag 
op H4 te horen zijn van 12 tot 17 uur met 
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Strauss en Co., Veronica Klassiek en Leve 
de Opera! 
VAN MEEKEREN OOK NCR~ 

Jaap van Meekeren zal naast zijn 
werkzaamheden voor de NOS ook nu en dan 
gaan werken voor de NCRV. Ondermeer werkt 
hij aan een documentaire over Nederlands 
Indië in de Tweede Wereldoorlog. Dit naar 
aanleiding van een nieuw boek van dr. de 
Jong dat over dit onderwerp zal uitkomen. 
Het programma za 1 i n november worden u i t 
gezonden. Het is tevens niet uitgesloten 
dat van Meekeren nu en dan zal gaan mede
werken aan NCRV's Hier en Nu. 
NIEUW E DIREKTEUR IN DIENST E.O. 

Sinds 15 augu s t us is J . de Koste r be
noemd tot bedrijf sdirekteur van de Eva n
ge l ische Omroep . Drs . Dorenbosis nu d i
recteur van de Stichting E.O .. Hij gaa t 
zich voornamel ijk bezighouden met de u it 
bouw van de omroep. De nieuwe bedrij f s 
direc t eur was reeds enige tijd in dien st 
van de E.O. 
NCRV VECHT VOOR DE JEUGD VIA EIGEN CLUB. 

De NCRV heeft onder de naam 'Paper-
cl ip ' een club opgericht voor haar jeug
dige aanhang. Voor een tientje per jaa r 
kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar een 
maandblad onder die naam toegestuurd kr ij
gen, waarin alle informatie over de j eugd
prog ramma's en andere aktiviteiten van 
de NCRV zijn t e vinden. Papercl ip is n iet 
bedoeld a l s ledenlokker 
VPRO INTRODUCEERT NIEUWE FILMPRI J S. 

De VPRO heeft een nieuwe f i lmpr i js 
is het leven geroepen. Deze speciale 
VPRO cinemaprijs, groot f 2500, -- , is 
bedoeld als aanmoedigingsprijs voor 
jonge, talentvolle filmmakers. De pro 
duktie die jaarl ijks als winnaar uit de 
bus komt zal datzelfde jaar nog door 
de VPRO worden uitgezonden. De prijs i s 
in het leven geroepen om de ontwikke l ing 
van de filmcultuur in Nederland te be
spoedigen. 
PRIJS VOOR TROS RADIO. 

De TROS radio heeft met Vox Humana 
de eerste prijs gewonnen op een festival 
voor radioprogramma's in Monaco. Zestien 
landen namen deel aan het festival. De 
2e prijs ging naar Denemarken en de BBC 
bezette de derde plaats. Vox Humana, een 
radiospel van Beer Bossu, Sietze Dolstra 
en Wim Jansen zal nu ook worden uitgezon
den in Italië, Denemarken, West Duitsland, 
Canada en Joegoslavië. 
MINDER NIEUWS IS AKKOORD VOOR BRINKMAN. 

Minister 8rinkman van WVC zal niet 
ingrijpen bij het beperken van de zend 
tijd van de Radionieuwsdienst van het 
ANP . Hij deelde dit mede naar aanleiding 
van schriftel ijke vragen van 2e Kamerle ~ 

den Keja, Beinema en Kosto. De minister 



vindt niet dat de nieuwsvoorziening aan de 
luisteraar minder wordt. Met de resteren
de 166 minuten nieuws per dag wordt vol
gens de minister nog op verantwoorde WIJ
ze aan de doelstellingen van het ANP vol-
daan. . 
NOS LAAT MILJOENEN SCHIETEN. 

De NOS heeft een order van 30 miljoen 
gulden laten schieten, met een verwachte 
winst van 6 miljoen gulden. Dit door het 
weigeren van een order van Abonnee Tele
visie Nederland. De VNU dochter wilde de 
NOS de technische kant van de abonnee- . 
televisie laten verzorgen. De NOS is 
om redenen van financiële controle niet 
ingegaan op het aanbod. Er zou geen goe
de controle moge1 ijkheid aanwezig zijn. 
De ondernemingsraad van de NOS heeft zich 
inmiddels beklaagd over het niet aanne
men van het aanbod, daar dit zeker een 
p1aa~sing van 20 nieuwe medewerkers zal 
~osfe-n. · ," 

• RADIO ATLANTIS NU VANUIT ESSEN BELGIE. 
Sinds maandagochtend 23 jul i j.1. is 

in West Brabant luid en duidel ijk een 
nieuwe piratenzender te ontvangen. Het is 
de roemruchte Radio Atlantis, die het bi
vak heeft opgeslagen in de Belgische 
g~ê~sp)aats Essen. Radio Atlantis is êén 
van - de ' be~oemstè- of als men wil berucht
st~- - radiozendets in Nedefland. Vi~r jaar 
gelederi begori het station met uitzending
en {n Rotterdam, waar het door de profes
sionele jingles en de reklamespots (onder
meer ingezongen door André Hazes) een 
grote populariteit verwierf. De piraat 
huurde ook professionele radiomedewerkers 
in, zoals Frans Nienhuis (ex Veronica). 
Initiatiefnemer was een Rotterdamse friet
ten~eigenaar, die onder de schuilnaam 
Paul Van De1fç in de piraterij verzeild 
r~~~te: Hij _ máakte ~ in luttele jaren for
tiJ.!n met het station. 'Kranten in Rötter~ 
d~~ ·cBecijferden voorzichtig, dat van 
Delft in éên jaar ruim een miljoen gulden 
verdiende aan de vette advertentiecontrac-
ten. Door de pub1 iciteit kwam ook de . 
belast ingdienst de Rotterdammer, 10P het 
spoor. Er werd een verwoede speurtocht 
gehouden naar de bezittingen van Pau1 
van Delft, die met de opbrengst van zijn 
station ondermeer onroerende goederen 
kocht. Vorig jaar kreeg hij een belasting
aanslag van zes ton, terwijl zijn panden 
op last van de belastingdienst werden ver
kocht. 
Radio Atlantis wekte ook de fanatieke in
teresse op van de Radio Controle Dienst. 
Opsporingsambtenaar Otten, die Rotterdam 

ais rayon heeft, begon het als een per
soonlijke p1 icht te zien .om de zender, 
die na iedere inbeslagname weer in de 
lucht kwam, het zwijgen op te leggen. 
In totaal werden er 1ieft 38 · zend~rs van 
Radio Atlantis ontmanteld, maar de ad
vertentieopbrengsten waren aanvankelijk 
ruim genoeg om steeds opnieuw apparatuur 
en zenders te kopen. Wat de RCD niet luk
te, kregen wel de concurrerend~( piraten 
voor elkaar, die de verrichtin~en van 
Atlantis met afgunst bekeken. Met regel
maat werd de apparatuur van de zender 
door co 11 ega I sin el kaa r ges 1 agen. Na 
enkele bedreigingen hield Paûl van Delft 
het eind vorig jaar voor gezien. Hij 
week uit naar Antwerpen, waar hij opnieuw 
met zijn station begon. Met weinig succes 
echter, omdat in de Scheldestad een grote 
wildgroei van FM stations bestaat, zodat 
er commercieel weinig markt voor de zender 
bleek te bestaan. In , december van vorig 
jaar kondigde van Delft ~an, dat hij in 
Essen een grote zender wilde bouwen om
buiten het bereik van de RCD- Rotterdam 
opnieuw met de vertrouwde programma's 
te bestoken. Dat voornemen heeft nu in 
de praktijk een wat bescheidener uit
voering gekregen. Op het terrein van 
Benemeubel in Essen werd een slechts 30 
meter hoge mast gebouwd. In een kleine 
garage naast de mast heeft men de appa
ratuur 'opgeborgen'. Paul van Delft- die 
onder een andere schuilnaam nu in Ber
chem woont- heeft daarbij duidel ijk zijn 
les geleerd: de garage is zwaar gebarri
cadeerd en voorzien van een duur alarm
systeem. Bovendien zit er de hele dag 
iemand om de zaak te bewaken. Een maat
regel, die werd genomen, nadat concurren
ten ook hier de hele studio leegroofden. 
Het station is voorlopig nog automatisch 
geprogrammeerd: een automat·i sch systeem 
verwisseld de non-stop-muziek banden. 
De nieuwe radio Atlantis heeft verschil
lende reklamespots van bedrijven uit 
Antwerpen en Rotterdam. 'Die nie,t worden 
betaald', beweert van" Delft, die de"pro
gramma's eerst een maand lang als test 
wil bekijken en dan met gepresenteerde 
programma's wil beginnen (red. zo om en 
nabij het tijdstip van verschijnen van 
deze Freewave). Of dat voor België zin 
heeft is nog maar de vraag. In Vlaande
ren in de zender maar nauwelijks te ont
vangen. Anders is dat in Rotterdam waar, 
de naar schatting 400 watt sterke, zender 
in de zuidelijke regionen van de agglom-
meratie goed kan worden opgepikt. Als 
de zendkwal iteit nog wat wordt verbeterd 
wil van Delft ook gepresenteerde program
ma's voor Rotterdam gaan maken. Maar, 
van Delft wil zich ook op de WestBrabant-
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se advertentiemarkt storten, omdat het 
signaal van Atlantis daar het sterkste 
is. Van Delft heeft, volgens eigen zeggen, 
nog sterke ijzers in het vuur, die hem 
een onbeslommerde radiotoekomst in Neder
land moet garanderen. Binnenkort valt de 
beslissing om te gaan samenwerken met een 
Nederlandse omroep of niet. Als dat door
gaat is dat een doorbraak in de omroep
historie. Jelle Boonstra-Audet Pers. 

NORDRINGFESTIVAL 
Dit jaar wordt voor de 21-ste keer 

jaarlijkse Nordringfestival gehouden, 
reden genoeg om eens stil te staan bij 
het ontstaan en de ontwikkeling van dit 
jaarl ijkse gebeuren. Het initiatief is 
uitgegaan van twee bekende 'namen in de 
Europese radiowereld: de Zweed Eliasson 
en de Belg Paul van Dessel. De ervàring 
die zij hadden opgedaan met gemeenschap
pelijke uitzendingen bracht hen op een 
idee: een samenwerking tussen verschil
lende landen om een reeks muzika le pro
gramma1s te produceren , met in ieder 
programma een bijdrage van elk deelne
~end land. Eind 1963 werden radiomensen 
uit de landen om de Noordzee, inclusief 
die van Zweden, naar Belgiä uitgenodigd. 
Het ingediend plan werd besproken en 
goedgekeurd. De reeks zou 'Nordring ' he 
ten, een titel die in alle talen van de 
deelnemende landen kon begrepen worden. 
Tussen Nord en North en Noord is het ve r 
schil inderdaad erg klein. De mensen die 
verantwoordel ijk waren voor de lichte 
muziek op hun nationale zenders, kwamen 
uit België, Denemarken, Duitsland, Enge
land, Nederland, N'oorwegen en Zweden. 
Achteraf bekeken is het merkwaardig hoe 
snel de hinde~palen,zoals die van de 
taalbarrière, overwonnen werden. Ze ging
e~ meteen aan de slag. De initiatiefne
mers van Nordring, hun medewerkers en 
hun opvolgers waren en zijn Ibezeten l 

radiomensen. Het medium radio is als ge
schapen om grenzen te overbruggen, als 
het 90ed wordt gebruikt tenminste. Muziek 
is daarbij de aangewezen hulp en het bes
te transportmiddel. Het enthousiasme van 
alle deelnemers maakte 'de talloze inter
nationale bijeenkomsten overbodig,die 
enkel zouden geleid ,hebben tot oeverloze 
discussies over eventuele problemen, nood
zake 1 ij ke pa rag rafen, bevoegdhe i dsconf I ic
ten, en'~ls we nu eens--~_I. Er werd geen 
apart secretariaat opgericht, noch bij
komende medewerkers in dienst genomen. 
Er werd gewoon gewerkt en begin 1964 al 
kwamen de producers bijeen om de eerste 
INordring Tour ' te organiseren. Denemar-
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ken kon dat eerste jaar nog niet van de 
partij zijn, maar 6 landen in internatio
nale samenwerking voor 6 programmals van 
elk 60 minuten: dat was wel een heelgoe
de start. Elk land organiseerde een con
cert in eigen land en stuurde twee solis
ten op toernee naar de andere 5 landen. 
Er werd een executieve producer gekozen 
en een tour manager. De producer coBrdi~ 
neerde de programma IS. Titels en voorstel 
len tot combinaties (duetten) werden aan 
hem bekend gemaakt. De tourmanager rege l de 
de rondreis. Enkel de reis van de sol i s 
ten naar de plaats van het eerste concer t 
en de thuisreis na afloop van het laat s t e 
concert waren voor rekening van de afzon 
derlijke landen. De nummers die de sol i s 
ten zouden zingen of spelen, werden thu i s 
gekozen en aangeboden. Een nadeel daarva n 
was dat de verantwoordelijke producer 
afhankel ijk was van het aanbod en geen 
eigen programma's kon samenstellen. Hij 
kon enkel wat spelen met de voorstellen 
tot duetten. , De muziekpartituren moesten 
enkele weken voor het concert naar het 
betreffende land opgestuurd worden. 
leder land zorgde voor een o rkest en be
taalde de gages, de reizen en de ar range 
menten voor de e igens sol isten. De kos ten 
voor de producer en de toermanager werden 
gedeeld. Duetten e.d. waren meestal een 
probleem door te korte repetitietijden. 
Daarom werd in 1967 een arrangeu~piani st 
op reis meegenomen~ zodat snelle correc
ties en bijkomende repetities mogelijk 
werden. Om niet alle concerten gel ijk t e 
laten klinken, wisselden de solisten e l
kaar af. In hun thuisland traden ze alle
bei op. Denemarken en West Duitsland 
spraken af waar ze hun solisten zouden om
wisselen, om te vermijden dat de ene 
Duitse (of Deense) solist in 7 en de an 
dere in slechts 1 concert zou optreden . 
Alle concerten werden Ilive l of in ui t
gesteld relais uitgezonden.Omde kosten 
te drukken had niet ieder land een recht 
streekse verbinding maar ~erden er koppel 
verbindingen gelegd. B.v. van Nederland 
via Denemarken naar Zweden. Vaak was er 
na de 6 concerten en het slotconcert nog 
een galaconcert met daarin andere arties
ten dan de eerdere concerten hadden. 
In de eerste jaren van INordrihg ' was het 
aantal deelnemende landen nog beperkt en 
konden de concerten nog live worden uit
gezonden omdat de kosten van de I ijnver
bindingen nog niet zo duur waren als te
genwoordig. Daar is intussen voor vele 
radiostations verandering in gekomen. 
Maar voor de producers, die twee keer per 
jaar bijelkaar komen is dit financiële 
aspect altijd de hoofdzorg geweest. In 
vergelijking met andere internationale 



programma's, 1 iggen de kos t en voor 'No rd
ring' nog betrekkel ijk laag . Tenslotte 
gaat he t hi e r n iet om één enke l program
ma, maar om ne t zoveel programma's al s er 
deelnemende landen z ij n. Na 4 jaar werd 
het idee van 'het reizend gezelschap' op~ 
gegeven. Volgens sommige producers maak
ten de sol isten er een lange fiësta van 
e~ het nut van de programma reeks woog 
niet meer op tegen de stijgende kosten. 
Belangrijk evenwel was dat 'Nordring' 
zelf niet opgeheven werd. Nieuwe ideeën 
werden ingebracht. Dat 1 iep niet aliijd 
van een leien dakje. De deelnemers waren 
het er wel over eens dat 'Nordring J moest 
blijven voortbestaan, maar, hoe enthau
siast ze ook waren over de inval van een 
collega, ze moesten elk voor zich uitma-

ken of ze d ie in eigen huis konden re
a l ise ren . -B racht da t geen problemen mee? 
Paste het programma wel in het schema? 
Was er ge ld voor? Hadden .ze de geschik t e 
medewerkers, artiesten en journal isten? 
Da t geld t niet alleen voor de tijd na 
die ee rste 4 jaren. Elk jaar opnieuw 
worden de producers met die problemen ge
confronteerd. En zo komt he t dat er ge
r:geld een of ander land voor een jaar
t Je afhaakte. Maar, er kwamen ook n ieuwe 
landen bij. En belangrijk is dat het 
' af hakende' l and nog trach t t e mee te 
werken aan de extra ac tiv i te iten en in 
ieder geval het kontakt met tle andere 
l anden niet afbrak. Als de omstandighe
den het weer t oe li e t en kon het be t reffen 
de land zo wee r gaan meedoen. Jaren ge
leden heeft iemand he t een s gehad over 
de 'Nord r ingfam i l ie '. En daar i s wel iets 
van waar. Maar ook in de beste fam il jes 
komt he t we l eens tot hoge woorden . Als 
ideeën me t zoveel enthousiasme ve rded igd 
worden, kan dat alleen maar leiden tot 
een vruchtbare discussie. 
Wa t bet reft de medewerkers kan gesteld 
worden dat naast Paul van Dessel en 
George Eliasson Stig Olsen uit Zweden er 
vanaf het begin bij is geweest. Zijn hu
mor en zijn ervaring zouden wel eens on ~ 

misbaar kunnen worden inde toekomst. 
Paul ging samen met Ward Bogaert over 
naar de BRT televisie. Kennith Baynes 
uit Engeland was er ook vroegtijdig bij 
maar is inmiddels op pensioen zoals ook 
enige anderen. Gelukkig voor Nordring 
heeft de zeer aktieve Ier Kevin Roche 
zich na zijn pensioenering niet terug- . 
getrokken uit de organisatie. Hij is 

van 1979. V. l.n.r: Jerry van 
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tevens voorzitter van de jury. Naast 
de eerder genoemde Stig Olsen zijn er 
nog twee veteranen die het 21 jarig be
staan meemaken : Helga Bodd in uit Dene
marken en Geoffrey Owen uit Enge land. 
Hoe ging het na de eerste jaren verder? 
In 1968 organiseerde elk land een concert 
met solisten uit eigen land en één solist 
uit twee andere landen. 
In 1969 werd er een journal isten uitwis
seling gedaan, waarbij b.v. Noorse jour
nalisten Hamburg en haar bijzonderheden 
moest verslaan. Kopieën van de reportages 
werden aan de deelnemende landen toege
zonden. 
In 1970 werd vanuit een studio in Helgo
land een deejayuitwisseling gedaan, waar
bij alle landen een gastpresentator 
stuurde. 
In 1971 werd een Knokke festival als 
Nordringfestrval bestempeld. en in 1972 
was er andermaal een deejayprogramma van
uit Kopenhagen. Op de bestuursvergadering 
in 1972 werd overgegaan tot de stichting 
van Nordring Festivals met daaraan ver
bonden de Nordring Radioprize voor een 
competitie doel tijdens het festival. 
Vanaf 1972 werden de festivals gehouden: 
1973 Dronten Nederland 
1974 Groningen Nederland 
1975 Oslo Noorwegen 
1976 Iverness Engeland 
1977 Kopenhagen Denemarken 
1978 Oslo 
1979 Dublin Ierland 
1980 Helsinki Finland 
1981 Jersey Enge land 
1982 Malmö Zweden 
1983 Blankenberge België 
Dit jaar zal het jaarlijks festival wor~ 
dengehöuden in Denemarken en wel in 
Kopenhagen. Deze stad heeft daar een ide
ale plaats voor: het Tivol i waar zich in 
de zomerdagen -niet alleen veel Denen maar 
ook talrijke internationale touristen op
houden. Luister maar eens als de festival 
dagen op de radio worden uitgezonden. 
De moeite waard!! Hans Knot. 

(met dank aan persdienst BRT en NOS) 

.~ UITBREIDING NOS-JOURNAAL. 
lll5.W Paul ine Broekerna (30) is 

~==~ per 1 november benoemd tot 
algemeen verslaggeefster bij 
het NOS-Journaal. Zij treedt 
in de funktie die vrij is ge

komen door de benoeming van Hugo van 
Rhijn bij het nieuwe journaal van 17.30 
uur. Pauline is sinds 1979 werkzaam als 
redakteur/verslaggeefster bij Hier en Nu
radio van de NCRV. Daarvoor werkte ze o.a 
bij de Meppeler Courant en het Noordhol
landse Dagblad. 
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TARIEF VAN DE STER IN 1985 DUURDER. 
In 1985 komt er een verschil 

in ta r ieve n tussen de STER 
spots die vóór het 8 uur 
journaal, en die welke er
na worden uitgezonden. Per se
conde moet dan vóór 8 uur 610 gulden wor
den betaald, erna 790 gulden. Men heeft 
deze maatregel genomen, omdat bleek dat 
ná het 8 uur journaal de kijkdichtheid 
het hoogste is. 
JAAP DE GROOT WORDT TV-PRESENTATOR. 

In het nieuwe seizoen gaat de NCRV
televisie weer een popprogramma op het 
scherm brengen. Het wordt een tv-versie 
van het radioprogramma "POPSJOP" dat ie
dere zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur te 
beluisteren is op H3. Popsjop-tv zal van
af oktober tweemal per maand te zien zijn 

op de vaste NCRV-vrijdagavond 
van 19.25 tot 19.50 uur op 
Ned.l. Jaap de Groot, die 
ook de radioversie blijft 
doen, is de presentator. 
Produktie is in handen van 

Stef Boers, terwijl Andries Roest tekent 
voor de regie. "popsjop-TV" zal mét pu
bliek worden opgenomen in de Rotterdams e 
discotheek "Bluetiek-In". 
AMANDA SPOEL NAAR DE AVRO. 

Amanda Spoel wordt vanaf 1 oktober 
presentatrice (naast Ruud Hendriks) van 
AVRO's Televizier Magazine. Amanda werkt 
nu nog als freelance bureauredaktrice bij 
KROls aktual iteitenrubriek "Echo" en op 
televisie presenteert zij voor Veronica 
het informatieve programma "1990". 
TV KWIS JUDITH BOSCH. 

Judith Bosch wordt de presentatrice 
van een nieuwe kwis die de NCRV in oktob
er gaat uitzenden. Het programma krijgt 
als titel: Ben je zestig? Het is de be
doel ing dat de deelnemers vragen beant
woorden over zaken die zich in de afgelo
pen 60 jaar hebben afgespeeld. Het pro
gramma staat in teken van het 60 jarig 
bestaan van deze omroep. Er zullen 16 
afleveringen worden uitgezonden. 
KOOTEN EN BIE IN RUSTIGE WATEREN. 

Kees van Kooten en Wim de Bie komen 
vanaf oktober niet meer maandel ijks op 
de VPRO televisie. Ze zullen wel dit jaar 
een avondvullend themaprogramma gaan vul
len, dat op 23 december zal worden uitge 
zonden. Waar het programma over zal gaan 
wordt in een later stadium bekend gemaakt . 
Koot en Bie zijn uitgekeken op de maande
I ijkse formule, zoals die in de afgelopen 
jaren is uitgezonden. Begin volgend jaar 
zal worden bekeken hoe men in de toekomst 
zal gaan werken. 



ANKERPROBLEMEN. 
Slechts één maal in haar r i jke historie 
heeft de Galaxy problemen gehad met de 
verankering . Op de 12 januari 1966 brak 
~n 1 uur in de nacht het schip van haar 
anker en dit werd na enige uren opge
merkt door de kustwacht in Walton on the 
Naze, die op haar beurt de reddingsboot 
van Clacton waarschuwde . Deze bracht 
rond kwart voor drie het bericht bij de 
bemanning van het schip. Vanuit Harwich 
werd een sleepboot gestuurd die op zoek 
ging naar het zendschip, dat ergens in 
de verre mist vertoefde. Na een felle 
strijd kon men de Galaxy naar haar anker
plaats terugbrengen en de volgende dag 
om 3 uur in de middag werden de uitzend
ingen van Radio London hervat. 
VEEL ADVERTENTIETIJD. 

Begin 1966 bedroeg de totale adver
tentie opbrengst van de gezamenlijke zee
zenders 20 miljoen gulden, waarvoor de 
helft naar Radio London ging. Later in 
het jaar liep het totale bedrag op naar 
de 30 miljoen gu) den en London kreeg nog 
steeds het grootste deel van het inkomen. 
UITBREIDING ZENDTIJD. 

De zenduren van Radio London (van 6 
tot 21 uur) bleven ongewijzigd tot het 
einde van de maand maart 1966. Toen wer
den er testuitzendingen uitgestraald 
na 21 uur en spoedig besloot men de 
zenduren uit te breiden. Men startte der
halve om 5.30 en ging door tot 2 uur de 
volgende morgen. 
LUISTERSCHARE GROEIDE SNEL . 

Na een periode van 15 maanden uit
zend ingen had het station, volgens een 
onderzoek van the National Poll Survey , 
in de maand maart 1966 zo'n 10.330.000 
luis t eraars en boekten de verkooporgani
saties grote successen met het verkopen 
van zendtijd voor het station . Vooral 
grote firma's zagen het nut van Radio 
London en kon t rakten werden ondermeer 
afgesloten met 20th Century Fox, Cross 
and Blackwell, Maxwell Coffee, Lever 
Bros, Lyons, Warner Bros en Rowntrees . 
WAAROM ZENDTIJD UITBREIDING? 

De autoriteiten hadden plannen op 
tafel gebracht om een popstation in de 
ether te brengen (later zou dit radio 
One worden). Dit werd ondermeer tijdens 
de uitgebreide verkiezingscampagnes ge
hanteerd om kiezers te trekken. Mr. Wedg- . 

wO.od Benn tijdens een debat op 3 maart 
1966: 'HET ENIGE ALTERNATIEF OP DE RADIO 
WORDT DE NATIONALE POPZENDER' . Het ant
woord op de dreigende popzender deed de 
leiding van Radio London besluiten haa r 
zenduren uit te bre i den. 
OPVULLING VAN DE UREN. 

De extra uren hadden ondermeer in to 
taal 30 minuten reklametijd, progressie 
ve muziek en na middernacht meer 'easy 
listening ' muziek, welke meestal werd ge 
bracht door news director Paul Kaye. 
Kommentaar van Phil ip Birch 'We weten 
dat er een grote behoefte bestaat voor 
avond- en nachtuitzendingen en wij zullen 
de eerste zijn die aan de wens van de 
luisteraars zullen voldoen'. 
INKOMSTEN. 

In maart 1966 werd het inkomen van 
London op (600.000 geschat per jaar, 90 
procent van de inkomsten kwam via natio
nale adverteerders binnen. Op dat moment 
lag Radio London mijlen ver voor op haar 
naaste konkurrent Caroline. Het station 
had een 50 kW aan vermogen terwijl Caro
line slechts 2 10 kW zenders had. Ook was 
de golflengte van London gunstiger gele
gen ten opzichte van BBC's Home and Light 
Service. 
CAROLINE IN HET OFFENSIEF. 

In mei 1966 ging Radio Carol ine in 
het offensief en met een nieuwe zender 
van 50 kw, die in Zaandam werd geinstal
leerd, ging men van start op de 259 meter 
met als hoofdoel het verbeteren van de 
populariteit . 
KOSTEN ASPEKT. 

In mei hadden zowel Carol ine als Lon
don een prijs van f 160,-- aan reklame
kosten en in diezelfde maand werd er een 
commissie samengeste l d uit vertegenwoor 
digers van de 8 opererende zeezenders, 
the Institute of Practitioners Adverti
sers and the Incorporated Society of 
British Advertisers, met als doel het 
effekt van de reklame voor de toekomst 
te bestuderen. 
VOORZITTER. 

De voorzitter was David Kinloch, die 
tevens direkteur van van de ISBA. Hij 
zei na enige vergaderingen tijdens een 
perskonferentie: 'We erkennen dat de 
zeezenders een groot gat vullen in de 
markt, maar desondanks zouden we geluk
kiger zijn wanneer de zeezenders een 
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Chuck Blair en Tony Blackburn in de grote st~dio op de Galaxy. 

vaste pl~k in het bestel op het vaste te moeilijker worden om in te grijpen. 
land hadden. In een schriftelijk antwoord meldde Benn 
EIGEN CLUB EN PROMOTIES. dat hij dit erkende en dat vooral de in-

In mei 1966 werd de BIG L CLUB op- terferentieproblemen zich huizenhoog op-
gericht, waarvan een ieder lid kon wor- stapelden en dat het· alleen nog maar het 
den voor de prijs van 5 shi 11 ihg en het wachten was op een algemene goedkeuring 
station startte .toentevens haar eigen van Parlement en de regering om in te 
Big L Discotheque in Londen. Ook werden kunnen grijpen. Ook een internationale 
er allerlei avonden in geheel Engeland regel ing zou van hoogst belang zijn om 
georganiseerd, gehouden in clubs als een einde te maken aan deze vorm van ra-
b.v. de Uppercut Club, de Satellite diomaken vanaf de internationale wateren. 
Bal I rooms, the Marquees etc. Namen die CONFERENTIE IN BRIGHTON. 
de Radio London kenners allemaal wel Op een congres van de British Radio 
zullen herkennen van de vele promotie- and Television Retailers in Brighton op 
spots destijds voor de zender. Ook spon- 17 mei 1966 vertelde mr. Phi 1 ip Birch 
sering van diverse poptours werd door dat het zeker nog een jaar tot 18 maanden 
Radio London gefinancieerd. Kenny Ever- zou duren alvorens de regering maatrege-
ett begeleidde de Beatles op toernee door len zou nemen, dit daar de regering in -
Amerika en Mark Roman was er bij toen zag dat de vorm van radiomaken van de zee-
de Stones een groot toernee door de zenders wensel ijk zou zijn en dat de re-
States maakten. gering, alvorens maatregelen te nemen, 
REGERINGSPLANNEN MEI 1966. zeker zelf een dergelijke vorm van radio 

The postmaster general maakte bekend zou willen opzetten. Verder zoi Birch dat 
dat er geen officiële t .ijfers ~/aren wat ondanks een eventuele wet hetgeen pro-
betreft de luistercijfers van de zeezen- bleem zou zijn om door te gaan met Radio 
ders, maar hij zei wel dat er door de London daar de meeste adverteerders in-
regering werd overwogen om de BBC op- ternationale firma's waren en derhalve 
dracht te geven vee·l meer populaire mu- ook vanuit het buitenland zouden kunnen 
ziek in haar programma's te gaan brengen boeken voor advertentiezendtijd. Tenslot-
om op die manier te kunnen konkurreren te zei Birch dat het station 10 miljoen 
tegen de opmars van de zeezenders. Het luisteraars had en in verder op het vas-
conservatieve parlementsl id Deedes wees te land nog eens 4 miljoen. Tevens claim-
~:. Benn erop dat er maatregelen dienden de hij dat het station zeker ook nog in 
genomen te worden tegen de piraterij, als 1995 te·beluisteren zou zijn. 
er langer gewacht zou worden zou het des (wordt vervolgd) 
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AKteRlKAAHSE TOP 100 UAK 1958 
Deze Amerikaanse Top 100 van 1958 wordt door de TROS in de nacht van 15/16 september 
uitgezonden tussen 0.02 en 7 uur via Hilversum 1. 

1 Sail along Silvery moon - Billy Vaughn 
2 Sugartime - McGuire Sisters 
3 Chantilly Lace - Big Bopper 
4 It's all in the game - Tommy Edwards 
5 Rockin' Robin - Bobby Day 
6 Patricia - Pe rez Prado 
7 Oh Lonesome me - Don Gibson 
8 Catch a faIl ing star - Perry Como 
9 Tequila - Champs 

10 Return to me - Dean Martin 
11 River Kwai march - Mitch MilIer 
12 Little star - Elegants 
1 3 He' s go t t he who 1 e wo r I d - L a u r i e Lo ndo n 
14 Witch Doctor - David Seville 
15 Don't - Elvis Presley 
16 Birddog - EverIy Brothers 
17 Twilight t ime - Platters 
18 Who's sorry now - Conny Francis 
19 Just a dream - Jimmy Claton 
20 All I have to do is dream - Everly Br. 
21 Topsy II - Cozy Cole 
22 The stroll - The Diamonds 
23 It's only make believe - Conway Twitty 
24 My true lov~ - Jack Scott 
25 Tears on my ' pillow - Little Anthony 
26 Tea for two cha cha - Tommy Dorsey 
27 Oh Julie - Crescendos 
28 Twenty six miles - Four Preps 
29 Susie Darlin' - Robin Luke 
30 Vol are - Domenico Modugno 
31 At the Hop - Danny & The Juniors 
32 Looking back - Nat 'King' Cole 
33 Book of Love - Monotons 
34 Poor littIe fooI - Ricky Nelson 
35 00 you wanna dance - Bobby Freeman 
36 Are you sineere - Andy Williams 
37 Get a job - Si lhouettes 
38 Wonderful time upthere - Pat Boone 
39 The End - Earl Grant 
40 Yakety Vak - Coasters 
41 What am I 1 iving for - Chuck Will is 
42 Wear my ring around - Elvis Presley 
43 Tom Dooley - Kingston Trio 
44 Secretly - Jimmie Rodgers 
45 Sweet 1 ittle sixteen - Chuck Berry 
46 Loll ipop - Chordettes 
47 To know him - Teddy Bears 
48 Willy and the handjive - Johnny Otis 
49 Short shorts - Royal Teens 
50 Endless sleep - Jodie Reynolds 

51 For your love - Ed Townsend 
52 Bal1ad of a teenage queen - Johnny Cash 
53 Summertime blues - Eddy Cochran 
54 When - Kalin Twins 
55 April Love - Pat Boone 
56 Stood up - Ricky Nelson 
57 Near You - Roger Williams 
58 Splish splash - Bobby Darin 
59 Born too late - Poni-Tails 
60 Lazy Mary - Lou Monte 
hl Big Man - Four Preps 
h2 You are my destiny - Paul Anka 
63 It's too 500n to know - Pat Boone 
64 Johnny B. Goode - Chuck Berry 
65 The Walk - Jimmy McCracklin 
66 Rebel Rouser - Duane Eddy 
h7 Fever - Peggy Lee 
68 Chanson d'amour - Art & Dotty Todd 
69 Maybe - Chantels 
70 Billy - Kathy Linden 
71 Purple people eater - Sheb Wooley 
72 Dede Dinah - Frankie Avalon 
73 Great balls of fire - Jerry Lee Lewis 
74 All the way - Frank Sinatra 
75 Devoted to you - Everly Brothers 
76 Guess things happen - Johnny Cash 
77 Don't let go - Roy Hami1ton 
78 Kewpie 0011 - Perry Como 
79 Sugar Moon - Pat Boone 
80 Hardheaded woman - Elvis Presley 
81 Western Movies - 01ympics 
82 I got a feeling - Ricky Nelson 
83 How the time f1 ies - Jerry Wallace 
84 Peggy Sue - Buddy Holly 

' 85 Everybody loves a lover - Doris Day 
86 Day the rain came - Jane Morgan 
87 Queen at the hop - Bobby Darin 
88 Talk to me - Little Willie John 
89 For your precious love - Jerry Butler 
90 We belong together - Robert & Johnny 
91 Little blue man - , Betty Johnson 
92 La Oee Oah -Billy & Li11ie ' 
93 Breath1ess - Jerry Lee Lewis 
94 Lonesome town - Ricky Nelson 
95 Pussy Cat - Ames Brothers 
96 Mexican Hat Rock - App1ejacks 
97 Jennie Lee - Jan & Arnie 
98 Good golly, miss Molly - Little Richard 
99 Rumble - Link Wray & his Wray men 
100 To be loved - Jackie Wilson 
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HOE HOOG SCOORT SPORT BIJ DE NEDERLANDER? 
De wintersporten zijn het populairst 

bij de televtsiekiJkers, tenminste als je 
afgaat op de kijkcijfers. Schaatsen staat 
daarbij voorop, gevolgd door skispringen~ 
daarna gevolgd door gewoon skiën. De po
pulariteit van het voetbal is tanende. 
Deze tak van sport staat op de zesde 
plaats en zakte vanaf 4. Tennis daaren
tegen lijkt steeds meer een volkssport te 
worden want het steeg, in vergel ijking 
met het vorig onderzoek, van de tiende 
naar de vijfde plaats.De top tien van 
de meest bekeken sportwedstrijden op de 
nederlandse televisie ziet er als volgt 
uit: 1 Schaatsen, 2 Skispringen, 3 Skiën , 
4 At let jek, 5 Tenn is, 6 Voetba 1 en Turnen, 
8 Kuns tri j deh en I Jshockey en 10 Vii e 1 f:ennen 
PROPAGANDA RADIO VANUIT SURINAME. 

De militaire machthebbers in Surina
mehebben besloten te starten met propa
ganda uitzendingen gericht op Nederland. 
Er zijn speciale zenders, ge~aakt in 
Rusland en gebouwd door Noord Koreanen, 
die hun signaal uitsturen naar een sta
tion in Brazilië. De zender zal IS ocht
ends van 8 tot 9 uur in de 16 meter band 
zijn te ontvangen in Nederland. De uit
zendingen zullen verzorgd worden door de 
Nationale Voorlichtings Dienst van Suri
name. De staatsomroepmaatschappij Tele
Sur is belast met de technische uitvoer
ing van de programma's. 
TINEKE VERBURG NAAR TROSAKTUA. 

De TROS TV omroepster Tineke Verburg 
is deel gaan uitmaken (sinds 1 september 
j.l.) van het presentatieteam van TROS
aktua. Zij zal ook redactionele onderde
len van het programma gaan verzorgen en 
zal tevens niet meer te zien zijn als 
omroepster. Henk Kamperman, eindredak
teur van het programma, zal een vaste 
studio gaan gebruiken in Den Haag en wel 
voor het nieuws uit het Parlement en re
gering. 
LOKALE RAD 10. 

In de komende herfst zal op redelijk 
grote schaal de lokale radio van start 
gaan in Finland. Er zullen liefst 32 sta
tions van statt gaan in 17 steden. Van 
de 32 stations hebben 26 toestemming om 
betaalde reklame uit te gaan zenden. Eén 
minuut reklame zal om en na bij de 350 
Finse Marken gaan kosten en de stations 
mogen een maximaal bereik hebben van 40 
kilometer. Dit houdt in dat er merendeels 
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laag vermogen FM zenders géinstalleerd 
worden. In bepaalde steden zullen midden
golfzenders worden gebruikt. Ook enige 
kranten hebben meegedongen naar een I i
centie en een paar hebben die dan ook 
gekregen. Ook niet commerciële organi
saties hebben een vergunning gekregen. : 
Dit houdt in dat b.v. een caritatieve 
organisatie via de rek lameinkomsten all e r 
lei goede doelen kan financieren. Een 
vreemde vogel onder de vergunninghouders 
in de JyvMskylMn DX Kuuntel ija ry, die 
waarschijnlijk alléén programma's om-
trent de DX hobby zal gaan uitzenden. In 
de toekomst moet rekening worden gehoud
en met een uitbreiding tot 70 stations. 
ENGELAND EN ZIJN COMMUNITY RADIO. 

De engelse regering heeft plannen om 
de Community radio in te voeren in 1986. 
Dit niet alleen om een deel van de ille
gale stations een kans te geven op legaal 
nivo, maar ook om stations te krijgen 
voor de vele minderheidsgroeperingen in 
het land. In London zijn er reeds dage~ 
1 ijks programmals te horen voor Arabieren, 
Grieken en Pakistani. Er zijn ook plan
nen voor twee stations onder de naam 
Sea Rock, die moeten gaan funktioneren 
voor de 22.000 inwoners van Shetland. 
Ook heeft men pl~nnen om naast Radio One 
een landel ijk commercieel net te openen 
die zal funktioneren tegen radio One als 
popzender . Of toch nog misschien als 
concurrent voor Caroline en Laser??? 
IERLAND BREIDT UI~ 

De Ierse Staatsradio heeft besloten 
haar FM net drastisch te gaan uitbreiden , 
waarschijnl ijk om mee te kunnen concurre 
ren met de vele illegale commerciële sta
tions. Zo worden nu nog 2 van de 3 pro
gramma's slechts in delen van Ierland via 
de FM uitgezonden. Dit nu zal in de toe
-komst gaan veranderen . Men probeert een 
landel ijke dekking te krijgen van alle 
3 programma's via de FM. 
BOUW SATELLIETSTATION GEREED. 

De bouw van het satellietstation voor 
de abonneetelevisie in Nederland is ge
reed. 0 insdag 17 jul ij. I. i s de sc ho te 1 -
antenne geplaatst in de fundering. Vanaf 
1 september j. l. i s het grondstat ion, dat 
de verbinding moet onderhouden met de 
studio van Euro-TV en de satelliet ECS F1 
operationeel geworden. 
RADIO EARTH NU VIA RADIO MILANO. 

Radio Milano International heeft 
haar twee 5 kW zenders samengekoppeld 
voor testuitzendingen.Deze zijn gericht 
op de Benelux (7295 kHz). Zo nu en dan 
tussen 9 en 10 uur UTC kun je via deze 
frequentie de programmals beluisteren 
van Radio Earth, die dus nu ook zend
tijd heeft gehuurd op RMl. 



Eind november start de Belgische RTT met 
een eigen "videotext" dienst, een soort 
van open computerservice waar iedereen met 
een telefoon, modem, televisietoestel en 
een bedieningsclavier een onuitputtel ijke 
stroom van informatie en interaktieve 
diensten mee kan raadplegen. De RTT speelt 
de rol van tussenpersoon, want de computer 
installaties en hun informatie zal door 
ande re d i en s ten of bed rij ven \tJO rden opge
zet. Voor de opbouw van dit computersys
teem zal Bell Telephone in Antwerpen in
staan +++ Omdat reklame op de nationale 
omroepen in België nu wel onhaalbaar 
bl ijkt, en de schrijvende pers zich niet 
in het minst geinteresseerd 
voelt in de oprichting 
van een onafhankel ij-
ke commerciële zen
der, denkt de mi-
nister van :f 
kultuur Poma - d 

(alweer) aan 
iets anders . Dit-
maal zou niet één 
grote commerciële 
zender worden opgericht, 
maar tiental len kleintjes, onder de vleu
gels van de verschillende kabeldistribu
tiemaatschappijen in België. Elke kabel
maatschappij zou immers met een eigen re
gionaal programma mogen beginnen, voor
zien van reklame om de kosten te drukken. 
Meerdere kabelmaatschappijen hebben hier
voor in het verleden al interesse getoond, 
dus maakt dit plan een goede kans om te 
worden uitgevoerd, ware het niet dat elke 
besl issing hierover door het parlement 
moet worden genomen. En daar zit men nu 
eenmaal niet te springen om reklame toe 
te laten. Noch op de kabel, noch ergens 
anders +++ En toch ... twee ka~erleden 
hebben onlangs een wetsvoorstel ingediend 
dat reklame op vrije radio's zou toelaten. 
Deze kamerleden gaan er vanuit dat de 
komende legal isering een hele hoop kosten 
zul len meebrengen voor die radio's zoals 
de aankoop van technische aanvaardbare 
apparatuur, keuringskosten, de jaarlijkse 
vergunning (9600 frank), SABAM (geschat 
op 90.000 frank) enz. enz. Kosten, die de 
meeste radio's niet kunnen putten uit de 
verkoop 'van stickers, t-shirts en leden
kaarten. Het is dus kiezen of delen: 
ofwel laten we de vrije radio's toe maar 
zorgen we voor een degel ijke financiering 
ervan, ofwel keren we terug naar het 
stenen tijdperk. I k ben n ieuwsgi er ig wel ke 
keuze door het Belgische parlement 

zal maken. Ik, als grote pessimist, denk 
dat het stenen tijdperk terug zal keren! 
+++ De BRT 1 igt overhoop met de Antwerpse 
Radio Centraal omdat die het BRT-nieuws
bericht op bepaalde uren integraal over
neemt in zijn programma's. Centraal had 
wel de toestemming gevraagd, maar zolang 
de vrije radio's niet officieel zijn er
kend mag de BRT niet met hen onderhande
len. Om dan toch een reaktie uit te lokken 
is Radio Centraal dan maar begonnen met 
de overname van de BRT nieuwsuitzendingen 
+++ Het rommelt op de zolderkamer: 
De meerderheidspartijen CVP en 
PVV willen nu, na de zomer, be
ginnen met een onafhankel ijke 
nieuwsbevoorrading op het 
tweede BRT tv-net. Tot nu toe 
wordt het BRT-journaal, op de 
dagen dat TV2 in de lucht is, 
integraal overgenomen van TV1. 

BRT 

o 
Het plan bestaat er nu in om de kijkers 
de keuze te geven tussen twee journaals: 
één van de BRT en één van één onafhan-
keI ijke omroep. Wie deze dienst zal ver
zorgen werd er nog niet bijgezegd, maar 
men wijst in een samenwerking tussen het 
nieuwsagentschap Belga en de kranten 
+++ Help! Wie ziet na dit bericht nog de 
bomen in dit bos? De meerderheidspartijen 
denken aan de oprichting van een nieuw 
tv-net met de fameuze "derden" als concur
rerende omroepen. Voor wie het niet weet: 
de "derden" zijn omroepen met politieke 
bindingen die nu reeds uitzendingen ver
zorgen op de BRT. Dit nieuwe net zou dan 
qua struktuur sterk op de Nederlandse 
omroepen gelijken. Wie schenkt er nu 
eindel ijk eens klare wijn?? +++ De Raad 
van Beheer van de BRT heeft beslist om in 
1985 het tweede tv-net ook op zaterdag 
met een volwaardig programma in de ether 
te laten komen. Verder zal "Studio Brussel" 
worden uitgebouwd tot een volwaardige 
muziekzender gericht op de jeugd. Eén en 
ander mag niet te veel kosten, want men 
is nog steeds in een bezuinigingsperiode 
+++ Frankrijk zal in 1986 al de televisie
satelliet TDF1 exploiteren, met of zonder 
eLT-RTL, aldus de Franse minister van PTT. 
De exploitatie van de satell iet wordt 
toevertrouwd aan een nog op te richten 
maatschappij die zal worden belast met de 
verhuur van vier kanalen. Men hoopt nog 
steeds dat RTL twee satellietkanalen voor 
zijn rekening zal nemen, binnenkort worden 
de onderhandelingen in die zin voortgezet. 
Luxemburg heeft wel al een contract ge
sloten met een Amerikaans consortium +++ 
Een vrije tv-zender "Canal 511 is er voor 
de eerste maal in geslaagd in Parijs een 
uitzending te verzorgen in optimale om
standigheden. Canal 5 bracht videocl ips, 17 



onderbroken door reklame, en werkt met 
een krachtige Ital iaanse zender, met 
evenveel vermogen als de nationale pro
grammals in Parijs (even opzoeken .••.... 
....• 700 KILOwatt??? twijfelachtig). 
Canal 5 wil 24 uur op 24 uur gaan uitzen
den, als "vijfde nationale omroep". 
Merkwaardig is wel dat men bezoek heeft 
gekregen van de Franse PTT, maar dat 
niets werd ondernomen. De uitzendingen 
werden zelfs niet onderbroken +++ In Or
leans is er een laatstejaars student be
trapt die zijn examen via de CB dacht tot 
een goed einde te brengen~ Via een kleine 
microfoon en een oorplug gaf hij de vra
gen door aan zijn vriendin die in een 
auto op straat de juiste antwoorden op
zocht en weer doorgaf. Jammer voor het 
tweetal reed er een andere CB-er voorbij 
die juist op hetzelfde kanaal stond afge
stemd en àldus ,het bedrog ontdekte en 
doorgaf aan de schooldirektie +++ de 50-
jarige populaire Amerikaanse radioman 
Alan Berg werd in Denver door onbekenden 
neergeschoten. Berg maakte kontroversiële 
radioprogrammals waarbij hij tientallen 
mensen tegen zich in het harnas joeg+++++ 
++++++Jean Claude Tackaert+++++++++++++++ 

RADIO LIBERACI6N CHILI. 
!n ChiJi is een strijdzender opgericht 

tegen het bewind van president Pinochet. 
De zender is eigendom van de oppositie 
gioepering en werkt onder de naam Radio 
Liberaci6n . Doel is een tegenwicht te 
vormen tegen de door Pinochet beinvloede 
media i n het land . Voor het eerst was het 
stat ion te beluis 
t e ren op 29 apri l 
1981 op de frequen
tie van het staats 
station Porta l es . 
Dit gebeu~de middels 
een bezetting van 
de studio . De bood
schap van de vrij
heidsbeweging werd 
toen voorgelezen 
door Arcadia Flores, : 
die kort hierna ' 
wèrd vermoord door 
een commado van de 
regeringstroepen. 
De meer regelmatige 
uitzendingen van de zender startten op · 
10 september 1981 door middel van uit
zendingen op de freqentie van de Staats
te 1 ev is ie. H'i erdoor we rd een zo groot 
mogelijk publiek bereikt. 
Sinds januari 182 roept de stem van Libe
raci6n het volk op tegenstand te bieden 
tegen het regime van Chili. Dit gebeurt 
via uitzendingen op onregelmatige tijden 
18 

in steden als Santiago, Valpariaso, Con
cepci6n en Vina del Mar. In Santiago wor
den + 25 uitzendingen per maand verzorgd 
waarbij ook de frequenties van de commer
cië~e stations worden gebruikt. 
Zelfs de nieuwjaarsrede van Pinochet op 
de televisie werd in januari gedurende 
10 minuten gestoord door de zender van 
de vrijheidsbeweging. In januari \verd 
er 1 iefst 60 x uitgezonden in de hoofd
stad. Dit gebeurde via mobiele stations 
die telkens niet langer dan 5 minuten in 
de lucht waren. In de beginperiode werden 
eigen gebouwde zenders van 2 Watt ge
bruikt en nu worden 100 Watt zenders voor 
de uitzendingen benut, die via illegale 
routes het land zijn binnengesmokkeld . 
In Santiago wordt momenteel op diverse 
plaatsen tegel ijk boodschappen uitgezon
den om een zo groot mogel ijk publ iek te 
kunnen bereiken. Mobil iteit is natuurl ijk 
belangrijk vanwege de kleinere pakkans. 
De t.v. signalen van de zender zijn ook 
weer niet te storen, daar anders ook de 
staatstelevisie zou worden gestoord. 
Het programma is inmiddels in profession-

. alisme toegenomen en naast de radiopro-
g ra mma I s ma a kt men ook cas set te s me t 
boodschappen, die ondergronds worden ver
handeld. Verder bestaan er plannen om 
een kortegolfzender op te richten, maar 
het geld hiervoor ontb r~ekt nog. 

Marcel Poel man 
TELEV IS 1 E VANU I T HOGERHU IS. 

De Britse regering heeft voorstellen 
gemaakt, die binnen kort zullen worden 
voorgelegd. Hierin staat ondermeer dat 
de deba t ten in het Hoge r Huis in de toe 
komst t e zien moe t en zijn in alle huis
kamer s in het land. 
JAPANS GROOTSTEDX CLUB BESTAAT NIET MEER. 

De BCl Federation, de grootste OXclub 
van Japan en tevens van de gehele wereld 
bestaat niet meer. Reden daarvoor is de 
grote desinteresse die er in Japan momen
teel bestaat voor de DX hobby. Voorheen 
was het zo dat de schol ieren al vroeg met 
de hobby werden geconfronteerd en er op 
gewezen werden de internationale stations 

. vaak te schrijven omtrent de ontvangst
kwal iteit. Op haar hoogtepunt dat de BClF 
ruim 100.000 leden. De opgang is snel ge
gaan, maar de ondergang des te sneller. 
Japan is het land van de elektronica en 
derhalve worden de kinderen nu al vroeg
tijdig geoefend in het spelen met de com
puter. Mede hierdoor is de belangstel-
1 ing voor het DX'en totaal verloren ge
gaan. Slechts door mensen ruim boven de 
30 jaar wordt nog aan de hobby gedaan in 
het land van de rijzende zon. Gewerkt 
wordt nu aan een nieuwe club voor deze 
DX'ers. 



11 juli: Herman Stok en Robert Paul zijn 
jarig. Van harte ++ In Amsterdam wordt 
Radio Star door RCD en politie uit de 
lucht gehaald ++ Annette van Trigt, Frans 
Henrichs en Tim Krabbé zijn vandaag in de 
Ronde van Frankrijk en vertellen hun 
avonturen tussen 7 en 14 uur bij Veronica 
op Hl ++ KRO's Radio Bellevue 
tussen 12 en 14 uur is door 
Vincent van Engelen en Marc 
Stakenburg op Rhodos opgenomen 
++ In "Krachtvoer" van 19 tot 
21 uur is het dit keer Marc 
Stakenburg die op pad gaat en 
Bertje is presentator in de studio. Marc 
wordt door Bertje op speurtocht gestuurd 
in zijn geboortestad Maastricht ++ Na 
weken van problemen , zijn er dan einde
lijk drie nieuwe jinglemachines in de 
H3 deejay tafel geplaats t ++ De Radio On e 
Roadshow met Simon Bates deze week, i s 
in Burnley, Lancashire ++ Een zekere 
Richard de Buck uit Vl issingen is door 
de mand gevallen, nadat hij zich had uit
gegeven voor Peter Adrichem van Veronica. 
Richard kreeg de schrik van zijn leven 
toen de echte Pèter hem vandaag opbelde 
en vriendelijk vroeg of hij met die onzin 
wilde ophouden ++ Op het kabelnet van 
Rhenen is tussen 10 en 19 uur een test
programma van "Music Box", het kanaal van 
Thorn EMI op de ECS satelliet te zien +++ 
12 juli: Erik de Zwart's programma bij de 
TROS op Radio 3 staat op band, omdat hij 
met Ad Bouman en Paul Vasseur Mal lorca 
met een bezoek vereerd ++ De TROS pro
gramma's komen tussen 11 en 18 uur van-
af Duinrell in Wassenaar waar de Hitkrant 
zomerspelen 1984 -
worden gehouden 
tussen artiesten 
en I e ze r s van IE'ERuns EI/fJE NJP.EEKIIA' . 
het blad ++ Music Box is nu van 9 tot 
1 uur 's nachts te zien om het kabelnet 
van Rhenen ++ In Amsterdam is de RCD weer 
volop aktief. Unique, Continue, WAPS en 
nog een paar stations worden opgepakt ++ 
De Radio One Roadshow is in Blackburn, 
Lancashire +++ 13 jul i: Vrijdag de 13-de 
en pech voor Veronica, want het overzicht 
van de Top 40 aan het einde van de uit
zending is niet die van vandaag, maar 
van een paar weken geleden. Op onver
klaarbare reden waren de banden gewisseld 
+++ 14 juli: Edvard Niessing (KRO) is 
vandaag 36 jaar geworden en Herman Broek
huizen 62 jaar. Van harte heren ++ NCRV's ' 
LosVast met Jan Rietman en z'n gevolg 

komt vanuit Sporthal De Halve ' Maan in 
Oost-Kapelle ++ Op Ned.1 is vanavond de 
500-ste uitzending van Tros Aktua te zien 
++ Op Radio One praat Andy Peebles tussen 
13 en 14 uur met Level 42-drummer Mark 
King en d raa i t zij n "Favor i te Top 1 0" +++ 
15 juli: Music Box is nu 

~~~t!~ ~!~n L~~u~:r~:~~l- /'e\'v..~t~ 
A 1 me 1 0 en Zu tphen ++ Peter \" , .~ · " · · ~" r~)iÇ::';sr:;; 
van Bruggen i s de 110-de >.;' t9j~~l.1l: 
ZIP in de Nationale Hitpa
rade tussen 18 en 20 uur bij de NOS op 
H3 (een foto zie je op de volgende pagina ) 
++ De Radio One Roadshow met Steve Wright 
en Peter Powell vanaf de NSPCC Centenary 
show in de National Exhibition Centre, 
Birmingham ++ Nede r land Muziekland bij 
Veronica op Ned.2 is opgenomen in het 

Zuidl imburgse Wessem 
++ Ook bij Veronica 
vanavond de film 
"The v/anderers" u i t 

1979 ++ Bij de TROS 
II~~--~Op Ned.1 een korte 

special met John 
Denver +++ 15 jul i : Kas van Ierse 1 ver-
vangt voor de laatste keer Wim van Putten 
in TROS Nachtwacht op Hl +++ 16 juli: 
Stan Haag is vandaag 64 jaar geworden. 
Van harte ++ Bij de TROS op Hl wordt van
daag een "Hollandse dag" gehouden. Dus 
alle platen die worden gedraaid zijn van 
Nederlandse afkomst ++ De komende weken 

, komen de AVRO programma's op H3 tussen' 
14 en 18 uur uit AVRO's studio 1 
aan de 's Gravelandseweg in Hil
versum. Krijn Torringa en Adje 
Visser ontvangen artiesten en 
spelen met bezoekers het spel 
Toontje Hoger ++ Omdat Tom Blom
berg twee weken met vakantie is, 
vervangt Ton van Draanen (ja, die 
van Freewave) hem als ptoducer 
van de Avondspits. ++ In Amsterdam 
worden Decibel, IJurdum Sesi en een naam
loze zender uit de lucht gehaald ++ De 
Radio One Roadshow, met deze week Janice 
Long als presentatrice, komt uit het 
Gaiety Theatre in Rhyl +++ 17 juli: Van
daag is de Radio One Roadshow in de Flo
ral Hall Gardens in Southport +++ 18 juli: 
Van 7 tot 14 uur en van 20 tot 23 uur 
komen de Veronica programma's op Hl 
rechtstreeks uit Morzine in Frankrijk. 
De H1 - medewerk~rs en enkele artiesten 
rtjden een stuk mee in de etappe van de 
Tour de France, waarvan de finish in 19 



Morzine is. De extra uren tussen 20 en 23 
uur worden gepresenteerd door Will Lui
kinga, Lex Harding en Chiel van Praag. 
Peter Teekampmag ook wel eens in het 
zonnetje worden gezet, want de hele dag 
doet hij de IliJnbewaking" in Hi lversum 
en draait "schaduw" alle platen die in 
Frankrijk worden gedraaid voor het geval 
dat de 1 ijn wegvalt ++ KRO' s Radi o Belle
vue is opgenomen in Valkenburg ++ De Radio 
One Roadshow komt uit Blackpool +++ 
19 juli : Tom Mulder is terug van vakantie 
i n Amerika en weer present bi j de TROS op 
H3 ++ De programma's komen tussen 11 en 
18 uur én 20 en 22 uu r uit Nijmegen waar 
de vierdaagse wordt gehouden. De grote 
TROS-truck staat op het St. Josephhof ++ 

De Radio One Roadshow ifjS . DE 
in het Happy Mount Park ~~ 
i n Ma recambe +++ ~ \~ 
20 jul i: Ha n s Hoog e n - ~ . ,/ 
doorn is vandaag 37 )- ~ . ~ ~ 
jaar geworden , en .~: 0 n) 
Robin Albers van de 
AVRO 28 jaar. Van har- ,~ ~ / 
te ++ Veronica's MONO ~~~.~ 
wordt de komende weken ge-~ 
maakt door Peter Teekamp en Ton van Draa
nen ++ Omdat Jeroenvan Inkel met vakan
tie is, presenteert Adam Curry het eerste 
deel van Bart & van Inkel en Annette van 
Trigt de eerste twee uur van "Oh, wat In 
nacht" op Hl ++ Countdown Café komt de 
komende weken uit de studio in Hilversum 
++ De Radio One Roadshow is in The Glebe, 
Bowness-on-Windermere +++ 21 jul i: Na een 
korte ziekte is oud-spo r tjou r na l ist, 
radioverslaggever e n televis iepresentator 
Jan Cottaar in Den Haag op 69-jarige 
leeftijd overleden ++ NCRV ' s LosVast komt 
vanuit De Bolder op Vlieland ++ My Top 10 
op' Rad jo One i s deze week die van deej ay 
John Peel +++ 22 jul i: De laatste dag van 
de Tour de France en het einde op Hl van 
weer een uniek stukje Nederlandse radio 
"Radio Tour de France" ++ Aad Klaris, 
beter bekend als Lodewijk van Avezaath, 
is ZIP 111 in de Nationale Hitparade
uitzending tussen 18 en 20 uur bij de NOS 
op H3. De Tite1tekst wordt gelezen door 
die jongen van Freewave ++ RUR 'i n zomerse 
verpakking is opgenomen in Hotel Metropo
le in Brussel. Jan Lenferink ontvangt 
oud-secretaris van de NAVO Jospeh Luns, 
Wil1em Duys en Apol1onia van Ravenstein, 
een topmodel dat in het buitenland schep
pen geld verdient. Spreekstalmeester is 
Rocco Granata +++ 23 jul i: Omdat Meta de 
Vries met vakantie is, presenteert Cees 
van Zijtve1d "Vol gas" van 7 tot 9 uur en 
Rob Smaling (normaal samensteller van 
Folk Live) het LP-uur van 21 tot 22 uur 
bij de AVRO op H3 ++ In Confrontie, bij 
20 

Veronica op H2, praat Gert Berg met Berend 
Boudewijn ++ De Radio One Roadshow, deze 
week met Mike Read is in Scarbourough +++ 
24 juli: De TROS radio én tv- ~RI 
programma's komen deze week 
voornamel ijk uit Uden in Noord- ~ 
Brabant. Minister Braks opent 
de TROS/Udenweek, vanuit de stu
dio in Hi lversum s als presenta
tor van Een goede klassieke 
morgen op H40 De minister komt uit de 
omgeving van Uden, namel i jk St. Michiel s 
gestel ++ VARA' s Lijn 3 toert vandaag äoor 

Zuid Limburg. In de 
E Lijn 3 bus zitten Peter , 

Hol land, Henk Westb roek , 
J ack Sp ijkerman en 
Leontine Pauka. 
Jeroen Soer presenteert 

de Verrukkel ijke 15 van 12 tot 14 uur én 
het Popconcert met Roberto Jacketti and 
the Scooters, Ina Deter Band en Aswad, 
vanaf de rolschaatsbaan in Valkenburg ++ 
Bij de KRO op H2 de eerste aflevering van 
een interessante serie over de geschiede
nis van de radio "Van Marconi tot satel
liet" van 13.33 tot 14.30 uur +++ 
25 juli: De Veronica op Hl uitzendingen 
komen vanaf de markt in Delft. Roberto 
Jacketti and the Scooters treden niet op 
in Kletskop omdat zanger Erik gisteravond 
bij de VARA zijn stem teveel heeft mis
bruikt. Om 15.20 uur breekt e~ paniek uit 
nadat opstandige jeugd met eieren begint 
te gooien naar de Shorts. Peter Teekamp 
neemt het even over vanuit de studio, 
maar later wordt er teruggeschakeld naar 
Delft en presenteert Chiel van Praag het 
verdere programma vanuit de wagen van de 
NOS. Het "Laatste Rondje", tussen 17 en 
18 uur met Annette van Trigt, komt daarom 
va nuit de studio. Annette werd met steun 
v~n politie pei lsnel naar Hilversum ge
reden ++ KRO's Radio Bellevue van 12 tot 
14 uur is het relaas van het bezoek van 
Marc Stakenburg aan Israël ++ De laatste 
Krachtvoer tussen 19 en 21 uur met Marc 
en Bertje. De laatste krijgt de schrik 
van zijn leven, als hij door de pol tie 
van Hi lversum wordt opgepakt, máár dat 
was geregeld door Marc Stakenburg +++ 
26 juli: De TROS Radio 3 zomertoer is 
vandaag op de grootste kermis van Neder
land in Tilburg. Omdat Ferry met vakantie 
is, presenteert Kas van lersel de Top 50 
en Ad Roland is vanavond Ad Souland ++ 
Op Laser 558 horen we ineens accapella
jingles ++ Sesjun van 22 tot 23 uur bij 
de TROS op H3 komt rechtstreeks vanuit 
DIn Vorstenburgh in Uden. Tijdens deze 
uitzending wordt de Runner-Up Bokaal uit
gereikt aan de Falcon Town Jazzband als 
winnaar van het Phil ip Morris Dixieland 



Frits Spits en Peter van Bruggen tijdens de Nationale Hitparade van 15 jul i 1984. 

concours van dit jaar +++ 27 juli: 
Vanaf 6 uur vanmorgen is Caroline aan het 
testen op 505 meter (594 kHz~. Zij rea
leren de uitzendingen van de 319 meter 
+++ 28 juli: De band van "in the mix" die 
van 2 tot 3 uur moest worden uitgezonden, 
is nergens te vinden. Daarom werd er een 
reserve-programma van Ben Liebrand uitge
zonden ++ De RCD. opent de jacht op Radio 
Unique in Amsterd~m. Nadat de zender gis
teren uit de lucht was gehaald (maar een 
uur later weer terug kwam) wordt vandaag 
ook die zender meegenomen door de heren 
van de wet ++ De tweede zender van Caro-
1 ine is vandaag niet in de lucht ++ 
NCRV's LosVast komt vanu i t "De Geul hal" 
in Valke nbu r g ++ My Top 10 op Ra d i o One 
is die va n Green van Scritti Po l itti ++ 
En daa r i s de ma sco t t e van de 
Olympi sche Spelen 1984 , want 
van daag beginnen de spelen in 
Los Angeles. De NOS i s met 
groot mater i aa 1 i n de v.Jeer. 
In Los Angeles zitten 
ver slaggevers: Theo Reitsma , 
Hans Bri an, Ja n Stekel en
burg , J a s Ku ij e r , Gover t va n 
Brakel, Ro b Ke rkhoven, 
Ha rr y Vr i end , Pierre Zenden, 
Klaa s Boot, Hans Eysvogel, He inze Bakke r , 
e n Ben de Graaf om voor de televisie de 
verslagen te geven en voor de radio i s 
ook een dozijn verslaggevers afgereisd 
naar LA. Tv-presentatie is in handen van 
Marga van Arn hem, Frank Krame r , Edddy 
Poelman, Joop van Zijl, Koos Postema e.a. 
++ Op Hl is van 19 uur tot 7 uur Radiolym
pia : ~me t prese ntatoren Klaas Samplonius, 
Ruud Terwe ijden, Koos Postema, Peter 
Knegjens, Henk Terl ingen en Felix Meurders 

In verband met bezuinigingen bij de NOS 
komen zowel de radio- als tv-programma's 
vanuit studio 2 van de NOS waar in het 
tv-dekor van Arnold Kroon een radiostudio 
is gebouwd. Ook de radio- en tv-rdakties 
werken nauw samen om alle berichten te 
verwerken +++ 29 jul i: Ad Roland presen
teert de Europarade rechtstreeks vanuit 
Uden ++ Karel Hille is de 112-de ZIP in 
de Nationale Hitparade. Hij was door Frits 
Spits uitgenodigd nadat Aad Klaris vorige 
week hem had uitgemaakt voor een onbe
trouwbaar persoon. Hille spande eeb kort 
geding aan tegen Klaris dat op 2 augustus 
dient voor de Amsterdamse rechtbank +++ 
30 jul i : ~ill Luikinga is vandaag 41 j aar 
gewo rde n. Van ha r t e ++ Tom Blomb e rg i s 
terug van vakantie en pro duceer t wederom 
de Avondspits ++ Van 7 tot 10 
uur op BRT 2 de eerste Ol ym
p i sche ontbijtshow door Car l 
Huybrechts . Verder ontva ng t .. --~ 
J an Rompaey gasten, die op 
een andere manier in de 
a k t u a 1 i te i t sta a n ++ Koo s 
Postema presenteert op Ned.2 ook een ont
bi jts how. Iede re morge n zal hi j me t een 
be kende Nederland e r ontbijten en hoog t e 
punten van de afgelopen nacht laten zien . 
Produk t ie van deze ontbijtshow doe t 
Mart Smeets ++ Rob Out is toch nie t meer 
zo jong als hij wilt zijn. Tijdens opna.
men van de Club Veronica Zomertoer, viel 
hij van een rijdende jeep waarop hij zo
juist was gesprongen. Voor alle zekerheid 
werd hij naar het ziekenhuis gebracht 
waar men constateerde dat de kom los was 
van een schouder. De heer Out werd meteen 
op de operatietafel gelegd en mocht na 
afloop naar huis om enkele dagen bij te 
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komen +++ 31 juli: Volgens Radio Unique nomen. De uitzending van vanavond is op 
blijkt het Amerikaanse bedrijfsleven in- 27 jul i opgenomen in gebouw OJOS in Mon-
teresse te hebben voor de zender. Als we ster +++ 2 augustus: De TROS radio drie 
alles mogen geloven heeft Unique een zomertoer staat vandaag in Renesse in 
financiële overeenkomst gesloten met en- Zeeland ++ De Radio One Roadshow is in 
kele Amerikaanse financiers. De financie- de Madeira Drive in Brigton ++ Op Radio 
Ie steun komt op een moment dat de PTT Two om 22 uur een 
pogingen doet om Unique het zwijgen op te half uur l ang de eer-
1 eggen. "De RCD van de PTT neemt met de 5 te u i tzen
regelmaat van de klok onze zenders in be- ding van de 
slag. Maar wi j kunnen nu dank zij die Historyof 
buitenlandse financiële hulp l ang vol hou- Rock va naf 
den. Het gevolg i s wel dat onze admini- de geboorte 
strat ie naar Amerika zal ve rhuizen", al - van de 
dus een medewerker van Unique ++ De Radi o Blues tot 
One Roadshow is in Fokestone +++ de dood van 
1 augustus: Veronica komt vandaag op Hl Elvis Pres-

naar je toe vanaf de ley . Na de 
Koemarkt in Purmerend. eerste af-

Lex Harding vervangt levering gehoord te hebben, kunnen we 
Bar t van L~euwen konkluderen dat het meer een parodie is 
die ee n weekje naar op u i tzend ingen à l á Poster ++ Voor de 
Mal lorca is . In he t Amsterdamse rechtbank dient het kort 

~~~~~~~~~~ Laats te Rondje praa t ged ing van Kare l Hi lle t egen Aad Klaris 
Annet t e va n Trigt en de NO S. De pr es ident van de rechtbank 
me t Hockeye r Paul mr . B.J . As sc her bes l is t da t Fri t s Sp i ts 

Lint j ens ++ KRO's Rad io aa n het beg i n va n de Nationale Hitparade 
Bellevue "Groeten vanaf de snelvJeg" o f vJe l a. s zondag een ver k1 ar i ng va n Aad Kl ar i s 
Vincent va n Engel en d ie naar Tok io wilde voo rlees t waa rin di ens uitl ati ng va n 22 
1 iften, hetgeen n iet luk te ++ 1n plaats jul i j. 1. teg en Ka rel Hille op ni e t s is 
van Krachtvoer de komende weke n KRO Goe s gebasee rd en moet worden inge t rokken +++ 
Bri lleream. Een rock ' n rol1-programma 3 a ugustu s: Fra ns Ni enhuis is vandaag 79 
me t Pete r van Dam en Louis Smee ts da t jaar geworden. Me t onze harte 1 ij ke fel j -

e l ke week ergens i n het land word t o pge- cita t ies ++ J eroen va n jnkeI presenteert , 

rHA~ANS . h ier =-::ri::=bi::gen van de St i ch t i ng Med i a commun icat::--1 
1). Nieuwe documentaire "Zeezende rs 80 - 84 " ove r Caroline, Laser558 en I 
Paradijs . Pr ijs, inc l us ief verzendkos ten : F 18, 50. 

I 
I 
I 
I 

2). Posters : Carol ine ( in kl eur) f 9,50 . Laser 558 f 7,50 . Paradijs f 7,50 . 
O.PN IEUW LEVERBAAR : Poste r Rad io Noordzee f 7,50. (Posters worden in koker I 
vers tuu rd) . 
3). BOOTTOCHTEN: we maken elke week een boottocht gedurende het weekend 
naar Caroline. Prijs f 175, - . U bent dee1nemer door f 100,- over te maken 
op onze bank- of girorekening. De vaartijd bedraagt slechts 7 uur. I 
Voor inlichtingen belt u na 18 uur: 020 - 621 1 4 1. 
4}. Boeken: NU UIT: Caroline fotoboek deel-2. 88 pagina's foto's en beknopte 
geschiedenis in Engels en Nederlands. Met meer dan 40 foto's van de Ross 
Revenge. Een koopje: incl. plaat en verzendkosten f 25,-. I 
"20 jaar Radio Carol ine" . Een geschiedenisboek v,aM 260 pagina's, geschreven 
door o.a . Hans Knot. Een sukses . Nu al de derde druk: f 25,-. 
Boek 3: "Vrije Rad ,jo en de media". Een boek van ruim 300 pagina's over I 
Veronica, Laser, Carol ine, Noordzee, Atlantis, etc. etc. Dit boek komt op 
15 september uit. Prijs incl. verzendkosten en plaat: f 20,--. 
5). Cassette: 1 uur jingles van a11e zeezenders f 18,50. 
6). NOG BEPERKT, LEVERBAAR: 62 minuten over 25 jaar zeezenders op VIDEO. 'I 
f 175,-. (Leverbaar op alle systemen). 

I 
I 
I I Stichting Media Communicatie 

POSTBUS 53121, 1007 RC AMSTERDAM. Postgiro: 4065700. Banque de Paris: 
I 

--.J L63 44 95 216. Buiten Nederland: via Internationale postwissel! __ 
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de Tipparade en Lex Harding vervangt 
Bart van Leeuwen in deel 2 van Ba r t en 
van Inkel ++ De Radio One Roadshow is bij 
de Southsea Show in Southsea. Presenta
tbr was deze week Tony Blackburn. Zijn 
programma op Radio London werd deze week 
overgenomen door Paul Burnett en niet 
door Jessie Brandon, zoals hij wilde +++ 
4 augustus: NCRV's LosVast komt vanuit 

/Jj 7@ 
sportha 1 "Het Gast 1 and" 

I@}~ m§ i n Rhenen ++ My Top 10 
op Radio One is deze 

week die van Annabel Lamb +++ 5 augustus: 
Peter Teekamp is vandaag 23 jaar geworden 
van harte ++ Robert Paul is de 113-de 
Zip in de Nationale Hitparade uitzending 
van 18 tot 19 uur op H3 ++ In Gènevé is 
filmakteur Richard Burton in een zieken
huis door een hersenbloeding overleden. 
Hij is 58 jaar geworden +++ 6 augustus: 
Radio Unique jaagt de RCD en pol itie de 
stuipen op het 1 ijf tijdens een inval op 
het > zendadres van het stat ion. I neen 
kamertje stond een "nepzender" met daar
voor en terraruim met daarin een Elaphe 
Schrenkii, een Russische rattenslang, 
maar de heren van Unique hadden een bord
je neergelegd met daarop de tekst: "Pas 
op, dit is een zwarte mamba - levensge
vaarl ijk!". Een dierenarts diende een ver
dovende injektie toe, waardoor het beest 
rustig werd. ~aarna kreeg de slang een 
dodel ijke injektie. De "zwarte mamba" 
werd meegenomen naar Artis. Daar bleek 
dat de slang onschuldig was, maar erg veel 
op zijn giftige soortgenoot leek. Een 
woordvoerder van Unique verklaarde: '~ij 
zijn tot deze aktie overgegaan, na alle 
pesterijen van de RCD. Omdat we geen ge
weld willen, hebben we het op deze ludie
ke wijze gedaan. Het si toch te gek, we 
zijn een week uit de lucht geweest. Gis
termorgen om zes uur begonnen we weer, en 
prompt stond de RCD voorde deur". De nep
zender en zendmast werden meegenomen. De 
echte zender niet, die stond op het dak! 
++ NOS-jazz-presentator Michiel de Ruyter 
is jarig. Van harte ++ Omdat Frits Spits 
2! week met vakantie is, presenteert Tom 
Blomberg de "Vakantiespits", bijgestaan 
door Ton van Draanen (nog steeds die van 
Freewave) +++ 7 augustus: Bij de VARA op 
H3 is Leontine Pauka tussen 9 en 11 uur 
voor het laatst te horen. De omroep was 
niet zo tevreden over haar vorm van pre
sentatie ++ N.C.R. Bogaart, voorzitter 
van de direktie van de Wereldomroep in 
Hilversum, is vandaag plot-
sel ing overleden. Hij werd 44 jaar ++ 
Ter nagedachtenis aan Richard Burton zendt 
de VARA op Ned.1 de film '~ho's ~fraid of 
Virginia Woolf, met Burton en El i~~beth 
Taylor, uit ++ Een goede morgen ~IJ de 

TROS op H4 met de direkteur van de Rotter
damse Doelen Huub van Dael +++ 8 augustus: 
Omdat René vld Veer met vakantie is, pre
senteert Peter van Dam "Formule 3" tussen 
9 en 11 uur bij de KRO op H3 ++ Radio Bel
levue van 12 tot 14 uur speelt zich af in 
New Vork ++ Veronica op Hl is vandaag te 
zien in het Havengebied van Den Oever++++ 
++++Volgende keer meer++++++++++++++++++ 
++++++++++++Ton van Draanen+++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Andermaal weer een nieuwe ad~ertentie in 
Freewave. In onze serie Zeezenderhistorie, 
welke werd geproduceerd door Pau1 Jan de 
Haan en Hans Knot (69 uur) deel 2 onder 
code HZ deel 2. Prijs op band f25,-- op 
cassette f 30,--
In onze serie van 3 banden zijn weer de > 
volgende banden te verwachten die te be
stellen zijn onder genoemde code: 
1-587 Aangezien we in de afgelopen tijd 
geen Amerikaanse opnamen hadden breken we 
ditmaal los met een tape vol klasse opna
men uit Amerika. Radio zoals het moet. 
Op deze tape topjocks uit de 60 ler jaren 
met ondermeer Barnie Pipp, Ron OIBrien 
en Jim Stagg. Ook is op deze tape de te
rugkeer te horen van superjock >Dick Bion
di, die tegenwoordig werkt bij WBBM. 
tape 2-576 is een mengeling van Ierse en 
Israe1ische radio, echter beide vrtj~ 
radio vorm. Ierland brengt ons Tony Gar
reth Alen West en Robbie Dale (dus allen 
ex zeezenderjongens) op Sunshine en Is
rael brengt -ons Geoff Fitch en Guy Brady 
op de Voice of Peace. 
tape 3-535 Brengt ons hoofdzakelijk Engel
se legale radio. Je hoort via BBC Radio 
ONE FM opnamen: John Peel, Kid Jensen 
en Andy Peebles. Verder ondermeer de per
fumed garden man (John Peel) opBFBS, de 
Amerikaanse leger zender. 
Zoals je ziet, weer variatie genoeg. 
De banden zijn weer te -bestellen op de 
volgende manier en onder de volgende prij
zen: op band 6 uur f 25,-- 12 uur f 45,-
en 18 uur f 50,--Op cassette 6 uur f 35,--
12 uur f65,-- en 18 uur f 85,-- Te bestel
len via gironummer 2929268 t.n.v. J.A. 
Knot, Groningen of via International Mo
neyorder. 
Nu ook leverbaar de derde herziene druk 
van het boek 20 jaar Caro1ine. 260 pagi
nals vol sensatie, avontuur rondom dit 
rbemruchtige station. Het boek is geschre
ven door Tom de Munck, Hans Knot, Karel 
Gerbers en Je11e Knot en kost f25,-- Te 
bestellen via gironummer 2929268 t.n.v. 
J.A; Knot te Groningen. 
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JINGLES & ·COMMERCIALS 
IN OKTOBER BEGINT VOOR DE HILVERSUMSE OMROE
PEN HET NIEUWE RADIOSEIZOEN. ZORG ERVOOR DAT 
JOUW RADIOSTATION OP DAT MOMENT MET EEN NIEUW, 
FRIS EN PROFESSIONEEL JINGLE-PAKKET VOOR DE DAG 
KOMT! 
LAAT HOREN WIE JE BENT, GEEF JEZELF. DIE ECHTE 
PROFESSIONELE SOUND! EN LAAT DAAROM JE JINGLES 
PRODUCEREN DOOR DE SPOTSHOP. WANT DE SPOTSHOP 
IS DE NATIONALE EN INTERNATIONALE PRODUCENTVAN 
BETAALBARE, PROFESSIONELE JINGLES EN COMMER
CIALS! 

Natuurlijk, je moet helemaal zelf weten 
wat voor image je aan jouw station of aan 
jezelf wilt geven. Maar bedenk wel dat 
het de jingles zijn, die dat image bepalen! 
Je kunt blijven zitten met een oud jingle
pakket, dat e igenlijk allang vervangen 
had moeten worden. Je kunt tevreden 
zijn met datzelfde soundje, dat je óveral 
tegenkomt en waar iedereen zo lang
zamerhand genoeg van heeft. 
Maar je kunt je óók opstellen als een vak
man, als een echte radioman, die begrijpt 
hoe belangrijk het is om perfecte jingles 
te gebruiken. En een echte vakman is 
alleen maar tevreden met het allerbeste! 
DE SPOTSHOP maakt jingles en commer-

. cials voor de beste stations en de beste 

d.j.'s. Ijzersterke, krachtige, opvallende 
en doordringende jingles en commer
cials. Nieuw, fris en effectief! DE SPOT
SHOP produceert complete stations
pakketten (ook voor d.j.'s!) , losse d.j.
jingles en commercials, en dat alles in 
alle maten en soorten. En bovendien: 
betaalbaar voor iedere beurs. 

Wil je meer weten, over wat DE SPOT
SHOP voor je kan betekenen? Bel of 
schrijf, en je krijgt absoluut helemaal 
GRATIS EN VRIJBLIJVEND alle informa
tie toegestuurd. Je kunt bellen (24 uur per 
dag): 070 - 642.678 of schrijven: DE SPOT
SHOP, Postbus 66155, 2506 GD Den 
Haag. 

~POT~HOP 
~POT~HOP 
SPOTSHOP 

DE SPOTSHOP, VOOR PROFESSIONELE, 

BETAALBARE JINGLES &: COMMERCIALS 

MISSCHIEN WEL DE BESTE ..... 


