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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D 's je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week Je abonne
ment te verlengen. 

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

te ~oen, als je Freewave wilt blijven ont
vangen. 

Beste lezers, aan de vooravond van 
het nieuwe winterseizoen op de Neder- >< 

landse radio en tv, rolde nummer 102 
van Freewave in je brievenbus. Een win-' 
terseizoen waarin de omroepen weer zu1r 
len vechten om de hoogste kijkdichthei d 
en de beste luistercijfers. Behalve de, 
twee nieuwe B-omroepen, EO en VPRO, die " 
gaan gewoon door met het maken van de 
-voor velen- slechte programma's. Toch · 
is er een behoefte aan die programma's;" ' 
anders waren ze geen B-omroep geworden : ~ 
De tv-uitzendingen beginnen vanaf okto~ 
ber uren eerder en alle popprogramma' s " 
zullen rond ee~ uur of 6 worden uitge
zonden. Een uur waarop de meeste mensen .' 
net gaan eten. Omroepbonzen zeiden op 
de persconferenties bij hun winterpre
sentaties: "Het kijkgedrag is sterk aan 
het veranderen. Onderzoek heeft uitge- [ 
wezen dat de mensen steeds eerder de t v 
aanzetten voor verstrooi Ing". 
Als je het mij vraagt, zijn ze gewoon 
bang voor de konkurrentie van Sky Chan-. . /' 
nel en MusicBox. De tijd zal het leren. ' I t 

Voor deze Freewave heeft Jean Claude 
Tackaert enkele interessante artikelen 
geschreven over o.a. MusicBox, het 
tweede gedeelte van het derde deel van 
de Amerikaanse Sage "Informatie (of 
niet?)", de Freewetertjes en Canal 
Grande. Na TV-news lees je een korte 
geschiedenis over de vrije radio in 
Antwerpen van L. van der HOven dat 
wordt gevolgd door News-News. 

In "Rondje Regio" aandacht voor de 
lokale medianota van Breda, een artikel 
dat werd geschreven door Jac Zom. ' 
Van Breda naar Groningen met de "Kant
tekeningen" van eaul Jan de Haan die 
vertelt over d~ noodgedwongen stap teroug ' 
van de regionale omroep Radio Noord. 
Drie pagina's hebben ,we gereserveerd 
voor "Zee:zenders Nu" onder eindredaktie 
van Hans Knot. 

Verder besteden we aandacht aan een 
onderzoek van buro Intomart over de 
kijk- en luisterbehoeften in Nederland 
en het Raäio&TV Logboek behandelt de 
periode van 9 augustus t/m 12 september. ct 

Veel leesplezier. Ton van Draanen. 
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MUSIC BOX EN HOE STAAT HET MET BELGIE? 
Met veel bravour, maar vooral met 

een agressieve verkoopcampagne, werd in 
Londen een Europees televisiekanàal op
gestart dat speciaal gericht is op de 
West Europese jeugd van 15 tot 25 jaar. 
Music Box staat vanaf haar start reeds 
garant voor 16 uur videocl ips per dag. 
Onder de genodigden waren de bazen van 
ThornEMI, Virgin Records en Yorkshire 
Te1evision, ~ bedrijven die in hun laat
ste jaarverslagen elkaar naar de kroon , 
staken wat betreft de winstcijfers en 

. elkaar gevonden hebben in het plan om 
de jeugd van Madrid tot Helsinki te ver
slaven aan het fenomeen Music Box. 
Als het van hen afhangt, en ze hebben er 
vast heel veel geld voor over, dan zul
len ze begin 1985 bijna 4 miljoen abon
nees hebben. In die prognose rekenen ze 
echter reeds op 1 miljoen Belgische kij
kers, zij het dan met een sterretje naast 
Be1gium. Dat sterretje betekent: subject 
to governmenta1 approva1, want in Bel
gië is er op het beleidsvlak nog geen be
sl issing genomen over kabeltelevisie die 
via de satelliet wordt aangeboden. 
De programma's voor Music Box worden op
genomen in een studio in Londen en daar
na via hetsatel1 ietgrondstation in de 
dokken van de Londense haven verstuurd 
naar de Europese ~atell iet ECS-1 van 
Eutelsat. Elk kabeldistributiebedrijf in 
Europa kan via een satell ietschotel die 
programma's dan ontvangen en doorgeven 
aan zijn abonnees. Hetzelfde systeem dus 
als voor Sky Televi$ion, waarvan Music 
Box trouwens een afspl itsing is. Sky 
Channel is in februari van start gegaan 
en bereikt 1,3 miljoen t.v. toestellen 
in Europa. Daarvan zijn er maar 100.000 
in Engeland, waar de 'kabeldistributie 
nog in kinderschoenen staat. Maar in 
Nederland ontvangen reeds 750.000 toe
stellen het programma. 
Het grootste probleem van Music Box is 
uiteraard om 1n de dlverse landen op de 
kabel te geraken. De programma's worden 
gratis aan de kabeldistributiebedrijven 
aangeboden, maar die krijgen dan ook geen 
deel van de reklame inkomsten. Ze kunnen 
met het programma enkel hun aanbod in
teressanter maken. In Engeland 1 igt dit 
evenwel anders dan in België of Neder-
1and.De Britse distributiemaatschap
pijen zijn privé ondernemingen en een 
groter aanbod moet de kijker verleiden 
om abonnee te worden. 
In Nederl~nd zijn de gemeentebesturen 
verantwoordelijk voor de kabeldistribu
tie, zodat daar de situatie is ontstaan 
dat b.v. Leeuwarden, Groningen, Zwolle, 
Almelo, Rhenen , Zutphen en straks ook 

Eindhoven wél Sky Channel verdelen maar 
dat alle andere gemeenten voorlopig wei
geren of omdat alle kanalen reeds bezet 
zijn of omdat ze er zelf oo~ iets aan 
willen verdienen en ze dus zelf een deel 
van de opbrengsten van Sky Channel willen. 
Voor België is marketingbaas Marcus Bick
nel1 van Music Box de gesprekspartner 
en hij blaast al vertwijfelend als hij 

de naam België 
hoort vallen. Want 

maar waarover het in we~en 
op de jeugd afgestemde re~la

in Europa te kunnen uitbaten. 
Per uur zouden 4 minuten reklame worden 
getoond op Mu~ic Box ~n per pakket van 
30 seconden zou dat 320 pond koiten. 
Maar, het tarief geldt slechts tot maart 
1985 wanneer men hoopt de reklame te kun
nen brengen voor meerdere miljoenen kij
kers. Er zijn nog maar voorlopige rege
lingen getroffen, b.v. de kwestie van 
de auteursrechten. Er bestaat een akkoord 
dat Music Box gedurende twee jaar alle 
videoclips en muzikale films mag uitzend
en en dat dan met terugwerkende kracht 
het tarief voor de auteursrechten zal 
worden bepaald. Aan krediet ontbreekt het 
niet, maar het zijn dan ook drie grote 
en invloedrijke bedrijven die hebben ge
investeerd en die ook niet zinnens zijn 
zic~ te vergissen. Dat met Thorn EMI en 
Virgin Records twee firma's betrokken 
zijn die zelf een groot deel van de pla
tenmarkt beheren en dus met Music Box 
een uitstekende promotiemedium voor ~un 
eigen produkties opzetten, lijkt in Eng
eland amper een punt van diskussie. 'El-
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ke platenfirma zal gel ijk behandeld wor
den' zo luidt toch wel de naieve u'itleg. 
Of dat Music Box de popmuziek in West 
Europa nog meer zal beinvloeden dan nu 
het geval is, dit ten nadele van eigen 
produkties? Die vraag wordt zelfs be
antwoord in het voordeel van Music Box, 
want deze zendt een Europese hitlijst 
uit en zal eventueel per land een apart 
programma gaan maken. Zoveel werd alles
zins duidelijk tijdens de lancering 
van het nieuwe kanaal, dat men niet zin
nens is om obstakels te dulden. Music 
Box is tegenhanger van het suksesrijke 
Amerikaanse Music Television MTV het 
eerste en voorlopig enige muziektelevi
siekanaal in Europa en werd daarom al 
voor de start uitgeroepen tot de beste 
in zijn soort. Het is nu te hopen dat 
het publiek daar ook zo over denkt. 

Jean Claude Tackaert. 

HENNY VRIENTEN MAAKT POP
PROGRAMMA VOOR NOS TV. 
Eind Januari 1985 gaat ex

Doe Maar bassist/zanger Henny 
Vrienten voor de NOS een ander-

half uur durend tv-programma 
over hedendaagse Nederlandse popmuziek 
presenteren. Vrienten is ook nauw betrok-

;i!p;~~ ~,;:~~~~:!::d::~rgIÖ( Ö j~ 
kregen. Het programma ~ ~ 
zal bestaan uit een documentaire van ' 45 ' 
minuten over moderne muziek in Nederland 
in het algemeen, gevolgd door een concert 
van ' verschillende "stromingen", zoals 
Mathilde ~anting~ De Drie Heren (de nieu
we groep van Joost Bel infante) en de 
Amsterdamse formatie Slauerhoff. Ook voor 
d~ VPRO is Henny het komende wintersei
zoen aktlef. Muziek van hem ,zal d~ korte 
1 eaders, di e ,de programma's a,an- en af-
kondigen oml ijsten. ' 
NEDERLAND EN DENEMARKEN NIET NAAR HET 
30-STE EUROVISIE SONGFESTIVAL. 

Het 30-ste Eurovisie Songfestival op 
4 mei 1985 in Zweden zal het voor het 
eerst in de geschiedenis zonder Nederland
se deelname moeten stellen, omdat op die 
dag in Nederland de gevallenen uit de 
Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Ook 
de televisie zal het evenement niet uit
zenden. 'Het Nationale songfestival komt 
ook te vervallen. De NOS had de Zweedse 
örganisatie gevraagd het festi~al te ver
zetten, maar dat bleek niet mogel ijk. 
Ook Denemarken zal aan het festival niet 
meedoen wegens dodenherdenking. 
GODFATHER KOMPLEET OP AVRO, TROS en VOO. 

De Nede~~andse tv ~aat volgend voor
jaar de totale Godfatherproduktie, met 
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Marlon Brando in de hoofdrol, uitzenden. 
Het pakket bestaatûit de twee speelfilms 
Godfather 1 en 2 en een negendelige serie. 
Het geheel zal in samenwerking door de 
AVRO, TROS en Veronica worden uitgezonden. 
Zoals de plannen nu 1 iggen b~gint de AVRO 
in februari met Godfather 1.. Eind maart 
komt de tweede film bij de TRÖS en vanaf 
1 april zenden AVRO, TROS en Veronica de 
negen delen van de serie samen uit. 
CDA Bl I JFT STAAN VOOR DERDE NET .. 

De CDA fraktie in de Tweede Kamer 
houdt vast aan de invoering van een der
de televisienet in Nederland in het jaar 
1986. De PVDA onderschrijft die wens maar 
de VVD is fel tegen invoering van een der
de net. Voor de NCRV radio berichtte min. 
Brinkman dat hij twijfelt aan een ver
ho~ing van 10 gulden van het lvister en 
kijkgeld. Volgens hem zou dit veel te 
weinig zijn om het derde net te kunnen 
financieren. Op een eventueel derde net 
zou ruimte gecreërd worden voor alle 
zendgemachtigden die geen leden hebben, 
dus: NOS, Teleac, IKON, Hu~. Verbond etc. 

GESCHIEDENIS VRIJE RADIO IN ANTWERPEN. 
1984 zal het jaar worden waarin de 

vrije radio hun lang verwachte vergunning 
zullen krijgen. Hieraan ging een roemrijke 
geschiedenis vooraf. We hebben even een 
overzicht gemaakt van wat er alleen al in 
Antwerpen gebeurde. Op 1 juni 1980 kwam 
,Radio Annick als eerste de lucht in op 
103 mHz, aanvankelijk met sporadische uit
zendingen, maar al snel met betere appara
tuur en een regelmatige programmering. 
Na de grote vakan~le volgde de grote ra
dioexplosie. Begin september startte Ra
dio Caprice te Berchem en enkele weken 
later het weekend-station Radio Benelux. 
In november ~olgden de progressieve radio 
Centraal, Radio Antwerp, City, Pelgrim 
en ook Antigoon.De laatste zou al snel 
de populairste Antwerpse Vrije Radio wor
den. In december richtten enkele Annick 
medewerkers, die de zaak professioneler 
aan wilden pakken, radio 2000 op. Namen 
als Peter van Dam e.a. stonden borg voor 
prima program~als. Het leek allemaal te 

,mooi om te blijven duren. Op 11 februari 
1981 kwam als een donderslag het bericht 

' dat Antwerp, City, Pelgrim en 2000 in be
slag waren genomen. De anderen staakten 
veiligheidshalve ~unuitzendingen. Nog 
diezelfde avond werd in een met spoed ge
organiseerde vergadering besloten dat 8 
stations solidair een gezamenlijk 24 uurs 
programma zouden gaan ,brengen onder de 
naam Radio Groenplaats. Die naam werd ge-



kozen omdat daar een happening gepland 
werd waarop 5000 fans zich sol idair zou
den verklaren met de vrije radio's, maar 
t enslotte doorging op het Conscienceplein. 
Tijdens deze manifestatie ontstonden de 
plannen voor een nieuwe grote stadsradio. 
Nadat Antwerp, City en Pelgrim gezamenl ijk 
terugkwamen met een 24uurs programmering 
startte op 1 april 1981 de nieuwe radio 
Stad, met medewerkers van Annick, Caprice 
en 2000. Enkele 
dagen nadat An
nick zijn eerste 
verjaardag vier- ____ ~~J~~ 
de werd het station in beslag genomen. 
Nog dezelfde avond zond men weer. De zen
der werd geleend van Benelux, die later 
als Radio Bravo een spectaculaire come
back zou maken. 
In maart 1982 startte Radio Annick met een 
nieuwe programmering, nieuwe deejays en 
vanuit een nieuwe studio. Een week later 
kwam Maeva lokaal in de lucht met gedeel
tel ijke programma's uit Brussel en gedeel
tel ijke programma's 1 ive lokaal, verzorgd 
door medewerkers van radio Brabo. Maar 
deze zender was geen lang leven beschoren. 
Ook Radio Seven had, zij het maar kort, 
een relais zender in gebruik en waren 
Peter Koelewijn en Tony Berk ook te horen 
in Antwerpen. Op 1 juni 1982 werd voor 
het eerst gestart , met reklameboodschap
pen. Weer was radio Annick de eerste die 
hier mee startte. Na de vakantie volgden 
nog andere nieuwe stations: SIS Antwerp
en,FM 2000 en European University Radio. 
Radio Mercator verhuisde van de 1 inker 
naar de rechteroever en begin oktober 

startte radio Ekspres vanaf het Antwerp
se Torengebouw. Namen als Peter van Dam 
en Luk van Kapellen verrieden al dadel ijk 
een professionele aanpak. Toen Arcan ra
dio startte, noemde deze zich meteen het 
station voor Vlaanderen en Nederland. 
Paul van Delft, bekend van Atlantis in 
Rotterdam, kwam naar België en via Radio 
Antwerp konden we genieten van de stem
men van Kas van lersel en Sebastiaan Pe
ters. Na e~kele weken ging dit station 
echter non-stop uitzenden. Momenteel zijn 
in Antwerpen een 30 tal goede en minder 
goede stations zich aan It verdringen op 
de FM schaal tussen de 100 en 108 Mhz. 
Het frekwentieplan, dat zo goed als klaar 
is, voorziet dan ook dat gemiddeld drie · 
zenders 1 golflengte zullen moeten delen; 
tenminste als alle zenders de jaarl ijkse 
hoge sommen van ongeveer Bfr. 90.000 aan 
auteursrechten, Bfr. 9600 aan vergunnings
recht en Bfr. 30.000 aan keuringrecht 
willen betalen, iets wat sterk te betwij
felen valt. Inmiddels worden wekelijks 
nog zenders in beslag genomen en kreeg 
Antigoon tijdens een recent proces een 
veroordel ing van Bfr. 350.000. Je zou 
bijna beter vanaf zee kunnen gaan uit-
zenden! L. van der Hoven. 

~® Cl ~[§~® Cl ~I] 
KOSTEN STOORZENDERS RUSLAN~ 

Bijna 500 miljoen gulden geeft Rusland 
jaarl ijks uit voor de 3000 stoorzenders, 
die met aktief heeft voor het storen van 
de Westerse zenders Liberty Radio, Free 
Europe en The Voice of America en tevens 

Programmaleider Piet Keizer aan het werk in de studio van Radio Antigoon (foto:TvD). 
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voor het storen van de programma's van 
Radio Peking in de Russische taal. Deze 
laatste zendt zelfs 17 uur per dag uit in 
het Russische. 
SYRIE WEER TE BELUISTEREN VIA KORTE GOL~ 

Sinds kort is de Syrian Broadcasting 
and TV Organisation weer te beluisteren 
via de korte golf. Het station is lange 
tijd uit de lucht geweest. Voorlopig wor
den de binnenlandse · programma's overgeno
men via de 12.085 kHz. Ze zijn te beluis
teren tussen 09.00 en 18.00 U.T.C. 
NIEUWE KORTE GOLF ZENDERS TANZANIA. 

De stem van Tanzania krijgt twee nieu
we kortegolfzender. De eerste zal met een 
vermogen van 20 kW gaan werken en eind 
dit jaar, op een nader te bepalen golf-

. lengte, in gebruik worden genomen. De 
tweede zal waarschijnlijk een vermogen 
van 60 kW krijgen en volgend jaar worden 
aangekocht. Beide zenders vervangen het 
oude park, dat zo oud is dat er geen re
serveonderdelen meer voor te krijgen zijn. 
TWEEDE TELEVISIENET IN IRAN. 

De Iraniërs kunnen sinds kort een keu
ze maken uit twee televisienetten. Hoewel 
het de vraag is öf iedereen kan kijken 
want 'de zender heeft slechts een vermogen 
van 50 Watt. 
NIEUW OHROEPCENTRUM BELGRADO. 

De Internationale Service van de Joe-
' goslavis~he Staatsomroep heeft groen licht 
gekregen voorde bouw van ~en geheel nieuw 
omroepcéntrumvoor haar dienst. Het ligt 
in de bedoeling het nleu~e centrum in de 
loop van 1990 in gebruik te nemen. 
RAD 10 ALBAN I E WORDT GESTOORD. 

De laatste maanden worden regelmatig 
de programma's van Radio Albanië gestoord 
maar de stoorzender staat ~iet, zoals mis
sch i en verwacht, i n Rus 1 and maa rin één 
van de andere Oostbloklanden. 
FRANKRIJK GEEFT STEUN AAN ZAl RE. 

Het Afrikaarise land ZaT~e heeft uit
gebreide steun gekregen van de Franse re
gering. Deze laatste steunt financieel de 
bouw van 14 FM zenders, die over het ge~ 
hele land zullen Worden verspreid. 
PANA V IA SATELL IET. 

De Pan African New A~ency (PANA) zal 
gaan uitbreiden. De vijf nieuwsagentschap
pen, die de PANA in Afrika heeft, waren 
tot nu toe . verbonden met elkaar per land
lijn. Nuz~l een speciaal satellietkanaal 
in gebruik worden genomen. De kosten worden 
gefina~cieerd door de OAU_ de organisatie 
van Afrikaanse Staten en Arabische olie
landen. 
KENIA MET NOG EEN TELEVISIEKANAAL. 

Bij de regering van het Afrikaanse 
Ke ;l;a 1 igt momenteel een verzoek van de 
andere kant ~an .de Oceaan. Een Amerikaanse 
televisiemaatschappij wil in het land een 
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televisiestation oprichten naast de twee 
bestaande staatsnetten. Men wil op niet
commerciële basis gaan werken voor hoofd
zakelijk de plattelandsbewoners. Een groot 
deel van de programma's zal worden gevuld 
door religieuse organisaties. 
ZUID AFRIKA WIL SATELLIE~ 

De SABC (South African Broadcasting 
Society) onderzoekt momenteel de mogelijk
heden tot het in gebruik nemen van enkele 
satellietkanalen. Dit voor de uitzending 
van programma's via televisie voor de af
gelegen gebieden. Tevens werd onlangs 
een proef gestart met Video Text en spoe
zullen ook testen beginnen met Teletext. 

Paul Hansen en Jel le Knot. 

RONDJE REGIO 
LOKALE MEDIANOTA BREDA. 

Op 31 december 1983 verzorgde de 
Bredase Radio en Televisie Stichting 
(BRTS) haar laatste experimentele uitzen
ding. Daarna is het stil geworden rondom 
de BRTS. Het wachten was namel ijk op de 
lokale medianota op basis waarvan een 
meer definitieve struktuur dient te wor-
den uitgestippeld. Zoals het veela.l met 
nota's en commissies gaat: het duurt al
lemaal zeer lang. Té l~ng wat de BRTS 
betrof die in juni haar ongenoegen daar
over via een groot artikel in het dag
blad "De Stem" uitte. Dit artikel was er 
mede oorzaak van dat na de zomervakanties 
de nota eindel ijk klaar was . . 

Op donderdag 30 augustus 1984 werd hij 
aangeboden aan de Bredase wethouder van 
o.a. lokale omroepzaken, de heer Jan van 
Asseldonk. 
WAT .STAAT ER NU A~LEMAAL IN DEZE NOTA? 

Allereerst de t itel: "Roept Breda om 
een 1 o ka· 1 e omroep?" De vraag wordt inde 
nota bevestigend beantwoord. Dit omdat 
een lokale omroep een instrument is dat 
kan bijdragen tot grotere betrokkenheid 
van butgers bij het stedelijk maatschap
pel ijk leven in zijn vele facetten. 
De lokale omroep is -aldus de Bredase 
nota- een nie~w medium en een aanvul 1 ing 
op de bestaande media. Vervolgens wordt 
gesteld dat in Breda één lokale omroep 
(paraplu-funkti~) ~ou ' mo~ten opereren. 
Een lokale omroep die bovendien represen
tatief en onafhankelijk zou moeten zijn. 
Invloed van de overheid op het bestuur 
en de programma's is m.a.w. uit den boze! 

Interessant is het onderdeel waarin 
wordt gesteld dat lokale omroep wel af
hankelijk is van vrijwilgers; maar een 
beroepsmatige begeleiding (b.v 2 profes
sionele krachten) onontbeerlijk is. 
Slechts door die beroepsmatige begeleiding 
kunnen voldoende waarborgen worden ge-



creeërd voor kwal iteit en kontinuiteit in 
de programmais. De nota over de lokale 
omroep in Breda stelt eveneens dat met 
de radioprogrammals -gezien de ervaring 
en technische mogel ijkheden- in defini
tieve vorm moet worden gestart. 
Tevens beveelt men radiouitzendingen via 
(ook) de ether aan (dus naast het kabel
net een eigen radiozender). 

De lokale tv dient de eerstkomende 3 
jaar meer experimenteel te worden aange
pakt. Dit vanwege de financiële konse
kwenties, de relatief weinig tv-ervaring 
en de technische beperktheden. 
(Casema Breda heeft geen tv-kanaal over 
en is verouderd). 

Een aspekt wat meer in andere lokale 
medianotals 

Een aspekt wat men in andere lokale 
medianotals niet terugvindt, maar in de 
Bredase wel is de aanbevel ing dat gelden 
van de regionale omroep (West) Brabant 
ook voor de lokale omroep moeten worden 
gebruikt. Daarbij denkt men vooral aan 
ondersteuning en opleidingen.~ ___ _ 
Zoals ik reeds eerder 
heb opgemerkt, valt 
of staat lokale om
roep met de finan
ciering. Aanvanke-
1 ijk was de Bredase 
kommissie geporteerd 
voor een opslag via 
het kabelnetabonnement. 
Door recente uitspraken 
van de Hoge Raad is dat 
evenwel niet meer mogelijk. De nota stelt 
dan ook dat gemeentel ijke subsidies de 
belangrijkste financJeringsbron moet zijn. 

Voor de eerstkomende 3 jaar word~ ge
dacht aan f 100.000,- per jaar, waarvan 
een belahgrijk gedeelte dus via gemeente-
1 ijke subsidie gefinancierd zou moeten 
worden. Tenslotte spreekt de Bredase nota 
zich uit over de plaats van de BRTS. 
Gezien de binnen deze organisatie reeds 
opgedane ervaring zou de BRTS volgens de 
commissie de eerste gegadigde moeten zijn. 
Er moet dus worden voortgebouwd op de 
BRTS, met inachtneming van een aantal 
noodzakel ijke aanpassingen (wijzigingen 
in de struktuur, samenstelling en kwal i
teit van de programmais). Tot zover de 
inhoud van deze korte standpuntennota. 

De vré3ag is nu: "HOE VERDER?" 
Op 3 september heeft de BRTS stichtings
raad (representatief algemeen bestuur) 
zich met de inhoud van de nota akkoord 
verklaard. Aan het college van B&W is 
vervolgens verzocht grote aandacht te 
besteden ~an de hoogte van d~ eventueel 
te verstrekken subsidie. Het standpunt 
van de BRTS is dat men slechts definitief 

van start gaat als er een verantwoorde 
financiële b~sis is. Experimentele subsi
dies van b.v 15 á 20.000 gulden worden 
principieel afgewezen. Het eerste woord 
is nu aan het Bredase college van B&W. 
Slechts wanneer dit college met een finan
cieel gezond voorstel komt zal de BRTS 
daarop ingaan. Anders wordt er definitief 
een punt achter gezet hetgeen opheffing 
van de stichting BRTS inhoudt. 

Binnen de BRTS is een speciale kommis
sie nu bezig met een financieel dekkings
plan waarbij de personeelskosten centraal 
staan. Bovendien wordt hard gewerkt aan 
een konsept programmastatuut. 

Wanneer alles positief verloopt zal 
eind november 1984 de definitieve bes11s
sing in de Bredase gemeenteraad vallen. 
Pas daarna gaat de BRTS definitief werken 
aan de voorbereidingen van de programmais. 
Naar verwachting zouden die dan medio ' 85 
in daadwerkel ijke definitieve lokale Breda
se uitzendingen kunnen resulteren. 
Wij houden ju11 ie op de hoogte! 

Jac Zom. 
P.S. De nota "Roept Breda om een lokale 
omroep?" is verkrijgbaar bij de afdeling 
culturele zaken van de gemeente Breda, 
de heer Cor Bolwerk. Tel.: 076-242188. 

.' sen Rad io 
en een omroep. 

\.Je 1 die om-
1D)fA\~ roep i s de 

~~ ~ AVRO en . het 
m,n~~....Jh doe 1 i s om 
U~~ te streven 

naar een 10-
kaa 1 rad i 05 ta-

tion in Rotterdam. 
Atlantis kan een beroep doen op de kennis 
en erva~ing van de AVRO bij het aanvragen 
van een zendmachtiging. In een later sta
dium zal ook programmatische steun worden 
geleverd. De AVRO is het samenwerkings- . 
verband aan gegaan omdat Atlantis net als 
de AVRO ongebonden en onafhanke1 ijk is. 
NOS RADIO SLANKT A~ 

Bij de NOS radio gaan vanwege de for
se bezuinigingen een aantal programma's 
verdwijnen of worden ingekort of samen 
gevóegd. Ook het ~urbedrag dat de omroep
en krijgen voor radioprogramma's wordt 
verlaagd van f2135,-- naar f1862,--. 
De zendtijd van de radionieuwsdienst ANP 
loopt, zoals eerder gemeld, met 27 minut
en per dag terug en de serie Promenocon
certen stopt. Het internationale Jazz~ 
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festival Amsterdam zal vrijwel zeker ver
dwijnen en het sport programma Langs de 
Lijn zal zich meer moeten richten op de 
grotere sportevenementen, die niet ver 
van huis plaats vinden. 
TV REKLAME IN AMER-I KA NU ONBEPERKT. 

De amerikaanse televisiestations kun
nen in de toekomst net zoveel reklame uit
zenden als ze zelf willen . . In principe 
kunnen ze nu hun hele zendtijd er mee 
vullen terwijl tot nu toe men gebonden 
was aan een maximum van 16 minuten per uur. 
VRIJE FREQUENTIES MIDDENGOLF NOGMAAL~ 

Reeds in Freewave 99 heb ik gerea
geerd op mogelijke vrije frequenties op 
de middengolf die eventueel gebruikt kun
nen worden door zeezenders. Om dit na te 
gaan heb ik gebruik gemaakt van een Satel
lit 3400 met een draadantenne van slechts ' 
8 meter. Zowel overdag, IS avonds als 
·s nachts heb ik de middengolflafge
fietst l en ben tot het volgende resultaat 
gekomen: 317 meter/945 kHz, 306 meter/ 
982 kHz, 254 meter/1179 kHz, 232 meter/ 
1287 kHz, 192 meter/1562 kHz en 187 meter 
1610 kHz. Dit zijn ze dus en verder wil 
ik opmerken dat volgens mij een zendver
mogen van 50 kW noodzakel ijk is. Of de 
819 kHz een te gebruiken frequentie is 
ben ik niet zeker. Hier, waar ik woon, 
lijkt de frequentie vrij te zijn, maar 
zover mij bekend maken zowel de opvolger 
van Rad i 0 Andorra als Rad i 0 Nova u i t 
Ierland gebruik van deze frequentie~ 

Patriek Bekaert. 
ANDRl IN SPANJE OP RAD 10. 

André van Duin is sinds kort wekel ijks 
op zondagmiddag te beluisteren met een 
programma via Radio Benidorm. Dit sta
tion is bestemd voor de Nederlandsevakan
tiegangers en de overwinteraars. Het pro
g ranvna is gevu 1 d me t muz i ek en gekke type
tjes. Het wordt door van Duin in zijn 
huisstudio opgenomen. 
HET BELUISTEREN VAN RADIO IN VS ANNO 1983. 

Recente gegevens uit Amerika geven 
aan dat er inmiddels meer dan 11000 radio
stations in het landzijn~ De gemiddelde 
beluistering per inwoner van het land van 
Uncle Sam lag vorig jaar op 3,5 uur per 
dag. 
DENHARK RADIO IN DE AANVAL. 

Denmark Radio ziet na enige maanden 
van concurreren tegen de kleine lokale 
zenders in,dat het tijd wordt om groots 
terug te slaan. Men heeft vele luister
aars verloren aan de populaire kleine 
stations. Het station Voice in de hoofd
stad Kopenhagen heeft gemiddeld per dag 
70.000 luisteraars en dat is ·er nog maar 
é~n van de vele. Denmark Radio heeft 
nu besloten 24 uur per dag uit te zenden 
en voor Kopenhagen is een nieuw station 
8 

opgericht: K~benhavns radio, dat uit
zendt via 96,5 Mhz. Men hoopt, mede via 
een uitgebreide huis aan huis foldercam
pagn~- op deze manier weer wat luister
aars terug te winnen. P. Hansen. 
PROBLEMEN IN ZWEEDSE NARRADIO. 

Eén van de Närradiostation in het 
Zweedse Stockholm heeft toegegeven geld 
te hebben gekregen van Ghadaffi. Het be
treft Arabic Community Radio. Het geld 
kwam binnen via het Lybian People Buro 
in 1981 en het bedrag was $ 45.000. Er 
is nu sprake van het intrekken van de 
vergunning Ivan het station door het 
Zweedse buro voor Närradio. 

RADIO NOORD NOODGEDWONGEN STAP TERUG. 
In Freewave 92, januari 1984, be

riéhtte ik over Ihet inpas exmperiment l 

van de regiozenders in een landelijk net, 
toen door NCRV en KRO omgedoopt tot Ra
dio 1. Het is nu bijha oktober 1984 en 
dit inpassen wordt werkelijkheid in ok
tober 1985. Let wel: inpassen bij de 
landelijke zender Radio lof wordt het 
111; I of III niet zo belangrijk, belang
rijk i~ echter wel het feit dat hierdoor 
het profiel van Radio Noord, dat in de 
afgelopen jaren in hoge mate is bepaald 
door de hele zaterdag uit te zenden, zal 
verbleken. Im~ers, zo meldde ik in de 

~
anttekening: Radio Noord had alle t§. \\ .. zendt .ijduitbreiding geinvesteerd 

in de hele zaterdag. Zeer ver-
~ standig, omdat op deze manier 
NOORD een rad iostat ion zich op zin 

best kan presenteren. Twee oorzaken zIJn 
er met ingang van oktober die er toe zul
len bijdragen dat de aanhef van dit arti
kel een juiste aanhef zal zijn. · 
1: vanaf oktober 1984 zal Radio Noord el
ke dag v~n 7.30-8.00; 12.00-13.00 uur en 
18.00 tot 18.30 uur in de lucht zijn. Tot 
nu toe was ·dat 12.30 tot 13.00 uur en 
18.00 tot 18 .. 30 uur. Op de zaterdag was 
men tot nu toe in de lucht van 9.00 tot 
18.00 uur. Vanaf oktober zal men zater
dagsmiddags niet meer te beluisteren zijn. 

'Met andere woorden, de zorgvuldig opge
bouwde zaterdag wordt letterlijk door 
midden geknipt om de weekuitzendtijden 
te kunnen vullen daar er in de totale 
zendtijd geen verandering komt. 
2: Tot oktober 1985 dient de zender van 



Radio Noord op 90.6 Mhz; Radio Noord, 
met als opvulling Hilversum 3 buiten de 
radio Noord zendtijd. Vanaf oktober 1985 
zal Radio Noord enkele malen per dag in 
mogen breken op de landel ijke zender. 
Dit betekent een totale beeldverschuiving. 
De situatie voorheen gaf uitzicht op het 
uitbouwen van eigen imago, na september 
J985 zal radio Noord op moeten passen 
dat ze niet onder gaat in het landelijke 
net. Met andere woorden: het wordt een 
'underdog positie'. 
In de ons omringende landen groeit radio 
mee met nieuwe inzichten, behoeften en 
mogelijkheden op radiogebied. In Neder
land gaan we met reuze schreden terug 
in de tijd. De omroepwet biedt geen enkel 
perspectief op echte uitbouw van de re
gióradio; het is in feite inleveren ge
blazen. Lokale radio is een onbereikbare 
droom als je ziet hoe groepen, die zich 
hiervoor inzetten met experimentele uit
zendingen voor een aantal malen per jaar 
op de kabel de mist in worden gestuurd. 
In Groningen experimenteert 'O.O.G.' op 
de kabel. Let wel: Radio op de kabeltele
visie, met als 'plaatje' een testbeeld. 
Op de kabel radio is O.O.G. niet te vinden. 
Al dit gerommel is 'echt gericht' met het 
'O.O.G. op Morgen.' Regio Radio met de 
rug tegen de muur, lokale radio op een 
zijspoor, Privé r.adio een vies woord! 
Immers, privé radio op een gezond funda
ment opgebouwd zonder ingewikkelde stich-
ting struktuur maar wel een goed bedrijfs~ 
beleid met inkomsten uit reklame zit er 
helemaal niet in. Geen wonder dat in vele 
Nederlandse steden gezond denkende zake-
1 ijk ingestelde mensen een radio station 
beginnen en binnen enkele weken een gi
gantische luisterschare opbouwen. luiste
raars, die duidelijk zijn uitgekeken op 
de tk~entjebrij' welke ze uit Hilversum 
voorgeschoteld krijgen. In Rotterdam was 
dat b.v. Radio Atlantis en in Amsterdam 
Radio Unique. Het is voor iedereen duide
lijk dat er voor deze zenders binnen de 
Nederlandse wetgeving geen plaats is en 
dat het begrijpel ijk en zelfs terecht is 
dat ze in beslag genomen worden of werden. 
Dit alles natuurlijk als je de wet let
terlijk volgt en toepast zoals het behoort 
in een democratie. Onbegrijpe1 ijk is het 
echter dat de ogen gesloten worden voor 
de populariteit van deze, zenders en er 

'geen opening in de wetgeving is om ze éeri 
sta t us te geven. Wel geven we op grond 
van ge t allen een B status aan omroepen als 
de V. P.R.O. en E.O., die in totaal niet 
in staa t zijn he t grote deel van de luis
teraa r s te boei en . Betalen in de vorm van 
luisterbi j dragen moeten we wel. Het is 
dus s likken of stikken. Ook in Groningen 

waren of zIJn er van die vindingrijke 
personen. ~P 1 augustus begon de G.R.O., 
de Groninger Radio Omroep, met uitzendin
gen op 93.5 mHz, gedu
rende de vijf werkda
gen van 7 tot 18 uur . . 
Bron van inkomsten: 
reklame. En een pub1 i
citeit dat de G.R.O. 
kreeg: grote artikelen 
in het Nieuwsblad van 
het Noorden, reporta
ges op Radio Noord. 
Als iets of iemand je 
in de weg komt, kun je 

gronlnler 
radio 
oillroep 

twee dj ngen doen:' dood- p ' b 2620 
. . f h ' f· ost us zw I J gen 0 et g ra 1 n 9704 CP Groningen ' 

prIJzen. Excuses voor 
deze boute omschrijving. Wel, lang duurde 
het projekt G.R.O niet. Op 17 augustus, 
's morgens om half 7, drong de gemeente
politie en de RCD het G.R.O-pand, geves
tigd in de Groningen binnenstad, binnen, 
terwijl de medewerkers niet aanwezig ~aren. 
Toen deze medewerkers kwamen, zat er een 
agent achter het mengpaneel. "Zu 11 en we 
maar beginnen?", grapte de wetsdienaar. 
Er werd begonnen, maar wél met het inla
den van de G. R. O-ï 'nboede 1. Afge lopen! 
Ook de G.R.O. is het in eerste instantie 
niet gelukt priveradio er door te krij
gen. Dit geldt ook voor Unique en alle 
andere stations, maar zo lang er maar 
steeds nieuwe G.R.O. 's en Unique's zul~ 
len opstaan zal eens de klucht die men 
·omroepwét' noemt weggefloten worden en 
terecht!. Paul Jan de Haan. 

BETAAL TELEVISIE DUITSLAND. 
In oktober 1985 zal voor de eerste 

maal in West Duitsland sprake zijn van be
taal televisie. Twee firmaJs zullen zich 
afzonderl ijk bezig houden met een kabel
projekt in MUnchen. Het betreft hier Tele 
Club van de firma Betafilm en die van Ula
film; De eerste heeftkontrakten afgeslo
ten met de filmmaatschappijen Columbia, 
EMI, 20th Century Fox en Warner. De laat
ste met Universal, Paramount en United Ar
tist/MGM. 
NEDERLANDERS BLIJ MET SKY CHANNEL. 

Twee derde van de 1,7 miljoen Neder
landse kijkers (negen steden waar Sky te 
ontvangen is) heeft hiervoor een vaste 

voorkeuzetoets g. ereser-g . ~ 
veerde Dat bI ijkt uit ~ ~ 
een onderzoek van Into- ~ ~ . 
mart in opdracht van A 
NOS en STER . Een 
kwart van de kijkers C H A N NEL 
"offe rde" daarvoor een andere zender op: 
voornamel ijk BBC, Duit s land 3 en België 
1 en 2. Sky Channel wordt vooral tussen 
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17 en 19 uur (4,5%) en tussen 23 en 1 uur 
(3,9%) redelijk bekeken. Volgens Intomart 
is de reden daarvan dat de Nederlandse 
zenders op ~ie momenten meestal niet uit
zenden. Maar Ook de populariteit van het 
programma "MusicBox" speelt een rol. 
Tussen 19 en 23 uur, als de Nederlandse 
zenders in de . lucht zijn, scoort Sky 
Channel slechts 2,2% tegen 19,3% voor 
Ned.l en 12,1% voor Ned.2. Als de kijk
resultaten worden omgerekend naar lande-
1 ijke getallen zou Sky Channel gemiddeld 
per kwartier tussen de 50.000 en 100.000 
kijkers trekken. Wanneer Sky Channel door 
alle kabelnetten zou worden verspreid en 
alle andere uitzendtijden gelijk blijven 
dan zou het tussen 17 en 1 uur hooguit 
kunnen rekenen op gemiddeld 200.000 kij ~ 

kers, tegenover 2,5 miljoen Nederl~nders 
die dan naar Ned.l en 2 kijken. . 

We starten deze aflevering met de 14e 
augustus, de dag dat we Black Monday her
denken ofwel de closedown van de meeste 
engelse zeezenders in 1967. Dit heb ik 
persoonlijk gedaan met het draaien van 
vele oude opnamen van Big L. Ik kwam 
toen tot de ontdekking dat de eerste 
uitzenddäg als officieel station voor 
Radio London niet, zoals zo vaak wordt 
gesteld, de 24e maar de 23e december 1964 
was. Pete Brady presenteerde toen samen 
met Paul Kaye de programma's, Vermeldens
waard omdat WRLI plannen heéftom de 24e 
december te starten, precies 20 jaar na 
de eerste start-zoals men zelf beweert
Bij Caroline stonden ze om 3 uur in de 
middag stil bij de closedown van de 
Engelse zeezenders, door 30 minui~n non
stop oude 60 l er jaren muziek te draaien. 
Jammer ·dat de zender zo af en toe een 
seconde uit de .ether verdween.Om half 6 
was in het noorden al weer ·interferentie 
op · het 319 signaal waardoor zowaar de 
521 meter veel beter was te ontvangen. 
Er zijn nu ook miss verkiezingen die 
regelmatig worden aangekondigd ,op Caro
linea Ze worden gehouden in badplaatsen 
en gesponserd door Hawain Tropic Tanner. 
Prrjs voor winnares een reis naar het 
tropische eiland en vele andere prijzen 
in goederen. Ook sponsort het merk een 
a.antal malen per dag 'the weatherflash 1

• 

John Lewis dus nu in het ochtendprogram
ma op Caroline en de line-up ziet er nu 
als volgt uit: 5-10 John Lewis, 10~15 
Simon Barett, 15-19 Stuart Vincent, 19-
22 uur Andy Johnson, 22-01 Edward King 
en 1-5 Grant Benson •. Juist! 24 uur per 
dag. En dan zijn er nog mensen die zeg-
10 . 

gen dat het slecht gaat met Carol ine. 
Of mensen die zeggen dat ze niet naar 
Carol ine luisteren omdat er helemaal " 
geen gouden ouden zijn te horen. 
15.8 Vanaf deze woensdag" ' ~ regelmatig aan
dacht voor het grote Europese ~oernee 
van Mike Oldfield, dit vooral in de 
avond- en nachtprogramma's. Grant Benson 
presenteerde trouwens vandaag ook de 
uren van Simon Barett en hij zal dan 
ook wel flink vermoeid zijn geweest na 
9 uur radio. Ook is er nu uitgebreide 
prom6tie te horen voor de top 500 in 
Nederlandse spotjes. leuk om te horen dat 
John lewis op Caroline 
de originele versie 
draaide van State of 
Independence van Jon 
en Vangel is. Nog geen 
10 minuten later draai 
de Holly Michaels op 
Laser de cover van 
Donna Summer, hetgeen 
andermaal betekent dat 
men goed naar elkaars programma luistert. 
Diezelfde 15e augustus was het omstreeks 
half drie in de middag plotseling weer 
stil vanaf de noordzee. De beide zenders 
op de Rode Ross en de enige zender op de 
Communicator waren uit de lucht. Om 5 uur ! 
kwam laatsgenoemde retour en om even voor 
7 in de avond de andere twee. Op geen 
van de stations werd een reden van de 
'off air' status gegeven. 17 augustus 
bleek weer eens de charme van de zeezen
ders. Op Caroline zou om 5 uur het nieuws 
komen met Jay Jackson maar aangezien 
Andy Johnson het met Jay nogal druk had 
aangaande vrouwelijk schoon ging het één 
en ander goed mis. Diezelfde dag was de 
BBC , televisie aan boord van de Ross Re:'" 
venge om opnamen te maken. Dezen waren 
diezelfde dag nog te zien in een tv pro-
gramma. Het programma handelde naast 
CarolJne over de middengolf/FM piraat 
Radio Jackie. Geruchten uit Engeland, dus 
let wel geruchten, maken melding van het 
fè i t dat Radi 0 Jacky eventuee I de twee
de zender op de Ross Revenge 'zal gaan ge
bruiken. Dit in verband mét de invoering 
van verzwaarde wetsregels ten aanzien 
van illegaal uitzenden vanaf land in En
geland. In een ander blad las ik nogal 
negatieve verhalen omtrent Mighty Joe 

~ •
' ;Young en andere 

~~~J.- ~ 0 :zaken. Er werd ge-
1,1_ ........... _ · ... _ .... -I!!i5=,suggereerd dat 
------.. --------~-- 'M i g h ty Joe noo i t ~~~~ . . 

aan boord zou ko~ 
men. Máár Joe zit ~u wel aan boord. Naast 
het radiovak heeft hij ook voor zender
technicus gestudeerd én houdt zich in de 
nachtel ijke uren bezig met het opvoeren 



van de Laserzender. Af en toe is hij ook 
te horen in de 'off-air-.hours ' . Overdag 
ging het op de 1ge augustus de zender 
voor kortere periodes uit de lucht. Dat 
was een geluk voor Holly Michaels, want 
die had nogal last van slaaptekort. 
Speciaal voor haar had de kok dan ook 
"Staying al ive juice" gemixed. 
David Lee Stone is, na een kort verbl ijf 
op de Communicato r , aan la nd gegaan. 
Ri ck Harris is daarom weer terug op 558 . 
20.8 Het popfestival in Wakefield, welke 
samenvalt met de uitzending van de Top 
500 op Caroline, krijgt nogal uitgebreide ' 
promotie op het station. Wordt dus duide
lijk voor betaald!! 22.8 Mochten we ein
delijk een goede modulatie horen op 558 
Ik denk dat de zender op een vermogen 
rond de 23 kW zat en de modulatie beter 
was dan ooit tevoren. Helaas voor korte 
duur want 23.8 was het zelfs zeer slecht 
te ontva~gen in het Noorden van Nederland 
en op Carol ine vroeg men in het nieuws 
dr ingend om recept ion reports voor de 
zender op 576 kHz. Stuur ook eens een op! 
24.8 Dat was meteen toch een opluchting 
vanmorgen. Zoals gebruikel ijk, na het 
opstaan, even een oor in de radio en zie 
daar eindelijk vol vermogen voor Laser en 
dus geen gestoor meer van de Duitse zen
der . De Roadshow van hetzelfde station 
loopt als een trein, dit weekend zijner 

••• ,. 

zelfs 6 optredens. Eén e rvan is gevuld 
met een zgn. 5Ul s nig ht, waa rbi j een uit
gebreide prijsvraag voor bezoekers met 
als hoofdprijs voor ee n weekend Parijs. 
Een andere roadshow is interessant daar 
op het feestterrein in Ashford tevens een 
poging wordt ondernomen om een were l d
record te vestigen middels het springen 
met een motor door een vuurketen. Zelfs 
hoorden we de afgelopen 24 uur d ive r se 
ma len reklame voor het 3 days concert 
in Wakefield, welke betaald ook gepro
moot werd op Caroline. 25.8 Drie dagen 
lang voor de 2e maal de All time top 500 
op Caroline. Ik moet stellen dat het de
ze keer veel beter klonk. Dit was meteen 
de eerste dag al raak met vele oude jing
les maar jammer was dat de ontvangs t in 
het noorden .de eerste dag nogal te wen
sen overl iet. Trouwens voor die die ge
intressee rd zijn in de lijst van de top 
500 is het sturen van een aan jezelf ge
adresseerde en gefrankeerde enveloppe vol
doende. (postbus 102 Groningen) . Op de 2e 
dag de verrassing: Good old Chrispian of
wel Jay Jackson als vanouds weer in super
vorm op de radio IPlaying your favourite 
gramophone records o~er the Wireless l

• 

Uitstekend en tevens onbegrijpel ijk dat 
hij niet vaker Iwordt losgelaten l

. De top 
tracks was '/verschoven aangez i en de top 
500 pas om 9 uur in de avond eindigde. 

Carol ine deejay Grant Benson zoe kt i n de kaarten ba k naar een pl aat (fo t o : Jan Parent ) 
11 



Andy Johnson tekende voor de late presen
'tat i e. Leuk was het te horen dat na het 
nummer IA dav in life l van the Beatles 
een London jingle werd gedraaid en hele
maal fantastisch was het historische jing
leoverzicht voor het nummer 1 geluid. Ik 
denk dat Carol ine toch weer wat voormal i
ge luisteraars op deze manier heeft te
ruggewonnen, maar aan de andere kant is 
het erg jammer dat men nu niet doorgaat 
met deze vorm van radio: more chat en 
more jingles. I~ Middags was het, na an
derhalve dag alweer gebeurd met de 25 
kW van Laser. De zender klapte er rond 
half 3 uit om even later terug te keren 
op een lager vermogen. 28.8 Vandaag voor 
de 3e maal een telefoontje van één der 
lezers die zich afvroeg waar hij John Le
wis toch van kende: John werkte onder de 
naam John Moss in februari bij Laser en 
deed daar ondermeer de testuitzendingen 
onder de naam Stephen Bishop heb je hem 
voorheen gehoord op Caroline (eind 70 ler 
jaren). In de werelduitzendingen van de 
CBC" Canadian Broadcasting Company, is 
melding gemaakt van testuitzendingen via 
de 6565 kHz en wel voor programmals van 
de Voice of The Orient. Dit station zal, 
aldus de CBC, gaan funktioneren als con
current van 'Abe Nathanls Voice of Peace. 
Pau 1 Alexander, je weet we 1 één van de 
figuren achter de eerste periode van La
ser, is een boek aan het schrijven om
tren t de peri ke 1 en r'ond La se r en a 1 wa t 
fout is gegaan. Hij schijnt veel uit de 
school te kl~ppen. Vla allerlei tips is 
de Home Office in Engeland erachter geko
men dat Roger Perrey-medewerker bij BBC 
Radio 4 en BBCTV- zich op het verkeerde 
pad heefi begeven. Hij is inmiddels onder
vraagd aangaande zijn vermeende adviseurs
aktiviteiten van Laser. In Amerika, om 
precies te zijn Philadelphia, zal binnen 
kort James Ryan terecht moeten staan 
wegens opl ichting. Hij is beschuldigd van
het illegaal toeeigenen van gelden van de 
Carolineorganisatie. Deze gelden zouden 
destijds gebruikt moeten worden wegens 
het ronselen van adverteerders (zie voor ' 
uitgebreid verhaal het boek 20 Jaar Radio 
Caroline). 29.8 Veronica zit met de loka- , 
tie uitzendingen in VI issingen , bij het 
voormalige zendschip De Norderney. Er 
worden veel herinneringen opgehaald over 
het zeezender verleden. Dit omdat het 
a.s. vrijdag 10 jaar geleden is dat de 
wet tegen de zeezenders in Nederland van 
kracht werd. Jammer dat Veronica niet op 
de 31-ste vanuit VI ~s~ingen uitzendt, 
want wat is een mooiere lokatie dan het 
c~dc zendschip. Wat mij betreft een bete
re dan de Firató. 30.8 Andy Archer is 
weer terug op zijn oude stekje. Hij h~eft 
12 

County Radio verlaten en is weer in dienst 
getreden van Radio Drwell. 
Schijnbaar had hij een hoog salaris ge
vraagd, want door zijn komst hebben twee 
andere deejays ontslag gekregen. 
Bij Laser maken vooral Jessie Brandon en 
Charl ie Wolfe meer en meer opmerkingen, 
wel niet direkt, over het te lange ver
bI ijf aan boord. Inmiddels is Tony R'ivers 
voor een paar dagen verlof vertrokken. 
31.8 In het nieuws op Carol ine wordt Ra~ 
dio Veronica gefeliciteerd vanwege het 
succes na 10 Jaar van anti-zeezenderwet. 
Vandaag wordt ook bekend dat John Peel, 
ex London-BBC Radio Dne en BFBS, weke-
I ijks een programma zal gaan presenteren 
voor de VPRO radio op 3. Dit zal iedere 
woensdagavond gebeuren, I ive vanuit Lon
den. En ja de moeite van het melden is 
het waard: Caroline heeft besloten het 
oude jinglepakket van 1979 her in te voer
en en tevens uit te breiden. Op 2 septem
ber horen we, sinds lange tijd,Brian Al
len weer op 319 en de volgende dag was 
Laser gedurende enige middaguren off air. 
Het was andermaal een verrassing JayJack
son te mogen horen met een eigen pro
gramma (dit alleen voor de vroegopstaan
ders op zondag). Met ingang van vandaag 
is top tracks een top 40 I ijst geworden 
i.p.v. de 30 die het voorheen was. Van
daag pas in de krant van ~isteren geke-
,ken en er was maar één journal ist die een 
artikel schreef over 10 jaar wet. Henk 
Langerak schreef in het Algemeen Dagblad 
een historisch stukje, afgesloten met 
een fantastische conclussie omtrent het 
Veronicagebeuren. 3.9 Vandaag werd bekend 
dat Blake Williams definitief Caroline 
heeft verlaten daar hij té langopté 
veèl geld zat te wachten. Hij was zeer 
ontevreden op de leiding van het station. 
Het dagelijkse syndicate programma van 
WRLI, de engelse top 40, wordt nu defini
tief uitgezonden via XCRF en zal spoedig 
ook nog op andere stations worden uitge
zonden. Töny Allen, waar altijd lang naar 
wordt gezocht als iemand hem nodig heeft, 
heeft een tweede hands zaak geopend in 
het Ierse East Cork City. Hij doet tevens 
voice-over werk voor Ierse stations. 
5.9 In Belgi~ is andermaal een station 
van naam veranderd en zie daar een herop
leving (de hoeveelste??) van Radio Mi
Amigo. Het station heeft haar onderkomen 
gevonden in Duisburg bij Brussel en men 
kan ondermeer luisteren naar Ben van 
Praag, Ferry Eden en Stan Haag. Tot zover 
deze ' aflevering. "Zeezenders Nu" kwam tot 
stand mede dank zij tips van Douwe Dijk
stra, Paul Jan de Haan, Jack Duyzer, 

'Ate Harsta en Tom de Munck. 
Samenstelling: Hans Knot. 



WEIGERING BBC. 
De BBC had eerder geweigerd om de 

afgevaar~igede Les1 ie Turner tesamen met 
Phi1 ip Birch op het toneel te laten ver
schijnen. In een telegram aan het congres 
in Brighton deelde de direkteur generaal 
van de BBC, Hugh Greene, mee dat hij de 
aanwezigen veel succes wenste met de 
congresvoortgang, maar hij bevestigde te
vens de eerder genoemde ban met de woor
den' De BBC kan niet accepteren dat wel
ke onge1icenceerde radioorganisatie dan 
ook mee confereert over een discussie 
inzake radio gericht op Engelse luister~ 
aars. 
POLLS 

Ook kon de BBC het totaal niet waar
deren dat in de recentelijk uitgekomen 
polls de BBC geplaatst werd in een ge
zamenl ijke 1 ijn met Radio Luxemburg en 
de diverse zeezenders. 
TURNER WEL AANWEZIG. 

Inderdaad was Leslie Turner aanwezig 
in Brighton, maar ze verliet de conferen
tiezaal toen Philip 8irch het spreekge
stoelte beklom. Een deelnemer aan het 
congres suggeree~de later dat men een 
antwoord diende te sturen aan de BBC op 
het telegram met de strekking: 'Er is in 
Brighton genoeg zand waar sir Hughes 
zich in kan graven om zich te ergeren. 
MENING BRRA. 

Duidelijk moet zijn dat de British 
Radio and Retailers Ass. geen gel ijke 
mening had inzake de zeezenders als de 
BBC en de Postmaster General , want voor
al door de komst van de zeezenders was 
de handel in de transistor radio's sterk 
gestegen. Zo sterk zelfs dat op de nieu
wste radio's zelfs de golflengtes van 
London en Carol ine stonden vermeld. 
Luxemburg werd niet veel later hier ook 
aan toegevoegd. 
LUISTER- EN DEEJAYAKTIE. 

In een van zijn programma's vertelde 
deejay Earl Richmond dat hij de avond 
voor de u i tzend i ng' een k,l e i n onge 1 ukj e 
had gehad in de discotheek van de Ga1axy. 
Hij het ,opzoeken van een aangevraagde 
plaat van de Beatles had hij een te grote 
stapel platen opgepakt en daardoor zijn 
pols gekneusd. Tijdens het programma ver
telde hij tevens dat ~ijn arm nu in een 
stevig verband zat verpakt. Earl Rich
mond was altijd een gezell ige praten en 

Door Hans Knot 
vooral de huisvrouwen waardeerden zijn 
'talk to the people'. Als gevolg van zijn 
bovengenoemd verhaal kreeg hij liefst 
5.125 beterschapkaarten toegestuurd van 
het luistervolk van Radio London. 
KENNY EVERETT. 

In een interview in een engels blad 
was in jun i 196'6 het re 1 aas van Kenny 
Everett te horen. Hij vertelde ondermeer 
dat hij eens een auditietape naar de BBC 
had gestuurd maar deze terugkreeg met 
de opmerking dat het alleen maar idiote 
zaken bevatte en dat dezen zeker niet 
thuis hoorden op de BBC en dus sollici
teerde hij maar bij de zeezenders. 
Interviewer: ' Hoe lang ben je al te be
luisteren op de radio?' 
Kenny: ' We 1, in totaa 1 al 16 maanden, 
inclusief een onderbreking van 6 maanden 
bij RTL, we 1 ke zonder twi j fe 1 een groots 
stat ions is. ' 
I: Hoe zijn de faciliteiten aan boord 
van de Galaxy? 
K: De PTT brak alle communicatiekontakten 
met het schip in 1965 af. Zij informeer
den ons dat kontakt per radio niet ' 
langer mogelijk was en derhalve werd er 
een dagelijkse tendering ingesteld voor 
de nodige kontakten. Derhalve moeten we 
alle zaken, die anders per radiokontakt 
doorgaveri aan het kantoor, nu per brief 
via de tender doorgeven. Dit houdt in 
'dat ze met de tender naar de haven worden, 
gebracht, vervolgens naar het kantoor 
alwaar ze worden behandeld, hetgeen een 
stagnatie van telkens 48 uur inhoudt 
alvorens iets is afgehandeld. 

ELKE ZONDAG "" , "' ''' 
06.00 PETE BRADY SHOW 
07.30 HERAlD OF .TIUTH (godsdien. 

stige uitunding) 
•. 00 PUf BIADY SHOW 
Ot.OO EAIL R'CHMOND SHOW 
11.00 COLGATE REQUEST HOUI 
12.00 DAVE DENNIS SHOW 
U.JO RADIO lONDON BRIDES 
15.00 FABUlOUS FORTl 
11.00 KENNY EVERm SHOW 

' 20.00 THE WOILD TOMORIOW 
(godsdienstige uitz~nding) 

20:30 KENNY EVeam SHOW 
21.00 SLUITING. ,-
Op elk half wr (6.30. 7.30, 9.30, 9.30 
enz .) , Nieuws, Op elk heel uur (7 .00, 
B.OO 9,00, enz.), Weerbericht 

ELKE ·MAANDAG t/m , j'
ZATERDAG ,. :.:.~, '. .. , ,,' 

12.00 DAVE DENNIS SHOW 
15.00 TONY WINDSOl SHOW 
18.00 KENNY Evum SHOW 
20.00 THE WORLD fOMORROW 

(godsdienstige uitzending) 
20.30 I(ENNY EVERm SHOW 
21.00 SLUI1tNG. 

Op elk half uur (6.30. 7.30, 8.30, 9.30, 
enz.': Nieu.ws. Op elk h~1 UUI'(7.OQ, 
8.00, 9.00. en,.) :Weerberlcht. 

, . , ', I 

SPfCIAli: SHOWS ", 
Woen~aD 15,00·15.30 Bromley Half 
Hour ' 

" 

Donderdag 19.00-19.20 Cema Bingo 
Show. 

Vrijdag. 10.45-11.00 ,Call In At Cur
rys 

OUIQ PHE 8IADY 8REAI<FAST SHOW Zaterdag U .30-15.00· Reveille Sound· 
09.00 EARL IICHMOND SHOW off, 

De programmering van Radio London uit de 
Muziek Expres van juni 1966. 
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Kenny Everett in 1966. 
I: Hoe staat het met de bemanning? 
K: Momenteel bouwen ze nieuwe slaapver
blijven erbij, koken erg goed en ze blij
ven bij de deejays uit de buurt. De be
manning bestaat geheel uit Nederlanders 
en verzorgen alles tot in de puntjes, 
dit alles onder leiding van een uitstek
ende kapitein. Deze heeft wel een nauwe
re band met de radiostaf. 
I: Wat is h~t voordeel van Radio London 
t.a.v. de BBC? 
K: Het grote verschil is dat wij niet 
de teksten oplezen die een ander voor 
ons schrijft, maar gewoon menselijk onze 
verhalen brengen voor de microfoon. 
Het is alsof de luisteraar denkt dat ie
mand inderdaad tegen de luisteraar praat 
en niet zomaar in een leegte. Dit is dan 
ook echte radio, wat de luisteraar wil 
hetgeen duidelijk wordt als je de luis
tercijfers van ons station bekijkt. 
I: Wat zijn de ideeën van Radio London 
over de BBC. 
K: We zien het station besl ist niet als 
een konkurrent. Het is totaal anders, 
wij maken dus radio en ZIJ zIJn een 
soort van ...... , ik zal het maar niet 
zeggen. Nu, ja zij voorzien met hun pro
grarr.ma I sin een verschr j kke 1 i jke vorm 
van radiomaken. Dat ze zelfs nog nooit 
gedacht hebben aan het opzetten van een 
14 

17 Curzonstreet, London 
W-l, en je krijgt je shIrt 
per omgaande toegestuurd . 
Vergeet niet op te geven of 
je een smalI, medium of 
la!"ge shi rt wilt ++++++++++ 
Radio England probeert de 
Blg-L In alle8 te Imiteren 
om zo een graantje van het 
sukse8 mee te pikken . Zelf" 
de jingles en 8talioncalls 

rden vrijwel ongewijzigd 
overgenomen. Wonderful 
radIo London wordt dan 
Swing!ng radio En,land +++ . 
RadloL,ondon heeft In 8a..... 1--------.1 menwtlrking met Top Rank 

Volgens een resent onder- De meest originele dee-jay een eLP"Ce uitgebracht : the 
zoek heeft Blg-L ongeveer van great br. , Kenny Blg-L top ten album. Op de 
12 miljoen vaste luisteraars . Everett la met de Beatles plaat staan allerlei hits 
Het .ls daarmee het meest- mee op hun Amerikaanse zoals The last time, One-
beluisterde van de engelae toernee. Dagelijks seint hij two-three, enz. en verder 
piraten. Het heeft dan ook hef laatste nieuws en al- melodleen uit musicals zo _ . 
opCarollne na de sterkste lerlel Inside-Information als My fair lady . 
zende.r, 15 kilowatt ofwel rechtstreeks over naar De plaat is te verkrijgen bij 
'seventy-flve thouaand Radio Londons 'new~lreo- kantoor van radio l.ondon 
watts or Instant power'. +++ tor, Paul Kay .. Dit nieuws en biJ alle Top Rank dealeJ's . 
De voormalige radlo-caro- la dagelijks te horen In een De prlja ia I pound (f 10. -)+ 
IIne-man Tony Blackbum Is programma dat geeponao-
nu ook biJ blg-L terecht red wordt door de Basay 

JeUy Baby-mensen. Iedere 
avond van 7 . 30-8.00 uur. 

Norman St . John. ex-caro
IIne dec -jay , heen de Blg-L 
weer een nieuwe primeur 
gegeven . The Norman St . 
John -hl rthday -hook. Iedere 
IUlatenla r ·kan zijn naam. 
adres en geboortedatum 
naar het kantoor, 17 Curzon
atreet London W-I. sturen . 
Op zijn verjaardag krijgt hij 
dan een ooc)r alle dce-jay's 
«eslgneerde kaa rt toege
stuurd. en een persoonlijke 
gelukwens ovcr de radio. . 
Wat ze al niet ovèr héhben 
vuor de gunst van het pu
hliek. Ach wat leuk hè? + .. 

De Blg-L-T-ahlrts zijn ook 
nog steeds te verkrijgen. 
Ze zijn wit met In zwarte 
letters de tekst : I dlg 
B1G-L voor '66 . Voor ne
derlandse luisteraars is dc 

rijs f R, 50. Stilur dal he
naar Radio wndon, 

De uitzendingen op ht..o( ogen · 
blik. van 'a morgens 5. :10 
uur tol 's avonds, of licver 
's nachts 2. 00 : 
~ . 30-9 . 00 Breakfastshow 
met Tony Blàckbum 
9.00-12.00 Wlnaor- caRtle 
met Tie Dubbeljoe 
12.00-:1.00 Dave Dennl. 
8huw 
3.00-6. 00 Stewput met Er! 
Sluart 
6 . 00 -!I. 00 Kenny EVtlrett 
program 
9 . 00-12.00 Roman Emph'c 
rnet Marc Jtoman 
12 . 00 -2 . 00 London af ter 
mldnlght 
Om de 2 weken Kaal! dc dee 
ja}'s I week met 'lQlkantic' 
naar het vaste land . Een 
ander presenteert dan hun 
programma. Zijzoif tnodcn 
tijdens dlc week vaak op als 
prcsentator van allerlei 
evenementen. Bij\' . In de 
Big-L dlscolheque (TI' bij de 
Blg-L IIvonden In Londnn 
of in dc aatsen .... H 

Een artikel over Radio London uit een 
Hitweek van mei 1966. 

net van lokale radiostations is onbe
grijpelijk, er is genoeg ruimte op de 
FM band om 60 nieuwe stations op te star
ten. In plaats daarvan hebben ze slechts 
3 stations, Home, Light en Third Program
me. De meeste programma's die ze heden
tendage uitzenden zijn gel ijk als die 
programma's die voor de 2e wereldoorlog 
werden uitgezonden. 
24 UUR PER DAG. 

Eindelijk was het zover, het gebeur
de op de le juni 1966. Radio London be
sloot 24 uur per dag te gaan uitzenden. 
Vanaf deze datum werden er derhalve ook 
telkens 8 deejays aan boord geplaatst 
i .p.v. de gebruikelijke 5. 
UNITEDKINGDOM GOOD MUSIC STATION. 

In juni 1966 waren, zoals gemeld de 
onderhandelingen met Radio Ci~y, tén einde 
deze zender te laten overkopen door Radio 
London. Het lag in de bedoeling om deze 
zender te laten opereren onder de naam 
United Kingdom Good Music Station. Men 
was al zover met de onderhandel ingen dat 
al een programmaleider, in de persoon van 
Duncan Johnson, was aangesteld. Door de 
dubbele onderhandel ingen van Calvert wer~ 
den de onderhandel ingen met London eenzij
dig verbroken door Birch.(wordt vervolgd). 



· OCAKfeRlKAAHSE SAGe 
Door:JEAN [LAUDE TAO<AERT . 

Geen onderwerp léent zich beier voor 
het televisienieuws dan een gijzelingsdra
ma. Toen in Chicago een zwarte bende een 
bankoverval pleegde, in het nauw werd ge
dreven en gijzelaars maakte, stuurde NBC 
er een bekende zwarte journal ist op uit, 
volledig uitgerust met mi"krofoons en ka
mera's ~m de gijzeling te verslaan. De man 
bracht het zover dat hij mocht gaan onder
handelen tussen de politie en de gijze
laars, alles natuurl ijk live op antenne. 
Het was een zodanig goede show dat de ra~ 
tings van het station onmiddelijk naar ' 
boven schoten. 'Zulke gijzel ingsakties 
passen precies in het patroon van de tele
vis~e' aldus George Gebner, hoofd van de 
Annenberg School of CorT'ilIunications, 'ze 
passen zowel in de amusementshows als i n 
de nieuwsprogramma's. En tenslotte gaat 
he t er hem toch maar om het publiek uit 
zijn dagel ijkse sleur te halen, hem te 
vermaken, hem aan het beeld gekluisterd te 
houden' . 

Hoe ver is met bereid te gaan in deze 
zucht van sensatie? Neem busing: een over
heidsprogramma om blanke en zwarte school
kinderen meer te integreren door blanke 
kinderen naar zwarte scholen te vervoeren 
en omgekeerd. De tegenkantingen tegen dit 
projekt zijn nu zodanig groot dat dit 
spoedig een stille dood zal sterven. Da
genlang kreeg men immers beelden te zien 
van blanke schoolkinderen wiens bussen \1 

werden bekogeld met stenen of klemgereden 
door zwarte manifestanten en waarbij de 
pol itie ' de ene stormloop na de andere uit
~oerde op de manifestanten. Voeg daarbij 
de interviews met geschokte ouders en hun 
schreiende kinderen, en het hoeft geen 
betoog mee~ dat er geen zinni~ mens achter 
dit projekt wil gaan staan. Wat men er 
echter niet bij vertelt is dat dit de enige 
uitzondering was op meer dan 50 uitwisse
lingen, waarbij het nooit tot zulke inci
denten gekomen was. De tientallen steden 
waar de bussen vreedzaam de schoolkinderen 
over de rassenl ijnen transporteerden wa
ren echter nooit op de televisie te zien, 
ze werden zelfs nooit vermeld. Maar je 
kunt een vreedzaam transport dan ook moei
lijk als 'nieuws' gaan bestempelen. Beel
den van blanken en zwarten die vreedzaam 
naast elkaar zitten zijn niet dramatisch. 
Veel filmischer is de konfrontatie tussen 
blank en zwart~ een bus die met stenen 
bekogeld wordt, de witte helmen van de 
nationale garde. Dat is pas televisie, en 
alsda~rbij een lovenswaardig projekt 
sneuvelt is dat misschien wel jammer, maar, 

daar trekken ZIJ zich niets van aan. Einde 
probleem - Nieuw probleem en zo gaat dat 
door tot in de Eeuwigheid. Amen. 

De poging van de televisie om het nieuws 
amusanter te maken trekt niet alleen een 
groter publiek, maar heeft ook het effekt 
dat de kijker naar het nieuws kijkt alsof 
het amusement is. Toen vorig jaar d~ pre
sident van "een bank in Indiana gegijzeld 
werd kwam dagenlang het beeld van die man 
in beeld met een pistool tegen de slaap 
gedrukt. Een erg treffend beeld dat heel 
dramatisch overkomt en een goede logo 
vormt, waarbij men maar al te vaak ver
geet dat het hier om het leven van die 
persoon gaat. 

Ze nemen niet alleen een loopje met de 
wetten van de moraal, ze geven daaren
boven nog een vertekend beeld van de rea 
liteit. Neem nu 'I ifel ine', een wekel ijkse 
bijdrage in het ABC journaal waar het 
werk van één dokter telkens centraal 
staat. Het is waar gebeurd, maar sommige 
scenes zijn achteraf gerekonstrueerd. De 
personnages zijn echt, maar al hun han
del ingen zijn vooraf ingestudeerd: niets 
wordt aan het toeval overgelaten. De dok
ters worden geselekteerd volgens hun ui
terlijk, hun overdracht op de kamera, hu~ 
gezell ige prrvè-Ieven. De ziektegevallen 
op hun dramatische inpakt, hun overlevings
kansen. De gevallen die het niet halen 
ziet men niet. Een stem deelt mee dat 
'case 12' het niet gehaald heeft. Even 
stilte. Wat we zien zijn de ~uksessen: 
de vier uur oude baby die een zware ope
ratie te boven komt, het zwaar verbrande 
kind dat terug naar huis mag. Het geheel 
is omringd met melodramatische shots en 
religieus aandoende koorzangen. De dokters 
zijn helden, endat .moet wel in een pro-
g ramma waar de Amer i,can Med i ca I Assoc i a
tion als geldschieter optreedt. De pro
ducer geeft grif toe dat hij met een 
'confl iet of interest' te maken zou krij
gen indieri ie journal isten waren, 'm~ar 
dat zijn we niet. We zijn entertainers'. 

Dat het niet altijd zo moet tijn, ik 
zou haast zeggen gelukkig maar, zal wel 
blijken uit het vierde eh laatste hoofd-. 
stuk. .' . (wordt vervolgd) 
NOS ' TEVREDEN OVER OLYMPISCHE TV EN RADIO 

Gemiddeld Z.OI." anderhalf mi ljoen kij-
kers hebben in de twee weken van de Spe
lengekeken naar de programmals van de 
NOS inzake de Spelen. Na twaalf uur in de 
nacht daalde dit aantal tot zoln 500.000 
en na twee uur tot zoln 200.000. Na vier 
uur in de nacht keken er nog gemiddeld 
80.000 mensen. De ontbijtshow werd be
keken door zoln 360.000 kijkers. Dit 
ochtendprogramma werd echter hoger ge
waardeerd dan de avond-en nachtprogrammais. 
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LUISTER ËN KIJKBEHOEFTES IN NEDERLAND. 
Het buro Intomart heeft in opdracht 

van de NOS een onderzoek gedaan onder 
9382 Nederlanders. Het onderzoek betrof 
de kijk en luistergewoonten van de Neder
landers aangaande t.v., video, radio, 
cassette, platenspelers, bandrecorders 
etc. De gegevens zijn nu openbaar gemaakt 
en enige zaken hebben we uit het rapport 
gelicht.ln 1983 was 98% van de ondervraag
den in het bezit van een tel . evisietoe~ 

stel. Bij 86% was er 1 of meer kleuren
toestellen in huis en van 1977 tlm 1983 
was het kleurentoestelbezit met 31% toe
genomen. 28% was in het bezit van 1 of 
meer zwart wit toestellen. Ditpercenta
ge liep sinds 1977 met 25% af. In dat
zelfde jaar had 55% van de ondervraagden 
een zwart wit tv in huis. 4 % was in het 
bezit van 2 toestellen. 
Het aantal personen dat een videorecorder 
bezat in 1983 liep op tot 12%. Dit per
centage is de afgelopen maanden zeker 
gestegen, gezien de verkoopcijfers in de 
afgelopen maanden. Gerekend wordt op 
ruim 17%. Van de ondervraagden zeiden 
5% tevens te bezitten over een toestel 
met mogel ijkheid tot ontvangst van Tele
text. In 1982 had 3% van de ond~rvraagden 
die mogelijkheid en in 1981 1 %. Het per
centage radiobezit was van 1977 - 1983 on
verandelijk (99%). 24% van de ondervraag
den beschikte over 1 toestel, 30% over 2 
en 45% had 3 of meer toestellen in huis. 
In vergel ijking met 1977 is het percen
tage waarbij 1 radio in ' huis is afgenomen 
met 12%. Het percentage met 2 radio's in 
huis in gelijk geblevèn, terwijl het 
precentage personen met 3 of meer radio·s 
is toegenomen met 12%. 
In 1983 heeft het draagbare radiobezit, 
in vergelijking met de voorafgaande jaren 
nauwel ijks verandering ondergaan. Bij 41% 
van de ondervraagden was er 1 toestel in 
huis, 17% was in het bezit van 2en even
eens 17% was in het bezit van 3 of meer 
draagbare toestellen. 
Het bezit van een radio cassettecombinatie 
is vanaf 1978 met 25% toegenomen. In 1983 

---------
OUDE VERONICABLADEN. 

Vanaf het prille begin van het Vero
nicablad heb ik bijna alle jaargangen 
kompleet. Nooit is er in geknipt, dus al
le leuke nieuwtjes en alle .verhalen en 
foto's rondom de beroemde zeezender Vero
nica staan er in. Tegen een kleine ver
goeding kun je in het bezit komen van de
ze unieke kollektie, want mij staat ze in 
de weg. Neem even kontakt op met Wim 
Bungertman, Paterswoldseweg 414 Groning
en, telefoon (na 7 uur 's avonds) 261215. · 
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beschikte 41% over 1 toestel, 16% had 
er2 en 8% 3 of meer toestellen. 
In 1983 was 1% van de ondervraagden in 
het bezit van een walkmanradio. 4% van een 
cassettewalkman en 1% was in het bezit 
van een gecombineerd toestel. 
In 1983 was er bij 14% van ~e ondervraag
den geen stereoweergave mogel ijk. Bij 58% ' 
was deze mogelijkheid wel. Bij 17% bleek 
de moge 1 ij khe i d aanwez i g op 2 toes te 11 en 
en bij 8% op 3 of meer radio·s. De stereo 
ontvangstweergave is sinds 1977 met 15% 
toegenomen. Bij vrijwel alle ondervraag
den was middengolfontvangst mogel ijk. 
Slechts 1% beschikte niet over de moge
lijkheid tot FM ontvangst. 
In 1983 was er bij 13% van de ondervraag
de Nederlandersg-een platenspeler aan
wezig. Het aantal platenspelers is sinds 
1977 met 5% toegenomen. 
Vanaf 1977 is het cassetterecorderbezit 
met 5% toegenomen. In 1983 had 61% van 
de ondervraagden één toestel in huis, 
bij 16% stonden er 2 en 10% had er 3 of 
meer in huis. 



,namelijk wijzigingen in de uurregel ingen 
of afwijkingen van de routes wegens bij-

'voorbeeld werken op de baan. De informa
tie zou per provincie worden opgesplitst 
een doorgespeeld aan al de vrije radio's 
die zich hiervoor interesseren +++ Na 
vijf jaar 1 ijkt het er op dat werk gemaakt 
wordt van de oprichting van een advies
raad voor kijkers e~ luisteraars. Deze 
moet worden opgericht, volgens het dek
reet van 28 december 1979, met als taak 
de Raad van Beheer van de BRT te advise
ren in verband met de algemene inhoud en 
programmering van de radio- en televisie
programma's. De Vlaamse regering heeft 
kultuurminister Poma thans opdr~cht ge
geven het advies in te winnen van de Raad 
van State omtrent de samenstell ing van 
deze raad. Bij de omroep zit men overigens 
niet te wachtén op een raad die zich met 
de programmering wil bemoeien, ook al om
dat wordt gevreesd dat pol itieke belangen 
zich via deze raad aan de omroep zullen 
willen opdringen +++ De vakbonden van de 
BRT hebben nogmaals geprotesteerd tegen 
een uitzending van het Vlaamse Blok die 
ze als rascistisch bestempeld omdat ge
tracht werd de gastarbeiders in een zo 
slecht mogel ijk dagl icht te plaatsen. Het 
vakbondsfront laakte de zwakke opstell ing 
van de beheersinstanties van de BRT in 
deze zaak en kondigde aan juridisch te 
zullen nagaan hoe deze programma's in de 
toekomst van het scherm kunnen worden ge
weetd (het Vlaamse Blok is een derde met 
recht op zendtijd ' en de BRT heeft geen 
kontrole op de inhoud van die programma's 
en ~s wettel ijk verplicht deze integraal 
uit te zenden. Wel kan in zeer specifieke 
gevallen een uitzending gewraakt worden, 
wat in dit geval dus niet is gebeurd). 
+++ De Belgische Wereldomroep zal vanaf 
januari 1985 zes dagen per week (niet op 
zondag) tussen 20 en 23.55 uur via de 
middengolf en de kortegolf een speciaal 
Europees programma gaan uitzenden in het 
Nederlands, Engels, Duits 
en Spaans. De uitzendin
gen zijn zowel bestemd 
voor buitenlandse 
luisteraars als v06r 
Belgen in het buiten
land. Het projekt , 
1 igt in de 1 ijn van 
het zogeheten "Radi 0 
Delta", een Europees 
programma dat samen met 
de Nederlandse omroepen 
zou worden geproduceerd, indien Nederland 
daar ooit voor zou klaar staan. Komt het 
ooit tot zo'n samenwerking, dan is alvast 
een stuk programma voorbereid en ingere
den. De te gebruiken frekwenties worden 

afgenomen van de huidige frekwenties van 
de Wereldomroep, die zijn uitzendingen 
tijdens dit Europees programma gewoon 
doorzet +++ 5 weekblad- en 4 krantenuit
geverijen zijn overeengekomen samen de 
vennootschap "Vlaamse Media Maatschappij" 
op te richten met het doel te onderzoeken 
hoe zij kunnen deelnemen aan de verdere 
ontwikkeling op gebied van radio en tv. 
Het kapitaal van de vennootschap zal 10 
miljoen frank bedragen en staat open 
voor a 1-1 e persbedr i jven die wensen toe te 
treden +++ De interkommunale IEGA die het 
kabeldistributienet aanlegt en exploiteert 
in Genk, zal ten behoeve van de vele Ita-
1 iaanse migranten de Ital iaanse zender 
RAl in de Genkse huiskamers brengen. Het 
ligt eveneens in de bedoeling het Duits
talge programma RTL-Plus in het aanbod op 
te nemen. Men is hiervoor momenteel nog 
bezig de ontvangst uit te testen +++ 
Over naar het buitenland +++ De Britse 
bedrijfsleiders zijn helemaal niet bI ij 
met de Amerikaanse series Dallas en Dynas
ty. Die blijken namelijk een slechte in-
v I oed te hebben op he t bee 1 d da t bu-i ten
staanders van de zakenmensen hebben. Een ' 
onderzoek, dat hun beroepsvereniging in
stelde, wees uit dat het beeld van de 
over 1 ijken gaande oliebaronnen niet be
vordelijk is voor het aanzien van Britse 
zakenlieden bij het publiek +++ Radio 
Luxemburg had een' wedstrijd uitgeschre
ven voor een Europese hymne. De wedstrijd 

, stond open voor komponisten, orkesten, 
koren, zangverenigingen enz. enz. De wed
strijd ging uit van RTL-Duits en de uiter
ste inzenddatum was 15 september +++ 
De groep van de krantenmagnaat Rupert 
Murdoch is onderhandel ingen begonnen met 
de Franse regering voor de versprelding 
van het Engelstal ige commerciële program
ma Sky Television via de nog te lanceren 
TDF-1 nmtoepsatelliet.De ~itzendingen 
van deze satell iet kunnen via klein,e 
schotelvormige antennes in de huiskamer 
worden ontvangen. De satelliet is krach-
t i g genoeg om 4 prog ral11l1a 's u i t te ' st ra
len (RTL heeft een optie op twee ervan) 
en kan in grote delen v~n Zwitsérland, 
Ierland, Groot Brittannië, Nederland en 
Duitsland worden ontvangen +++ Toshiba 
lanceerde eind augustus een nieuw radio
otje op de Am~rikaanse markt. Deze FM
ontvanger meet 3,2x6,2x1 ,5 cm en weegt 
slechts 35 gram +++ In Frankrijk hebben 
twee onderzoekers een videokamera ontwik
keld: omvang 15 Kubieke cm, gewicht 28 
gram .... Ze hebben er een vol jaar aan ge
werkt en denken die dingen te kunnen ge
bruiken als ogen voor een robot++++++++++ 
++++++ Jean Claude Tackaert++++++++++++++ 
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9 augustus: De TROS radio 3 zomertoer is 
voor de zoveelste keer op de Eftel ing in 
Kaatsheuvel ++In de Soul show heeft Adje . 
Roland een exclusief interview met Stevie 
Wonder die in Nederland is voor een op
treden in Ahoy' Rotterdam +++ 10 augustus: 
Kees van KOoten is vandaag 43 jaar ge~ 
worden. Van harte ++ Omdat Lex Hadring 
met vakantie is, presenteert Jeroen van 
Inkel de komende weken de tipparade en 
Bart~an Leeuwen de Top 40. Adam Curry 
presenteert met Jeroen tussen 19 en 22 
uur "Curry en van Inkel" +++ 11 augustus: 
"My TOp 10" van 13 tot 14 uur op Radio 
One is deze week die van Captain Sensible 
++ NCRV's LosVast komt vanuit De Dars in 
Wervershoof +++ 12 augustus: Tom Blomberg 
presenteert de Nationale Hitparade van 18 
tot 20 uur bij de NOS op H3 ++ 
Omdat er vandaag geen Langs de 
Lijn is, heeft de TROS extra 
zendtijd op Hl. Om 16 uur wordt 
"The Classical Beatles" herhaalt 
dat de TROS op 17 mei j.l. recht
streeks op H3 uitzond vanuit het 
Concertgebouw in Amsterdam +++ 
13 augustus: ' In Amsterdam worden Radio 
Juul en Einstein uit de lucht gehaald ++ 
Omdat het a.s. donderdag 7 jaar geleden 
is dat Elvis Pres1ey overleed, zendt de 
TROS op Ned.2 de film "Elvis the movie" 
u i t 1979 u it. I n de f i 1 m spee 1 t Ku r t 
Russel1 de rol van Elvis +++ 14 augustus: 
Het is vandaag precies 17 jaar gelden dat 
de Engelse zeezenders het zwijgen werd 
opgelegd ++ Een goede klassieke morgen 
bij de TROS op H4 met Professor Erik 
Noach ++ Henk Westbroek presenteert bij 
de VARA op H3 "In afwachting van ... " 
i.p.v. Leontine Pauka die op vriendel ijke 
wijze aan de kant is gezet ++ In de Pop
krant laat Henk Westbroek 11 Wa I sen in de 
popmuz i ek" horen zoa 1 s: Go I den Brown van 
The Stranglers, Tears in the mörning van 
de Beach Boys +++ 15 augustus: Veronica · 
op Hl komt tussen 7 en 18 uur naar je toe 
vanaf de markt in Steenwijk. Om half 10 
valt de verbinding tussen Hilversum en 
Steenwijk weg, omdat een vrachtwagen 
over de NOS-kabels reed. Peter Teekamp 
draait twee platen vanuit de studio, 
waarna de schade was herstelt ++ Omdat 
Tom Blomberg tijdens de Vakantiespits 
geen retourl ijn had op de deejay tafel 
k0n hij de telefoongesprekken en verkeers 
informatie met Marc van Amstel niet ver
staan. Het was een kwestie van één knopje 
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omzetten en het euvel was verholpen +++ 
16 augustus: De TROS Radio 3 zomertoer is 
vandaag in Zwolle. Omdat het de sterfdag 
van Elvis Presley is, in 50 Pop of een 
envelop alleen maar vragen over én platen 
van Elvis +++ 17 augustus: Willem Duys en 
KOos Posterna zijn jarig. Van harte ++ 
In Amsterdam wordt Radio Unique voor de 
10-de keer in één maand uit de 
lucht gehaald. Ook Star en Sranang 
worden opgerold ++ Bij de VARA 
vanavond de laatste Midlottoshow 
door Willem Ruis +++ 18 augustus 
Hans van Wilgenburg en Johnny 
Poster zijn vandaag jarig. Van 
harte ++ Tussen 12 en 14 uur 
komt het LosVast festival van
uit het Ahoy' in Rotterdam. 
Andere programma's bij de 
NCRV op H3 komen live van
uit de FlevoPQlder alwaar het 
Flevofestival wordt gehouden ++ My Top 10 
op Radio One is die van Sandie Shaw +++ 
19 augustus: In de Europarade draait Ad 
Roland de tv-promo van vorige week. Je 
hoort dus dat morgenavond een film van 
Elvis Presley wordt uitgezonden, maar dat 
was dus afgelopen maandag ++ René vld Veer 
zou van 23 tot 24 uur "Rockdreams" over
nemen bij de KRO op H3, maar op het laat
ste moment kwam er nog een band van Vin
cen~ van Engelen boven water +++ 20 augus
tus: De AVRO op H3 programma's komen van
af vandaag wee~ vanuit de studio in het 
Muziekpaviljoen i.p.v. de AVRO-studio op 
de 's Gravelandseweg +++ 21 augustus: 
Bij de VARA op H3 tussen 19 en 20 uur voor 
de laatste keer dit seizoen "En veel suk
ses met uw programma" ++ Om 14 uur ver
trekken de Veronica deejays en enkele ar
tiesten in vol wielerornaat vanaf de 
Vaartweg in Hilversum op de racefiets naar 
Bennekom ++ Een goede klassieke morgen bij 
de TROS op H4 met kinderboekenschrijfster 
Simone ScheIl +++ 22 augustus: Veronica 
op Hl komt naar je toe vanuit de Dorps
straat in Bennekom ++ Felix Meurders is 
vandaag 38 jaar geworden en presenteert 
daarom niet de woensdagafleve~ing van 
Langs de Lijn op Hl ++ KRO's Radio Belle
vue tussen 12 en 14 uur speelt zich af in 
Frankrijk ++ Van 18 tot 19 uur bij de NOS 
op H3 de laatste "Vakantiespits" met Tom 
Blomberg en Ton van Draanen +++ 23 augus
tus: RCD en pol itie halen de bezem door 
Amsterdam. Octave, City, ABC en Einst~in 
moeten het onderspit delven++ Frits Spits 
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terug van vakantie en weer present met 
de Avondspits +++ 24 augustus: Jeroen van 
Inkel presenteert de tipparade en Bart 
van Leeuwen de Top 40, omdat Lex Harding 
nog met vakantie is +++ 25 augustus: 
De NCRV programma's op H3 komen vanui t 
Zeewolde waar een surfdag wordt gehouden 
++ TROS Kompas is vanaf 
deze week vernieuwd. In een 
persbericht schrijft de om
roep: Door het steeds toe- i"~~"~"~ 
nemende zenderaanbod dreigt : 
de inhoud van de Nede rl a nd- ~~ ... 
se omroepbl aden i n de toe
komst te verva l l en tot een 
asgrauwe letterbre i van tv 
programmagegeven s . TROS kompas wach t niet 
op dat nieuwe zenderaanbod , maar kiest nu 
al voor een volled ig ni euwe vo rm va n pu
bl ikatie van die tv-programmagegevens. 
Met ingang van de TROS kompa s va n deze 
week zal TROS kompas zich al s eerste pro
grammablad van Nederland wapenen voor de 
toekomst ++ Op tv geeft Jan Pelleboer voor 
het laatst (na 4 jaar trouwe dienst) 
het weekend-weerbericht ++ 
My Top 10 op Radio One is deze week die 
van zangeres Sade ++ Op Radio Carol ine dit 
weekend 3 dagen achtereen de herhal ing 
van de All Time Top 500, op veler verzoek 
van de luisteraars. +++ 26 augustus: 
In de jarigen-galerij fel iciteren we van
daag Jan van Veen, Chiel Montagne, Peter 
van' Bruggen en Steve Wright ++ Omdat Tom 
Blomberg is verhinderd, doet Ton van 
Draanen de produktie van de Nationale 
Hitparade bij de NOS op H3+++ 27 augus
tus: Birgit Ganzert presenteert van 19 
tot 20 uur de laat?te Sleep-in on the 
radio va ri dit seizoen bij de AVRO op H3 
+++ 28 augustus: VARA's Lijn 3 rijdt van

VA!~A 
daag door Drenthe, 
Overijssel en Flevo-

LIJ 1 and. Het thema van 
" de dag i s "Doe 't 

ze 1 f'l. Jeroen Soer 
presenteert van 12 tot 
14 uur de Verrukkelij~ 

ke 15 vanaf de Plantage in Kampen ++ Van 
19 tot 21 uur bij de VARA op 3 Best of 
Park Pop '84 ++ Van 16 tot 18.30 uur is 
bij de TROS op H2 de 100-ste "TROS nieuws 
show" te horen ++ Een goede klassieke 
morgen bij de TROS op H4 met cineast Fons 
Rademakers +++ 29 august~s: De Veronica 
op Hl programma's komen vanuit Vli s singen. 
Oe lokatiewagen "Truus" staat voor de 
Norde r ney aan de Koningsweg. Tineke ver 
vangt Annette van Trigt i n Klet s kop en 
praat me t Oom Bul Verwey ove r vroeger; 
Peter Teekamp presenteert de Ju ke box ++ 
Omdat Frits Spits een dag vrij hee f t, 
presenteert Tom Blomberg de Avondspits ++ 

De laat s t e KRO goes Br il lc r eam tu s sen 19 
en 21 uur op H3 komt vanui t Ca f é de Kroon 
in St. Wi l l ebrord . Presentator Peter va n 
Dam ar r i veert da nk z i j polit iehulp me t 
zwaail i chten nog maar ne t op t i j d voor de 
uitzend i ng. Hij was name li j k i n een fi l e 
terechtgekomen ++ In Ams t e r- ::'~':l::.d'!~".::::ktemngvan 

dam begint ,de Firato met ~ ;1 
een dag voo r de handel . Va n ~~ 
15 tot 15.30 uur i s op Ned.l S~ 
"Wondere were 1 dil "van Chr i et _ sellt . 
Titulaer het eer s te van vel e au9· 
programma's da t vanaf de 
beurs wo rd t ui tgezonden +++ 
30 augustus: Van 9 tot 11 
uur presenteert Erik de 
Zwart zijn voor lopig laa t steAM~ERM 

programma bi j de TROS op H3. Vanaf okto
be r is hij van 14 tot 16 uur te beluiste
ren ++ Vana f 11 uur komen de TROS radio 3 
programma' s vanu i t Breda. Omdat Ferry 
Maat vakantie heeft, presenteert Kas van 
lersel de TROS Top 50 en Ad Roland de 
So u 1 show ++ Van -1 1 . 30 tot 1 2 . 30 u u ris 
NCRV's Twaalfuurtje op Hl het eerste 
radioprogramma dat vanaf de Firato wordt 
uitgezonden ++ Op kanaal 29 van het 
Amsterdamse kabelnet is tijdens de Firato 
een uitzending te zien van "Salto" de 
lokale Amsterdamse televisieomroep +++ 
31 augustus: Het is vandaag precies 10 
jaar geleden dat Veronica, RNI en Atlan
tis uit de lucht verdwenen ++ De Veronica 
programma's op H3 komen vanaf de Firato. 
In de tipparade en Top 40 treden veel 
artiesten op. Jeroen van Inkel stelt de 
artiesten enkele vragen, maar de zender 
waarmee hij loopt weigert zo nu en dan, 
waardoor het geheel een rommel ige indruk 
maakt. Als klap op de vuurpijl valt om 
15.42 uur de stroom uit in het RAl kom
plex. Ton Lathouwers,die de lijnbewaking 
in de studio doet, draait tot 16 uur en
kele platen uit de Top 40 ++ Ook de AVRO 
tv-uitzending van 15.30 tot 16 uur met 
Kare 1 vld G raaf op Ned. 1 onderv i ndt h i n
der van de stroomstoring +++ 1 september: 
Door alle toestanden op de Firato is 
jeroen van Inkel totaal vergeten dat hij 

"nog 'n stem moest hebben voor "De Stem
band" van 0.02 tot 2 uur met Kees Schil
peroort in Oh wa~ 'nnacht. Gelukkig lag 
in de kast van de Avondspits nog een 
band van de "Gastenband"-serie waaruit 
Jeroen -dank zij de Dikke Blomberg- de 
stemmen van Nico Haak en Willem Duyh 
haalt ~+ NCRV's LosVast komt vanuit de 
Randstadhal van de RAl in Amsterdam , ++ 
Ook VARA's Muziek uit ... op Hl komt vanuit 
die hal van 15 tot 16 uur ++ My Top 10 
op Radio One van 13 tot 14 uur is die 
van Thomas Dol by ++ Bi j de TROS op Ned . l 
is Tineke Ver burg voo r het eerst als pre-
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Veronica deejay Jeroen 

sentatrice van TROS-Aktua te bewonderen 
+++ 2 september: Hans Knot i s jarig, van 
harte ++ Roe 1 Bens vld Berg, de nieuwe 
mediadirekteur van de VPRO is de 114-de 
ZIP in de Nationale Hitparade +++ 3 sep

tember: ex-Radio One dee-
ClPlTIL~ay David "Kid" Jensen 

IS voor het eerst te 

ü[JJLD horen op Capital Radio. 
a Radio Radio van Elvis 

Costello is de eerste 
plaat die hij draait ++ 

Adam Curry is vandaag 20 jaar geworden. 
Van harte ++ Vanaf vandaag is I'Kruip in 
de huid van .... " terug in de Avondspits. 
++ Het Jeugdj ou rnaa 1 i s te rug van vakan
tie. Vanaf dit seizoen zal de presentatie 
worden gedaan door Leonie Jansen en Robert 
ten Brink ++ Van 19 tot 20 uur is Adem
loos met Gemma van Eck voor enkele weken 
terug ++ Kees Buurman, bij de NOS hoofd 
sport en speciale programma's, is in 
dienst getreden van de AVRO als hoofd van 
de sector verstrooiing ++ Veronica's 
Confrontatie van 19.33 tot 20.30 uur op 
H2 is door Gert Berg in Djakarta opgeno
men waar hij sprak met ambassadeur Dr.F. 
van Dongen +++ 4 september: Vanaf de 
Firato worden de VARA-programma's gepre
senteerd door Jeroen Soer, Dolf Brouwers 
en Henk Westbroek tussen 9 en 18 uur. 
Jeroen en Henk maken tussen 14 en 18 uur 
een zeer lange aflevering van de Verruk
kelijke 15 met interviews en spelletjes 
20 

van Inkel (foto: TvD). 

+++ 5 september: De KRO-uitzendingen op 
H3 én de Veronica uitzendingen op Hl 
komen vanaf de Firato. De ouders van 
Danny de Munk zijn de gasten in Kl~tskop 
+++ 6 september: Van 9 tot 11 uur is 
Hugo van Gelderenweer te horen bij de 
TROS op H3 vanuii de studio in Hilversum. 
De verdere TROS-uitzendingen komen vanaf 
de Firato ++ Voor de 14-de keer binnen 
1 maand wordt Unique uit de lucht gehaald. 
Dit keer werden niet al leen zenders, maar 
ook de 23 meter hoge mas t en studio in 
beslag genomen +++ 7 september: Countdown 
CaFé is vanavond twee uur eerder i.v.m 
de uitzending vanaf de Firato. In de 
Randstadhal treedt OMD op tussen 21 en 22 
uur. Van 22 tot 24 uur horen we Bart van 

, Leeuwen op H3 +++ 9 september: NCRV's 
LosVast tussen 12 en 14 uur werd afgelo
pen dinsdagavond opgenomen op de Firato 
++ Omdat Frits Spits is verhinderd, pre
senteert Tom Blomberg de Avondspits ++ 
My Top 10 op Radio One is die _,. 
van Joanna Catherall, ' za .ngeres ~.. " 
van de Human League ++ Tussen ~ ~ .~~ 
14 en 15 uur is op Radio Noord .' ~ 
de 10Q-ste "Nieuwe Piepshow" te horen 
vanuit het theater Achter Pand in Veendam. 
Presentatie KOos Huizenga en Rob van Dam 
+++ 9 september: De Europarade van 12 tot 
14 uur is het laatste H3-programma dat 
vanaf de Firato wordt uitgezonden. Bij 
het sluiten van de beurs bl ijkt dat 
326.905 het evenement hebben bezocht. 



Twee jaar geleden was het aantal bezoekers 
322.787 ++ In de Nationale Hitparade van
avond 3 ZIpis. Willem Jan van de Wetering, 
platenbaas van Roberto Jacketti en de 
Scooters en Erik en Bart van die groep 
++ Omdat Peter Holland met vakantie is, 
is Kees Schilperoort ingehuurd door de 

VARA om Dubbell isjes te presenteren +++ 
10 september: Na een onderbre- !R 
ki ng van enke I e maanden i s Ka re 1; 
vld Graaf deze maand weer te i 
horen met IIDe Nurrmerplaat H bij I 
de AVRO op H3 ++ Omdat Krijn 
Torr i nga en Jan Steeman met va- " 
kantie zijn, presentee~t Metade 
Vries 11 Ho I lands Gloriell en Robin Aalbers 
"het Steenen Tijdperk" ++ In Ademloos 
ontvangt Gemma van Eck Ajaxspeler Marco 
van Basten ++ In Confrontatie bij Veroni
ca op H2 is Frits Spits de gast van Gert 
Berg ++ In de eerste week van april 1985 
zal de Europarade, voorlopig 26 weken 
achtereen, via de kabel in de grootste 
steden van Amerika in beeld worden ge- -
bracht. Het zal door de onafhankel ijke 
m~ziek en videoproduktiemaatschappij 
41 Music uit Zwitserland worden geprodu
ceerd +++ 11 september: Jeroen Soer pre
senteert van 9 tot 11 uur op H3 "In af
wachting van ...... en Henk Westbroek ver
vangt Peter Holland tussen 14 en 16 uur 
+++ 12 septemb~r: De hoofdredakteur van 
het weekblad DonaId Duck is gast in Klets
kop en Kees Schilperoort vervangt van 12 
tot 14 uur Will Luikinga die met vakantie 
is ++Volgende keer meer++Ton van Draanen++ 

RUSLAND EN DE VIDEO. 
De Sovjet Unie is nog lang niet het 

echte, klasseloze arbeidersparadijs. Dat 
bI ijkt ondermeer uit de problemen die de 
verkoop van de eerste videorecorders van 
Russische makel ij momenteel stelt. De re
corders, die 'Elektronika VM-12 1 'gedoopt 
werden, kwamen half mei op de markt. Nu 
ja, markt is wel een bijzonder groot 
woord- in heel de Sovjet Unie zijn de 
nieuwe apparaten in slechts 1 winkel te 
koop en wel in Voronezh, zoln 500 kilome
ter van Moskou, en wie de machine in haar 
of zijn bezit wil hebben moeten persoon· 
lijk naar het plaatsje toe om zijn naam 
op de wacht I i j st plaatsen. En wat dan 
gezegd van de prijs? De machine kost 
100.000 Frank. Ander bel~ngrijk probleem: 
Waarvoor kunnen de Russe'n de recorder 
gebruiken? ~et apparaat wordt immers ge
leverd met 10 blanco cassettes en er is 
geen aparte verkoop van cassettes. Elke 
verbruiker moet het met 10 banden vol
staan. Het opnemen van enkele sportuit
zendingen en enkele amusementsuitzending
en zal wel geen probleem zijn, maar zelf 

opnamen maken met een aangesloten camera 
is onmogel ijk. De uitzendingen van de 
Russische omroep TSS zijn nu ook weer niet 
van die aard om een rij bioscoopfilms aan 
te leggen. En voor wie denkt Wèsterse vi
deocassettes af te draaien komt van een 
koude reis terug-deze zijn niet geschikt 
voor het ~ussische systeem. 
DE ENIGE ECHTE LASER POSTER. 

De door het station zelf uitgegeven 
poster is nu direkt in Nederland te be
stellen. Het betreft hier een fantastis
che kleurenposter met daarop de ~V Com
municator en in de verte de Ross Revenge
Verder het Laser teken en het stations
logo. Je kunt hem nu bestellen dan krijg 
je hem toegestuurd in een koker, inclu
slef een aanvraagka~rt voor 'Membership 
of the Communicator Club'. Te bestellen 
via de FRC Holland, gironummer 1074529. 
PO Box 17460 2502 CL Den Haag. 
ONDERZOEK OMROEPBLADEN CONSUMENTENBOND. 

In het septembernummer van ' de Con
sumentengids stond ondermeer een onder
zoek naar de omroepbladen in Nederland. 
We 1 ichten enige zaken uit het artikel, 
wat ons werd toegestuurd door André van 
de Kolk. Op het ogenbl ik telt Nederland 
8 omroepen, die een programmablad uit
geven, de KRO en AVRO zelfs twee. Om na 
te gaan hoe volledig en toegankelijk de
ze bladen zijn stelde de Consumentenbond, 
in samenwerking met de Katholieke Hoge 

JINGLES & COMMERCIALS 
IN OKTOBER BEGINT VOOR DE HllVERSUMSÈ OMROE
PEN HET NIEUWE RADIOSEIZOEN. ZORG ERVOOR DAT 
JOUW RADIOSTATION OP DAT MOMENT METEEN 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 DESPOTSHOP. WANT DE SPOTSHOP 
IS DE NATIONALE EN INTERNATIONALE PROOUCENTVAN 
BETAALBARE, PROFESSIONELE JINGLES EN COMMER
CIALS! 

SPOTSHOP 
NatuurlijIs, 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 eigenlijk allang vervangen ' 
had moeten worden. Je kunt , tevreden 
zijn met datzelfdesoundje, dat je 6veral 
tegenkomt en waar iedereen zo lang
zamerhand genoeg van heeft. 
Maar je kunt je 66k 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!), lossed,j.
jingles en commercials, en dat alles in 
alle maten én 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 
GRA TlS EN VRIJBLIJVEND alle informa
tie toegestuurd, Jf!! kunt bellen (24 uur per 
dag): 070 - 642.678 of SChrijven: DE SPOT
SHOP, Postbus 66155, 2506 GD Den 
Haag. 

~POT~HOP 
~POT~HOP 
~POT~~lOP 

.·~18 

DE SPOTSHOP, VOOR PROFESSIONELE, 

BETAALBARE JINGLES &: COMMERCIALS 

(~~ 
MISSCHIEN WEL DE eEST.E ••••• .. 
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School in Tilburg, een onderzoek in. 
AVRO·s Televizier bleef buiten het on
derzoek omdat de programmaoverzichten ge
lijk zijn aan die van de AVRO bode. In 
het bijgeplaatse tabel vindt U de omroep
bladen met hun prijzen, een opgave van 
wat ze te bieden hebben en de beoordel ing 
voor de overzichtel ijkheid en volledig
heid.We kunnen ruwweg drie typen onder
scheiden: de kleine en dikke bladen, de 
grote en dunne en een formaat daartussen. 
Het overzicht spreekt verder voorzich
zelf.Voor de lezers die meer informatie 
omtrent dit onderzoek wensen zijn we be
reid een fotocopie te maken. Stuur daar
voor 2 postzegels van 70 cent naar ons 
adres in Groningen. 

CANAL GRANDE. 
De kogel is door de kerk: de raad 

van Beheer van de BRT heeft zijn princi
piële toestemming gegeven tot medewerking 
aan een Europees televisieprogramma, wat 
de mogelijkheid opent later met Neder
land op het tweede BRT tv net een geza
menlijk programma te gaan uitzenden. Kon
kreet betekent dit dat de BRT en . de NOS 
(geen andere omroepen voorlopig) in het 
voorjaar van 1985 op 6 zaterdagen en 6 
zondagen van ·s middags tot ·s avonds 
een door beide omroepen gemaakt program
mapakket gaan uitzenden zowel via de ka
bel als via de ether inBelgi~ en Neder
land. Dit projekt werd al in mei door de 
Raad van Beheer van de,NOS goed gekeurd. 
Bij de Neder 1 andse omroep is .rnen a I 1 ang
er doende met experimenten r6nd een Eu
ropees satellietprogramma, samen met 
andere buitenlandse omroepen. Zonde~ de 
BRT, die meer heil ziet in een Vlaams
Nederlandse samenwerking, binnen het 
Nederlandstalig grondgebied dus. De ·ge
dachte om gezamenlijk te experimenteren 
is een paar jaar geleden in Venetië ont
staan en het projekt is daar~oor populair 
geworden onder de naam ·Canal Grande·. 
Tegen dat experiment bestond (zo niet be
staat) in Nederland weerstand, dit omdat 
daar liever ·Europees· gewerkt wordt: de 
Nederlandse regering trok voor de Euro
pese experimenten al een bedrag van f14 
mil joen u i t, waa rvan than s f600. 000 is 
afgenomen voor het NOS-BRT projekt.Na de 
jongste vergadering van de Raad van Be
heer van de BRT blijkt nu dat de BRT wil 
meedoen met het Europese satellfetpro
jekt (dit kan belangrijk zijn voor Neder
land· in verband met gezamenl ijke onder-
t i te I i ng bij vreemdta 11 i ge programma· s) . 
en dat Nederland van zijn kant via de 
NOS bereid is het projekt Canal Grande 
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een kanst te geven. Een recente ontmoet
ing in Antwerpen tussen de leiding van 
de NOS en BRT heeft daartoe bijgedragen. 
Voor dit experiment zouden zowel BRT als 
NOS afzonderlijke programma·s toeleveren, 
terwijl andere via een gezamenlijke re~ 

daktie worden uitgewerkt. Ook bestaand 
materiaal kan worden aangewend. Het Canat 
Grande is vooral gedacht als het kanaal 
waar de televisie haar ware rol van di
rekte verslaggever vervult, zowel voor 
sport als de kultuur. Vandaar dat in mei 
1985 alvast de uitzending van de Konin
gin El isab~thwedstrijd voor viool wordt 
opgenomen. Een gezamenl ijk nieuwsmagazine 
was gepland, maar de NOS heeft hiervoor 
te weinig personeel. Gezien de weekend
programma·s mag de lichte toest ook niet 
ontbreken, hiervoor bestaan nog geen kon
krete plannen. Het experiment wil onder
zoeken hoe en of de omroepen uit noord 
en zuid konkreet kunnen samenwerken, voor
al op het gebied van de informatie, kul
tuur en noord-zuid gesprekken, terwijl 
ook zal worden nagegaan hoe de belang
stelling en de waardering van het pub
liek zal liggen. Gehoopt wordt dat het 
publ iek meer belangsteIl ing zal hebben 
voor dit nederlandstal ig aanbod dan voor 
de buitenlandse programma·s. Bij de NOS 
is de aanvankeI ijke aarzel ing weggenomen, 
omdat bij dit experiment ervaring kan 
worden opgedaan die nuttig kan zijn bij 
de start van een eventueel Europees 
satell ietprogramma. Jean Claude Tackaert. 

HENK VAN 
STIPRIAANNAAR 
DE TROS. 
De 60- jarige 

oud-VARA-medewer-

priaan zal vanaf 
1 oktober 

in ~ a.s gaan 
~werken 

voor TROS-radio. Hij verzorgt wekel ijks 
een programma op Hilversum 5, de zerider 
voor minderheden. In het programma "Tempo 
Doeloe", dat op zaterdagavond zal worden 
uitgezonden, staan Indische Nederlanders 
centraa 1. Henk van St i pr 'i aan werkte van 
1957 tot 1983 bij de VARA waar hij ver
trok wegens bezuinigingen. Na zijn vertrek 
maakte hij enkele incidentele programma's 
voor de AVRO en de Radio Volksuniversiteit. 
VARA DUBBEL IN DE PRIJZEN. 

De VARA heeft dit jaar zowel de Nip
kovschijf als de zilveren Reismicrofoon 
toegewezen gekregen. De Nipkov schijf 
gaat naarde afdeling filmzaken voor de 
smaak, de durf en altertheid. Vooral de 



keuze van de series Reil1y, Parel in de 
Kroon en Nicolas Nickelby hebben de door
slag gegeven. Voor de radio gaat de pr i js 
~aar het programma IS t and van Zaken I , dat 
Iedere zaterdagochtend wordt uitgezonden. 
Er wordt tevens een Ere Reiss microfoon 
uitgereik aan Gabry de Wa gt vanwege het 
constant hoge nivo van z ijn VARA program
mals. Bij de te lev isie zijn eervolle ver
meldingen gegaan naa r Ria Bremer voor 
haar werk in het AVRO televisie program
ma iVinger aan de po ls· en naar Lud i 
BO:ken voor zijn inzet bij een doc umen
taire over het rechtse extremisme. De 
prijzen zijn begin september uitge reikt . 
LEDENVERLIES VOOR DE VPRO. 

De VPRO heeft sinds l=ranuari 1984 
900 0 leden verloren voorna- ___ . __ ~ 
mel ijk abonnees op het pro- \\~ 
grammab lad. Maar er bestaat ~ 

. volgens de omroep geen enkele reden tot 
verontrus t ing . Het betreft een normaal 
verloop en er z ij n nog ruim 350.000 leden 
over. Voor de pas ve rworven B-status, die 
per 1 oktober za 1 ingaan, zij n 300. 000 
leden vo1doende. 
FILMNET OP EUROPESE SATELLIET . 

De abonnee tv-maatschappij Fi lmNe t 
heeft de beschikking gekregen over een 
kanaal op de Europese satelliet ECS-l. 

AF 
~Men is van plan op 5 de
~cember te starten. Er zu1 -

~ len dan fi lms per satel1 iet 
®111~~n worden toegeleverd aan 

~~ kabelmaatschappijen. 
Q Abonnee-Televisie I? Voo r he t pro jek t i s me n 

een samenwerkingsverband aangegaan met het 
Zweedse concern Eselte, die een groot aan
deel heeft in de Westeuropese distributie 
van videobanden. Als programmadirekteur 
is G. van Doorn benoemd, tot nu toe werk
zaam als adjunkt-direkteur bij Veronica . 
SPECIALE CORONATION STREET VOOR DE VARA. 

De VARA heeft een speciale aflevering 
E van de serie Coronation 

Street laten maken, die 
6 oktober weer op het scherm 

'-M-AG-J-"E-W..AT.l.V"'ERLw.I.AC.H-TEUIN komt. Wi 11 em Ru i s spee 1 tin 
de eerste speciale afleve

ring de rol van een Nederlandse neef die , 
op ~e hoogte wordt gesteld van de gebeur
tenissen die zich in Coronation Street 
hebben afgesQeeld sinds de serie tien 
j aar geleden van het Nederlandse scherm 
ve rd ween . I n Enge 1 and g,i ngen de u i tzen
d ingen al die tijd door. 
WAARDERI NG NOS SPORTIE~ 

Het radioprogramma NOS Sportief dat 
dagelijks , uitgezonderd de zondag, wordt 
u itgezonden , trekt per week ongeveer 500 
du izend lu isteraars. Eén derde van de 
lui steraa rs stemt bewust af, de anderen 
hebben de zender, waarop het wordt uitge-

zonden, vrijwel altijd aanstaan. Ruim de 
helft van de luis teraars hoort het pro
gramma 3 keer per week of meer. Slec ht s 
ongeveer 5% hoort alle programmais. Van 
all e luisteraars zegt 85% het programma 
enigszins tot zeer de moeite waard te 
vinden. Bijna 25% van de mensen doet, 
2 tot 3 keer per week, actief met de oefe
n ingen mee . Zoals bekend is NO S Sportief 
in d: plaats gekomen van het Ochtendgym
nastiek. 

FrEEwavE lEdEnsErvicE 
Andermaal weer een ni euwe advertentie in 
Freewave . In ~n ze s,er ie Zeezenderhistorie, 
welke werd geproduceerd doo r Paul Jan de 
Haan en Hans Knot (69 uu r ) deel 2 onde r 
code HZ deel 2. Prijs op band f 25,-- op 
cassette f 30,--
In onze serie van 3 banden zi j n weer de 
vo l gende 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 
d i t maal los met een tape vol klasse opna
men uit Amerika. Radio zoals het moet. 
Op deze tape topjocks uit de 60'er jaren 
met ondermeer Barnie Pipp, Ron O'Brien 
en J im 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 
Israelische radio, echter beide vrije 
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) op BFBS 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 ~5,-
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 Caroline. 260 pagi
nals vol sensatie, avontuur rondom dit 
roemruchtige station. Het boek is geschre
ven door Tom de Munck , Hans Knot, Karel 
Gerbers en Jell e Knot en kost f25,-- Te 
bestellen via gironummer 2929268 t.n.v. 
J.A. Knot te Groningen. 
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100 'All New' Jingles 
to complement our 
first Jingles Album. 

This is our long awaited 
follow up, wIth great new 
jingles for dlscotheques, 

D.J.' s and radio stations. 
Superb production &om the 

people who produce Jingles for 
I.L.R .• B.B.C., and dozens of 

forelgn stations. 

Jingles for weddings, birthdays, 
weekends, times of day, chart 

numbers, golden oldies, plus 
shotguns, number one jingles, news 
and weather, 50'5 yearchecks, joke 

stings, moog effects, sonovox and 
$Ome very special productions, 

includlng 'The talklng computer' 
and a party version' of' Auld Land syne'. 

AT LAST THE LONG AWAITED, 'ALL NEW' JINGLES 2 L.P. 
FROM ALFASOUND. SO GREAT WAS THE DEMAND FOR OUR 
FIKST JINGLES L.P. THAT WE HAVE ISSUED 'JINGLES 2' TO 
GIVE YOU EVEN MORE EXCITING PRODUCTION FOR YOUR 

DISCOTHEQUE OR RADIO SHOW. 
AVAILABLE ON L.P. OR CASSETIE (CASSETIE VERSION HAS 

'CUE BLIPS' BEFORE EACH CUT). 
ORDER YOUR COPY NOW! 

~-~----------------------~-~ I IEN<l.OSECHEQUEIPOSTALORDERTOllIEVALUEOF e- '1.]!J , 
I 2. .....•..............•..........•.......... (EACH LP. OR CASSElTE IS ~7.99 ine P&P) .~ I .. ~ .... I PLEASE SEND ME 'JINGLES 2': LP 0 CASSElTE 0 Tlck box required. tIIken.., phone on 061-969 7618. I 

1.uthodIe vou todeWt .. ~ 

I NAME ~==-~~_012 I 
I~~ I 

TELEPHONE SIgnature 
, SEND TO: ALfASOUND, St. MartIn'. Studlol. G ...... Bank Roed, Aahton-on·M~. Sale. Ch_lre M33 5PN. 061·969 7618 , 
__________ --------------- ___ -..t# 
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