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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT:
, D' "
Is je VOORLAATSTE nurilfTler. Je wordt
.
.
verzocht binnen 1 week je abonne,
. ment te verlengen~

"D

Is je LAATSTE nummer. indien je
niet tijdig hebt vetlengd. Wij
.
.
verzoeken je het alsnog met SPOED
te doen, als je Freewave wilt bI iJven ontvangen.
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Beste lezers.
Om te beginnen even aandacht voor het
volgende. Om het onze ledenadministratie
wat gemakkelijker te maken, willen we
met nadruk ~an je vragen of je bij verlengingvan je abonnement, dat DUIDELIJK
op betalingsbewijs te melden.
Ook gebeurt het regelmatig dat het
juiste adres NIET vermeld wordt, wat
voor ons dan weer een hele uitzoekerij
tso Nieuwe leden willen we vragen om op
hun betalingsbewijs te melden dat ze
NIEUW LID zijn. Kort samengevat: wees
duidelijk bij betalingen, het scheelt
ons een hoop extra werk!!
Wat staat er in deze Freewave.
Heel veel nieuws, zelfs zoveel dat de
echterpagina ook hebben moeten benutten
om alle nieuwtjes te kunnen plaatsen.
We beginnen met het gesprek dat ik
met René van der Veer, programmamaker
bij de KRO, heb gehad.
René begon zijn loopbaan als radioplugger, een vak waar niet zo veel over
bekend is. Daarom heb ik uitgebreid met
hem over dat vak gepraat.
Daarna de RadioRubriek en Tom de
Munck vertelt over de verdere g~ng van
zaken rondom oplichter James G. Ryan.
Het omslagartikel "Telev ~isie Techniek"
kon niet helemaal geplaatst worden. Het
vervolg lees je in de volgende nummers .
Or i e pag i na I sis "leezende rs Nu" me t
de gebeurtenissen van 26 september t/m
14 oktober.
Na "lèezenders Toen" (nog steeds over
het oude Radio London) het laatste deel
van de "Amerikaanse Sage" van Jean Claude Tackaert en "News-News" van Paul Hansen en Jelle Knot. Marcel Poelman informeert je over- de Duitse service van
Radio Japan. Het Radio&TV Logboek be- .
handelt de periode van 1 t/m 23 oktober.
Het is nogal lang uitgevallen omdat er
veel veranderingen zijn ingevoerd.
En dan te bedenken dat we nog lang niet
alles hebben aangehaald.
Tot slot nog enkele nieuwtjes en een
boekbespreking van Hans Knot van "The
Sage of everyday on board Radio Caroline" geschreven door Bob Noakes.
Tot over drie weken'. Ton van Draanen.
LET OP HET POSTBUSNUMMER VAN TON VAN
DRAANEN (339, Amstelveen) IS VERANDERD:
POSTBUS ,383, 2130 AJHOOFDDORP!!

FREEWAVE NUMMER 105
VERSCHIJNT OP 26 NOVEMBER 1984.
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Renévan der Veer werd op 23 mei 1953
geboren en was van oktober 1983 t/m september 1984 iedere woensdagmorgen van 9
tot 11 uur bij de KRO op Hilversum 3 te
horen met "Formule 3".
Over zijn werk bij de KRO én over zijn
karrière als plugger bij EMI van 1976
t/m 1981 sprak ik met René.
TvD: Waarom wilde je plugger worden?
Rv/dV: Omdat ik zo dicht mogel ijk bij
het radio-gebeuren wilde staan. Ik kwam
veel in studiois, waar ik veel programmamakers ontmoette. Dat was voor mij een
gelegenheid om me verder te oriënteren
en dat heeft effekt gehad.
TvD: Moet een plugger afzien?
Rv/dV: Wel eens, hij moet met platen op
pad die hij vaak niet leuk vindt en vaak
moet hij konstateren dat zoln plaat geen
hit wordt.
TvD: Noem eens een plaat die jij moest
pluggen waar je niet achter stond.
Rv/dV: Dat zijn -er talrijk geweest.
Vee 1 Du i t se, en I ta 1 i a a ns e p 1at en. Ik
herinner me een Italiaanse plaat van
Franco Batiato die een solo LP had gemaakt. Van EMI-Italië kwam het verzoek
om Batiato goed te promoten. Onze direkteur zag die LP wel zitten. Ik draaide
die LP thuis en vond er helemaal niets
aan. Toch probeerde ik Im te slijten aan
de programmamakers in Hilversum, maar er
werd niets van gedraaid op de radio.
Wie had het kunnen weten dat diezelfde
Franco Batiata in 1984 mee zou doen aan
het Eurovisie Songfestival met Al ice en
een hit zou scoren met I treni di Tozeur.
TvO: Is het niet moeilijk voor je om een
produkt te promoten waar je niet achter
staat. Val je dan niet snel door de mand?
Rv/dV: Als je geloofwaardig wil zijn als
plugger bij programmamakers, moet je af
en toe zeggen dat je bepaalde platen totaal niet ziet zitten en dat je het aan
hun overlaat of zij er iets in zien. Als
plugger moet je zeker eerlijk blijven.
,
Als je alles wat je aanbiedt te gék vindt,
dan valt het niet meer op als je met een
plaat komt die je écht te gek vindt.
In de tijd dat ik bij EMI werkte, werd er
over het algeme~n een goed produkt uitgebracht. Helaas brengen ze nu ook wel
eens slechte dingen uit.
TvD: Komt dat niet doordat het slecht

gaat met de platenindustrie, waardoor
ze veel slechte platen uitbrengen die
aans 1aan bij 'het lip iratenpub 1 i ek"?
Rv/dV: Een platenmaatschappij ziet opeens
een gat in de markt. Als dat een plaat
is waarmee ze niet in Hilversum aan de bak
kunnen komen, dan zullen ze dat via andere wegen proberen. Dat is niet zo raar.
Ik vind het jammer dat het niveau van het
produkt slechter wordt dat door de grote
maatschappijen wordt uitgebracht.
Vroeger werden dat soort platen gemaakt
door "low-budget"maatschappijen. Helaas
moeten de grote maatschappijen ook wel
van dat soort produkten uitbrengen, want
het gaat inderdaad slecht in de platenindustrie. Als het geld niet artistie~
verantwoord kan worden verdiend, dan maar
op een andere commerciëlere manier.
TvD: Ben Jij als plugger wel eens de
deur uitgetrapt?
Rv/dV: Ik ben nog nooit door een programmamaker de deur uitgeschopt.
Ik heb wel moeilijkheden met ze gehad.
Frits Spits vond mij als plugger niet
geloofwaa~dig genoeg en onderschatte
daardoor de produkten waarmee ik aankwam.
Dat vind ik een verkeerde instelling.
In dat opzicht hebben Fri 'ts en ik weleens
overhoop gelegen, maar ik ben nooit ergens uitgetrapt waardoor ik IS avonds
overspannen thuis zat.
TvD: Heb jij weleens programmamakers
omgekocht?
Rv/dV: Nu verwacht jij dat ik volmondig
"JA" zeg. Ik heb het nooit en tenimmer
gedaan. Ik heb wel eens gegeten met
iemand op kosten van de zaak, maar dan
werd ik op kosten ~an de programmamaker
terug uitgenodigd.
TvD: Wat werd uit Jouw pluggerloopbaan
de grootste hit, waarin je niet zo
geloofde?
Rv/dV: Dat was "The Deerhunter" van The
Shadows. Die plaat werd in de zomer van
1979 uitgebracht en stond binnen een
paar weken op de eerste plaats.
Maar het gebeurde ook andersom.
A crazy little thing called love van
Queen zagen programmamakers niet zo zitten en ik weer wel. Die plaat kwam ook
op nummer 1 terecht!
Nu zijn dat wel twee makkelijke voorbeelden, maar het gebeurde ook ,dat ik weken
3

met een plaat moest lopen leuren.
7 Wekena'c hter elkaar liep ik elke dag
aan FritsSpits z'n hoofd zeuren om
"Laugh and wa I k away,a van The Sh i rts te
draaien. lk ging met vakantie en toen ik
terugkwam was die plaat "steunplaat".
Dan wordt je gek en ,denkt: "Waarom heeft
die man da t :n i et 4 weken eerder gedaan?"
Maar b I ijkbaar moest h t J er ook aan wennen. "Don't look back" van Peter Tosh
was ook zo'n plaat waar ik veel aan heb
gedaan. Zo zijn er talloze voorbeelden.
TvD: , Nu ben jezelf programmamaker en
komen pluggers bij jouw om hun produkt
gedraaid te krijgen.
Hoe kijk je tegen hun aan?
Rv/dV: Toen ik vorig jaar bij de KRO
programmamaker werd, had ik er wel moeite
mee en de pluggers ook.
Kollega programmamakers hebben er nu nog
moeite mee. Ik heb het gevoel dat sommigen
niet met me willen praten o~dat ik als
plugger programmamaker ben geworden en dat
ze mij daarom niet voor "vol" aanzien.
Nou, dan heb ik slecht nieuws : vooi ze,
want ik ben van plan om zo goed mogelijk
mijn werk te doen bij de radio.
Al is dat dan niet op Hilversum 3, wat ik
helemaal niet zaligmakend vind, want dat
is voorbehouden aan mensen die goed
plaatjes aan elkaar kunnen praten.
Ik zie een aantal andere dingen die
mijn interesse hebben.
Dat is niet om te verbloemen omdat "Formule Drie" moest stoppen, want dat wist
ik al toen ik er een jaar gelede~ mee
begon.
TvD: Je stopte eind 1981 als plugge~ en
ging in 1983 "Formule Drie" 'presenteren.
Wat deed in die tussenliggende tijd? '
RvldV: ' Toen heb i keen aanta 1 themaprogramma's 'voor de KRO gemaakt die op
Hilversum 2 zijn uitgezonden. Ze gingen
o.a. over vll~gahgst, vooroordelen van
Nederlanders tegenover Duitsers, etc.
Die programma's hoorde ,de chef van de '
afdelirig schoolradio bij de KRO en die
vond ze blijkbaar zo interessant, dat hij
mij, in 1982, vroeg om 38 mini-documentaires te maken.
Die serie heette "Ik was erbij" en handelde over pioniers uit het recente verleden.
Dat ging van de inpoldering van de Noord~
oostpolder tot de winnaar van Tour de
France' in 1968 Jan Jansen. Maar ook sprak
ik met de arcitect van de pier van Scheveningen en met Peter van Dam over het
fenomeen zeezenders.
Elkeafleveri,ngduurde ,12 minuten en was
' ruim geTllustreerd met geluidsfragmenten.
Toen kwam bij de KRO het idee ()m een
kinder-aktualiteitenrubriek op Hilversum
2 te beginhen. Onder leiding van Jos
4

Bruins werd "Echo Junior" gemaakt door
Frans Rechtien, Saskia Dekkers en mijzelf.
Ik trok als razende reporter door het
land op ~oek naar nie~ws voor kinderen.
Helaas is dit programma w~gens bezuinigingen pas geleden gestopt.
TvD: Heb jij een journal istieke opleiding?
Rv/dV: Nee, dat heb ik niet. Maar als je
met gevoel voor het medium radio, je goed
op het onderwerp inleeft én je wordt goed
bege I ei d, dan. moet het toch kunnen.
Ik werd goed begeleid door Hans Wij
nants. Hij heeft mij bij de KRO binnengehaald en wilde hem niet teleu~stellen.
TvD: Hoe kwam het dat Je ineens voor de
KRO op Hilversum 3 programma's ging maken?
Rv/dV: In de zomer van 1983 werd ik gevraagd om "Paraplu" drie weken over te
nemen. Ik schrok daar wel van, want ik
had dat nooit verwacht.
Ik had wel belangstelling voor Hilversum
3, omdat ik al die mensen nog kende van
het pluggen.
Toen ik 24 was droomde ik van een karrière als discjockey op Hilversum 3, maar in
1983 helemaal niet meer~
Toch heb ik toen "Paraplu" overgenomen.
In september 1983 kontrakteerde de KRO
Peter Koelewijn voor deuren tussen 7 en
9. Omdat dat een rumoerig programma zou
worden, moest er daarna een programma
komen dat haaks op dat van hem stond.
Dat wil zeggen; geen duidelijk aanwezige
discjockey. Hij moest alleen de nodige
station-callsdoen, platen af en aankondigen en verder zin mond houden.
Ik 'werd gevraagd om dat programma "Formule 3" te presenteren. Lang heb ik daar
over nagedacht, want ik werkte al veel
voor "Langs de Lijn" en "Met 't oog op
morgen" van de NOS als muz i eksamens te 11 er.
Je hebt niet zo'n goede naam als je voor
Hilversum 3 programma's maakten je doet
dan voor Hilversum 1 nog kwalitatief
hoogstaande programma's; dan moet je een
keus maken. '
Ik heb toch de aanbjeding van de KRO om
"Formu 1e 3i ' te doen aangenomen.
Achteraf ben ik èr , trots op dat ik beide
heb kunnen kombineren. Of Hilversum 3 me
goed heeft gedaan? Ik heb het in ieder
geval niet leuk gevonden!
D~ KRO heeft," ~et de VARA, een bepaald
stempel op Hilversum 3 gedrukt waarbij
de KRO altiJd op de tweede plaats ' kwam.
De VARA begon met het overnemen van pro, 9 ramma' s op he t ha I ve uu r, ak tua I i te i ten
gericht op jongeren. en meer van dat soort
dingen. Een jaar later deed de KRO dat
ook. , Toen kwam men tot de ontdekki ng ,
dat Veronica op Htlversum 1 hoog scoorde
bij de lui~teraars en werd ' P~ter Koelewt jn gekont rakteerd om de KRO weer pópu-

lai rder te maken. "Formule
moest een tegenhanger van
, I Mu zie k te rw i j I U we r k til
worden. De luistercijfers
gingen weer vooruit, maar
veel te weinig. Daar ben ik
zelf teleurgesteld over. Jammer voor de
KRO, maar ze zijn er te laat achter gekomen dat Veronica alle luisteraars weghaalde van Hilversum 3.
TvD: Nu zit de KRO op zondag. Denk je dat
ze hoger zullen scoren?
Rv/dV: Dat is afwachten. "Langs de Lijn"
trekt op Hilversum 1 veel lu1steraars en
de AVRO zit 's morgens met een sterk
konkurrerend programma van Meta de Vries
en WI1lem Duys. De KRO moet dus erg z'n
best doen.
Als je naar~e KRO op televisie kijkt, dan
zie je hoogstaande programma's. Ik hoop
dat dat ook op de radio weer terug komt.
Dat je daarvan een afspiegeling ziet.
De tijd zal het leren of de cijfers beter
worden. Het is het tijdperk van de cijfers. Alles moet scoren, wat niet scoort
verdwijnt gewoon.
Dat is ook één van de reden waarom
"Formule Drie" is verdwenen.
TvO: Wat doe Je nu voor de KRO?
Rv/dV: Ik presenteer zaterdag 's nachts
op Hi lversum lI1Niemandsland". ,Geef op
zondag muziekadviezen voor "Hurrie Up"
tussen.. 8 en 9 uur .en "Poppey'.' · tusser 19

en 20 uar. En ik doe de muzieksamenstelI ing én regie van "ORK" tussen 13 en 15
uur. Daarnaast voor de NOS de muzieksamenstell ing van "Langs de Lijn" en "Met
het oog op morgen". Ik hou het dus ' druk,
maar dan wel in het weekend.
TvD: Herman vld Velden doet toch de
muzieksamensteIl ing van 't Oog en Langs
de Lijn bij de NOS?
Rv/dV: Als die het druk heeft, is aan miJ
de eer om het van hem over te nemen en
dat vind ik zalig om te doen.
Bij die programma's heerst een fantastische teamgeest, waarbij je een volwaardig
programmamaker voelt.
TvO: Zie jij je toekomst bij de KRO of
NOS. Zie je überhaupt nog een toekomst
voor je weggelegd in Hilversum?
' R~/dV: Ik denk het ni~t. Alle omroepen
-iriklusief NOS- moeten bezuinigén.
Dat zal ongetwijfeld doorwerken op het
free lance aandeel van mij.
Stel dat volgend jaar "Met het oog op
morgen" verdwijnt en Veronica A-omroep
wordt, dan mOet de KRO op Hilversum 1
misschien de nacht inleveren. Dan vallen
die inkomsten voor mij weg en zal ik
andere bronnen moeten aanboren.
Ik hoop dat er nog een pläatstje voor
mij komt op Hilversum 2 of 5. Hopelljk
komen we .terug met "Echo Junior" en dat
zou lkgeweldigvinden.Oat is tot nu toe
het ~atlerleukste wat ~k heb gedaan.
.
Afwächtenmaar hoe het loopt .•.••••••••
5

GELDERLAND VOOR REGIONALE REKLAME
Regionale etherreklame is volgens de
TECHN 1medianota niet toegestaan, maar toch hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland
Binnen de omroep is een
een voorstel tot invoering voor hun prokonflikt ontstaan tussen
vincie aangenomen. Binnènkort volgt een
uitgebreide diskussie in de . Provincfale
de radiodirekties van ' VARA, Staten. ,Oe Dagbladuitgevers in de pro.
fO)[6'l~VPRO, Verovincie hebhen met verbijstering kennis
~~ ~ nica en NOS. genomen van de besl issing.
.
fl::hn~
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BBC NOG AKT I Er: IN HONG KONG
u~ill..M..JJ;Lü
is de verdeZo rond de eeuwwissel Ing gaat Hong
.'
ling van de '. Kong over in hahden van Chtna. Tot zo
technische
lang blijft men onderdeel van het Engelfaciliteiten
se rijk. Tot zo lang kan men dus ook nog
voor het maken van
gebruik bl ijven maken van het ze~derpark
radioprogramma's. Veronica radiodirekteur
in Hong Kong. De BBC heeft onlangs beHarding zegt dat de VOO schromel ijk besloten om voor 8,5 mi ljoen gulden een
300 kW zender te plaatsen die zal worden
nadeeld is ten opzichte van de VARA en
VPRO. Voor de VARA als A-omroep is 160
ingezet voor de BBC World Service. De
uur technische studioruimte beschikbaar,
zender moet een vlekkeloze ontvangst gade omroep heeft 260 uur gevraagd én toe~
randeren van de programma's gericht op
gewezen gekregen. Voor de VPRO is ' 100
China, Korea en Japan.
.
AANTAL SPAANSE ZENDE'RS ABNORMAAL.
uur besch i kbaa r·, maar deze heeft 200 uu r
gekregen. Daardoor heeft Veronica veel
Het aantal al dan niet commerciële
zenders in Spanje loopt de pan ult. Waren
minder urentoegewe~en gekregen dan waar
men recht op heeft. Hierdoor 'is het voler in de 70'e~ jaren in totaal no~ geen
100 zenders,momenteel, ja u leest het goed,
gens lex onmogelijk om een aantal progralTlllaonderdelen technisch voldoende in
zijn er liefst 442.000 zenders die allen
elkaar te zetten. Men is nu genoodzaakt
werken in de FM bahd. Huisstations,achter
technische faciliteiten buiten de deur te
kamerstations, commerciële stations, ja
huren, hetgeen veel extra geld gaat kosten werkel ijk 1edereen kan er op slinkse ma-
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rop-;:;:rdag 24 november a.s. o,rganiseert SM~ vrije ra~io fi l~iddag
gasten zoals o.a. Simon Barett en/of Grant Bensonvan RadIO Carollne.
De Caroline deejays signeren boeken, platen e.d. op de stand van SMC.
.
Aanvang 11 uur, sluiting 16.30 uur.
Vertoond worden 6.a. de Laserfilm en een film over 25 jaar zeezenders
en een door SMC gemaakte film over een boottocht naar Caroline.
Het adres: Speerstraat 7 te 'Amsterdam bij het Olympisch stadion. Entree:f7,50
Ook is er een stand van Freewave met Hans Knot en To.n van Draanen voor de
verkoop van het boek "20 jaar Radio Caroline" e.d.
U gel ieve uw kaartjes d.m.v. een giro- of bankstorting NU te reserveren.

I"

I
I
I
I
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NIEUW BIJ SMC: Poster van het Laserschip "The Communicator" f7,50.
NIEUW BIJ SMC: Documentaire Zeezenders 80-84. li uur documentair~ over Laser.,
Caroline en ParadiJs~ f18,50.

I

RADIO CAROLINE FOTOBOEK. ALLE FOTO'sVANAF 1964 t/m 1980 VAN DE BEWOGEN
CARLINE GESCHIEDENIS, MET 40 FOTO's VAN DE ROSS REVENGE. Incl. plaat: f25,--.
EXTRA AANB I EO I NG :DE KOPERS VAN 0,1T FOTOBOEK ONTVANGEN EEN GRATIS KAARTJ.E
VOOR DE F1LMMIDDAG OP 24 NOVEMBER IN AMSTERDAM!!

I
I

POSTER CAROLINE (in kleur) f9,50. ' Tezamen met de Laserposter fI5,--.
(ve'rzend i ngi n koker).
.
Degeschi~denis van Radio Caroline, een produktie van Hans Knot. Deze LP
kost U slechts f12,--. Caroline stickers: 6 voor f5,--. 14 voo~ fl0,-~
BOOTTOCHTEN: Elke maand varen we in de herfst en winter naar Carol ioe en
la~er. F175,-- vobr een weekend. ~or tel. inl. 020-621141 na 18 uur.

I

I
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.. Stichting Media Communicatie

l

•

6

pOSTBUS 53121, 1007 RC AMSTERDAM. POSTGIRO: 4065700. BANQUE DE PARIS:
. 634495 216. Be~gen uit het bUI~and via i::,:ationale,::wlsse1.d
'

nieren aan een vergunning tot uitzendingen
komen. En wij maar denken dat er in Nederland veel zenders waren.
NIEUWE STUDIO'S VOOR STAATSRADIO ISRAEL
Onlangs werden in Jerusalem nieuwe
studio's geopend die zeer modern zijn.
Het betreft hier de nieuwe studio's van
de militaire zen'der Galei Zahal.

RrAlDIllOJ l!rAlRlOJLllrnlE

CAROLINE, RYAN EN OPLICHTERIJEN.
Begin volgend jaar, 4 februari, zal
James Ryan terecht moeten staan voor zijn
opl ichtingspraktijken i.v.m. Carol ine. Je
kan je misschien nog wel herinneren hoe
het afgelopen voorjaar de relatie tussen
Ryan en O'Rahilly stuk liep en dat Ryan
allerlei beschuldigingen inzake fraude
e.d. in de richting van Ronan, zijn advocaat Leonard en Kunz ' (direkteur van Simor)
deed. Simor is de holdingcomp. achter
Carol ine in Liechtenstein, die ook de
Ross Revenge in eigendom heeft. Direkt na
de breuk tussen Ryan en Ronan kwam er z'o veel modder bovendrijven dat de amerikaanse investeerders de justitie om onderzoek
vroegen. Het was vooral de fam. Morrison
die het meeste geld had geinvesteerd en
had bemiddeld voor aanvullende fondsen.
Het was toen no'g niet duidel ijk wie er
had geknoeid, want de dollars waren door
vele handen gegaan. Na' een paar maanden
kwam de FBI er achter dat Ryèn zich verdacht gedroeg. Enig argwaan tegen hem bestond toch al, daar hij vele malen wegens
fraude was veroordeeld. Hij werd in 1983
driemaal verhoord , door de Grand Jury. Op
basis hiervan en vele andere verhoren
met betrokken personen, inclusief een ander uitgebreid onderzoek van de FBI ,zijn
er nu 12 aánklachten die lopen tegen Ryan.
Het stuk bevat 1 iefst 37 pagina's en alleen hierin staan al 9 gevallen van fraude. De eerste aanklacht heeft te maken
met het verdwijnen van $16.000 naar een
bankrekening van James vrouw Ursula •.
' In de verhoren beweerde Ryan dat dit betal ingen waren voor Fred Peterson, een
gepensioneerde admiraal die hij nog kende van vroeger. Hij zou door Ryan zijn
ingehuurd voor het geven van adviesen op
scheep~aart-gebied en
met name inzake
het aan de ketting laten leggen van de
Ross Revenge. Conclussie FBI: Petersen
is geen gepensioneerde admiraal maar een
gepensioneerde marinekapitein en dat hij
nooit geld heeft ontvangen noch advies
heeft verstrekt.De tweede aanklacht betreft het feit of Ryan al dan niet over
bankrekeningen beschikte. In de stukken
is te lezen hoe Ryan daar over aan de

tand werd gevoeld. Hij ontkende omdat
hij die niet mocht hebben (wegens voorwaa rde 1 ij ke v rij 1a tin g). Ui t he t FB I
onderzoek is gebleken dat Ryan loog want
hij had een rekening open staan bij de
First National Bank in Toms River en
één in New Jersey. De derde aanklacht
betrof de , verk1aring van Ryan aan diverse personen dat hij de eigenaar van de
Ross Revenge zou zIJn en ook soms het
e'igendom van Elaine
~_-"':?JI
Morrison. In de verhorén heeft hij dit
konstant ontkend en
zou hij altijd Simor
als wettelijke eigenaar hebben genoemd.
Leugens dus. I n aanklacht 4 komt naar
voren dat Ryan grote
sommen geld van de
Morrison's voor eigen
gebruik afhandig
heeft gemaakt.
JAMES G. RYAN
Op 20 mei 1981 tekende Simor en de investeerders een contract voor de lening
van $ 250.000. In september kwam andermaal een lening van $310.000. Dit alles
geheel volgens de regels, waarbij Kunz
voor Simor tekende.$60.000 van het be- ;
drag verdween in Ryan's eigen zak. Hij
was door Simor aangesteld als 'financial
controler' en was gemacht1gd om in overleg financiële deals te maken voor Carolinea Toen men enige verdenkingen kreeg
werd Ryan uit deze funktie gezet. Dit
gebeurde op 13 maart 1982, via schriftelijke aankondiging en het werd aan meerdere personen verzonden. Echter niet aan
de Morri son I s daar Ryan hun vertegenwoordiger was. Ryandeelde het gewoon mee dat
er niet genoeg geld voor het projekt was
en troggelde nog eens $ 516.500 af. Na
de uitspraak van de rechtbank in Spanje
betaalde Ryan delen van het geld terug
aan de Morrison's met de belofte dat er
meer zou volgen. Toen ze ongerust werden
suste hi J ze met dè medede 1 i ng da t er
nieuwe financiers waren gevonden, ondanks
d~t hij niets meer met het project had
te maken. Ook probeerde hij hen en andere
financiers te overtulgen van de fraude
die Ronan en Kunz gepleegd zouden hebben.
Hij 1 iet zelfs Elaine Morrison opdraven
om een poging te ondernemen het schip
van eigenaar te laten veranderen via
de ambassade van Honduras. Hij liet daar
een Billof Sale of Registered Vessel
zien, die vervalst bleek te zijn. De ambassadeur trapte er niet in en de FBI
werd ingel icht. De leukste en hier laatst
beschreven aanklacht i~ nr. 11, waaruit
de beschrijving van het voorval bl ijkt,
7

gen research-laboratorium in Tokio, waar
dat reeds in oktober 1982 de FBI 'lucht
320 mensen werken. Ieder jaar worden bekreeg' van Ryan's frauduleuze handelingg in jun i 'open dagen' gehouden, waar ~et
en i.v.m. de Carolin~financiering.Rond
geintresseerde publ iek kennis kan nemen
die tijd liep Ryan~ zonder het te besefvan de aktiviteiten van het laboratorium.
fen, in een val die eigenlijk voor opTot de onderwerpen die afgelopen zomer
I ichters was bedoeld. In mei , 1982 zetten
agenten van de FBl een 'undercover' opera- de aandacht trokken behoorde, ondermeer
de directe satel1 iet-televisie, platte
tie op in New Vork met ,de naam 'NVCON',
beeldschermen en vooral het t.v. systeem
afgeleid van New Vork Conmen (oplichters)
m~t hoog oplossend vermogen (HDTV, high
met als doel infi ltratie in opl ichtingsdefinition television).
projecten- zoa I s met verzekeringen, effecten en andere duistere transacties.
Voor dit doel gebruikte de FBI de naam:
Inve~tments Capital S.A. en vestigde deze
zgn. firma In een kantoor aan de Madison
~ <$r
Avenue in New Vork. De twee agenten die de
oper~tie leidden gebruikten de namen Frank
KohIer en Glenn Prinz. Ze gaven zich resp.
uit voor makelaar en investeerder. Prinz
zou tevens TV producer zijn voor de NBC.
Door stom toeval werd Ryan aan KohIer voorgesteld. Na die ontmoeting rook Ryan geld
en zette een plan op om Investment Capital
SA geld uit te zuigen. Ryan probeerde '
KohIer over te halen om investeerders te
zoeken voor het Carol ineprojekt. Hij had
beiden verteld dat hij de eigenaar van de
Ross was en dat hij nog eens opties op 2
andere zendschepen zou hebben, Hij vroeg
Prinz 1,5 mi ljoen dollar in cash te investeren in ruil voor 10% aan aandelen in
het holdingprojekt. Hij had Prinz verteld
HDTV
dat binnen het , jaar een inkomen te verDe kwa 1 i te i t van ,een te 1evi s i ebee 1d
"wachten was van $150 mi I joen zodat 10%
wordt voornamelijk bepaald door het aanhiervan Taxfree naar Ptinz zou v~~dwijn
tal ' 1 ijnen waaruit het beeld is opgeen. De winstgegevens waren gebaseerd op
bouwd.
Dit aantal bedraagt in Japan 525
de winsten ~an Car6line in de 70 1 er ja(in West Europa 625). A1 in 1970 is NHK
ren !I!!!!????!!!!
begonnen met de on tw ikke 1 in g van een
KohIer en Prinz zouden de eerste aanbesysteem met een veel groter aantal 1 ijntal ing van $500.000 per telex moeten ov~n (1125). Sinds 1981 laat NHK op tenermaken naar Ryan's bankrekening in Zwittoonstellingen e.d. prototype apparaten
serland. Vooral door deze affaire zal
zien. De ontwikkeling is de laatste tijd
Ryan we in i g kans hebben om het Ca ro 11 ne
in een stroomversnelling geraakt, vooral
kamp van alle fraude te beschuldigen.
door de komst van de directe satellietZijn rechtzaak vihdt in ieder geval
televisie. Het HDTV systeem van NHK
plaats op 4 februari a.s. in Phi ladelwerkt met beelden met een hoo9te-b~e~dte
phia~ In maart valt er dus zeker meer
verhouding van 3:5. Het beeld is dus "
te lezen over de financi~leclown (zoals
vee 1 I rechthoek i ger l dan een gewoon t. v.hij wel eens door de Wal I Street Journal
bee 'I d ( 3 : 4), en I ijk t daa rom vee I mee r
is genoemd) , James G~ Ryan.
'
op een bioscoopbeeld. Bij een gelijke
I
.
,
' Tom de Munck.
bee I d hoog té a I s bij een gewone t. v.
krijgt men niet alleen meèr I ijnen en
overeenkomstig ~eerbeeldpunten per
lengte-eenheid van de lijn, maar iedere
Nippon Hoso Kyoka i (NHK) i s de na1 ijn ,is ook nog eens 25% langer. De totionale omroeporganisatie van Japan, te ,
tale informatie inhoud van het beeld is
vèrgel ijken met de engelse BBC. Er zijn
hiirdoor ca. 5x lO groot als bij een
twee NHK televisienetten (naast een flink g,ewoon t. v. bee I d, wat voor de ki j ker
aantal commerciële zenders) die in heel
het effect geeft van een werkelijk verJapan, behalve 9P enkele afgelegen eibluffende beeldkwaliteit. NHK claimt
landen en een paar door bergen omringde
dat het beeld even goed is als van 35
gebieden, ontvangen kunnen worden. Naast
mme bioscoopfi lm, wat waarschijnl ijk
het omroepbedrijf zelf heeft NHK een ' ~ioverdreven is. Niettemin is het beeld
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leeftijd van 25 tot 50 jaàr. De clips die
getoond zullen worden behoren tot het
middle-of-the-road repertoire. De Amerikaanse platen i ndus trIie ' heeft a 1 pos i t i ef
gereageerd: zij verwacht een stijging
van de platenverkoop van het MOR-genre.
Volgens woordvoerder Robert Pittman heeft
dit plan aJ,tijd al bestaan, maar kan het
nu pas worden gereal iseerd. Insiders
menen echter dat MTV konkurrentie vreest
van de machtige Amerikaanse kabelexploitant Ted Turner, die eveneens een MTVachtig station gaat opzetten. MTV bereikt
momenteel 22 miljoen huishoudens.
IKON DIREKTEUR NAAR DAGBLAD TROUW.
Drs. J. Greven (42) uit Hilversum is
met ingang van 1 maart 1985 benoemd tot
MARC VAN
hoofdredakteur van het ochtendblad Trouw.
AMSTEL NU OOK ,
S2
nrL!JQrr==\\ Greven i s nu 'nog d i rekOP SINGLE!
~Ulr'\)~U U teur algemene zaken van
Enkele maanHilversum
de Interkerke 1 ij ke Omden geleden
roep Nederland (IKON). Hij studeerde
dook Marc van
theologie aan de Vrije Universiteit in
Amstel, puur voor
Amsterdam en werd in 1976 direkteur van
de IKON. Greven volgt bij Trouw J. Tamminga op. Diens funktie wordt op het
ogenblik, wegens ziekte waargenomen door
mestudio in om enkele nummers
adjunkt-hoofdredakteur J. Kuijk.
vast te leggen. ' Eén
INTERN. RADlóPRIJS VOOR WERELDOMROEP.
van die nunvne rs "De
Radio Nederland Wereldomroep heeft de
trends of Todayi'
internationale radioprijs van Spanje ge(geschreven dOQr Wim
kregen voor 'het programma "Un rey para
vld Meulen en Jos
el nuevo mundo" (een kon i ng voo r de n i euJongeling) liet Marc
we wereld). In dit programma van Jorge
aan KROls René vld
Valdes, medewerker van de Wereldomroep,
Veer horen. Die vond
worden de gedachten belicht van Koning
het nummer zo leuk
Juan Carlos van Spanje over vrijheid,
dat hij he tin se p- lE/11f1/C~<áirtili~
democratie, vrede en mensenrechten.
tember uitzond op de
Het programma is gebaseerd op een aantal
radio. Iemand van platenmaatschappij
, redevoeringen die de Spaanse koning in
Dureco hoorde het nummer en zorgde ervoor
1983 tijdens een bezoek aan Zuid Amerika
dat het nummer op single ,werd uitgebracht ~ heeft gehouden.
"De trends of Today" is verkrijgbaar bij
iedere goede platenzaak (Dureco 49 ,. 38).
Dus snel naar de platenwinkel, misschien
zien we Marc van Amstel dan binnenkort in
TopPop, Countdown, Formule 1 enz. enz.
We waren de vorige keer bl ijven steken
KABELTELEVISIE WORDT DUURDER.
op
26 september" de dag da t andermaa 1 een
Het abonnementsgeld op de kabel-tv
tender
een bezoek bracht aan de Ross Rewordt volgend jaar duurder. De prijsver'venge.
Aan
boord kwamen Tom Änderson en
hoging hangt af van het a~ntal ' buiten~
Grant
Benson
en terug naar de vaste wal
1andse stat i ons dat v i a de kahe 1 kan wor- ,
ging Brian Allen~Grant B~nson heeft zich
den ontvangen. Eén tot vijf buitenlandse
weer op de , nieuwsverzorgin~ geworpen ~n
prograrmtalsgaat per abonnee 98 cent per
de programma 1 ine-up voor de doordeweekmaand kosten. Het tarief voor zes tot
se dagen is nu: 6~10 Johnny L~wjst 10-14
tien programma's is vastgesteld op 1,30
Simon Barret, 14~18 Elton Andrews 18-22
gulden en voor 11 tot 15 programma's
Tom Anderson en 22-1 Samantha.Ook Andy
moet 1,65 gulden worden betaald. Bovenop
Johnson is van boord gegaan. Op 27.9
deze bedragen komt nog eens 19% BTW.
hoorden we van de eerste boeking van de
HTV START NIEUWE SERVICE.
Laser roadshow , in Nederland, die op 5'
MTV, het Amerikaanse kabelstation dat
oktober zal p'laatsvinden in Sl iedrecht.
24 uur per dag videoclips uitzendt, start
Tijdens de show ondermeer een 'optreden
in Januari 1985 een tweede service voor
van' Vanessa . Vanaf diezelfde dag noemde
de wat oudere muzi~kliefhebbers, in' de
werkel ijk zeer goed. Het verschil met
een gewoon t.v. beeld is zondermeer te
vergelijken met het verschil tussen FMstereo en AM radio, of tussen kleur en
iwart-wit televisie. Het is daarom heel
waarschijnlijk dat de belangstelling van
de consumenten voor dit nieuwe medium
enorm zal zijn, zodra het eenmaal operationeel en op de markt is; Zover is het
echter nog niet. Wel hebben Sony en Matsushita Electric onlangs aangekondigd in
1986 met HDTV ontvangers op de markt te
komen, tegen de nog formidabele prijs
van 600~OOO Yen per stuk.
(wordt vervolgd) HansKn~t.

Zeezel1dersN"

g '

Caroline zich opeens Caroline International. Een dag later, 28.9 werd bekend
gemaakt dat ' Inv ic ta Sound, het nieuwe
ILR station, zal gebruik gaan maken van
twee voormalige zeezenderjocks: Duncan
Johnson en Roger Day. 29.9 Kwam de nieuwe
editie vanWorld Broadcasting ' News uit,
een blad dat wereldwijd verspreid wordt
onder auspic ie@n"yan -grote sponsors. In
dit nummer aandacht voor Laser. In het
verhaal werd ondermeer melding gemaakt
van commercials die zeer spoedig van
start zouden gaan op het station. Paul
Alexander Rusling, schrijver van een
boek, omtrent de ontwikkel ing rond de opzet v~n Laser, heeft een eigen pub, de
Punch,in Whistable. Vandaag werd ons
bekend dat een petroleumbom grote schade heeft aangericht aan de pub.Paul
zelf vermoed dat de bom is gegooid in
opdracht van Glenn Kolk of Roy Lindau.
D.i t in verband met bepaalde hoofdstukken
u i t het boek. En daa r was Pau 1 Dane p 1otsel ing weer weg, even sne 1 als hij was
gekómei1~ Zijn programma wordt nu overgenomen door Holly Michaels (21-1) en
David LeeStone is ook terug. Hij zit nu
in de uren tussen 10 en 14. Op de 2ge
hoorden we ook voor de eerste keer een
spot voor deCarol ine Roadshow. Vreemd is
dat de Laser Lover Roadshow in Engeland
niet meer draait. Nog vreemder is dat
Robbie Day, van de Laser show, plotseling
het nieuws Jas op Caroline. De echte zeezenderfans weten natuurlijk dat. Robbie
Day eerder de Carol ine Roadshow deed in
79/80. Jtii~t!Hij is dus overgelopen. De
eerste boeking is er al, da.tum 12, oktober .
Hawaiin Tropic heeft nu een nieuwe reklame~spot op Caroline,
verkrijgbaar in zes
soorten. Ook werd bekend dat . tijdens de .
finale van de SunMiss verkiezingen de
direkteur ~an de
sponsor Caroline bedankte. Dit vanwege .
het grote sukses in
Engeland. De show
.
werd gepresenteerd door Capital Radio's
Kid Jensen. Na afloop werd de direkteur
van . HawaTin · Tropic benaderd door vertegenwoordigers 'van Capital Radio om te
adverteren via dit ILR station. Komment a a r van dir e kt eu r Ta nn: 11 I k 1 ijk we 1 .
gek, Carolineheeft een veel groter b~
reik en is bovendien aanzienlijk goedkoper. Ik ga toch niet adverte~en op eén
klein Londens stationnetje."
.
Tenslotte wat 29.9 betreft de volgende
. klefne zaken: Dat de klok moest worden
teruggezet wisten we, maar ondanks dit
10

gegeven werd het vaak gemeld do6r de
Laserjocks. David Lee Stone presenteerde
samen met Holly het late avond programma
om de luisteraars te vertellen over een
14 landen reis in Europa, die ze tezamen
hadden gemaakt~ Tony Rivers trakteerde
ons op vele algemene jingles en de vraag
is waar ze vandaan komen want ze komen
ons zeer bekend voor. Op 30.9 jankte de
apparatuur aan boord van Laser behoorlijk een IS avonds was men uit de lucht
voor onderhoud. In de nachtelijke uren
keerde men terug, echter via de 2e zender
met testen in de presentatie van Holly.
Dit duur~e tot 4 uur in de nacht.De volgende ochtend was de le zender weer in
de lucht maar te zacht van modulatie en
met een laag vermogen. Het was wel een
heugelijke dag, want de eerste reklames
waren . te horen op Laser. Skimagazine en
Ashwin Fire Equipment, beiden met adressen in New Vork. Ook een promo voor adverteren op de radio.Ook de promols voor
de Nederlandse roadshow gaan rustig door.
Frans van der Drift (voorheen Mi Amigo
en RTL) vertelde ons dat hij geen op- ·
dracht heeft gegeven voor het uitzenden
van de spots maar dat de leiding van het
station het te gek vond dat er in Nederland een show naar Laser was vernoemd.
De kontakten met Laser lopen . via een
vrouwspersoon in Nederland. M~t andere
woorden Musie Media heeft nu een adres
in Nederland: Postbus 82j14 Den Haag.
3.10 Newsweek wil Jay Jackson terug aan
boord van Caroline. Zo niet dan zal men
stoppen met de reklamespots, dus JJ zal
.terug gaan.Trouwens Tom Manders alias
Dorus verscheen met zijn Figaroparodie
op Laser. Ric H~rris had het over de

FIGARO, FIGARO, F

Is dit een grap ...of om tt

door Laser ontdekte mini-opera. Later
bleek de spot herhaald~lijk gedraald op
LASER. Dus toch 'een reklamespotvoor het
een en ander. Diez~lfdedag ~ag ik in de
oüde Groninger binnenstad diverse af'fiches aangeplakt met d~arop de tekst: Figáro,is dit een grap? Of ' om te •••• ~ •.
Afwachten dus wat het is. Vanaf vandaag
is 'het nieuws op Radio Carol ine weer nor~
maal op het hele uur en bes 'l oot Andy Archer alsnog in hoger beroep te gaan tegen
zijn veroordel ing, eerder dit jaar. Hij
zal nu voor the Crown Court moeten verschijnen.Zoals reeds in het voorwoord
van de vor i ge Freewave verme 1d zij n er
plannen om een nederlandse service op te
start~n voor Radio Carol ine. Deze zal
gaan uitzenden, als alles doorgaat, op

de 319 meter. Maasbach zou één van de
"
predikanten zijn op de zender. Tevens zIJn
er een groot aantal adverteerders gepolst omtrent eventuele sponsering. Als
datum wordt 15 december genoemd. Niet bekend is of men 's avonds ook te beluisteren zal zijn. De tw~ede frequentie zal
dan gebruikt worden, uiteraard op een
hoger vermogen, via de 576 of 585 kHz.
4.10 Carol ine dik In de problemen met de
zender. Slechts 5 kW. Later op de dag
zijn beide zenders 'off air', om om 8
. :.
uur 's avonds terug te keren. De luisteraa rs wo'rdt verte I d dat men weer op '10 I
vermogen werkt en dat Tom Anderson dè ,
zendmast is ingeklommen om enige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Laser
is ook ,weer beter van modulatie en twee
nieuwe slogans zijn ingevoerd: 'the newest station that hit Europe' en'the greatest 1 ittle ship on the Northsea'. Op de
Nederlandse televisie vandaag het eerste
deel van het Veronicaavontuur met daarin
naast de bekende shots veel nieuwe opnamen. In deel 1 ondermeer prachtige oude
opnamen van de Borkum Riff en van de studioruimten. Ook erg mooi was het interview met Willem van Kooten, die nog
steeds met alles de draak steekt. Jammer
genoeg twee missers en wel het draaien
van een KINKS plaat uit 1970 rondom verhalen ~it 1965 en het draaien van een 538
jingle voor th~ ,Fl i rtations uit 1969.
5 oktober lijkt wel weer op oktober 1979.
Caroline zo slecht te ontvangen in het
noorden dat je het luisteren al snel doet
besluiten om al piepend de knop om te
draaien. Hetzelfde geldt voor Laser. Er
wordt getenderd bij Caroline en Dave Richards is terug om de plaats van Simon Barret in te nemen. Op 6 oktober presenteer-

" ' Ric Harri~ ' (foto: Smash Hits
de Grant Benson, de nieuwslezer, voor het
eerst weer e~ns een show op 319. Die zelfde zaterdag hoorden we van geruchten dat
de organisatie achter WRLI overweegt een
aanbod te doen op de Ross Revenge over ,
te nemen, nu Ronan in grote financiële
problemen verkeert. Ik neem aan dat we
het bij geruchten moeten laten~ want zo
gek is Ronan natuurlijk ook weer niet.
Op Laser weer reklame voor de Roadshow,
dit echter zonder de naam van Robbie Day .
Iedereen wordtherhaaldel ijk bericht omtrent de Laserclub. Binnen één maand na
inzending van clubmembercard alle iriforma tie i n hu is. JA JA!!! Ik zit zeker al
13 weken te wachten op antwoord vanuit
New Vork. Vandaag ook de eerste aflevering van 'de Grote Verwarring', het mediaprogramma van de VOO op Hil versum 2.
Te gast Freewave medewerker Tom de Munck
die melding maakt van recente ontwikkelingen omtrent Carol ine, Laser en Big L.

Op 8 oktober kwam dan eindel ijk de al
lang verwachte post uit New Vork binnen.
Je begrijpt het al, lidmaatschapkaart
van de Laser 'Communi~ator Club ' Aan het
This i~to certify that

-ÜOo~-.kn.~------, i's a MEMBER of the

COMMUNICATOR CLUB

gens de nog ~teeds voort durende problemen met de zender.
Met ingang van v~ndaag is de Carol ine
Roadshow omgedoopt , i n Ca ro 1 i ne Rockshow
e~ heeft men een zeer goede agressieve
spot ter promotie. Het valt ons op de
13e oktober op de dat deejays bij Laser
steeds meer 'histor ;i sche foutenlmaken
b ij het noemen van jaarta llen van de
zgn 'Sixties recordsi. Vooral Davi4 Lee
is een koning in fouten!l Bij Laser nu
ook een zeer goede promo voor adverteren
op het sta t i on. De . 1okal e zakenman wordt
geadv i seerd· te gaan naa r een I okaa I station en de grote adverteerder wordt gévraagd naar Laser te schrijven of te
bellen. Op Caroline vandaag en morgen
Jay Jackson met een eigen show. Zou eigenlijk iedere dag te beluisteren moeten
zijn. Vanuit Engeland bereiken ons de
berichten dat Caroline spoedig twee nieuwe adverteerders zal krijgen. Er wordt
gesproken over een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij en een Australisch biermerk .
. Michael Dean was te gast in het late
nacht programma op Laser en samen met
Charl ie Wolfe maakten ze er e~n uitstekende show van. Zo werd live "Telstar"
van de Tornados ~

nummer te zien (1936) zIJn er nog niet
zoveel leden ingeschreven. Geadviseerd
wordt het nummer goed te onthouden daar
voor leden speciale prijsvragen via de
radio zullen worden gehouden. Diezelfde
dag neemt Ahdy Johnson in zijn programma
afscheid van de luisteraars met de begrijpel ijke woorden: IHope to see you
once again l . Wat zou hij er toch mee bedoelen. Laser heeft een persbericht West
Europa ingestuurd en een speciale naar
de pers in Nederland. Vol tekst en taal~ ..L .
fouten, maar met a I s inhoud de mededel ing i ngezongen. Op
14 oktobe~ wer~
dat men zich ook zal . gaan richten op de
ons · dan einde I. J k -----------------Nederlandse m~rkt.Vanuit Amerika komt
duidel ijk wat de
~ ~ ~~
tevens nieuws van de mensen achter WRLI.
Figaro-spot
betekende:
Een plaat, die nu
Het Syndicated programme van radio London
geheel
wordt
gedraáid
op
het station.
is op weg een succes te worden in de
Een vorm van voorpromotie, die ik zelf
States. Naast XIRF draait het programma
in de gehele zeezenderhistorie nog niet
nu ook op KXOL~ KFMX (eigendo~ van Don
heb
meegemaakt. Uniek dus!!!
'
Pearson) en WTAX. De verrassing van de
15
oktober
bracht
ons
het
bericht
dat
ge oktober was wel dat Carol ine nu 22
Tom
Anderson
en
Samantha
'
Caroline
hebben
uur per dag te ' beluisteren is met een
verlaten
en
dat
-Stuart
Vincent
aan
de
overschot aan deejays: 6-9 John Lewis,
deejays
op
het
schip
is
toegevoegd
(249-12 Grant Benson, 12-15 Dave Richards,
03
uur).
Op
deze
dag
een
nieuwe
commer15-18 ElthonAndrews 18-21 John Lewis
cial en wel voor een lp getiteld 120
(invaller voor de zieke Tom Anderson)
years Tamla Motown l • Laser vandaag met
21-24 Jay Jackson en 24-3 Samantha.
een nieuwe commercial voor U.S~A. Today.
Reeds de volgende dag is er een verandeOok
verrassend op Laser was om te horen
ring in de programmering en wel de komst
dat
na de spot van de nederlaridse roadvan twee, uitstekende, deejays. Paul
show
nu een voortreffel ijkeNederlands. Meckenna . zit nu van 15-18 en Dave Wind- ·.
talige
Laser acapellajingle is te horen.
sor van 21-24 uur. Dave Richards is van
Freak
of
geen freak Paul Jan de Haan
boord en zijn plaats is ingenomen door
gaat
wel
heel
ver met zijn adoratie voor .
Elthon Andrews. Ook Jay Jackson is terug
de
zeezenders,
hiJ r'ijdt nu rond in een
als nieuwslezer en zal men bij New~week
Ford
LASER.
lens.lotte
melde Jay Jackson
wel erg blij zijn. Ook iser een tender
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ROARING SIXTIES.
Al eerder maakten we melding , van de
invl'oed van de zeezenders en vooral die
van Radio London op de platenverkoop in
de mid-60'er jaren. Zeg nu zelf, zonder
de uitgebreide plugging van artiesten
als Ken Dodd. Matt Mon ro, Kathy Kirby,
Cl iff Bennet, Roger MilIer en Tom Jones
dan hadden deze artiesten nooit een hit
gehad. Eenvoudig weg zouden deze nieuwe
artiesten hooit door de BBC radiomakers
zijn opgepikt.Er werd meer niet gepikt
door de BBC. We schreven het al 'in de
ban doen I was in in de mid 60'er jaren.
Neem b.v. het nummer We love the pirates,
welke werd geschreven doo~ Geoff Stephens
samen met de ex Ivy League zanger John
Carter en de ex key board player Ken Lewis. De heren waren grote fans van de
zeezenders en besloten het nummer op te
nemen onder de naam de Roaring Sixties,
dit om moeilijkheden met de naam van de
Ivy League te voorkomen.Eerder vertelden
we reeds dat d~ platenmaatschappij Decca
de plaat weigerde uit te brengen, waarna het in juli 1966 verscheen als ~llet
eerste release op het platenlable Marmelade, welke eigendom was van de voormalige Stones en Yardbirds manager Georgio
Gomelski. Radio Caroline North en Radio
Caroline South verkozen de plaat tot sureshot op de 21ste augustus en op diezelfde
dag kozen de Radio London deejays de
plaat tot 'Disc of the week', waardoor de
plaat onmiddellijk tot strijdlied van de
, zeezenders werd.
AANBIEDING AAN PREMIER WILSON.
De 19 jaar oude zeezenderfan Geoffry
Edwards was zo onder de indruk vari de
plaat dat hij het in augustus aanbood aan
premier Wilson, die op vakantie was op
Sally ,IsIe. Op London en Caroline ' werd de
plaat inmiddels steeds meer gedraaid en

Door Hans Knot

op 2'8 augus tus kwam de plaat binnen ' i n de
fab.40 van Big L en wel op plaats ~4. De
plaat zou iot eind oktober in deze hitI ijst staan. Maar, zoals al gezegd, de
plaat werd direkt in de ban gedaan door
de BBC en we 1 vanwege een 'te opru i ende
tekst. Zelfs werd de plaat , niet gedraaid
door Radio 390. Officieel omdat het een
popplaat was en derhalve niet in het genre van het station thuishoorde. Daarentegeh bestond het vermoeden dat het station
de plaat niet draaide vanwege het feit
dat men niet tegen de schenen van de engelse regering wenste te trappen. Zelfs
werd er een nederlandse cover uitg~bracht
in 1966 en in 1977 werd de plaat een nog
grotere hit in discouitvoering van de
Belgisch-Nederlandse formatie Trinity.
1000-STE ADVERTEERDER.
In de maand februari 1966 boekte Radio London haar 1000ste adverteerder en
wel John West Foods. Een periode dat er
steeds meer gesproken commercials in de
programma's van Big L binnenslopen, gewoon live voorgelezen in de diverse shows
en hetgeen, volgens mij, wel van negatieve invloed was op de tot dan toe zeer
goede programma's. Philip Birch kondigde
ter gelegenheid van de 100Óste adverteerder aan dat praktisch elke grote adverteerder inmiddels zendtijd had gekocht,
uitgezonderd Schweppes.
1 APRIL GRAP ZEER GESLAAGD.
Voor 1 apri 1 1967 hadden de deejays
van Radio London een grap bedacht. Caroline deejays zouden die dag de programma's gaan presenteren. Op het allerlaatste moment ging het plan n'iet door, daar
enige Carol inedeejays bang waren hun baan
hierdoor kwijt te raken. In" plaats hiervan kwamen de deejays van London met een .
ande~e grap die zeer goed aansloeg.
Precies na het begin van de Keith Skues
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show om 9 uur werd het programma deels
onderbroken dqor testsignalen van een
nieuw station, Radio East Angl ia. Van
tijd tot tijd waren de signalen van dit
station dwars door dè platen, commercials
jingles en nieu~s van radio London , heen
te horen. Om half 11 werd er in het
nieuws van Radio London melding gemaakt
van de interferentie en tevens werden
er in dit bulletin allerlei onzinnige
nieuwsberichten uitgezonden. Het signaal
van East Anglia werd steeds sterker en
om half 12 was Radio London geheel niet
meer te horen. East Angliakondigde aan
dat 2 deejays de verdere testprogramma's
zouden verzorgen en wel Bob Parker en
Apsley Guise. Het station zou verankerd
zijn in internationale wateren ter hoogte van Norfolk en een vermogen van 250
kW voor haar programma's gebruiken.
Comme re i als voo r verschillende bedrijven
werden er uitgezonden tussen de platen
door. Orimiddellijk we~den er door de vele radio London fans klachten gedeponeerd
bij de GPOen bij de leiding van Radio
London. Om 5 minuten voor 12 was Radio
East Angl ia uit de lucht en werd het
stat i on nooi t weer gehoord. In werke 1 ij kheid werd het programma door de London
deejays zelf verzorgd vanuit de nieuwsstudio en ingemixed in de London programma's. Een perfekte 1 april grap dus.
DOORGAAN NA DE INVOERING VAN DE WET.
Begin mei werd dóor Philip Birch andermaal aangekondigd dat zijn station na
de invoering van de Marine Offences Bill
zou doorgaan met het uitzenden van de zo
geliefde programma's. Eind mei werden er
dure zendkristallen afgeleverd op het
schip, afkomstig van the English Electric
Valve Company. Dit om ruim 3 jaar genoeg
te hebben, immers met elk kristal kon
ruim 1 jaar uitgezonden worden.
GAAN EN KOMEN.
In juni 1967 keerde deejay Willy Walker terug aan boord van de Galaxy. Enkele maanden daarvoor had hij met veel tam
tam afscheid genomen van de luisteraars.
14
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Hij had zIJn job opgegeven om carrière
te maken als fotomodel. Hij verdiende
hiermee veel geld, maar kon London niet
vergeten en keerde terug. Willy, die
ooit zijn carrière startte in zijn geboorteland Burma, verving bij zijn terugkeer Lorne King. Deze toch wel bekende
deejay keerde na 4 maanden Big Lterug
naar zijn geboorteland Canada, alwaar
het volgens hem beter was dan in Engeland.
NOGMAALS DOORGAAN.
Philip Birch zei op een belegde perskonferentie in juni dat zijn firma bij
de regering in Londonerop had aangedrongen dat er gewacht diende te worden met
het invoeren van de wet tot dat er een redelijk alternatief was gevonden voor commerci~le radio vanaf land. Op die mahier
zou er dan toch een alternatief moeten
komen voor de 25 miljoen luisteraars die
de zeezenders beluisterden. Gebeurde dit
niet dan zou London zonder meer doorgaan
met de programma's. Hij zei ondermeer:
, Ik geloof dat we over 30 jaar nog zullen uitzenden. We moeten alleen ons kantoor uit Mayfair verplaatsen naar het
buitenland. Onze adverteerders zullen via
New Vork en Parijs kontrakten aangeboden
krijgen die geheel legaal zullen zijn,
waardoor adverteerders niet achtervolgd
kunnen worden door de politie en ptt.
Het schip zal worden bevoorraad vanuit
Nederland en Spanje en het is een uitstekende mogelijkheid voor internationale
bedrijven om nog meer op de zeezenders
te gaan adverteren en derhalve nog een
groter aandeel te krijgen op de Britse
markt.
++++Volgende keer meer++++
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DEEL IV: TED TURNER
,
H~t eerste wat ons opvalt wanneer we
de elektronische nieuwsstudio van het Cable News Network binnenstappen is de weduwe van Martin Luther King die voor de
kamera's op een hoge ,stoel haar tekst aan
het inspreken is. CNN, het kanaal dat 24
uren per dag informatie brengt in 17,5
miljoen huiska~ers, en bij dat nieuws horen de wekel ijkse twee minuten waarin de
weduwe alles mag zeggen wat ha~r op het
hart ligt, zoals dit trouwens voor nog
meer prominente Amerikanen het geval is .:
Kleine onderdelen in een nieuwsprogramma
dat nooit ophoudt, resultaat van een hedendaagse elektronische, computergestuur de' journalistiek. Aan de andere kant van
de zaal bevindt zicht, het CNN Headl ine
News, wat in 2,6 miljoen huiskamers ononderbroken zorgt voor een stroom van nieuwsflitsen, interviews, reportages en analyses.
Twee kreaties van de momenteel veel opgemerkte Ted Turner; eigenaar van een
voormalig vierderangs tv-station in Atlanta ( Cha n nel 17) dat hij i n enkel e j are n
ombouwde tot het "superstation" WTas (Turner Broadcasting System) wat dagelijks 25
miljoen bekabtlde woonkamers bereikt.
Volgens sommigen een indrukwekkende
reus op financieel lemen voeten. Volgens
Turner de basis waarop hij zijn grootste
droom wil bouwen: het vierde network worden naast ABC, CBS en NBC. En ook zijn
volgend~aankoop 1s al gepland: de rest
van de wereld - omdat er niets groters of
duurders te koop is.
'Ted Turnet was 24 toen zijn vader
zichzelf doodschoot'. Met deze zin "begint
het boek dai de voormal ige Washington Post
journalist ChristianWi lliams over hem
schreef onder dè titel 'Lead, Follwow or
Get out of the way - the story öf Ted Tur~
ner'. Momentee 1 is er n ièmand d ie hem en
zijn op 100 miljoen dollar geschat kapitaal leidt, er zjJner velen die hem vol- ,
gen, en de Amerikaanse media is druk bezig hem uit de weg te gaan. Turner erfdè
aldus op 24-jarige' leeftijd een billboard
company (een zaak van reklameaffiches,
eenvoudig uitgelegd) waarna bleek dat de
he 1e handel aan ande ren was verkocht. Ted
kocht het bedrijf terug, haalde een
reeks konkurrerende bedrijven onder zIJn
dak, en begon een suksesverhaal dat nog
steeds in stijgende lijn gaat.
Turner, die niets van radio kende,
kocht toen een aantal radiostations op
(voo r de reklame uiteraard), evenals een

niets van goud, maar verklaart fier dat ,
wat hij voor 275 dollar per ons kocht,
spoed i g voo r 400 do 11 a r van , de hand ging.
Turner ko~ht dan het plaatselijke tv-stationChannel 17 op, ~et debedbel ing livesport reportages te brengen en maakten er
vanaf 17 ~d~cember 1976 zijn superstation
van door via de satelliet zijn programma
aan al de kabelnetten in Amerika aan ' te
bieden. Einde 1979 verklaarde hij tegen
1985 20 miljoen huiskamers te zullen be- '
reiken. Op 31 december 1982 waren het er
al 25 mi lJoen: 24,2 miljoen via 4966 kabelnetten, en 0,8 miljoen via de rechtstreekse ontvangst in Atlanta zelf.
Turner, die niets van journalistiek kende, opende vervolgens t tv-netten die 24
uur per dag niets anders dan nieuws en informatie brengen: in juhi 1980 Cable News
Network met voornamelijk achtergrondinformatie, en in januari 1982, in allerij 1 op
120 dagen in elkaar gebokst als antwoord
op de konkurrent Satellite ' New Channel,introduceerde hij dan zijn CNN Headl ine News
met een ononderbroken stroom nieuwsfl itsen
en vermoedelijk de enige tak in zijn bedrijf waarmee hij verlies lijdt. De karriere van Ted Turner lijkt te lopen langs
ver b 1 i nden des uk se s 1 i j ne n, ges t eu ndop
uitspraken en slogans, die hem niet ten
onrechte de kwalifikatie van 'grootste
mond uit de mediabusiness' hebben bezorgd.
Overigens loopt hij konstant over van de
meest of minst onwaarschijnlijke idee~n,
zo ook dat voor een superstation voor Europa - samen met Brian Haynes van Satel 1 ite Television (of iemand anders bijvoorbeeld), doch Hayes is hier natuurlijk wel
~l geweest. Kijk, ik geloof in nieuws, en
ben altijd bereid om mee te doen, met alles. Vroeg of laat moet er toch een of ander overkoepelend Europees station komen
en wij zijn bereid onze kennis en technologie te delen met iedereen. Wat ,nu onmogelijk lijkt, kan snel korrien:zes jaar
gelederi ' had de kabel hier nog een slechte ,
naam, en vandaag alk ijken wi j hier in
Atlanta ongestoord naar 52 kanalen . . Ik geloof dat wij , Europa heel wat degel ijk materiaèl te bieden hebben, eh wij hebben
ove~igens even graag materta~l uit Europa.
Een Europees statioli met 24 uren nieuws
lijkt voorlopig wel nog wat moeilijk, ook,
al vanwege de taalproblemen, maar wij doen
à 11 es. Wat denkt u van Amer i kaans kabe 1nieuws in hotels? Wij praten al met Japan,
straks ook met Europa!' Het jongste bod
van Ted Turner aan de kabelmaatschappijen
betreft het aanbieden van zijn 3 kanalen
tegen 1 dollar per abonnee per jaar.
Nog dit Jaar hoopt hij met ,een vierde,
nog niet nader omschreven kabelprogramma
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klaar te komen, en hij gooit zich voortaan ook op de programmaverkoop met Turner
Program Services~ In afwachting gaan we
eens een kijkje nemen in de studio's van
CNN, begonnen met de slogan'AII the News
All the Time', inmiddels gewijzigd tot de
slogan 'CNN Is the News'. Dit blijkt te
zijn ondergebracht in een groot bruin
huis met witte pilaren, dat aan een ver
koloniaal verleden doet denken. Aan de
achterkant bevinden zich zes reusachtige
satelliet-schotel~ en enkele hoge masten.
Tegen die achterkant blijken de modernste
televisiestudio's ter wereld te zijn aangebouwd: een centrum dat bediend wordt
door wisselende ploegen van 15 nieuwspresentator~n ('anchormen') en in totaal 500
'elektronische' journalisten die op diverse plaatsen in de USA en ter wereld
zitten. Vanuit de studio's in Atlanta kan
op elk ogenblik gepraat worden met de
staf in Washington ofNew Vork via permanente satell ietlijnen. Korrespondenten
werken op eigen redakties in London, Rome,
Jeruzalem, Tokio, Peking en Moskou. Het
hart van het centrum is de regietafel ,
waar een keiharde ploeg (meestal vrouwen)
al het nieuws van de wereld naar de presentatoren en de Amerikaanse huiskamer
verdeelt. Overal bevinden zich televisieschermen met daarop de programma's van de
konkurrenten. Alle nieuws loopt binnen
via 65 computerterminals, verbonden met .
de grote nieuwsagentschappen en de binnenen buitenlandse redakties. Op elk moment
van de dag ' wordt .deze binnenkomende i nformatie doot de journ~listen verwerkt. De
centrale redaktie bepaalt volgorde en
tijdsduur voor elk onderwerp: de 'schrijvende' journalisten krijgen precies te
horen hoeveel sekondenof hoeveel woorden
het · hen voorgelegde onderwerp waard is.
Elk geschreven woord gaat de computer in
en vandaar naar elk onderdeel: zowel naar
een van de twaalf video-montagecellen als
naar de elektronische tekst lezer waarop
de presentatbren hun tekst aflezen. Een
bijzondere afdeling is die van de satelI i et: d i'e kan elke se,konde worden i nge- .
schakeld voor een rechtstreek5e repottage,
want 'live' bI ijft het deiies van Turne~.
Gaat de pi e 'r van SantaMon i ca (Los
Angeles) wegens ~torm aan diggelen dan
wordt in samenspraak met de L.A • . korrespondenten bepaald . hbe laat men in · beeld
kan komen ,hoevee I tijd men krijgt, en
wat met daarbij té zien wi I krijgen. 'De
computer berekent ondertussen hoeveel de
gehele operatie zal kosten, en de eindredakteur beslist dan uiteindelijk of het
allemaal welde mdeite loont. In een andere hoek van de zaal zit de grafische
afdeling dag en nacht kleurrijke versie16

ringen te ontwerpen, want nieuws moet
entertainment bI ijven.De dokumentatiedienst met foto's of film5 van àlle mensen ter wereld is dan ook nooit ver buiten
handbereik.
Vijftien presentatoren brengen alles
wat er gebeurt in woord en beeld, per hal fuur verdeeld in vier segmenten. Eerste segment (8 minuten): belangrijkste iMternationale en nationale nieuws. Twee minuten
reklame. Tweede segment (7 minuten):
achtergrondinformatie en samenvattend
overzicht. Een minuut reklame. berde segment ( vier minuten): sportnieuws, mensen
en dingen, hoofdtitels. Een minuut reklame.
Vierde segment (vier en een halve minuut):
medisch nieuws, entertainment, weerbericht,
algemeen menselijke informatie. Anderhalve minuut reklame.
Dit schema vormt een basis die op elk
ogenbl ik kan worden door elkaar gegooid
door aktuele nieuwsfeiten, toegespeeld
vanuit de computerredaktie.
Via CCN zijn er dan nog de speciale
programma's zoals Take Two (meer op de
huisvrouw toegespitst), Newsmatch (hard
nieuws gekombineerd met lichtere reportages), Moneyline (financieel nieuws), Freeman Reports (keiharde interviews), Crossfire (politiek debat), Mike Douglas People
Show (praatshow), Mos~ow Connection (interviews me~ Sovjet prominenten) en nog
vee I meer.
Waarom? Turner zelf: 'Wat de grote netten ' doen ,i s be I ache li j k. Ze hebben een
groot en beroemd nieuwsman als Walter Cronkite, en geven hem 22 minuten om het hele
wereldnieuws te verslaan~ Ik ben ervan
uitgegaan dat de kabelnetten steeds ~eer
gespecialiceerd zouden worden, van entertainment tot godsdienst. Ik wilde nieuws
brengen 6p .1k moment van de dag, zonder
dat je je moet houden aan kleine programmablokjes die je als enig alternatief
doo r . de netwo rks voorgescho te I d kr ij g ti.
Wat ie dus ook gedaan heeft. En met deze
luchtige noot s.luiten wij dezereek~ over ,
de Amerikaanse media voorlopig nog maar
eens af. Hopelijk heeft u ~r veel plezier
aan beleefd, ik in leder geval.
Jean Claude Tackaert.
.

__ .- .- - - - - -

, AANBIED I NG.
Na comp I et i ser i ng van de Freewaveu i tgaven heb i kd.e volgende nunmers dubbel:
12,16,17 en 19 tlm 27. Ze zijn te koop
voor Bfr. 50 per stuk. Tevens te koo~
nummers 7, 9 tlm 11( 1979) van FRMook
voor~fr. 50. Tek~op gevraagd nummers
2 t/m65 van Freeway. Aanmelding aan
Postbus 62, B 2080 Kapellen
in België.
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AUSTRALIE NU HOORBAAR 'VIA NIEUWE ZENDER
De nieuwe 300 kW zender van Australië
in Carnarvon is in operatie en is onder, meer hoorbaar tussen 14.30 en 22.00 uu r
UTC met programma's in het engels. via
de 6035 kHz. Tevens tussen 01.00 en 09.
15 via de 17715 kHz.
DE RELIGIEUZEN KOMEN ERAAN.
Er zijn nogal wat organisaties die
van plan zijn via sterke zenders religieuze programma's te gaan uitzenden, ondermeer gericht op Europa. We noemen b.v.
KCBI uit Dallas die met 50 kW wil gaan
u~tzenden via de 17.705 kHz. tussen 6· en
8 uur in de avond. Het adres zal zijn:
PO BOX 1809 Dallas Texas USA. WMLK zal
religieuse, 'programma's gaan uitzenden in
het Engels, Frans, Spaans en Duits en wel
met een vermogen van 40 kW. Vanuit Pennsylvania zal worden getest tussen 17 en
19 uur via de 15 110 kHz en van 22 tot 24
uur via de 15 260 kHz. Alle tijden UTC. ·
Tevens zal er een nieuw Amerikaans station gaan uitzenden voor Amerikanen in
West Europa en wel met een vermogen van
liefst 100 kW. De programma's zullen worden uitgezonden vanuit Alabama.Gegevens
omtrent uitzendtijden en frequenties zijn
helaas nog niet bekend.
SAMENWERKING SOEDAN EN EGYPTE
Momenteel wordt er onderhandeld tussen vertegenwoordigers van de regeringen
van Soedan en Egypte in verband met nauwe samenwerking op het gebied van radio
en televisie. Het zou hierbiJ gaan om
samenwerking op artistiek, produktieen tec hn i sc h geb i ed. In ee rs te . ins tantoe is al besloten tot het maken van
een grote dfamaproduktie met als onderwerp de ontwikkel ing van de Islam in
Afrika. De programma's worden zowel in
Soedan als Egypte opgenomen.
NU TOCH TELEVISIE IN NEPAL?
Ondankseerd~re beweringen van onze
kant bestaan er nu toch kan ·sen tot invoering van televi·sie · in Nepal. Momenteel wordt onderhandeld met Sri Lanka,
een land dat technische hulp en eventueel financiën zal verlenen aan Nepal.
TIME IN RAD IO
.
Time Magazine, het wereldwijd verspreidde opinieblad is nu ook in de
wereld van radiO binnengestapt en wel
met een ei gen nieuws service (The Time
World News Service). Men stelt het nieuws
. s~men uit berichten die worden ontvangen
vla 87 correspondenten, verspeid over
de wereld, en 32 nieuws buro's. Momenteel worden nieuwsb10kken al uitgezon-

den via 85 Amerikaanse radio stations
en 40 andere stations over de gehele
wereld.
DX IN AFRIKA
In Afrika zijn slecht een paar DXclubs aktief. Eén van hen is de Africa
DX Associ~tion, die het blad DX Afrikpubliceert, dit 6x per jaar. Door het sturen van 18 IRC's krijg je het blad een
jaar lang. Het Adres: Afrik DX,B16ck A,
room 61 US, School of Telecommunications,
PMB 3198, Kano, NIgeria.
NIEUW INTERNATIONAAL KORTE GOLF STATION
Sinds kort is tussen 18 en 19 uur
UTCviade 7998 kHz een nieuw station te '
horen en wel International Radio Service
of Equatoriaal Guinea. Ontvangstberichten kunnen worden gestuurd naar PO Box 852,
Malobo in het land.
WEDSTRIJD RADIO CUBA INTERNATIONAL.
Radio Havanna nodigt haar luisteraars uit voor de 22e luisterwedstrijd '.
De vraag is: Wat vindt U de belangrijkste vooruitgang in de afgelopen 25 jaar
revolutionaire macht in Cuba? Het antwoord mag max i maa 1 500 woorden zij n en
de bijdrage moet in het engels geschreven zijn. Deelnameformul ieren zijn aan
te vragen bij Rad i 0 Havanna Con test,
PO Box 7026 Havanna Cuba. Sluitingsdatum is 30 april 1985 eh de hoofdprijs
is een 14 da~gse reis naar het land van
Castro.
REGIONALE TV POGINGEN NOORWEGEN
Vanaf oktober wordt gedurende een
testperiode van in ieder geval 2 maanden
een proef gemaakt met regionale televisie in Noorwegen. Er zal dagelijks via
3 zenders een 10 minuten ~urend regionaal journaal worden uitgezonden in de
beginavond. Dit gebeurt in Greipstad,
Hovdef je 11 en Lyngda 11. Mocht het een
succes worden dan zal men besluiten tot
'. uitbreiding van regionale televisie.
RADIO ' VANUIT MAROKKO
Radio Mediterranean International is
. zo nu en dan • s ochtends te horen v i a
15250 en 17700 kHz. Op d~ eerSte frequentie komt het signaal ook in de middaguren binnen. Deze kortegolfprogrammals
zijn relais programma's van hét gelijknamige commerci~le midde~golfstatton.
De programmals zijn hoofdzakelijk in het
Arabisch en Frans.
AFRTS IN . NOÖRWEGEN
,
Onlangs is in Oslo de AFRTS Van
start gegaan voor het NATO personeel in
de Noorse hoofdstad . Het station is te
beluisteren via 103.5 mHz en zendt uit
met een vermogen van 50 Watt. De programma's worden hoofdzakelijk overgenomen
van AFN Br~merhavn ert er zijn een aantal lokale shows. AFN Oslo is het tweede
17

AFRTS station in Skandinavi~. De andere
funktioneertin Keflavik (IJsland).
FREQUENTIELIJST BRAZILIE.
Een lijst met da~rop alle Braziliaanse Middengolfzenders, korte golfzender en
FM stations kan, tegen betal ing van acht
IRC's, gekregen worden op het volgende
adres: Antonio Ribeira da Motto, PO BOX
949 12 200 Sao Jose dos Campos SP, Brasil.
ONDERZOEK KG RADIO IN AUTO'S.
Een recent onderzoek heeft uitgewezen
dat OXers er maar slecht afkomen als het
gaat om het al dan niet aanwezig zijn van
kortegolffrequenties op autoradio's. Van
de 42 geteste soorten autoradio's bleken
er maar 2 te zijn uitgevoerd met een beperkte korte golf.
FINLAND BREIDT DRASTISCH UIT.
De World Service van Yleisradio zal
in de komende 3 jaren drastisch worden
uitgebreid. Er wordt in Pori een nieuw
zenderpark gebouwd waar ondermeer drie
500 kW, een 250 kW en een 100 kW zender
zullen komen te staan. Tevens zal daar
een nieuwe zender komen van 600 kW voor
middengolfuitzendingen op de 963 kHz . .
Deze laatste zal binnenkort met testprogramna's beginnen. De totale kosten van
het nieuwe zenderpark bedragen ongeveer
60 miljoen gulden.
.
Jelle Knot/Paul Hansen

Radio Japan 30jaar
in het Duits
Een aantal afleveringen geleden heb~
ben we het gehad over de engelstalige uitzendingen van Radio Japan. Dit maal een
korte historische bl ik OP Radio Japan en
wel omdat de duitstal ige uitzendingen nu
30 jaar op één rij worden uitgezonden.
Hoewe 1, de bet rekk i ngen tussen Japan en
het toenmal ige Duitse Rijk stammen uit
een veel vroegere periode. Reeds in 1933
hebben de toenmalige omroeporganisaties
van beide landen programma's uitgewisseld. Van de kant van de Japanse staatsomroep was er vooral belangstel 1 ing voor
de vele concerten die ih Duitsland werden uitgezonden en Japan leverde op haar
beurt veel diverse programma's aan Duitsland. Tijdens de 2e Wereldoorlog had m~n
ook een nauwe vorm van samenwerking. De
'Sonderdienst Seehaus' fungeerde in het
Duitse Rijk als afluisterstation en driftig werd hier geluisterd naar de programma's van Radio Tokio om zodoende snel
geinformeerd te worden omtrent de oor10gss i tuat i e i h het Or i ënt. Immers Jap~n
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en het Duitse Rijk kunnen gezien worden
als toenmalige Bondgenoten. Uiteraard
werd in beide landen uitgebreid aandacht
besteed, via propagandaradio. Hiero~ komen we later terug in een serie over
propagandaradio. Tot dan toe had de
Japanse radio hoofdzakelijk gewerkt met
zenders van een laag vermogen. De toenmal ige 'oorlogs' uitbreiding van het
Japanse Rijk bracht de Japanse Keizer
tot het besluit het vermogen en het aantal zenders uit te breiden, om derhalve
alle 'landgenoten' te kunnen bereiken.
In november 1944 was de situatie zo dat
via 4x 50 kW, 2x 20 kW en 3x 10 kW zenders werd gewerkt in liefst 24 talen.
Daarbij behoorde ook uiteraard de ' Duitse taal.
.
Door het einde van de 2e Wereldoorlog
en dus ook de kapitulatie van Japan, werden de uitzendingen van Radio Japan in
de diverse talen 'tijdel ijk' gestaakt.
Zes jaar en vijf maanden werd er een verbod opgelegd door de geall leerden om
programma's gericht op het buitenland te
maken. Op 6 februari 1952 was het dan
voor het eerst dat Japan zich meldde als
NHK met internationale programma's. Dit
in het Japans en het Engels. Deze programma's waren gericht op Noord Amerika,
Noord en Midden China, de Fillepijnen,
Indonesië, India en Pakistan. Twee 50 kW
zenders werden hiervoor ingezet.
In 1954 werden vervolgens de duitstalige
programma's opgestart ,en de naam Radio
Tokio was logischerwijs komen te vervallen om niet te blijven herinneren aan de
propagandau i tzend i ngen u i t de· oor logstijd. De bntvangst was fantastisch, mede
getuige de stijging in ontvangstberichten. Was het in het begin zo'n 1000 brieven per j~ar, in 1958 ontving men al
17000 en in 1963 werd reeds het getal van
45000 bereikt. Tijdens de Aziatische Spelenwerden ~r lieft 1000 items uitgezonden in de programma 's en in . 1961 werd de
Radio Japan Club opgericht met in het
eerste jaar leden in 14 ,diverse landen.
D~arna is het allemaal erg snel gegaan
met Radio Japan. Door het gedrang op de
korte golf werden er liefst 8 100 kW
zenders ingezet en werden de programma's
~teeds populairder, mede door de eerl ijkheid in berichtgeving. Zoals bekend heeft
men in het afgelopen voorjaar besloten
om uitgebreid gebruik te gaan makeh van
het relaisstationAfrica 1 en, volgens
een persbericht van het station, zijn de
resultaten dermate goed dat er steeds
meer luisteraars komen en ook meer luisterpost. Voor frequenties ' verwijs ik je
naar het eerder geplaatste schema.
Marcel Poelman.

1 oktober: Het begin van het nieuwe tvseizoen in Nederland. Meer zendtijd voor
alle omroepen. Op Ned.l beginnen de omroepen alom 15.30 uur met uitzenden.
De AVRO bijt het spit af met de kursus
Br i dg e, Oma F I ad der, Spe I f i I m,. Wo r dt
Vervolgd, Sportpanorama (iedere week
live vanuit het American Hotel in Amsterdam met Ruud Terweijden) en Toppop~ Om
17.30 uur een tien minuten NOS journaal
dat dagelijks door Maart je van Weegen
wordt gepresenteerd. Ook nieuw bij de
AVRO IS avonds is de praatshow van Karel
van de Graaf van 22.50 tot 23.30 uur ++
Omdat Ad Visser live Toppop op tv moet
presenteren, doet Robin Albers Toppopradio van 16 tot . 18 uur op H3 ++ BUMA/
STEMRA is, wegens bezuinigingen, gestopt
met het samenstellen van de dagl ijsten
van de Nationale Hitparade. Daarom maakt
Frits Spits vanaf vandaag elke dag een
andere hitlijst bekend. Op maandag:
Frankrijk, dinsdag: Engeland, woensdag:
Duitsland, donderdag: Nederland, vrijdag:
Amerika en zaterdag: België ++ Radio
Broadland is e~n nieuw ILR-station dag
vandaag met uitzenden begint op 260 meter/1162 kHz ++ Robert Briel is vandaag
36 jaar geworden. Van harte ++ Minister
Brinkman schrijft in een brief aan de
omroepen dat hij boetes gaat uitdelen
als zij te veel reklame maken. Zij zullen
bij overtreding 1000 gulden per seconde
moeten gaan betalen, hetgeen gelijk is
aaM het tarief van de STER +++ 2 oktober:
. Nieuw bij de KRO
.
. .~. ._ . . .
IS middags op
........_:..-I...~Ned.l "Middag
Editie" van 17
~______________~tot 18.25 uur.
Het programma wordt gepresenteerd door
Aad vld H~uvel en Han vld Meer. In een
interview met Edwin Kopper in Het Parool
zegt .Aad over het programma: "Het draait
in het programma om de aktualiteit. Echt
aktue~l zijn. De presentator zoekt naar
een def i ni tie d i.e de 1ad j ng dek t. We zu·llen het dus hebben over kultuur, sport,
alles. Als het maar aktueel is. En dan
proberen we men~en naar de studio te
halen die iets zinnigs kunnen vertellen
over dat onderwerp. We willen dus meer
doen dan de nieuwsmededeling alleen."
++ De EO is vanaf vandaag B-omroep. Op
tv begint de omroep om 15.30 uur op Ned.2
Tot 23.54 uur vult de EO de zender, onderbroken door NOS-journaals en enkele .

educat i eve progriunma"1s +++ 3 oktober ':
De 1aats ~ KRO op 3 woensdag. We nemen
afscheid ván programma IS als : 'Formu 1e 3;
Vraag en Antwoord (gaat naar Hl), Seeburg
en Würlitzer, Demo en Rocktempel ++ Bij
Veronica op Hl is Frans Molenaar gast in
Kletsk6p en Harry Slinger het i.dool in
Nederland Muziekland. Uniek is om 8.15
uur de "link-up" tussen Hilversum 1 en 3.
Bart en Leeuwen en Peter Koelewijnpraten
met elkaar over de afgelopen tijd dat ze
konkurrenten waren en het nieuwe radioseizoen vanaf a.s. zondag ++ Nieuw bij
de vaste TROS-woensdag op tv zijn o.a.
het programma voor ouderen ~ ge'presenteerd
door Joop Landré en Margriet Zegers, een
10-delige voetbalkursus door Wiel Coerver
en Formule 1 het popprogramma dat Erik de
Zwart presenteert van 17.40 tot 18.30 uur
+++ 4 oktober: Vandaag komen de TROS
radio 3-programma l s tussen 11 en15 uur
vanaf de Amstellandbeurs in Amstelveen.
Van 19 tot 20 uur in de laatste POSTER
van Tom Mulder en Pieter Leen, een montage van alle Nederlandse nummer 1 hits
van 1960 t/m december 1981 ++
Om 16 uu r beg i nt de
I I
eerste donderdag uit- ... . . . . . .. . ~.......
zending van Veronica
op Ned.1 met Tineke.
Daarna een aflevering
van de nieuwe teken- ... .. .~~~....~~
filmserie "SuperTed" en de Agenda. Om 19
uur de eerste aflevering van "Het Veronica Avontuur"onder de titel IIHet station
waar muziek in zit". Het avontuur wordt
gemaakt door: Leo vld Goot, Constant
Meyers, Meindert · vld Meulen;Sylvia de
Jong, Jos Bergenhenegouwen, P~ter Adricnem, Bart van Leeuwen, Tom Blomberg en
Ton van Draanen ++' Vanaf vandaag heeft
STAD Radio Amsterdam een nieuw programma
"De Haagse lijn"die eens in· de · twee weken vanuit Den Haag wordt uitgezonden.
Het gaat in dit programma over aktuele
Amsterdamse zaken die tot in de Tweede
Kamer doordringen en over landel ijke
pol itieke vraagstukken die bij uitstek
voor Amsterdammers van belang zijn. De
Haagse 1 ij n wordt gepresenteerd door . .
Henk Kool +++ 5 oktober: Voor çe laatste
keer . presenteert Henk Mouwe van 10.30 tot
12 uur "Popstation" bij de NCRV op H3
en Peter Teekamp presenteert voor Veronica van 12 tot 13 uur de 148-ste MONO.
Deze 97-ste op H3 en 72-ste tussen d~
mi ddagi s de 'laatste mono-u i tzènd i ng.
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Je ziet maar-clips gepresenteerd door
Laatste plaat is 1 1 11 be back van The
Glenn Durfort met videoclips waarin o.a.
Beatles (laten we dat maar hopen) ++ Bij
de VARA op H2 van 18.qO tot 21.qO uur de
het beste uit de Verrukkel ijke 15, Coronat ion Street om 19.2q uur met in de
allerlaatste "Circuit" met o.a. herhalineerste aflevering Willem Ruis op bezoek'
gen van "missers" van omroepmedewerkers.
in het bruine café "The Roverls Return"
Samensteller Felix Meurders gaat echter
ook de mist in, want hij had zich zoln
waar bij bijpraat met barjuffrouw Bet
Lynch over de veranderingen van de afge20 minuten verrekend. Hij monteert snel nog wat restmaterilopen 10 jaar. Om 20.28
aal om uit te zenden en komt
uur opnamen van de show
toch nog een klein minuutje te
van Wim Kan uit de
kort. Iets voor een volgend
herfst van 1981 in het
Circuit??? ++ Nieuwe programNieuwe de La Mar theater in Amsterdam.
mals bij de NCRV op Ned.l zijn
Een show die Wim Kan in eigen beheer had
o.a. "Wissels" van 16.q5tot 18.20 uur,
laten opnemen en die pas na zijn dood
gepresenteerd door Legien Kromkamp en
mocht
worden uitgezonden ++ My Top 10
Oick Passchier en "popsjop-tv" van 19.25
op Radio One van 13 tot lq uur is die van
tot 19.55 uur met Jaap de Groot. Iedere
Morrissey van de groep The Smiths ++ Van
lq-dagen wordt het programma opgenomen
19.30 tot 21.30 uur is lan Brass alweer
in discotheek "Bluetiek-In" in Rotterdam
voor de tweede keer op zaterdag te horen
++ Vandaag en morgen worden in de Maasop Radio One. lan komt uit Barnstaple
poort in Den Bosch opnamen gemaakt van
en is door-de-weeks deejay op het lokale
"Formule 1 in Concert" van de TROS. Op- '
BBC-station Radio Devon +++ 7 oktober:
tredende artiesten zijn de Frank Boeyen
Het begin van het nieuwe radiosejzoen~
Groep, Kajagoogoo, Mink de Ville, Roberto
Grootste verandering is we] dat de KRO
Jacketti & the Scooters, Bronski Beat en
nu op zondag via Hilversum 3 uitzendt
Sheila E +++ 6 oktober: Omdat de NCRV
met de volgende programmais: 8-9 uur:
Hurrie up voor de
60 jaar bestaat heet
LosVast van Jan Rietman _ . . ~ ~'eintjes. 9-~O: ~in
dit seizoen "LosVast ~~._IHIE~_IH~~_"""*i' I n Pop door WI 1fr I ed
rl Jub i 1eum Spektakel
Pove 1• . 10 -11: Min i paII Show". De eers te komt rade met Eddy Kühr. In dit programma
vanuit de Trije in
wordt de nieuwe "Speciale aanbieding"
Franeker ++ ~Nieuwe program- van de KRO gekozen. 11-12: Weeshuis van
mals van de VARA op de .vaste
de hits door Peter van Bruggen en MorzIJn o.a. de praatshow van Koos
Koos 11 van 16 • 20 tot 18

IJ
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lanBrass van Rad10 One.

Willem van Kooten in de tijd dat hij
programmaleider was van Radio Veronica, .
zoals Je he~, kon zien in het Veronica
. Avontuur. ' ~".
:'

rechtstreek~ ' vanuit Nitk Vollebregts
rison. 12-13: And the beat goes on.
Jazicafé
in L~ren met deSkymasters olv
13-15: KRO-ORK een spelprogramma waarin
Tony
Nolte.
6~val1end zijn de nieuwe
je een videore~order kan winnen met het
jingles
·van
de AVRO: kort en krachtig
ORK-codespel. In deze eerste uitzending
,++
In
Amsterdam
wordt Radio Octaaf voor
worden kandidaten opgeroepen door prede
14-de
keer
uit
de lucht gehaald +++
sentator René van der Veer. Vanaf volgen9
oktober:
Bij
de
VARA
op H3van 19 tot
de week wordt het programma gepresenteerd
20
uu
r
de
'
a
11
er
1
aats
te
"Hof vàn He~en".
door Ruud Hermans. 15-17: Wereldparade
+++
10
oktober:
De
nieuwe
woensdag op
door Peter van Dam en Hubert van Hoof.
Hilversum 3. Tussen 7 ' en 12
17-18: Radio "De Zwarte Roos" met Peter
uur de Evangelische Omroep met
van Bruggen, Anne van Egmond en Hans
.
Ronduit Musictime,
Hoekman. 18-19: Hitjes en Datjes door
Muz i ek Mot i ef en Country Tra i 1, ~een
Peter Koelewijn. 19-20: Pop-eye voor en
12-16 uur de VPRO met De wilde
door jongeren. 20-22: KRO studio 3 met
wereld en Ron Flon Flon met Jacques
hedendaagse popmuziek en caribische
Plafond (onzin met WimT. Schippers).
elementen door Hubert van Hoof en Ken16-19 uur de NOS met de vernieuwde Nationeth Keijzer. 22-24 uur: Krachtvoer door
nale Hitparade gepresenteerd door Tom
Marc Stakenburg en Gerard Braspenning ++
Blomberg en de Avondspits door Frits
Bij de AVRO op Hl keert Willem Duys terug
Spits. 19-24 uur de VPRO met Gonzo Radio
op de radio met "Duyscotheek" van 10.30
door Jan Donkers, John Peel vanuit Londen
tot 11.30 uur. ++ Veronica is van 16.45
Frontlijn, Live Wire en Heartlands ++
tot 24 uur op H2 te beluisteren met:
Hans D6rresteijn is gast in Kletskop en
16.45-17.30: De ~rote Verwarring door
Donna van Risque is het idool in NederTon Lathouwers die met Tom de Munck even
land Muziekland bij de Veronica op Hl+++
praat over Laser, Caroline en London.
11 oktober: Wim van Putten vervangt de
17.30-19: Veronica Nieuwsradio. 19-20:
komende twee weken Hugo van Gelderen
Trend dat wordt gepresenteerd door Simone
tussen 9 en 11 uur bij de TROS op H3.
Walraven. 20-21: Confrontatie van Gert
Bij de TROS zijn op donderdag enkele
Berg. 21-22.35: CRM. Een Cultureel Radio
veranderingen aangebracht: 14-18 uur de
Magazine over theater, film, muziek enz.
"TROS Top 50 Show" met Erik de Zwart en
Gepresenteerd door Jan de Hoop. 22.35Ferry Maat. 19-20 uur de Nederlandstal ige
24 uur: Het Zwarte Gat ++ Hilversum 5
Top
10 door Ad Roland en de LP-show van
is vanaf vandaag ' ook officieel in de
Wim
van
Putten is nu te horen tussen 22
lucht gekomen op 298 meter/l008 kHz met
en
24
uur.
Bij Veronica op Ned.1 het
uitzendingen tussen 9 en 19.40 uur ++
tweede
deel
van Het Veronica Avontuur
De VPRO is vanaf vandaag B-omroep.
titel
HS pee lbal van de golven"
onder
de
De omroep is iedere zondag ~-----
++
Bij
de
,
AVRO
op
Ned. 2 van 20 . 50' tot
te bewonderen op Ned. 1 vanaf'· ~
22 .25 uu r 'lP 1a te ng a 1~ 1984 1 ' dat gis ter16.30 uur. Nieuwe programma's
avond werd opgenomen in sportpaleis Ahoy'
zIJn o.a. Het Huishouden van Jan Steen,
Optredende artiesten zijn o.a. The Nits,
gepresenteerd door Arjê Pias als Jan
Elaine Page, Robert Long, Spandau Ballet,
Steen jr., Jip Sloop en Op zoek naar
Joe Cocker en BZN. Presentatie is in hanJo 1anda. Een ' zesde 1 i ge 'ser i e geschreven
den van Willem Duys ++ Nieuw bij de AVRO
door Wim T. Schippers ++ Bij de NOS op
op H2 is het programma "De Burgemeester
Ned.2 van 20.45 tot 21.45 uur "Race door
is jarig" 'dat wordt sàmengesteld door
de Tijd". De eerste aflevering van uit
Gerti ,t den B~aber, die ook de present~tie
de driedelige docum~ntaire van Rob Swadoet. Van 15 tot 16u~r praat hij met ~en
nenburg over deherdenking~vlucht van de
jarige burgemeeste~ uit Nederland +++
Uiver van En~eland naar Australi~ +~+
, 12 ' oktober: Tom Blomberg i s vandaag 30
8 oktober: Dé nieuwe
jaar geworden. Van harte ++ Naar Engels
AVRO-maandag op H3 ,met
voorbeeld van Simon Bates; presenteert
,
'i van 7 tot 9 uur en van
Frits Spits van 10 tot 12 uur nu elke '
' ~: 16 tot 18 uur Kas van
vrijdagmorgen voor de NOS op H3 IIJaargeIersel. 10-12: Romeo
noten". In het programma worden steeds
Al te,nber g . , 12-14: Hol4 platen uit een bepaald jaar me~ aktualands Glorie live vanliteiten uit dat jaar gedraaid. Vandaag
,"I
uit het land door Krijn
zijn dat 1974, 1966, 1984', 1978, 1960,
~~~
Torringa. 14-15: Meta
1980, 1971, 1984, 1969 en 1975 ++ Ook
,
de Vries. 15-16: Robin
nieuw op de H3 vrijdag Is van 12 tot 13
Albers. 19-20: De zwevende hemel door
uur "Radio Thuisland" ++ Curry en Van
Birgit Ganzert. 20-22: Elpee Parade door
Inkel komen tussen 19 en 22 uur live vanAd Visser. 22-23: Candlel ight door Jan
af de discobeurs in 'de Expohal te Hilver- :
van Veen en van 23-24 uur: Swingtime '
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uur "Morgen gebeurt het ll ++ Bij de EO op
Ned.2 van 19.35 tot 21.20 uur een verslag
van de EO jongerendag afgelopen zaterdag
op Ned.2 van 23.35 tot
1 .30 uur opnamen van het
~ in Utrecht. +++ 17 oktober: Gast in Kle,tskop van Annette van Trigt is Sebastiaan
"Formule pl-oncert van afgelopen weekend
Vos,
de uitvinder van de IIclickets ll ++
met Roberto Jacketti & The Scooters,
Idool in Nederland Muziekland is John
Bronski Beat enSheila E +++ 13 oktober:
In de Jaarbeurshallen te Utrecht wordt
Spencer ++ IIRonduit musictime" bij de EO
de EO-jongerendag 1984 gehouden. Zoln
op H3 van 7 tot 9 uur wordt gepresenteerd
twintigduizend jongeren kwamen het schouw- door Johan Sponserlee. Johan was enkele
spel bijwonen. De grote trekpleister Carl
jaren aktief bij Radio Unique als Peter
Lewis ontbrak wegens ziekte ++ My Top 10
Vos +++ 18 oktober: Erik de Zwart verop Radio One is die van Holly Johnson
vangt tussen 9 en 11 uur bij de TROS op 3
van Frankie goes to Hollywood ++ NCRV's
de zieke Wim van Putten die eigenlijk
LosVast Jubileum Spektakel show komt vanHugo van Gelderen zou vervangen ++ Deel 3
uit de Bonte Wever in Slagharen ++ Disco
van het Veronica Avontuur op Ned.l is geexpress van Mart vld Stadt is in dit nietiteld "De Aanhouder .... " ++ Om 23.55 uur
uwe seizoen te horen tussen 20 en 21 uur.
zendt Veronica een ingelaste uitzending
Van 15 tot 16 uur is nu "Popstation" te
uit met een interview met Richard Burton
horen met Henk Houwe en Skip Voogd++ Bij
++ Op jacht naar de schat wordt dit seide AVRO op Ned.2 van 19 tot 20 uur prezoen gepresenteerd door Paul Boots dat
senteert Mies Bouwman "In de HoofdrollI.
wordt gevolgd door een themaprogramma
In de eerste 'uitzending wordt Carry Tef"1984, de wereld van George Orwell en
sen in het zonnetje gezet ++ Bij Sonja
verder" +++ 19 oktober: Curry en van Inop zaterdag van de VARA op Ned.l zijn er
keI komt voor het eerst uit de studio ++
problemen met de heer Stahlecker, lid
Bij de VARA op Ned.2 eindelijk Fons Jansen
van de Oranjevereniging uit Den Haag.
op tv, die jaren weigerde om voor dit
med
i urn op te treden. "Z u 11 en we handha'ven"
Tfjdens de rechtstreekse uitzending
werd opgenomen in De Vest in Alkmaar +++
probeerde de heer op luidruchtige wijze
steeds aan het woord te komen. Na afloop
20 oktober: LosVast van de NCRV komt van- ·
was Sonja Barend zo kwaad op Stahlecker
middag vanuit De Schakel in Heerhugowaard
dat zij een glas water over zijn hoofd
++ Luister ook eens op zaterdagmiddag
leeggooide. De hele discussie ging over
van 14 tot 15 uur naar de VARA op Hl.
het salaris van Prins Willem-Alexander
Dan presenteren Henk van Dorp en Frits
dat hij gaat ontvangen als hij 18 jaar
Barend hun mediaprogramma v/h Barend en
wordt +++ 14 oktober: Sky Channel is nu
Van Dorp +++ 21 oktober: Veronica heeft
vanmiddag op Ned.2 van
ook in Hengelo te ontvangen via de kabel.
14 tot 17.30 uur extra
Evenals in Groningen
zendtijd om de
~ .~
. . waar de kabelkijkers
vierde strand~ ~slnds 2 weken het prorace op het strand
gramma kunnen bewonde~--~.
.
ren ++ Van 13 tot 15
van Scheveningen
uit te zenden.
C H A N NELuur gaat bij de KRO
op H3 de ORK op pad om een videorecorder
~~~==~~~ Vee 1 bekende
motorrijders uit
weg te geven. Hij is hiervoor naar Best
binnen- en buigetrokken, alwaar leden van een club de
tenland nemen
kluis waar de videorecorder in zit via
SCIIMNINGIN HOLLAND
dee 1 aan de race.
codevragen die corresponderen met het '
~""iiiiii"ii__~Optredende artiescombinatieslot, moeten proberen die open
ten zijn o.a' Kiss uit Amerika en Normaal
te krijgen. Ruud Hermans is de presenta+++ 22 oktober: Om 1 uur vanmorgen zendt
tor in de studio. Muziek en regie is in ·
de NOS op Ned.2 rechtstreeks het tweede
handen van René vld Veer ++ Bij de AVRO
debat tussen Reagan en zijn democratische
op Hl · van 11.30 tot 13 uur "Kom Ins
rivaal Mondale uit. Het programma wordt
langs in Des Indes". Karel Prior ontlive vanaf de satelliet geplukt en zonder
vangt iedere week een gast. Deze week is
verder commentaar vanuit Hilversum uitgedat André van der Louw +++ 15 oktober:
Hollands Glorie vanuit het land met Krijn zonden ++ Cees van Zijtveld horen we vanTorringa komt vanuit bungalowpark de Eem- morgen voor het eerst bij de AVRO op H3
als presentator van de aktuallteiten in
hof in Zuid Flevoland +++ 16 oktober:
"AVROls Radio Journaal ll ++ Problemen ZIJn
Van 19 tot 20 }uur wordt door de VARA op
er tussen 12 err 14 uur met de verbinding
H3 de eerste Dubbellisjes van het nieuwe
voor "Hollands Glorie " in De Koningsjacht
seizoen uitgezonden. Nieuw is ook het
fn Schaarsbergen. Tot 13.25 uur wordt .
programma van Bert Molenaar van 23 tot 24
sum (evenals de · Soul show van Ferry Maat
gisteravond) ++ Bij de

TROS ......

~~ ~

~.

-

het programma vanuit de studio gepresent eerd door Romeo Altenberg en Rob in
'
Albers. Toen was de verbinding eindelijk
i n orde en mag Kr i jn Torringa tot 15 uur
doorgaan ~n Meta de Vries mocht daardoor
thuisblijven ++ Pim Jacobs presenteert
van 20.30 tot 21.30 uur bij de AVRO op
Ned.l de eerste aflevering van de kwis
1,IReis om de wereld in 80 vragen". Een
spel dat veel lijkt op het oude VARAsukses "2 voor 12" +++ 23 oktober: Weinig
nieuws vandaag, alleen twee jarigen.
Good - old Johnny Carson en ex-zeezender
deejay Roger Scott. Va n harte++++++++++
Tot over drie weken++Ton van Draanen++++

BDekbesprek.ng
The Last of the Pirates, een titel
die niet geheel de lading dekt _ van het
boek, waarbij het behoort. Het boek vertelt over Radio Caroline maar dit station
is natuurlijk niet Ithe last pirate l • De
ondertitel van het boek is Wél geheel
gelijkluidend aan de inhoud van het boek,
waar we het over hebben: IThe saga of
everyday 1 ife on board Radio Caroline·.
Rond deze tijd verschijnt het boek op de
markt en is geschreven door Bob Noakes.
Het is een boeiend en spannend verhaal
van de zendertèchnicus en ook latere deejay Bob, die in 1973 aan boord van de
MV Mi Amigo kwam te werken en hier bleef
tot enkele weken voor de invoering van
de anti zeezenderwet in Nederland (31.8.
74). Bob begint zijn verhaal in 1972,
toen de voorbereidingen waren gestart om
Rad io Carol ine weer terug in de ether te
brengen vanaf de MV Mi Amigo, nadat deze
boot -samen met het zusterschip de MV
Frederika- ruim 4 jaar lang voor oud vuil
had gelegen in de haven van Amsterdam. De
eerste hoofdstukken omtrent deze periode
bestaat dus uit een verhaal van overlevering, hetgeen altijd wel tot enige
kle:ine onjuistheden leidt. Maar daarna
is het boek een aaneenschakelin9 van
spanning, sensatie en sex. Van het laatstgenoemde is er, na het ' lezen van het
boek, bij mij een beetje te veel geb~acht.
Het geeft soms een te schokkend beeld
van het homo-sexuele leven. Je krijgt op
pagina , 11 meteen al te lezen dat Andy
Arche r gek op jonge knaapjes is en dat
hij iedere woensdagmiddag naar de Scheven ingse bos jes ging om daar iets op te
scharrelen etc. Maar goed, verder vertelt Noakes het hele leven aan boord eh
vooral het lijden van diegenen die op
de Mi Amigo hebben gewerkt, zee r goed
wee r. De onde rl inge saamhorigheid, het
ar rogante ged rag van anderen, he t dr ugs -

geb ru i k aan boord', de financ i ël e moe ilijkheden, de vele pechsituaties waardoor
het stat ion ve le ma 1en u i t de lucht' moe-s t
De samenwerking met Atlantis en Mi Amigo,
maar ook het enige echte ware Seagull verhaal zoals dezé Mog nooit is geschreven.
De pogingen tot overname van de leiding
over het schip door Carey, Palmer en Noakes,om er in 1974 weer een gezond station van te maken. Te veel om op te noemen. Aan het 237 pagina's tellende
boek kun je vele avonden leesplezie r be 1even, waa rin einde I ijk
eens niet een historische ' opsomming, maar een levensbeschriJving wordt weergegeven. Noakes,
nu eigenaar van een te chnisch
bedrijf in Amsterdam, heeft 7
j aa r (met onderbrek i ngen) aan ~
het boek gewerkt en hoort
~
zondermeer op de boekenplanK
thuis van elke zeezenderfan.
De laatste hoofstukken zijn ingeruimd
voor de beschrijving van de tegensteIl in9,
ofwel van de luxieuze weken die Bob Noakes
na zijn Caroline-tijd doorbracht aan boord
van ~e Mebo 2 (RNI). ~et boek is uitgegeven in Edingburgh bij Paul Harris Publ.
eh zal op de Nederlandse markt hopelijk
binnenkort worden uitgebracht. IIThe Last
of the Pirates" is al te verkrijgen bij
de Stichting Media Communicatie.
Hans Knot.

In deze Freewave al weer de derde tape
in de Historie van de Zeezenders.Te bestellen onder HZ3. 125,-- voor een bandcopie en 130,-- voor een cassettecopie.
Verder voor diegenen die de serie al
compleet hebben kunne~ we melden dat in~
middels het eerste deel van de aanvull ing
gereed is. Dit is dus deel ' 13 en IS te
bestellen onder dezelfde voorwaarden als
dee 1 3.
Dan onze normale 3 banden van deze editie
1-589 Is een band met ondermeer een 3 uur
durendestudiotape van Radio Caroline/
Mi AmigO met daarop uitgebreid aandacht
aan 10 jaar MOA in Engeland (1977). Verder enige unieke Amerikaanse studiotapes.
2-594 Is een band met daarop 3 uur lang
Mark Roman en Keith Skues op Radio ' London, Chrispian ST John via het veel beschreven gouwe ouwe station Sovereign in
Londen en Peter James en Keith Skues op
Carol ine South.
,
3-592 is een 3 uur durende Carl Kingston
show, opgenomen aan boord (du i de 1 ijk
geen studiotape) , Een studiotape met
Johnny Moss en Bláke Williams uit de
testuitzendingen van Laser (grote kla~se)
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en we volgen verder enige voormalige
zeezenderdeejays bij hun huidige baas,
n.l. Peter Clark (Tate) via Radio Air in
Leeds en Rad i 0 Wes t me.t Roger Day.
Zoa~s U. in de vorige aflevering al heeft
gelilerkt i s de pr ijs van banded i t i es i ets
'~uurder geworden in verband met de gestegen prijzen in de winkel: 6 uur 125,-12 uur 145,-- en 18 uur 160,-- Voor cassettebestellingen gelden de oude prijzen:
6 uur 135,-- 12 uur 165,-- en 18 uur
I 85,-- Te bestellen via gi ronummer 2929
268 t.n.v. J A Knot te Groningen, via
International Moneyorder of in een aangetek~nd sehrijven.
Nog steeds leverbaar, in 4e druk, het
door velen kapot gelezen boek 120 jaar
Ca ro I i ne I , een boek we I ke door de mees t
kritische criticus werd omschreven als
het beste dat ooit is gepubliceerd op
het zeezendergebied. Heb je hem nog niet?
Bij ons te bestellen:voor I 25,--

EURO-ROCKNACHT.
In de nacht van
op 6 januari zal
er een ' internationale
"rocknight" worden
uitgezonden vanuit
verschillenden Europese landen op initiatief van de EBU. Dit naar aanleiding
van "HetJaar van de Jeugd" van de Verenigd,e Naties en het "Europese jaar van
de Popmuziek" van de Raad van Europa.
Aan de "Rocknight" wordt meegewerkt door
Nederland (NOS), Frankrijk, Finland,
Duitsland, Engeland en België. Het slotkonsert wordt uitgezonden vanuit Spanje.
De organisatie is in handen van een speciaalcomité dat speciaal voor deze gelegenheid is is geformeerd: Peter ROchel
namens Rockpalast (Duitsland), de samenstellers van het Engelse
popprogramma "The Tube"
en als 'ultvoerend producer' de Nederlandsetelev i s i erna ke r Ha r r y de Win ter.
De presentatie van "Europa
A Go-Go", zoals het programma
gaat heten, zal worden ge
daan doo~ een coryfee
uit de internationale popscene. De kosten zullen worden gedeeld door, de deelnemendelanden en bedraagt
ongeveer 1 milJoen Zwitserse
francs. De uitzending wordt door een
g.r oot aanta I n let-dee I nemende landen
overgenomen. Bulten Europa heeft ondermeer Austral ië interesse getoond.
'

NIEUWE TV-KWIS BIJ DE NCRV.
Vanaf december zal Leontien · Ceulemans
samen met de 23 jarige voetballer van
het C-elftal van Go Ahead Eagles Frank
Masmeijer bij de NCRV een groots opgezette kwis op tv presenteren. De "Helemaal-in-je-eentje-show" zal 6x, worden
uitgezonden. Het wordt een nogal ingewikkeld spel dat zich voor een groot deel
in theater 't Spant in Bussum en voor een
deel ergens in het land afspeelt.
IERLAND WINT EIGEN GOUDEN HARP.
De Ierse omroep RTE heeft de Gouden
Harp, een prijs die jaarl ijks door deze
omroep zelf wordt uitgereikt, gewonnen.
Sinds de instelling van
de , onders,cheidin g , in '66,
is de internationale tvc:
prijs van Ierland altijd ,
naar het buitenland gegaan. De winnaar van dit jaar is de door
freelance medewerker D~vid Shaw Smith
van de RTE gemaakte produkt i e"Hands".
Er wa ren 33 ' Lnzend i ngen u i t 26 versch i 1lende landen. "Hands" is inmiddels aan
16 landen verkocht. De Zilveren Harp werd
gewonnen door de Ameri can Corporat ion for
Publ ie Broadeasting (WJWJ-TV) uit Beaufort in South Carol ina. De Bronzen Harp
was voor de Franse tv-maatschappij F3.
MUSIKLANDER ARD TV TABOE.
Op 29 november is voor de laatste maal
via de Duitse televisie het popprogramma
IMusikladen l te zien. Het programma is
liefst 22 jaar lang uitgezonden door Radio Bremen. Het programma had gemiddeld
6 mi ljoen kijkers en samen met het toenmalige IBeatclub l was Musikladen het belangrijkste popprograrrma van de afgelopen
twee deeenia.
MEER KABEL IN ZWtTSERLAND.
, Nadat Zurieh en omliggende plaatsen
bëkabeld is wordt nu ook in Basel en direkte omgevrng met de werkzaamheden voor
de aanleg begonnen. Hiertoe werd onlangs
besloten door de gemeenteraad van Basel.

,1

\,~

,

,

; I
)

f'

,I
,

I

4rRtE

-- -

-

,-

........

--.

IS

HET SCHEMA VAN EEN ECHTE ~,25 kW
FM-ZENDER ALS U NU HET UNIEKE FMZENDSCHEMABOEK BESTELT.
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MET DAARIN 32 GLASHELDERE FM-SCHEMA'S
TOT 120 WATT.
PLUS ALS EXTRA DRIE H.G ZENDERS!
BESTEL HET VOOR F 14 95 BIJ:
DCT, POSTBUS 209, 1250 A[ LAREN (NH).
, POSTG I RO: ' SS 72382.
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