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VERL.ENG I NGEN VAN UW ABONNEMENT: 

DO Is je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week je abonne
ment te verlengen. 

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

te doen, als je Freewave wilt blijven ont
vangen. 

Be s tel e ze r s • 
sinterklaas en zwarte plet zIjn weer in 
het land. Daarom zal je beide heren 
regelmatig in deze Freewave tegenkomen. 

Als suprise hebben we voor je een 
EXCLUSIEF interview met Jessie Brandon 
van Laser 558. Zij zal vanaf 1 januari 
1985 gaan werken bij Capital Radio in 
Londen. Na enkele Amerikaanse nieuwtjes 
een artikel van Hans Knot over de radio
scene van dit moment in Ierland en de 
rubriek "TV-News". 

"Zeezenders Nu" behandelt de periode 
van 16 oktober t/m 7 november. 
Na "Allerlei" het eerste deel van een 
serie over Radio Hauraki. Een zeezender 
die in New Zealand de kans kreeg om als 
legaal station, na 1111 dagen op zee, 
verder te gaan. Vandaag de dag is het 
êên van de populairste stations van New 
Zealand. De serie is geschreven door 
Paul Jan de Haan. 

Onder de kop "Kijkcijfers" kun je 
lezen dat de middag-tv in Nederland 
goed scoort en dat de TROS de favoriete 
omroep van videorecorderbezitters is. 

"Zeezenders Toen" gaat over de laat
ste dagen van Radio London in 1967. 
Na "Televisie Techniek" en "NewsNews" 
van Paul Hansen en Jelle Knot, infor
meert Patrick Beckaert je over de 
toelevering van nieuwsberichten aan de 
Vrije Radio's in België. 

Nadat je de "Roddels" hebt gelezen 
is het "Radio&TV Logboek" van 24 okto
ber t/m 17 november aan de beurt. 

"Kanttekeningen" van Jac Zom gaat 
over de grote verwarring die ontstaan 
is tijdens het nieuwe seizoen op radio 
en te I ev i s i e ï n Nede rl and · 

We besluiten met een boekbespreking 
van Hans Knot van het boek "Lid of Laser" 
geschreven door Paul Alexander Rusling 
en de "Radio Rubriek". 

Je ziet het, weer een Freewave vol 
met uiteenlopende artikelen en nieuws. 

Veel leesplezier en tot over drie 
weken. Ton van Draanen. 
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Nog tot december zal de stem van Jessie 
Brandon, vergezeld met de bekende lach, 
kl inken via LASER. René van Hoof sprak 
met haar over het succes van het station, 
de radio vergeleken met die in de VS en 
de frustraties bij de tegenslagen die 
Laser in het begin teisterden. 
R: Jessie, je bent nu de Nederlandse top 
40 aan het lezen, staan er veel platen in 
die je niet kent? 
J: We hebben een zeer beperkte platen en 
informatie aanvoer uit Nederland. Af en 
toe krijgen we een top 40 lijst aan 
boord. We kunnen trouwens geen muziek in 
vreemde talen draaien omdat de meeste 
luisteraars dat niet verstaan. We hebben 
de plaat van eh .... hoe heet die .... Dan
ny de Munck gekregen, maar die vonden we 
afschuwel ijk slecht. Er staan in de top 
40 veel dezelfde platen als in de engel
se hit 1 ijs t. 
R: Maar jull ie draaien wel Nederlandse 
popmuziek, zoals Roberto Jacketti and 
the Scooters. 
J: Ja, we hebben een keer een plaat gehad 
die hier totaal onbekend was. Van de zan
geres Patricia Pay of Paay. Die vonden we 
erg goed. We draaien ook platen die bij 
jull ie erg populair zijn en in Engeland 
helemaal niet, zoals de laatste van de 
Everly Brothers. 
R; Je werkt vanaf het begin bij Laser 
en bl ijft soms erg lang aan boord, is dat 
niet erg saai en vervelend? 
J: Het is heel vaak saai. Ik zit nu drie 
maanden aan boord en het zullen er vier 
worden voordat ik weer vakantie heb. Heel 
vervelend dus. 
R: I k heb ge ruchten gehoo rd, da t je naa r 
"1I~JlI . CaPital Radio in London 
~II~ gaat, is dat waar? 

J: Ja dat klopt. Het kon-

ü~q]
' trakt is in ok~ober rond 

a gekomen. Maar Ik zal nog 
tot december bij Laser 
werken. Ik ben musical di

rector en ze wi llen weer een vrouw heb-
ben in mijn plaats. In december neem ik 
~en maand vrij en na nieuwjaar begin ik 
dan in Londen. 
R: Wat voor programmals ga je bij Capital 
maken? 
J: Ongeveer hetzelfde als hier, alleen 
krijg ik daar maar twee uur per dag, van 
maandag tot en met vrijdag. 

r 
R: Laser is ' enorm populair in Engeland, 
hoe zit dat met Nederland, krijgen jul
lie daar ook veel reakties vandaan? 
J: We krijgen redelijk veel post uit 
Nederland maar lang niet zoveel als uit 
Engeland. Ze zijn nu de luistercijfers 
uit Nederland, België en Frankrijk aan 
het onderzoeken. 
R: Hoe is het de enige vrouw aan boord 
te zijn? 
J: Nou, ik was dat 7 maanden lang, maar 
toen kwam Holly Michaels. Ze is nu met 
verlof, maar ze komt terug, haar spullen 
1 iggen nog in haar cabine. Dat is een 
prettige gedachte zelfs al is ze hier 
1 ic hame 1 ijk n iet aanwez:i g. Zo i s he t 
veel beter als vroeger, toen voelde ik 
me wel eens eenzaam. 
R: Werkte je voor veel radiostation in 
de VS? 
J: Ja, ik heb voor 15 stations gewerkt 
en heb nu ruim 13 jaar radioervaring., 
R: Het moet dan wel een hele ervaring 
zijn om na al die jaren bij een station 
vanaf zee te werken. 
J: Ja, ik hou niet van het leven op een 
schip, omdat je nergens heen kunt gaan. 
Maar om mee te helpen een nieuw projekt 
op te zetten was een fantastische erva
ring. 
R: Wat dat een reden om bij Laser te 
gaan werken? 
J: Inderdaad. 
R: I n he t beg in gin g a 11 es mis met La se r , 
was dat niet ontmoedigend? 
J: Ja, dat was het zeker. Het duurde 7 
maanden voordat we eindelijk in de lucht 
kwamen. We hadden erop gerekend met de 
Kerstdagen 183 van start te kunnen gaan 
en uiteindel ijk werd het 24 mei. He~ was 
ontzettend ontmoedigend. We geloofden er 
op den duur zelfs niet meer in. Het leek 
wel een samenzwering tegen ons. In fe
bruari is het projekt zelfs bijna stil 
gezet. 
R: In het begin had Laser geen reklame. 
Nu hoor ik geleidelijk aan steeds meer 
commercials. Loopt Laser nu goed om in 
de lucht te bl ijven? 
J: 0 ja, zeker we blijven uitzenden. We 
hoeven alleen nog maar meer grote adver 
teerders aan te trekken, maar 'the big 
boys keep coming now!!! Rond Kerstmis 
zullen we weten of het projekt winstge
vend zal zijn. 
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R: Zie je nog toekomst voor een zeezender 
J: Eigenlijk denk ik dat het ervan af
hangt of Engeland haar wetten zal veran
deren. Als ze sl im zijn veranderen ze de 
wet en staan dit toe aan land. Maar het 
kan nog jaren duren dus zullen de zee
zenders ook nog wel jaren bl ijven. 
R: Wat maakt Laser volgens jou zo succes
vol? 
J: Ik denk dat het het format is. In Eu
ropa moet ieder station doen aan nieuws 
en popmuziek en nog eens actual iteiten. 
Alles op verschillende tijden van de 
dag. In Amerika doen ze het zoals wij het 
doen. Je kiest een speciale richting en 
je doet dat dan liefst 24 uur per dag. 
Dus de mensen weten dat wanneer ze weer 
afstemmen op de 558 kHz, dat ze altijd 
popmuziek zullen horen en niets anders. 
Dat is nieuw voor Europa. Verder is er 
nog het aparte Amerikaanse accent van 
ons en de informele presentatiestijl. 
In Engeland zijn alle deejays nogal pre
kerig. 
R: Zoals Steve Wright (BBC Radio One) , 
ik hoor nogal eens grappen over hem op 
Laser? 
J: 0, echt waar? Ik heb Steve nog maar 
drie keer gehoord. Ik denk dat sommige 
deejays bij ons hetzelfde doen als Steve 
en hem daarom als een rivaal beschouwen. 
R: Maar, Radio One heeft het format aan
gepast onder invloed van de concurrentie 
met Laser, ze hebben de programmering 
veranderd. 
J: Denk je dat? Ik weet het wel van Capi
tal. Ze hebben er de needle time afge
schaft en gedacht, laat de rechter daa,r
over maar een uitspraak doen. Capital is 
heel duidelijk veranderd om te kunnen 
concurreren met Laser. 
R: Heeft Capital je bij Laser weggekocht 
om zo een populaire Laserdeejay op hun 
station te krijgen? 
J: Ja, absoluut, ik ben niet alleen een 
vrouw, ik ben Amerikaans en piraat, dat 
zijn drie belangrijke factoren denk ik. 
R: Je hebt ook een aanbod gehad van Tony 
Blackburn om voor hem in te vallen op 
BBC Radio London. 
J: J~ist, toen Tony met vakantie wenste 
te gaan deed hij mij dat aanbod. Maar, 
toen zijn bazen het hoorden zeiden ze, 
geen sprake van. Ik vermoed dat hij het 
voor de publiciteit deed want hij wist 
dat de BBC leiding het niet goed zou vin-
den. 
R: Wat vindt je van de radio in Europa, 
is het ouderwets? 
J: Het klinkt ouderwets als je let op de 
stijl van de deejays. Het is heel ver
schillend met de VS omdat er hier vaak 
meer formats op een zender zitten. Ook 
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keek ik ervan op dat er zenders zIJn 
die een frequentie moeten delen. 
R: Is popradio in Amerika minder gepraat 
en meer muziek? 
J: Dat hangt af van het format. Ons for- . 
mat is Contemporary Hit Radio en daar 
gaat het bij op, maar ieder .station heeft 
zijn eigen format. 

René van Hoof, oktober 1984. 

&rlliCillo[lli)@[i}®-[1]OGjC±J\MJ0 
JIM MURPHY STEEDS HOGER OP 

Wie, van de oude zeezenderfans, kan 
zich n09 Jim Murphy herinneren, die on
der de naam 'Murph the Surf' voor Caro-
1 ine werkte in de 60'er jaren. Onlangs 
kwam hij nog in het nieuws toen de mens
en achter het geplande zeezenderprojekt 
WRLI aankondigden dat Murph voor Radio 
London zou gaan werken. Wij weten in
middels wel beter: Murphy is benoemd tot 
programmadirekteur van WHDH in Boston en 
zal zeker niet op een boot gaan zitten, 
die nog niet is aangekocht. ' 
RAD 10 REUN IE 

Het zou eigenl ijk in Nederland eens 
moeten gebeuren dat alle bekende ex dee
jays uit de60'er jaren een dag lang de 
radioprogramma's op Hilversum 3 gingen 
verzorgen en daarna een groepsfoto 1 ie
ten maken. Een nostalgisch plaatje zou 
je dan krijgen. Dit is al wel het geval 
geweest in Amerika. Een dergel ijke dag 
,werd onlangs georganiseerd door de pro
grammaleider van WCBS FM in New Vork. 
Resultaat bijgaande foto met op de boven
ste rij van 1 inks naar rechts: Harry 
Harrison, Joe OIBrien, Ron Lundy, Nancy 
Wideman (vice president WCBS) , Joe Mccoy, 
Dan Ingram, Jack Spector (bekend van 
Carol ine). Zittend 1 inks naar rechts: 
Charl ie Geer, Dean Anthony, Herb Oscar 
Anderson, Bruce Marrow en Bob Lewis. 
BARNEY PIP TERUG IN RADIOCIRCUIT 

De legendarische radiomaker Barney 
Pip, vooral grote bekendheid in de 50 l er 
en 60 l er jaren, is weer in aktie. Zijn 
laatste werkgever was WCFR Chicago en 
Barney is nu aan het werk bij WIRE in 
Indianapolis, alwaar hij werkt als mor
ning dri~e~man. Een andere grootheid, 
Dr. Donn Ross, werkt momenteel zijn pro 
gramma's af vanuit zijn bed. Dr. Don, di e 



werkzaam is voor KFRC in San Francisco, 
brak onlangs een been. 
TED TURNER IN KORTEGOLFBOCHT 

De gigant op radio en televisiegebied, 
Ted Turner- we melden reeds uitgebreid 
over hem in één van de afgelopen nummers~ 
heeft nu het plan om 12 commerci~le kor
te golf stations op te zetten, waarbij 
een groot deel van de wereld bereikt kan 
worden. Gedacht wordt aan lokaties in 
Atlanta, Guam en Puerto Rico. De 12 zend
ers zul len elk een vermogen krijgen van 
100 kW. 

DE IERSE RADIOSCENE. 
Het is al weer enige maanden geleden 

dat we je informeerden over de Ierse ra
dioscene. Goed, stations komen en gaan, 
gel ijk aan de situatie in Nederland en 
België, maar toch zijn er leidinggevende 
stations die wat meer aandacht krijgen. 
Eén van die stations is Radio Nova in 
Dubl in, eigendom van Chris Cary. Ook was 

hij, tot eind januari eigenaar van KISS 
FM, een zusterstation van NOVA. Enige 
tijd na de closedown van KISS stuurde 
Chris 1 iefst 15 personen, tot dan in 
vaste dienst, de straat op. Een demon
stratie, van zeer lange duur, werd door 
het 15tal opgezet voor het gebouw van 
NOVA. Nog sfeeds zijn er vier personen 
die regelmatig demonstreren. Dit natuur-
1 ijk niet in voordeel van het station en 
het werd Chris allemaal wat teveel. Na 
vele woordenwisselingen besloot Chris 
te kiezen voor de -harde aanpak. Hij huur
de een knokploeg die de mensen bedreig
den. Wanneer ze niet zouden verdwijnen 
voor het gebouw van NOVA, zo werd ver
teld, zouden hun gezichten onherkenbaar 
worden verminkt. Eén van de demonstran
ten nam de bedreiging niet en stapte 
naar de rechter, die besloot dat Cary 
zich in de toekomst moet onthouden van 
bedreigingen etc. Vele oudfans van NOVA 
hebben het inmiddels over Chris Paranoia 
als ze het over Cary hebben. In de afge
lopen maanden zijn er nogal wat bekende 
namen uit de deejaywereld bij NOVA in 
dienst geweest. Dave Christian (RTL), 
Keith Vork (VOp) en Don Stevens (VOP en 
Carol ine) gingen echter spoedig weer 
naar elders, daar ze al zeer snel de 
Carymethoden zat waren. Wel heeft Chris 
twee topmensen uit de radiowereld aange
trokken. Zo is regelmatigThe Emperor 
Rosko te horen, destijds in de 60'er 
jaren groot geworden door zijn shows op 
Radio Caroline, RTL en Radio One. 



Verder is i~dere zaterdag tussen 10 en 
13 uur de wekelijkse American Top 50 te 
beluisteren op NOVA in de presentatie 
van Rick Dees. Dit programma wordt via 
vele Amerikaanse stations in syndicated 
vorm uitgezonden. Dees werd in 1977 be
kend door zijn wereldhit Disco Ouck. 
Ook een nieuw jinglepakket werd onlangs 
door het station ingevoerd, zeer profes
sioneel ingezongen. Inkomsten via rekla
me zijn erg hoog, dus financieel zit alles 
wel goed bij NOVA. ..._ 
Inmiddels heeft de 1I~w;jIl 
vakbond NUJ alle 
journalisten, die 
werkzaam zijn bij NOVA en andere illega
le Ierse stations gewaarschuwd dat even
tuele licenties, afgegeven door de Na
tional Union of Journal ists, kunnen wor
den ingetrokken. Het door Cary gesloten 
KISS is inmiddels terug in de ether, ge
heel nieuw opgezet en uitzendend op 
1 iefst drie verschillende frequenties 
vanuit even zoveel lokaties. Het station 
ging half oktober van start met een 
grootse voorpub 1 i c i te i tin de kran ten 
in Ierland en met grote adverteerders 
als Phi1ips, grote hotelketens en reis
organisaties. Een ander nieuw station is 
Caven Community Radio in Cavan, die bij 
goede kondities zo nu en dan in Neder
land is te ontvangen op de 819 kHz.(10 
kW). Het station is 24 uur per dag ak
tief. Een nieuw Iers station op de kor
te golf is iedere zondag te beluisteren 
via . de 6243,6245 en 6297 kHz en wel tus
sen 10 en 13 uur. Een nieuw station in 
Ga11way is tenslotte At1antic Sound. Hier 
zijn ondermeer Don Stevens, Keith Vork 
en Steve Marshall te beluisteren. Het 
station zendt 24 uur per dag uit en is in 
korte tijd erg populair geworden. 

Han s Knot. 

STICHTING WIL NAAM 
SPONSOR OP 

DE TV. 
c-J\n~ De Stich

LJ ~~ ting Spon-
sors voor 

Kunst, 
onder voorzitterschap van André van der 
Louw, wil dat het mogelijk wordt gemaakt 
de namen van bedrijven die artistieke 
produkties financieel steunen, te vermel
den bij radio- en tv-uitzendingen. 
Het gaat daarbij vooral om evenementen, 
die niet tot stand zouden zijn gekomen, 
als zo'n bedrijf er g~en geld in had ge
stoken. De bijdragen mogen geen al ibi 
zijn voor de overheid om subsidies te 
verminderen. De Omroepwet dient voor de 
naamsvermelding worden uitgebreid. 
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Sponsors voor Kunst wil geen heimel ijke 
reklameboodschappen introduceren. Met 
zéndgemachtigden wordt onderzocht in hoe
verre een sponsor als medefinancier van 
een kunstprogramma kan optreden. 
MEER OP SATELLIETEN 

Als er voldoende belangstelling van 
het bedrijsleven bestaat wil de PTT 
sate11 ietruimte gaan huren op twee nog 
te lanceren satellieten. Bedrijven kun
nen deze ruimte b.v. gaan gebruiken voor 
abonneetelevisie. Het gaat hierbij in 
eerste instantie om de ECS F3 sate1l iet 
en later om de Intelsat. Volgens de PTT 
wordt dezelfde constructie nagestreefd 
als nu al het geval is bij Euro TV. Dit 
abonnee t.v. bedrijf uit Nederhorst den 
Berg heeft momenteel al door middel van 
de PTT een satell ietkanaal gehuurd. 
OEENSE TELEVISIESTRIJD GAAT DOOR 

De geplande samengang van the Voice 
(Kanal 2) en TV Plus is voorlopig op los
se schroeven komen te staan door onder
linge meningsverschillen en bemoeienis- . 
sen van. buitenaf. Wel zijn op 28 okto
ber de eerste programma's de lucht in 
gegaan van een ander lokaal t.v. experi
ment. Er werd tussen 3 en half 4 in de 
middag een speciaalopeningsprogramma uit
gezonden via zowel kanaal 53 als 56. Het 
station draagt de naam KKR-TV (Christe-
1 ijke radio en televisie voor Kopenhagen). 
Het werd een groot succes met meer dan 
350.000 potentiële kijkers. Het testbeeld 
en de 30 minuten durende openingsshow 
kon worden ontvangen door de kijkers door 
middel van het gebruik van de zgn. 'Zwe
den antenne', via welke men normaal de 
programma's van de Zweedse televisie kan 
ontvangen. Ook in Zuid-Zweden van Helsing
borg tot Malmö, werd er driftig gekeken. 
Veel mensen hebben echter een slecht an
tennesysteem waardoor ontvangst van KKRTV 
bijna tot geheel niet mogelijk was. 
Een bedrijf in Kopenhagen special iseert 
zich nu om kijkers te adviseren bij de 
bouw van een antennesysteem waarop KKR 
en Kana1 2 kunnen worden ontvangen (het 
1 ijkt wel op de REM tijd in Nederland). 
Ondertussen probeert radio Denemarken 
haar grote televisiesterren te behouden 
via allerlei supersalarissen en het te-
1evisiemonopo1 ie 'voor de staatsomroep 
s ta at dus d u i del ijk 0 p wa n k e 1 en. Zoa 1 s 
gesteld zijn er nog enige moei1 ijkheden 
tussen Plus en Kanal 2, het testsignaal 
is echter nog steeds te ontvangen en mijn 
mening is dat ze er zullen komen om te 
b1 ijven. Pau1 Hanseo. 
NOS VOOR SAt1EN~'ERKEN ABONNEETELEVISIE 

De NOS zal alsnog mee gaan werken aan 
de abonneetelevisie (ATN) en anderen 
die er interesse voor hebben, financiële 



aanbiedingen doen voor hulp bij het ma
ken van programma's. Het gaat daarbij om 
prijzen voor diensten die te maken heb
ben met de voorproduktie van tv program
ma's en films. De NOS, die hier eerst 
niet voor voelde, is na onderhandel ing 
met min. Brinkman alsnog bereid de werk
zaamheden uit te voeren. 

ZeezcntlersNtI 
We beginnen deze aflevering met 16 okto
ber, de dag dat Vincent Monsey ons enige 
geheimpjes verklapte inzake de reklame
spots van Laser. Daar gaan we dan: USA 
today krijgt reklame op Laser, Linda~ 
krijgt geen geld maar voor $25.000 ruimte 
in de krant om reklame te maken voor het 
station en eventuele adverteerders te 
werven. Ski-magazine betaalt ook niet. 
De eindredakteur bI ijkt een vriend te 
zijn van Lindau. Wel zou hij provisie 
ontvangen wanneer nieuwe abonnees zich 
via het op Laser genoemde adres aanmeld
en. De eigenaar van Ashwin Firekits ont
moette Lindau in de metro in New Vork. 
Sindsdien reizen ze dagel ijks met elkaar 
op en ook bij Ashwin krijgt Lindau, dus 
Laser, een provisie. Let wel, deze in
formatie werd U geleverd als pub1 ic ser 
vice van Radio Carol ine's woordvoerder 
Vincent Monsey en of het al lemaal waar 
is moeten we met een korreltje zout ne 
men. Met ingang van vandaag zorgt Caro-
1 ine echter wel voor sensatie. 24 uur 
per dag zendt men nu uit en de man ver
antwoordel ijk tussen 3 en 6 uur in de 
nacht heet Barry St. Jane. Er is nog 
steeds enig ongenoegen over het format 
op Carol ine. Zo schreef Monsey een uit
gebreide memo aan Ronan waarin voorstel
len verwerkt voor een total switch van 
Carol ine. Enige punten: Presentatie zou 
bij iedere plaat of slechts om de 2 pla
ten moeten gebèuren, meer jingles zouden 
moeten worden gedraaid, hij is niet te
vreden over de deejays- ze I ijken alle
maal te veel op elkaar- en er moet een 
meer strakkere I ijn in de muziekkeuze 
komen. M.a.w. Carol ine moet top 40 wor
den? Het laatste nieuws van ~onseykwam 
op 17 oktober toen hij meldde dat hij met 
John England had gesproken. Deze had hem 
verteld dat WRLI zeker niet eerder een 
schip zou laten inrichten dan dat alle 
reklamezendtijd voor Radio London zou 
zijn verkocht. Op 18 oktober hoorden we 
dat Capital Radio in London overweegt 
een vrouwe1 ijke Amerikaanse deejay in 
dienst te nemen. Eén van de driekandida
ten schijnt Jessie Brandon te zijn. Als 
ze zelf maar wil. De deejay in kwestie 

zou 'drive time ' moeten gaan presenteren 
in de late middag. Vandaag regelmatig 
modulatietesten op de 2e Carol inefrequen
tie (576 kHz). Het grote nieuws van van
daag is toch wel dat Dave 
Windsor last heeft van 
zeeziekte. John Lewis 
neem t zij rL , 

Dave nog steeds 
problemen. Zee 
en wind gingen 
behoorlijk te
kee r. Cha rl ie 
Wo 1 fe op Lase r 
zou de scheepstim
merman in zijn pro
gramma aan het 
woord laten, maar die 
was geveld door het slechte weer. Stuart 
\lincent had op Caroline ook de nodige pro
blemen. Hij praatte zeer gehaast, klaagde 
over het feit dat er totaal geen druppel 
drank meer aan boord is en was zeer 
Iflauwtjes l in de presentatie. Op 21 okto
ber was het allemaal weer een beetje rus
tiger op de Noordzee en zou men bij Caro
I ine voor het eerst tussen 15 en 18 uur 
het programma 'Toptracks' gaan brengen
dus 3 uu r eerder. Na 90 minuten ging men 
al uit de lucht om antennewerkzaamheden 
te gaan verrichten. Om goed 18 uur was 
men terug, echter slechts alleen via de 
319 meter, hetgeen ook de volgende dag, 
22 oktober, het geval was met Carol ine. 
Op 22 oktober werd voor het eerst bekend 
gemaakt via Laser dat spoedig zou worden 
begonnen met het noemen van nummers van 
laserclubleden. De bedoel ing is om di
rekt te schrijven naar New Vork als je 
je adres hoort. Prijs: David Essex LP 
en extra LP's, inclusief het Laser stick
er pakket. Carol ine als drie dagen niet 
meer te horen op de tweede frequentie. 
Tevens op 319 pas om 6 uur in de avond 
te horen. Olie tekorten??? 
Op 23 oktober Carol ine in de middag 
weer langdurig uit de lucht. In Noord 
Nederland andermaal een piraat, Radio 
Waddenzee, die onmiddellijk de 319 fre
quentie bezette. Hij bood zijn excuses 
aan voor de slechte kwaliteit in verge-
I ijking tot het normale 319 signaal, maar 
je moest maar denken aan het Lasersig
naal op de 319. Het adres van deze zee
zenderfan is Postbus 113 in Damwoude
Friesland. Op Laser nam David Lee Stone 
ook de uren ,van de zieke David Channey 
voor zijn rekêning. De daarop volgende 
dag waren beide heren jarig en werd er 
op de Communicator uitbundig feestge-
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vierde Hierbij ging naar mijn mening 
Charlie Wolfe wel al te ver door over 
onderwerpen als 'hoeren ' etc te gaan 
praten. Op 25 oktober werd ons bekend 
dat Radio Syd, eigendom van Brit Wadner, 
uitzendend vanuit Gambia, de oude zee
zenderfans van Syd in Zweden even heeft 
laten meegenieten van haar legale sta
tion in Gambia. Tijdens 'The Nordie Op
en DX Championship' was het station ook 
te beluisteren via twee kortegolffre
quenties. Carol ine diezelfde dag weer 
om 18 uur uit de lucht. Tevens de 27 e 
zo nu en dan. Het wordt dus weer tame-
1 ijk vervelend. Diezelfde dag is Saman
tha Dubois weer terug, met het nachtpro
gramma tussen 00.00 en 03.00 uur. Uitste
kend waren de nieuwe gezongen naamjingl
es, die vandaag voor het eerst op Laser 
waren te horen. 28 oktober hoorden we 
voor het eerst een nieuwe commercial voor 
de World EXPO 1986, te houden in Vancou
ver. Tevens Tom Anderson terug op Carol i
ne. Tussen 9 en 12 uur Engelse tijd hield 
hij het vol. De wintertijd is dus weer 
ingevoerd in Engeland en vooral Riek Har~ 
ris had hier nogal w~t problemen mee.Om 
12 uur ging via de 6240 kHz een station 
uit de lucht op de korte golf. Iedere 
zondag is via dit station, KXOL, de Ra
dio London top 40 te beluisteren. Luis
teren dus, mits je ~en goede ontvanger 
en een goede antenne bezit. Op 29 oktob
er werd ons duidelijk dat het geruchten
circuit, waarin veel gepraat werd omtrent 
een eventueel contract tussen Carol ine 
en Unique uit Amsterdam,' deze keer wel 
uit waarheid was opgebouwd. Een woord
voerder van Unique vertelde ons dat het 
station wel in onderhandeling was ge
weest met Caroline maar dat de maande-
1 ijkse vraagprijs veel te hoog was ge
weest. Ronan grijpt dus duidelijk erg 
hoog en schrikt steeds meer 
stations af. Vi~ BBC TV 2 
was op de 29-ste oktober een 
kort item te zien waarin de 
opening van Radio Bornemouth 
als ILR-station te zien was. 
Uiteraard kwam ook de con
currentie van Laser en Caro-
1 ine om de hoek kijken. Eind
konklussie was, dat men niet 
zo'n angst meer heeft als voorheen, omdat 
volgens een onderzoek er niet of nauwe
lijks aan acquisitie door de zeezenders 
in Engeland werd gedaan. ln de Duitse 
Stern las ik op 30 oktober een artikel 
over Laser. Er werden diverse geruchten 
omtrent het doel van het zendschip ge
bracht. Ondermeer werd gesteld dat het 
schip misschien zou worden gebruikt als 
tussenstation voor de hasj-handel, het 
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gefinancieerd zou worden door de IRA en 
zelfs dat de Baghwan de eigenaar van het 
zendschip zou zijn. 
Ook meldde men dat enige dagen eerder een 
klacht ingediend was bij het ministerie 
voor postzaken in West Duitsland door 
Werner Hinz, technisch direkteur van de 
afdel ing Keulen van de Deutschlandfunk. 
Dit daar Laser storing zou v~roorzaken 
op het station. 31.10 is de dag dat we 
van Alen West vernamen dat hij terug 
was gekeerd uit het Midden Oosten, na 
zijn verblijf op the Voice of Piss, 
zoals hij zelf het station noemde. Alan 
is zeer terleurgesteld teruggekeerd en 
zal begin november mij persoonl ijk op 
de hoogte stellen als hij een bezoek 
aan Groningen brengt. Vanaf 1 november ver
telden de Carol inedeejays dat in ruil 
voor een aan je zelf geadresseerde en 
gefrankeerde enveloppe je een gratis 
Carol ine sticker kan krijgen. Paul . Hansen 
meldde ons vanuit Kopenhagen dat Radio 
Merkur, de eerste Skandinavische zeezen
der, zou teruikeren vanaf land. Maar wat 
een teleurstell ing: Het station via de 

MER 

pä Hoveclstaclens 
Söcialclemokratiske 

Radio 102,8 MHZ 
FM leek totaal niet op het toenmal ige 
zeezendergeluid en maakte al leen maar 
propaganda voor een pol itieke partij. 
Nieuwe adverteerder op Laser: RitzMagaz ine. 
Tevens is, in het Nederlands, een voor
treffelijke spot te horen voor adverte ren 
op 't station. 2 November was er weer een 
nieuwe adverteerder te horen. Eén die wi j 
al maanden geleden hebben aangekondigd : 
Marlboro Rocking across America. Op die 
zelfde dag was er in Adformatie een ar
tikel te lezen over de zeezenders, waar 
in informatie van zeker 8 weken geleden. 
Ook is het verhaal door een niet kenner 
geschreven die het heeft over Carol ine 
op de 219 meter. Jonathan Marks besteedde 



weer wat aandacht via de Wereldomr.oep 
aan WRLI. Volgens John Engeland zou het 
station zeker op 26 december van start 
gaan en was er reeds een schip, op een 
niet nader te noemen plek in Amerika. 
Testen zouden worden uitgevoerd tijdens 
de overtocht naar Europa. Op Laser draai
de Rick Harris een plaat van Bob Dylan . 
speciaal voor the Toad (in Amerika een 
grote k .... k). 0 i t was bedoe 1 d voor Pau 1 
Alexander Rusl ing. Begin van de plaat ... 
You got a nerve to call us your friend. 
Vanaf 3 november andermaal een nieuwe 
adverteerder op Laser:. Bose ge 1 u i dsboxen. 
Nog diezelfde dag werd voor het eerst 
melding gemaakt omtrent een wedstrijd 
voor scholieren inzake het schrijven van 
eigen songs. Deze competitie wordt ge
organiseerd door TSB, een bankorganisatie 
uit Engeland. Winnaars mogen optreden 
op de BBC. En dan reklame hiervoor maken 
op Laser. Op 4 november hoorden we voor 
het eerst een commercial voor Red dog, 
een succesfilm in Amerika, die nu ook 
in Europa gaat draaien. 
Op 5 november bleek Jay Jackson als 
nieuwslezer vervangen te zijn door een 
nieuwe dame op Carol ine, Susan Charles. 
Tom Anderson 1 igt te bed en zijn program
ma wordt dan ook overgenomen door Andy 
Johnson, die sinds enige dagen ook weer 
aan boord vertoefd. Diezelfde avond 
werd er vuurwerk afstoken vanaf het dek 
van de Ross Revenge, dit in het teken 
van een engels feest, Halowheen. Aan de 
kust werd ook vuurwerk ontstoken. Een 
verslag werd gegeven door Brian Allen 
en Johnny Moss (Lewis) . Samantha draaide 
in haar nachtprogramma een uur non stop 
Pink Floyd en de programmering ziet er 
nu als volgt uit: 6-9 John Lewis, 9-12 
Dave Richards, 12-15 Andy Johnson, 15-18 
Brian Allen, 18-22 Tom Anderson, 22-02 
Stuart Vincent en 02-06 Samantha. 
6-11 De Laser roadshow in Nederland 
krijgt meer boekingen, een show die ge
presenteerd wordt door Nico van der Stee. 
De bank, waarvoor reklame wordt gemaakt 
op Laser i.v.m. de song competitie voor 
scholieren, schijnt woedend te zijn daar 
Laser geen toestemming zou hebben voor 
de reklame. Of is dit misschien een dek
mantel voor de justitie? Op 7 november 
was Carol ine tussen 11 en 12 uur off air 
wegens onderhoud aan de antenne. Laser 
verraste ons tenslotte met een nieuwe 
commercial: Roll ing Stone Magazine. Wel 
tot zo ver voor deze periode. Aan zee- " 
zenders Nu gaven' de volgende personen 
hun medewerking: Ate Harsta, Paul Jan 
de Haan, Tom de Munck, Jack Duyzer, 
Douwe Dijkstra en ' Hans Meyering. Eind
redaktie en samenstel 1 ing Hans Knot . 

VIDITEL EEN SUCCES IN WEST DUITSLAND 
Bildschirmtext, het Duitse zusje van 

Viditel, loopt naar wens. Na een aarze
lend begin, als gevolg van een te late 
levering van de benodigde IBM computer
apparatuur verloopt nu alles volgens 
wens. Nu kunnen tegel ijk 4000 kijkers in 
de computer terecht. Volgens ervaringen 
kunnen hiermee ongeveer 100.000 aanslui
tingen bediend worden. Eind oktober war
en er reeds 20.000 aansluitingen gereed 
en dit aantal loopt wekel ijks op met 
circa 50 nieuwe abonnees. Binnenkort wor
den van oirca 5000 proefdeelnemers in 
Berl ijn en Düsseldorf de apparatuur ge
modificeert naar de nieuwe CEPT normen. 
Hiertoe zal iedere deelnemer een bédrag 
van DM 1000 ontvangen als tegemoetkoming 
in de kosten. Hierna zal dan voor hen 
de oude computer buiten gebruik worden 
gesteld. Particuliere toestellen voor 
het gebruik van Bildschirmtext zIJn nog 
niet te koop onder de DM 3000. Met de 
komende Kerstdagen zullen de 2 fabrikant
en de prijzen van de apparatuur verlagen 
tot ongeveer DM 2500, terwijl een verde
re dal ing tot DM 2000 op zijn vroegst 
eind volgend jaar te verwachten is. Het 
gaat hier dus om toestellen welke voor
zien zijn van een EUROM decoder, niet te 
verwarren met teletekst decoder, waar
bij de eenrichtingsinformatie wordt uit
gezonden via de tv-zenders. Ger Kruger 
TWEEDE DUITSTALIG NET ZWITSERLAND. 

De Zwitserse televisiemaatschappij 
SRG zal een vierde televisienet gaan in
voeren, die gebruikt zal gaan worden voor 
uitzendingen van een tweede duitstallig 
net in het land. Vanuit Basel zullen de 
programmals worden verzorgd. Naast de 
twee duitstal ige netten is ook een Frans
tal ig en een Ital iaanstalig net in Zwit- , 
serland te ontvangen. 
TV MONTE CARLO 

Onlangs is Tele Mönte Carto gestart 
met het uitzenden van haar televisiepro
,gramma via eigen zenders op Frans grond
gebied. In Marseille staat een hoofdzen -
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der geplaatst en 2 relaiszenders zijn te 
vinden in Pomeques en Toulon. 
UITBREIDING TELEVISIENET DENEMARKEN. 

De Deense regering heeft grote plan
nen met het televisienet in het land. Men 
wil de maximale toewijzing op het UHFnet, 
toegewezen op de golflengtekonferentie 
van Stockholm in, ja wel, 1961, volledig 
benutten. Het totale zendvermogen zal ko
men te liggen rond de 800 kW. Omdat het 
in alle gevallen om nieuwe zendlokaties 
zal gaan zal de eerste zender niet eerder 
dan medio 1986 in gebruik worden genomen. 
Men dient eerst de nodige bouwgrond aan 
te kopen en ook is er nog geen definitie
ve verdel ing van kanalen. Het ministerie 
van Postzaken in Kopenhagen dient eerst 
in overleg met de omliggende landen om 
zodoende interferentie in de toekomst te 
voorkomen. TAV. 
SCHOONMAAK ' IN NIGER IA. 

De regering van Nigeria heeft een 
grote schoonmaak gehouden bij de KSRC 
(Kana State Radio Coorperation). Drie 
hoge bazen hebben een gevangenisstraf ge
kregen van elk 22 jaar. Ze zijn schuldig 
bevonden aan het aannemen van steekpen
ningen te waarde van $ 35.000 van een 
firma, die handelt in electronica. Het 
betreft hier de algemeen direkteur Alja
hji Boguda Bida, de hoofdtechnicus Malam 
Umaru Bal en de interne accountant Joseph 
Okitikipi. Men had de smeergelden aange
nomen van een firma die handelde in OB
vans, wagens speciaal ingericht voor li
ve reportages vanaf . lokaties. Intussen 
heeft een speciaal onderzoeksteam, inge
steld na een grote vI iegramp, vastgesteld 
dat deze is veroorzaakt door te hoge 
televisietorens van de staatsomroep. Be
sluit is dat deze torens ingekort moeten 
worden met 50 meter tot een hoogte van 
150 meter. $4,5 miljoen zullen de kosten 
van deze operatie bedragen. 
BEGINNERS LES VOOR DX'ERS. 

Radio Sweden heeft een 7 pagina's tel
lende folder uitgebracht met daarin al ler
l~i belangrijke en interessante tips voor 
de beginnende DX'er. Tevens is leverbaar 
de DX'ers guide to computers. Beiden zIJn 
gratis te verkrijgen vi~ Radio Sweden 
International, S 105 10 Stockholm Sweden. 
NIEUW ADRES CAROLINERADIOCLUB. 

De Carol ine Radio Club heeft een 
adresverandering en naamsverandering 
ondergaan. Het heet nu Carol ine Radio 
Club & Offshore Magazine. Een ludiek 
postbusnummer gaat gepaard met de ver
huizing: Postbus 319 2690 AH 's Graven
zande. 
ACHTIEN JAAR GEVANGENISSTRAF IN KABOEL 

De 53 jarige Franse televisiejour-
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nal ist Abouchar is onlangs door een 
speciale rechtbank in de Afghaanse 
hoofdstad Kaboel veroordeeld tot 18 jaar 
gevangenisstraf wegens het illegaal bin
nendringen van het land en het verzamel
en van gegevens die niets met zijn we~k 
uitstaande hadden. Abouchar werd op 17 
september gearresteerd toen hij met een 
aantal collega's en een groep guerrilla
strijders in het zuiden van het land in 
een hinderlaag van de ~ussen viel. 

VAGE PLANNEN TOT OPZET. 
Op 26 september 1970 begon Radio 

Hauraki aan haar tweede, dit keer legale, 
fa se van haa r bes taan. Nu, in 1984, is 
privé commerciële radio in New Zealand 
'a way of 1 ife', een situatie ongeveer 
vergel ijkbaar met de Engelse situatie~ 
De Zeezenderperiode van Radio Hauraki 
doorstaat echter niet de vergel ijking met 
b.v. de Engelse zeezenders. Allereerst 
zou het in Europa onmogel ijk zijn geweest 
een zeezender gaande te houden op de ma
nier van Hauraki, inmmers de 'Tiris' 
( de beide zendschepen van Hauraki) zijn 
vele malen ontsnapt aan de ondergang door 
eenvoudig weg een haven binnen te lopen, 
hetgeen al uitzendend gebeurde. 
Stelt U zich voor! Storm op de Noordzee, 
Radio Veronica loopt Scheveningen bin
nen en gaat rustig door met haar uit
zendingen. Absoluut onmogel ijk! De or
ginele set-up leek veel op het zendklaar 
maken van b.v. de radio Delmare zendsche
pen. N~uwel ijk zeewaa~dig, slechte appa
ratuur, een minimum aan kapitaal etc. 
etc. Het voordeel voor Hauraki was waar
schijnl ijk de intelI igentie van ene Ga
peso David Gapes omschreef het succes 
van Hauraki op zee als volgt: een kwes
tie van de juiste beslissing op het juis
te moment , dat van juiste mensen met de 
juiste insteIl ing. In de komende Free
waves kun je THE SAGA OF THE TIR I lezen 
of wel '1111 DAYS AT SEA'. In deze serie 
staat het wel en wee van de zendschepen 
Tiri 1 en Tiri 2 voorop, en is geen aan
dacht besteed aan de 'on-shore' legale 
aktiviteiten van Radio Hauraki. Alleen 
al de titel '1111 days at sea' verklaart 
waarom juist de zeeperiode er uit is ge-
1 icht, nog een reden was het feit dat 
van de legale periode eigenl ijk niet veel 
bijzonders iste schrijven. Eénmaal aan 
land bleek dat heel geleidel ijk ook het 
imago 'jong, fris en vrij' verbleekte. 
Schuilde er dan toch een soort stille 
kracht achter de zeezenders of word ik 



een sentimentele oude gek? Mijn diagnose 
is de eerste. In ieder geval wens ik U 
de lezer veel plezier met 'The saga of 
the Tiri, ofwel 1111 days at sea l

• 

Paul Jan de Haan. 
DE ENIGE DIE DIREKT LEGAAL WERD 

De enige zeezender die er ooit in 
is geslaagd om een volwaardig commercieel 
radiostation te worden (op 26 september 
1970), vinden we aan de onderkant van on
ze aardbol in New Zealand en was 1n 1965 
het initiatief van ene David, die het ook 
opnam i~gen Gol iath. Gapes is de achter
naam van David en Gol iath staat voor de 
New Zea1and Broadcastfng Corporation, 
welke laatste in de mid-zestiger jaren 
radio anno 1950 voorschotelde aan de 
inwoners van New Zea1and. 
Gapes is de zoon van een behanger uit 
Well ington, die tevens werkzaam was als 
schilder. David was journalist met een 
neus voor het onderzoeken van vreemde 
zaakjes die hem ook nog al eens naar 
Austral ië en Groot Brittannië brachtten, 
alwaar hij, in laatstgenoemd land, 
stuitte op een vorm van radio 
die in zijn oren als jong fris en vrij 
klonk. Een wanhoop voor die tijd was 
tevens de BBC, Gapes had dus kennis ge- ' 
maakt met Radio Carol ine en was onder 
de indruk van het feit dat de fundamen
ten van dit station bestonden uit een 
anker en een ankerketting. 
Niet al leen de radiosituatie in New Zea
land maar ook het geweldig conservatis
me op het gebied van b.v. het feit dat 
de bars in het land na 18.00 al gesloten 
waren en tevens het feit dat de bioscop
en en theaters op zondagen waren geslo
ten, waren doornen in de ogen van G~pes 

en zijn vrouw Wendy, artieste van beroep. 

Geen wonder dat ook bij de vooruitstreven
de Gapes het idee groeide dat het tijd 
werd het systeem Ite kietelen ' en de 
eerder genoemde frustatie omtrent de 
NZBC radio gaf de doorslag om ook New 
Zealand te trakteren op een radiostation 
dat het verouderde systeem op de he1l ing 
zou moeten brengen. 
Gapes was op radiogebied een leek, maar 
de Austral iër Bruce Baskett had door zijn 
functie als radiojournalist wel kijk op 
de zaak en was bereid zijn spaarcenten 
te investeren, ongeveer 1000 dollars. 
Gapes besloot naar de hoofdstad Auckland 
te verhuizen om daar meer geinteresseerden 
in het projekt te betrekken en de eerste 
die zich aanmeldde was John Tannahill, 
Gapes zijn advocaat. 
In eerste instantie hield men zich bezig 
met het onderzoeken van de structuur van 
de op te richten maatschappij en de onder
zoek naar een geschikte ankerplaats voor 
een schip, voorzover deze ankerplaats te 
vinden was i.v.m. de vreemde samenstel-
1 ing van New Zea1and met zijn vele eiland-
jes. 
De ankerplaats vond men in het Co1evil le 
Channel, 36 graden 20 minuten zuid en 175 
graden 15 minuten oost. De geschatte in
vestering voor het opzetten van het sta
tion lag tussen de 20 en 40 duizend dol
lar. Bruce had 1000 dollar, Gapes en zijn 
vrouw Wendy ongeveer 2000. Het hele idee 
leek een onuitvoerbare droom, echter niet 
weg te denken uit het brein van doorzet
ter Gapes. 
De winter van i965 was voor het echtpaar 
Gapes één van zeer hard werken, aannemen 
van extra werk en zeer sober leven om re
serves te kunnen opbouwen om in 1966 toch 
enige speelruimte te hebben om toch met 

Deze foto van deTiri 1 werd genomen toen het station voor het eerst in de lucht kwam. 
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het projekt van start te kunnen gaan. 
Gapes was overtuigd dat adverteerders 
voor zijn station in de rij zouden staan 
daar er bij de NZBC een wachtl ijst van 
twee jaar bestond en tevens een ban op 
sigarettenreklame. Kennissen bij Roth
mans Tobacco verzekerden Gapes dat men 
zou adverteren en dat gaf hem enig per
spectief. 
Dennis O'Callahan was een expert op het 
gebied van zendinstallaties en het in
richten hiervan maar had het ook benauwd 
gekregen in New Zealand. Hij was met zijn 
jacht vertrokken naar New Caledonia, al
waar hij toch van Gapes een brief ont
ving die begon met de zin: 'denk niet dat 
we stapelgek zijn geworden, ons idee is 
ernst.' Het antwoord van Dennis begon 
met de term: 'Wow l en eindigde met de 
toezegging hand- en spandiensten te ver
lenen. 
De zomer van 1966 was zeer aangenaam, Ga-{ 
pes had een huis in Auckland gehuurd met 
uitkijk op de Okahu Bay, hetgeen een goe
de voedingsbron betekende voor het dag
dromen over een succesvolle zeezender. 
Met surfen trachtte men al enig zeeman
schap op te doen maa r echt schot za t er 
niet in het projekt. 
Toegegeven Gapes bezocht advertent ie bu- , 
rols waar hij positief ontvangen werd en 
in de persoon van Jim Walton de juiste 
man vond om de tarieven voor adverteren 
op Hauraki op te stellen, máár het vin
den van ongeveer 10 adverteerders à rai~ 

san van 4000 dollar gaf grote problemen 
in Auckland. 
Particulieren met genoeg geld bleken te 
terughoudend te zijn om de gok te wagen 
en dit betekende dat men het geld binnen 
het bedrijfsleven bijeen moest krijgen. 
Een eerste poging bij Rothmans, in febru
ari 1966, 1 iep toch stuk. Wel was Gapes 
er in geslaagd een naam voor zijn station 
te vinden, Radio Hauraki genaamd naar een 
Baai dichtbij de gekozen ankerpositie: 
The Hauraki Bay. 
Bruce Baskett zag het sobere leven niet 
meer zitten en ging terug naar Austral ië 
terwijl eneJim Frankhamm één van zijn 
schepen aanbood aan Gapes,en O'Callahan 
weer terug kwam naar New Zealand voor de 
technische kant van de zaak. In maart 
1966 was het besluit gevallen om 1480 kHz 
te gaan gebruiken als frequentie en onder
wijl maakte O'Callahan ook een ontwerp 
voor de inrichting van het zendschip, let 
wel dit nog steeds op papier. 

(wordt vervolgd) Paul Jan de Haan. 
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TV SCOORT GOED . 
De n~euwe tv-pro

gramma's op de late 
middag trekken gemid

deld + 700.000 kijkers. 
Dit blijkt uit gegevens 

van de afdel ing Kijk- en 
Luister van de NOS die de 
kijkdichtheid in de eerste 
week van oktober heeft 
onderzocht. Naar het nieu
we NOS Journaal van half 

zes met Maart je van Weegen keken tussen 
de 700.000 en 950.000 mensen. VARA's 
nieuwe middagprogramma "Bij Koos" trok 
zaterdag 950.000 kijkers, tegen bijna 
700.000 voor NCRV' s "W i sse 1 S'I op vr i j dag 
en 550.000 voor KRO's "Middageditie" op 
dinsdag. Veronica's al langer meedraai
ende middagprogramma "Tineke" trok in die 
eerste week van oktober de meeste kijkers 
1 .350.000. Op de AVRO maandagmiddag, met 
de bekende programma's Sportpanorama en 
TopPop op een vervroegd tijdstip, trok 
de sport 950.000 en de popmuziek 1,6 
miljoen kijkers. Voor AVRO's Televizier 
Magazine, dat in het nieuwe seizoen van 
19 tot 20 uur staat geprogrammeerd, had
den 1,2 miljoen mensen hun tv aangezet, 
terwijl de eerste talkshow van Karel vld 
Graaf op de late avond 800.000 belang
stellenden trok. Dat resultaat steekt nog 
wat magertjes af tegen de score van 
"Sonja op zaterdag", dat de eerste keer 
op de late avond ruim 2,8 miljoen kijkers 
aan het toestel kluisterde. 
TROS DE VIDEOZENDER. 

Bezitters van videorecorders nemen 
vooral speelfilms en tv series op die 
via de Nederlandse zenders worden uitge
zonden. Van alle opgenomen programma's 
,is 60% afkomstig uit deze categorie. 
Daarna volgen amusement 17%, informatie 
9%, jeugdprogramma IS 6% en kunstprogram
ma's met 1%. Deze cijfers staan in een 
rapport van de dienst kijk- en luister
onderzoek van de NOS. Uit het onderzoek 
blijkt dat in het voorjaar van 1984 16% 
van de Nederlandse huishoudingen een vi
deorecorder bezat. In 1979 was dit 
slechts 1%, in 1980 3%, 1981 4%, 1982 6% 
en in 1983 11%. In Nederland wordt de 
videorecorder vooral gebruikt voor het 
opnemeh van programma's om 'die op een 
later tijdstip te bekijken.De TROS is 
bij de videobezitter het meest in trek 
(25%). DE AVRO volgt met 18%, VARA 15%, 
VOO 11 %, NCRV 10 %, KRO 9%, VPRO 2% en EO 1%. 



ALLEMAAL BLUF VAN BIRCH. 
Op 28 jul i, de dag dat de programma

makers van radio 390 afscheid namen van 
hun luisteraars, werd er weer een pers
konferentie belegd, een meeting waarbij 
de echte fan van het station achteraf de 
tranen in de ogen kwamen. Phil ip Birch 
maakte de volgende verklaring via de pers 
openbaar: I Het is zeer spijtig te melden 
dat na bijna 3 jaar van uitzendingen Ra
dio London uit de lucht zal gaan op maan
dag 14 augustus a.s. Het is jammerl ijk 
dat het gedrag van de regering ten over 
staan van de zeezenders steeds de mono
pol iepositie van de BBC heeft voorgestaan. 
Rad io London heeft, via haar woordvoerd
ers, telkens verkondigd dat er op land 
voldoende ruimte is voor een paar dozijn 
ona f hankel ijke commerciële zenders, maar 
de regering heeft telkens nee gezegd. 
Ook heeft de premier zich niets aange
trokken van de uitslag van een Nationaal 
Opin ie Onderzoek, waarin werd verklaard 
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dat 69% van de Engelse bevolking voort
zetting van deze vorm van vrije radio 
wenst. We hebben begrepen dat de plannen 
van de regering tot het opzetten van een 
nationale popzender in verregaande staat 
verkeren en dat dit grotendeels zal ge
beuren naar voorbeeld van het door ons 
station gehanteerde format en dat tevens 
een groot aantal London deejays in dienst 
zullen worden genomen door het nieuwe 
station Radio One. Op zich mag dit de 
mooiste overwinning voor Radio London 
worden genoemd. Dit bI ijkt ook uit de 
vele duizenden brieven die we van de 
luisteraars mochten ontvangen, waarin men 
ons sterkte toewenst en tevens een kompl i 
ment uitbrengt over het format welke door 
de BBC werd verkozen. Desondanks heeft de 
direktie van Radio London besloten om op 
maandag 14 augustus om 15 uur uit de 
ether te verdwijnen. I 

KRANTENARTIKELEN. 
In de diverse kranten waren er uitge 

breide berichten te lezen omtrent het 
gaan verdwijnen van de zeezenders. De 
Gemeenschappel ijke Persdienst had er een 
verhaal onder de kop MASSALE VROLIJKE 
KEUKEN VERDWIJNT UIT DE ETHER. I In een 
duister souterrain ergens in London ligt 
een bandje klaar met de slottoespraak van 
Phil ip Birch, de direkteur van Radio Lon
don. Deze zal maandag, wanneer de piraten 
hun laatste adem uitblazen, tot de onge
twijfeld weemoedige luisteraars worden 
uitgezonden. In zijn boodschap zal de 
heer Birch op emotionele wijze gewagen 
van de hulp, welke radio London talrijke 
humanitaire organisaties, die zich bezig 
houden met de bestrijding van honger en 
ellende, bijstand aan bI inden en kanker
onderzoek heeft geboden. Hij zal er ook 
aan herinneren hoe een in levensgevaar 
verkerende vliegenier zijn leven aan 
London te danken heeft. Birch zal ieder
een bedanken -de meer dan 1000 adverteer
ders en vooral de 12 miljoen Britse en 
4 miljoen continentale luisteraars, die 
Radio London beweert te bezitten . En 
daarmee zal de zeezender de ether verla
t en. De protestbewegingen -o .a. de stu
denten kwamen in beweging - heeft niet 
mogen baten . Op 15 a ugustus ve rdwijnt 
de massa l e vro l ijke keuken uit de ether, 
wa nt dan dw i ng t de wet de zender s to t 
zw i jgen. Voo ra l hee ft het kwaad bloed 13' 



Enkele bemanningsleden op de Galaxy. 
(foto: Freewave-archief) 

gezet dat dit is gebeurd omdat er sprake 
is van een alternatief. Miljoenen be
schouwen het verdwijnen van de piraten 
als een onrecht, omdat de regerlng het 
onschuldige plezier daarvan voortaan 
als een strafbaar feit beschouwt. Dit is 
echter geen wraakoefening van het Britse 
puritanisme, dat de zon niet in het wa
ter kan zien schijnen, maar een uitvloei
sel van het besluit van de Raad van Eu
ropa, dat overal een einde wil maken aan 
de zeezenders. Nu de BBC besloten heeft 
tot imitatie van de popmuziek aan de 
lopende band, kan dit als grootst~ hulde 
aan de dobberende zeezenders worden ' be
schouwd. Bovendien heeft de BBC een aan
tal deejays van de zeezenders overgeno
men, zodat er misschien nog iet~ van de 
oude zwier van de popprogramma's zal wor
den gered, hoewel, de BBC kennende, waar
schijnlijk wel een beetje getemd en ge
temperd. Radio London heeft zijn aan
vankelijk plan om elders door te gaan en 
ook met zijn kantoor naar Amsterdam te 
verhuizen opgegeven, ondanks de honderd
duizend brieven van de luisteraars, die 
de zeezender smeekten haar aktiviteiten 
door te zetten, want men achtte de door 
de nieuwe wet gevormde handicap te groot. 
Britten, die verder met op Groot Brit~ 
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Het mengpaneel in de "newsroom" van de 
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tannië gerichte piraten letterl ijk en 
figuurl ijk in zee zouden gaan, zouden 
uit het land worden verbannen~ omdat hen 
bij terugkeer arrestatie te wachten zal 
staan. Feitelijk zal het na 14 augustus 
ook illegaal zijn om naar een Britse 
zeezender, wanneer die nog - in de lucht 
mocht zijn, te luisteren. Ook bevoorra~ 
ding en reparatie van ' de schepen zijn dan 
verboden. Hoewel Birch somber gestemd is 
over de gedwongen sluiting van zijn sta
tion heeft hij zijn schaapjes op het dro
ge. Want Radio Londons winsten hebben de 
beleggingen meer dan goed gemaakt. Naar 
schatting heeft het bedrijf inde top
maanden van midden 1966 een maandelijkse 
advertenti~omzet van ongeveer 1 miljoen 
gulden weten te bereiken, waartegenover 
een bedrag van 1300.000 ~an kosten 

. staat. Over de hele bestaansperiode van 
31 maanden heeft, naar men aanneemt Ra
dio London maandel ijks een gemiddelde 
advertentieomzet van een half miljoen 

. gulden gehaald, tegenover een kwart mil-
joen aan kosten. . (wordt vervolgd). 
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televisie techniek 
INFRASTRUCTUUR 

NHK is druk bezig om samen met de 
industrie studio-apparatuur voor HDTV te 
ontwikkelen. Een voorbeeld is het werk 
aan camerabuizen. De eerste hoge-resolu
tie camerabuis van NHK, een zgn. 12 inch 
return beam Saticon ' , werd geproduceerd 
in 1974 en woog 5 kg. Dit jaar werd voor 
het eerst een 12/3 inch magnetisch gefo
cusseerd Saticon l voor HDTV getoond, dat 
nog maar 8,5 cm. lang is en slechts 150 
gram weegt. Hiernaast heeft men HDTV 
laser videodisc machines ontwikkeld, vi
deorecorders voor HDTV, f1ying-spot scan
ners (d.w.z. apparatuur voor het aftast
en van 35 mm bioscoopfilm met lasers, 
voor het uitzenden van films), en appa
ratuur voor het opslaan van HDTV beelden 
op film. NHK verwacht dat dit laatste een 
belangrijke toepassing voor HDTV zal wor
den en een omwenteling in de filmindus
trie teweeg zal brengen; gedee1te1 ijk is 
deze trouwens al aan de gang. De appa
ratuur voor het omzetten van HDTV naar 
35 mm film en vice versa is omvangrijk 
en ingewikkeld, niet alleen door de aan
weizgheid van 3 lasers (rood, blauw, 
groen) en bijbehorende af tasters en mo
dulatoren, maàr ook door de noodzaak om 
van een medium van 30 beeldjes per se
conde (HDTV) naar een medium van 24 
beeldjes per seconde te gaan en vice ver
sa; dit levert een aanpassingsprobleem 
op dat een 'frame-store ' , een apparaat 
dat een volledig t.v. beeld in zijn ge
heugen kan opslaan, noodzakel ijk maakt. 
Het uiteindel ijk resultaat is echter 
vlekkeloos. Tenslotte zijn er ook mo
nitoren en ontvangers ontwikkeld, waar
onder apparaten van 40 inch(l meter) 
doorsnede, en projectie tv installaties. 
De 40 inch tv is een dusdanig monster
lijk groot apparaat dat men zich moei-
1 ijk kan voorstellen dat er in veel Ja
panse huizen plaats voor zal zijn. NHK 
zet dan ook vaart achter de ontwikke-
ling van platte fluorescent plasma-dis
play schermen, die aan de muur opgehang
en kunnen worden. De constructie van de 
nieuwe apparatuur wordt door de NHK uit
besteed; men ziet in het laboratorium ap
paratuur van alle bekende Japanse e1ec
tronicabedrijven, zoals Mitsubishi E1ec
tric, Sanyo, Sony, Toshiba, Matshushita. 
Ingenieurs uit de industrie zijn vaak 
voor langere tijd te gast bij de NHK. De 
Itechno1ogie-transfer l tussen laborator
ium en industrie is hier zeer effectief. 
De Japanse industrie staat al in de start
blokken om te profiteren van de giganti-

sche moge1 ijkheden van de HDTV zowel op 
professionele, als op de consumentenmarkt 
en steunt dus van harte op de pogingen 
van NHK om HDTV als wereldstandaard ge
accepteerd te krijgen. In de VS werkt 
NHK al samen met CBS. Een werkelijke we
reldstandaard, hoe wenselijk ook, is 
echter nog niet in zicht. 
BANDBREEDTE PROBLEMEN 

In principe is (volgens de theorie 
van Nyquist) voor een TV beeld dat 5x 
zoveel informatie overbrengt ook een 5x 
grotere bandbreedte vereist, d.w.z. dat 
een HDTV signaal dezelfde 'etherruimte ' 
in beslag neemt als 5 gewone t.v. kana
len. Hierdoor is in de VS en in Europa 
de belangste11 ing voor HDTV en vergeJ ijk
bare systemen steeds nogal matig geweest. 
Wel is het moge1 ijk op de bandbreedte te 
beknibbelen door b.v. de sti lstaande ge
deelten van een tv. beeld minder vaak 
af te tasten. Een andere mogel ijkheid is 
naar kortere golflengten te gaan, waar 
de lether 1 nog wel meer ruimte biedt. 
NHK is van plan beide te doen: bandbreed
te reductie met bepaalde 'trucjes' en 
gebruikmaking van omroepsate1l ieten, die 
toch al bij kortere golflengten (SHF= 
super-high-frequency) opereren. Dit laat 
ste heeft bovendien het voordeel dat het 
aanpassen van de infrastructuur eenvoud
iger is. De tal loze tv. steunzenders in 
het bergachtige Japan hoeven niet al 1e
maal van de HDVT zendapparatuur voorzien 
worden: één omroepsatell iet is in prin
cipe voldoende. 
OMROEPSATELLIETEN 

Japan heeft "a1s eerste land ter we
reld begin dit jaar een sate1l iet voor 
'direct broadcasting', de 'Vuri '(lel ie) 
gelanceerd en in een stationaire baan 
gebracht. De satell iet heeft voldoende 
vermogen om bijna overal in Japan met 
heel kleine schotelantennes{75 cm) ont
vangen te worden; op de verder weg gele
gen eilanden zijn grotere schotels nodig 
(zie fig 1) 
De bedoeling was dat Vuri op 2 kanalen 
in de SHFband zou gaan uitzenden, maar 
tot groot verdriet (en woede) van de Ja
panners zijn 2 van de 3 transponders ui~
gevallen. Deze transponders waren juist 
voorbeelden van hoogtechnologische import 
door Japan (vervaardigd in Frankrijk en 
de VS). De tegenwoordig bij Japanners be
staande indruk dat de kwal iteit van de 
buitenlandse producten hopeloos slecht is, 
wordt hierdoor helaas weer bevestigd. 
Voor de Japanse electronicafabrikanten 
is het des te vervelend daar door het 
uitvallen de markt voor schotelantennes 
en speciale afstemmers voorlopig een 
behoorl ijk knauw heeft gekregen. De TV-
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FIG.l: Benodigde antenne-diameter voor 
signalen van dé "Yuri". 

kanalen in de 12 GHz SHF band, die door 
de satelliet wordt gebruikt, liggen 
19,18 MHz uit elkaar. Per satell iet wor
den alleen de even of oneven kanalen ge
bruikt waardoor het mogelijk is wat ruim
te te Il enen - van niet gebruikte naburige 
kanalen. Hierdoor is per t.v. programma 
een bandbreedte van 27 MHz beschikbaar 
(zie fig 2). 

11 .70Hl 12 .20HZ 
11 . 72748 '1 .80420 I 1.88092 11 .95764 

I 11 76584 I 11 .84256 I 11. 91926 I 11 . 99600 
I I . I I I , I I 

, 
-: ·t 

17 . 88MHl 

FIG.2: 12 GHz-band met Japan toe-
gewezen kanalen. 
De bandbreedte is hoog t.o.v. een Inor
maall t.v. kanaal omdat de beeldinforma
tie via de satell iet d.m.v. FM wordt uit
gezonden. De wat ruimere bandbreedte van 
de satellietkanalen biedt ondertussen 
wel de mogelijkheid om, ZIJ het nogal 
met een kostbare kunstgreep, een HDTV 
signaal in onder te brengen. De kunst
greep het MUSE, ofwel Multiple SUb-Ny
quist Sampling Encoding, dit jaar voor 
het eerst getoond door NHK. Het falen 
van Yuri heeft NHK ertoe genoodzaakt, 
de eerste proefuitzendingen met HDTV/MUSE 
voorlopig uit te stellen. (wordt vervolgd) 
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TAIWAN DENKT ER 
WAT AAN TE KUNNEN 

DOEN. 
Sate 11 i eten 
hangen boven ons 

· in het heelal en 
velen daarvan zijn 
er op gericht om 
uitzendingen te 
verzorgen, bestemd 

voor diverse lan-
. den. Taiwan wi 1 

echter geen radio-
of televisieuitzendingen van buitenaf en 
het staatshoofd heeft al aangekondigd 
dergelijke programma's niet toe te staan. 
Hij zei dat et voldoende afwerende maat
regelen zijn genomen die satellietuitzen
dingen onmogel ijk moeten maken. 
KORTE GOLF RADIO VANAF CYPRUS. 

Radio Bayrak, de zender die werkzaam 
is vanaf het Turkse gedeelte van Cyp~us 
zal nog voor 1988 een nieuwe 300 kW sterke 
kortegolfzender krijgen. Men wil hiermee 
een nieuwe Worldservice starten. 
STEUN VANUIT RUSLAND VOOR KABOEHL. 

Nahe nKbaul is de plaats waar een nieu
we middengolfzender zal worden geplaatst 
voor de binnenlandse programma's van ra
dioAfghani~~an. De 1000 kW zender komt 
er met steun van de Russische regering. 
TELEVISIE VOOR KENIA. 

In Kenia wil een rel igieuse organisa
tie een televisienet gaan aanleggen. Dit 
daar het land nog grotendeels verstoken 
is van ontvangst van redelijke televisie
programma's. Een aanvraag voor aanleg 1 igt 
momenteel bij de regering van het land. 
NIEUW GUINEA ËN TELEVISIE. 

Als alles goed verloopt hebben we in 
1984 weer een Derde Wereldland er bij die 
voorzien is van een heus televisienet. De 
regering aldaar heeft bekend gemaakt dat 
nog dit jaar de begtnwerkzaamheden zullen 
worden opgestart om te komen tot een lan
de 1 ijk t. v. net. 
ZENITHDE KEUZE IN AME~IKA. 

De Amerikaanse industrie heeft gekoz
en voor het Zenith stereo systeem, toe te 
passen voor de stereo televisieuitzendin
gen in het la~d van Uncle Sa~. Ook wan
neer de Fce nog voor een tweede, ander, 
systeem zal kiezen, blijft Zenith de be
langrijkste. 
YLEIS OOK IN DUITS? 

Eerder maakten we melding van het 
nieuwe zenderpark van Yleisradio in het 
Finse Piri. Nu kunnen we melden dat in de 
toekomst ook Duitstalige programma's 
door de Finse Staatsradio zullen worden 
uitgezonden. Tot nu toe w~rden alléén 



programma's in het Fins, Zweerls en het 
Engels uitgezonden. De Duitstalige pro
gramma's zullen in 1987 van start gaan. 
ZAMBIA HEEFT SPONSORS 

Met assistentie van verschillende 
sponsors zal de Zambineese regering de 
televisie en radio in het land gaan uit
breiden. Het 1 igt in de bedoel ing om in 
alle negen provinciehoofdsteden grote 
omroepcentra te bouwen en tevens ook om 
alle afgelegen gebieden te voorzien van 
goede ontvangstmogel ijkheden. Ook is 
voorzien in reportagewagens iets waar 
men eerder nog niet van had gehoord in 
het land. 
VERANDERINGEN NIEUW ZEELAND 

De recente verkiezingen en de daar
mee nieuw gekozen regering in Nieuw Zee
land, zal ondermeer tot gevolg hebben dat 
er de nodige veranderingen op komst zijn 
in het radio- en televisiegebeuren in 
het land. De nieuwe minister voor omroep
zaken, Jonathan Hunt, was slechts 1 dag 
in dienst toen hij al bekend maakte dat 
er een Koninkl ijke Onderzoekscommissie 
zou worden ingesteld om de toekomst van 
de radio en televisie in het land te 
onderzoeken. De opdracht, gegeven aan de 
commissie, is erg breed en ondermeer zijn 
genoemd de instelling van regionale tele
visie, kabeltelevisie en kabel-t.v.-net
werk. Een ander onderdeel is de verhou
dingen tussen eigenaars van televisiesta
tions en de eigenaars van andere nieuws
media. Ook zal de toekomst van de satel-
1 ieten op de agenda van de commissie ko-
men te staan. Paul Hansen/Jelle Knot. 

~IElJW§ UH I5EffilË 
TOELEVERING AAN LOKALE RADIO BELGIE. 

Algemeen is bekend dat in België ve
le lokale radiostations aktief zijn en 
dat in tegenstell ing tot Nederland er 
wel degel ijk gewerkt wordt aan de lega-
1 isatie. Hoe meer tijd verstreek, hoe 
duidel ijker het werd dat deze niet-open
bare radiostations behoefte hadden aan 
het aangeboden krijgen van service via 
nevenorganisaties. Graag wil ik enkele 
voorbeelden geven: Reeds geruime tijd be
staat de firma Radiopol is, gevestigd aan 
Hof ter Lo 7B47 te Borgerhout. Patrick 
Jagers, aldaar telefonisch bereikbaar 
via 03/2354000, staat in voor de reclame 
op de meeste lokale radio's in Vlaande
ren. Firma1s die o~ één of meer stations 
willen adverteren kunnen meestal niet 
rechtstreeks bij de stations terecht, 
maar worden doorverwezen naar Radiopol is, 
waar ook nederlandse stations terecht 
kun n en. Sin d s me ij. l. i s de 27 j a r j ge 
Patrick Mariën van start gegaan met het 

syndicated programma 'Auto Radio Magazi
nel. Dit programma geeft algemene en 
gespecialiseerde informatie over de au
to. Er werd van start gegaan met 21 sta
tions, waartegen onmiddellijk protest 
rees daar men sprak van ketenvorming. 
Dit laatste is via Koninkl ijk Besluit 
verboden~ .Als reaktie op deze uiting 
werd medegedeeld dat van ketenvorming 
hier nooit sprake kan zijn, daar de ra
dio's o.a. zelf het tijdstip kiezen waar
op het programma wordt uitgezonden. Het 
wordt toegeleverd op cassette en kost 
BFR. 200. De initiatiefnemer kreeg po-

·sitieve reakties van Via Secura en d~ 
automobielconstructeurs. Voorts zijn er 
plannen om een dergel ijk programma samen 
te stellen met als onderwerp toerisme. 
De Raad van Niet Openbare Radio's is een 
opgerichte commissie die reeds de aan
vragen ter erkenning en verkrijging van 
een zendvergunning behandeld heeft en 
ook reeds een frequentieverdeling heeft 
gemaakt. In opvolging van dhr. E. van 
Gelder werd in de loop van jul i de nieu
we voorzitter van de raad bekend gemaakt: 

dhr.P. Matthijs. Nadat Radio 
Centraal (Antwerpen) in juni 
de moed had het BRT radio-

~ __ ~~1 nieuws zonder toestemming 
over te nemen, zag men het 
nut van nieuws via de loka
le radio in. Sinds septem
ber bestaat dan ook de VZW 

Onafhankel ijke Radio Nieuws-
dienst, met als voorzitter Geert Ver
snick. De nieuwsvoorziening gebeurt in 
samenwerking met de liberale uitgeverij 
NV Hoste (Het Laatste Nieuws). De Vrije 
Radio's die lid worden van de VZW 
hebben o.a. de keus tussen het ontvangen 
van de nieuwsberichten via een oewone 
telefoonlijn met bandopnemer of-moderne 
systemen zoals dataterminals of video
tekst. De VZW ORN is te bereiken via 091-
8l5483. Ook de NV de Vlijt (Gazet van 
Antwerpen) heeft vergevorderde plannen 
om met zoln nieuwsvoorziening te begin
nen. Een 25 tal stations zijn gecontrac
teerd en de NV de Vl ijt hoopt dan ook zo 
spoedig mogel ijk met haar project te kun
nen uitpakken (03-2193880). Daar het uit
zeriden van reklame schijnbaar niet meer 
te stuiten is, wil men dit legaal maken 
en hoopt men een overgangsregel ing te 
kunnen treffen voor een start. Deze maat
regel houdt o.a. in dat de stations toe
stemming zullen krijgen op per uur 5 mi
nuten handelsreklame uit te zenden, met 
een totaal van 60 minuten per dag. Al 
hoewel verwacht mag worden dat de zend
vergunn i ngen naa r all e rwéJa rsch i jn 1 ij k
heid niet meer dit jaar uitgereikt zullen 

17 



worden is men volop bezig met de frequen
tie verdeling. Op donderdag 25 oktober 
zou men eerst d~ verdel ing bekijken van 
de provincies West Vlaanderen en Limburg. 
Deze twee provincies zouden zo goed als 
zeker geen problemen geven. Dit houdt 
wel in dat verschillende frequenties meer 
dan eens gebruikt zullen worden door sta
tions die ver genoeg van mekaar verwijderd 
zijn. In de provincie Antwerpen zijn wel 
problemen te verwachten daar zoln 87 fre
quenties verdeeld moeten worden onder 123 
stations. En de lokale televisie? Op 11 
oktober j. 1. werd een decreet goedgekeurd 
door de Vlaamse gemeenschapsregering, dat 
er voor moet zorgen dat de niet openbare 
t.v. stations via de kabel kunnen uitzen
den. Ook worden de mogelijkheden voor 
satellietprogrammals en betaal televisie 
hierin behandeld. Het decreet werd reeds 
opgestuurd aan de Raad van State ter ad-
vies. Patrick Bekaert. 

AVRO KOMT OOK MET 
EEN BLAD VOOR JONGEREN 

de AVRO wil jonge
ren aan zich gaan binden 
met een eigen blad. Veroni
ca, NCRV en EO waren de 
AVRO al vooruitgesneld. 

De AVRO is bezig aan de voorbereiding van 
een blad voor 13- tot 18-jarigen, met als 
voorlopige titel "Hoi". De redaktie van 
het proefnummer, dat in januari 1985 uit
komt, wordt verzorgd door Frank Fehmers. 
Het blad telt 64 pagina's. Jan Bijl van 
de AVRO ziet het blad als een deel van 
de omroeptaak: het informeren van jonge
ren over radio- en tv-programma's. Boven
dien wil hij er geen geheim. van maken 
dat het ook de bedoel ing is toekomstige 
leden te kweken. . 
TROS HEEFT EEN "EVENEMENTENLIJN". 

Met ingang vari maandag 19 november 
heeft de TROS een "evenementenlijn". Na 

een peri~d~ va~ gedegenTROSA. 
voorbereiding IS deze ~ 
1 ijn 24 uur per dag, 
7 dagen in de week informatie verschaffen 
over alle mogelijke TROS aktiviteiten. 
Via het speciale nummer 035-715885 kunnen 
opbe1lers inzicht krijgen in o.a. loka
ties waar TROS radio en tv opnamen óf 
rechtstreekse uitzendingen verzorgen, 
plaatsen waar het A-team aktief is, aan
biedingen van TROS-Kompas, telefoonnummers 
van nazorg bij TROS-uitzendingen en vele 
andere zaken. 0 3 5 - 7 1 5 8 8 5 
PRIJS VOOR WERELDOMROEP. 

De televisieafdeling van de Wereldom-
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roep in Nederland heeft op het 27ste in
ternationale Televisiefestival van New 
Vork een prijs gewonnen met I Itls all in 
the gamel, een serie van 6 afleveringen 
van elk 8 minuten, die gaan over traditio
nele Nederlandse sporten. De serie mag 
zich verheugen in f1 inke buitenlands~ be-
1angstell ing: hij is ondermeer verkocht 
aan Amerika, Austral ië, West Duitsland, 
de Seychellen en Ital ië. De sporten die 
getoond worden zijn: fierljeppen, kaats
en, klootschieten, ringsteken, kolven en 
beugelen. . 
VVD I ERS KIEZEN VOOR TROS Vo'O EN, ;AVRO 

TROS, VOO en AVRO zijn de duidel ijke 
VVDomroepen. Degenen die bij de verkie
zingen op deze po 1 i t i eke pa rt ij ' hebben 
gestemd kiezen ook duidel ijk voor deze 
omroepen. Het aantal ligt 2 tot 3 maal 
zo hoog als kiezers die voor andere om
roepen kiezen. Dit bl ijkt uit een en
quete, die door het NIPO onder 1100 
Nederlanders werd gehouden. Hoewel de 
VARA bij de PvdAaanhang het sterkst is 
bl ijkt uit de enquete dat de PvdA stem
mers eerder voor de TROS dan voor de 
VARA kiezen (36-27). Datzelfde geldt ook 
voor de CDAstemmers en de omroepen op 
confessionele grondslag, de KRO en de 
NCRV. Van de CDA stemmers kiest 38% voor 
de TROS, 30% voor de NCRV en 20% voor 
de KRO. Uit de ~nquete bl ijkt verder dat 
de TROS de populairste programma IS 

maakt met de VOO als tweede. De derde 
plaats wordt verrassend bezèt door de VPRO . 
KABEL DUURDER NA VERBETEREN KWALITIET 

Het tarief van de kabeltelevisie mag 
niet worden verhoogd met een bedrag voor 
auteursrechten zolang bepaalde buiten
landse zenders niet geheel storingvrij 
kunnen worden ontvangen. Dit stelt het 
D66 Tweede Kamerl id Wessel-TuÎnstra, in 
vragen aan de ministers Brinkman en Smit
Kroes. Zij wijst daarbij op de slechte 
ontvangst van de drie West Duitse pro
grammals in het westen van het land en 
de soms ~lechte ontvangst van de B~itse 
zenders. De betal ing van de extra rech
ten mogen volgens haar pas worden door
berekend als de PTT straalzenders en 
verbindingen heeft aangelegd die een 
goede konstante ontvangst garanderen. 
SKV CHANNEL 24 UUR PER DAG 

Gary Davis, hoofd van Sky Chahnel, 
heeft onlangs bekend gemaakt dat in de 
loop van het jaar 1985 het station 24 uur 
per dag programma IS zal gaan verzorgen. 
Momenteel worden bijna weke1 ijks nieuwe 
steden aangesloten via de kabelhètten. 
Nederland levert ruim 1,5 mi ljoen kijkers, 
50% van het totale kijkpubl iek op dit 
moment. 



24 OKTOBER: Bart Peeters is gast in Klets
kop van Annette van Trigt en Jack van 
Gelder van de TROS is het idool in Neder
land Muziekland-radio bij Veronica op Hl 
++ In Amsterdam worden vanavond door de 
politie in samenwerking met de RCD maar 
liefst 6 piraten uit de lucht gehaald: 
Radio Einstein, Radio Star, Radio Conti
nu, Disco Action, Emp~re Satellite en 
Radio ABC. Tegen een 20-jarige medewer
ker van Star en een 22-jarige medewerker 
van Radio ABC wordt proces-verbaal opge
maakt +++ 25 OKTOBER: Ad Everaars van de 
NCRV is vandaag 34 jaar geworden. Van 
harte ++ Omdat Hugo van Gelderen ziek is, 
presenteert Erik de Zwart de uren tussen 
9 en 11 bij de TROS op H3 ++ Bij Veronica 

:t.'. i 

op Ned.lom 19 uur 
de laatste afleve
ring van "Het Vero
nica Avontuur" 
onde r de t i te 1 : 
"Een opwindend voor
u i t z i c h t " ++ Bij de 

VARA op Ned.2 van 
20.30 tot 21.45 

uur de eerste Mid
Lot to 1 i ve show 

vanuit het Spant in Bussum gepresenteerd 
door Johnny Kraaykamp jr +++ 26 OKTOBER: 
De primeur van "Kinderen voor Kinderen 5" 
LP is niet bij de VARA maar bij de NOS. 
In "Jaargenoten", de Avondspits en Met 
't oog op morgen worden enkele tracks van 
de nieuwe LP gedraaid ++ Aan het einde 
van de Avondspits gaat Frits in de fout 
door de verjaardagen en pop op tv van 
morgen voor te lezen i.p.v. die van van
daag ++ Het in cl ips ge
special iseerde MusicBox 
is eind van deze maand 
met een bus op tournee 
door Europa. De bus zal in 
Nederland grote bekabelde 
steden als Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag aandoen. I n de bus _ een mob iel e tv
studio, worden de dagelijkse clips afge
wisseld door aanwezige kijkers aan het 
woord te laten en met optredens van pop
groepen +++ 27 OKTOBER: Van 12 tot 14 uur 
bij de NCRV op H3 een konsert van Peter 
Koelewijn en de Dikvoormekaar-imitatie
wedstrijd. Winnaar werd Diek Zuidwijk uit 
Katwijk aan zee. Tweede prijs: Ed en Olaf 
Kieviet uit Portugaal. Derde prijs: P.v. 
Santen uit Heerhugowaard ++ Op BBC Radio 
One van 13 tot 14 uur geen "My Top 10" 

maar een gesprek tussen Mike Smith en 
drie leden van Culture Club over de nieu
we LP van de groep ++ Sky Channel is van
af dit weekend langer in de lucht op za
terdag en zondag. Op zaterdag komt de 
zender om 13 uur- en op zondag om 14 uur 
in de lucht. De extra zendtijd wordt ge
vuld met sport en tekenfilms ++ Van 15.30 
tot 17.30 uur op Ned.2 is de eerste uit
zending van ATV-sport. Een sportprogramma 
in samenwerking tussen AVRO, TROS en Vero
nica. De eerste uitzending komt vanuit de 
Maaspoort in Den Bosch in het kader van de 
Grand Prix tennis tussen de huidige num
mer twee van de wereldranglijst Ivan Len
di en Yannick Noah +++ 28 OKTOBER: Voor de 
laatste keer deze maand kiezen Groningse 
leden van 't Weeshuis vld Hits mee voor de 
"Speciale Aanbieding" van de KRO op H3 
++ Radio Unique is via de 98,1 mHz voor 
Amsterdam en omstreken weer begonnen met 
uitzenden. Voorlopig met nonstop muziek 
++ De lotto-trekking, zoals die vanavond 
op de Nederlandse tv plaatsvond, is on
geldig verklaard, omdat er maar 40 i.p.v. 
41 in de glazen bol zaten. Morgenavond 
zal er een nieuwe trekking plaatsvinden 
++ Voor de zestiende keer wordt in Am
sterdam Radio Octaaf uit de lucht gehaald 
+++ 29 OKTOBER: Pim Jacobs is jarig. Van 

wordt om 20.23 uur bij ~ 
harte ++ Per abuis 1kJfnP.. • 

de AVRO op Ned.leen 
programmaoverzicht 1J~ 
van enkele weken gele- . " ". 
den i.p.v. die van 
hedenavond uitgezonden. MlkV 
Daarna laat Mies Bouw- ~~ 
man "In de hoofrol .. " ~ 
Joop Zoetemelk een uur . 
voor joker zitten tussen famil ie en oude 
kennissen ++ De AVRO programma's op H3 
komen van 12 tot 18 uur vanuit Gooiland 
in Hilversum waar de 1 iedjesbeurs van 
Conamus wordt gehouden. Presentatoren 
zijn Krijn Torringa, Robin Albers en Kas 
van lersel +++ 30 OKTOBER: In Paviljoen 3 
van 12 tot 14 uur bij de VARA op H3, 
een verslag van Dolf Brouwers op bezoek 
bij overwinteraars in Benidorm +++ 
31 OKTOBER: Omdat Bart van Leeuwen met 
vakantie is, presenteert Peter Teekamp 
Ook Goeiemorgen bij Veronica op Hl ++ 
Willem van Kooten is 'gast in Kletskop en 
presenteert van 11 tot 11.30 uur op z'n 
bekende manier l"'let programma om te kijken 
of hij het nog niet verleerd had ++ Neder-
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land Muziekland-radio komt vénuitHet 
Jumbo Centrum in Oldenzaal waar de repe
tities aan de gang zijn voor de tv-uit
zending van morgenavond ++ Formule 1 bij 
de TROS op Ned.1 van 17.40 tot 18.30 uur 
bestaat voor 90% uit vrouwenpop +++ 
1 NOVEMBER: Paniek bij de TROS op H3 

TROSO 
omdat Ad ~ola?d om 11 
uur nog nIet IS ge

. arriveerd voor de 
Polderpopparade. Hij bl ijkt zich te heb
ben verslapen! +++ 2 NOVEMBER: De tippa
rade wordt gepresenteerd door Jeroen van 
Inkel ++Casema leidschendam zendt nu ook 
het programma van Sky Channel uit +++ 
3 NOVEMBER: NCRV's l:os(J 7[f) 
Vast op H3 met vanmid- 1@lf&J ~~ 
dag een spec i al · rond- , 
om VOF de Kunst ++ Geen Avondspits tussen 
18 en 19 uur, maar de finale van de EBU
popkwis die in Ierland werd gehouden en 
van ondertitels wordt voorzien (op de 
radio??) door Willem van Beusekom. Win
naar werd Denemarken. Chris van Binnen
dijk uit Waalwijk werd derde ++ My Top 10 
op Radio One is die van Siouxsie Sioux ++ 
De NOS zendt vann~rgen als enig Europees 
land rechtstreeks de crematie uit van de 
woensdag vermoorde Indiase premier Indira 
Ghandi uit +++ 4 NOVEMBER: Vier weeshuis
leden uit Friesland mogen deze maand mee
kiezen voor de KRO Speciale Aanbieding 
op zondag via H3 ++ Vandaag worden twee 
stations in Amsterdam uit de lucht 
gehaald: Srenang en Saturnus ++ In Frank
rijk is het eerste abonnee-tv-net "Canal 
Plus" met uitzenden begonnen. Via het net 
worden films, nieuws, sport en variété 
aan de abonnees aangeboden. I s Nachts kan 
met zelfs naar porno kijken +++ 5 NOVEM
BER: Televizier Magazine komt van 19 tot 
20 uur öij de AVRO op Ned.l rechtstreeks 
vanuit de studio's van Cable News Network 
in New Vork i.v.m. de presidentsverkie
zingen van morgen. Catherine Keyl, Ruud 
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Schoolplein-presentator Alfred Lagarde en 
enkele leerlingen van 't Amsterdams Lyceum 

Hendriks en fons van Westerloo verzorgen 
de reportages +++ 6 NOVEM~ER: De favorie
te single, iedere dinsdagmorgen na het 
nieuws van 8 uur bij de VARA op H3, is 
vandaag die van Tom Blomberg. Uit meer 
dan 500 favoriete singles koos hij Born 
to Run van Bruce Springsteen +++ 7 NOVEM
BER: VPRO's Wim Noordhoek is vandaag al
weer 41 jaar geworden. Van harte ++ Van 
7 tot 8.30 uur hebben we in Nederland weer 
eens ontbijt-tv. "Election '84" heet het 
door Pieter de Vink gepresenteerde programma 
over de Presidentsverkiezingen in Amerika 
++ Idool in Nederland Muziekland-radio is 
bokser Arnold vld Leijden ++ Wel even bij 
de les blijven Blomberg. Na nummer 6 moet 
je nummer 5 van de Nationale Hitparade 
draaien en niet eerst nummer 4 en dan 5. 
+++ 8 NOVEMBER: Van 20 tot 
22.25 uur zendt de NCRV op 
Ned.2 het Edison Klassiek 
Gala 1984 uit. Presenta
tie Regine Clauwaert en 
Joop Koopman. De uitzen
ding is gelijk in stereo 
op Hilversum 4 te beluiste
ren ++ Bij Veronica op Ned.l presenteert 
Adam Curry om 19 uur voor de eerste keer 
Countdown live vanuit de studio met om 
19.40 uur een echte zenderstoring onder 
de clip Angie van The Stones. Nieuw in 



Countdown is een computerspelletje "Rat
race" waarin een kijker een zeer simpele 
rebus moet oplossen. Prijs: een stapel 
elpees ++ Gasten in RUR zijn Jaap van 
Meekren~ Piet Steenkamp en Ischa Meijer 
++ Wibo van de Linde heeft met zijn twee 
destijds voor de TROS gemaakte specials 
over een echtpaar dat besloten had tot 
euthanasie over te gaan, samengevoegd 
onder de t i te 1"Het Van Bemme len Doss i er'l 
tijdens het Internationale Film- en tele
visie Festival van New Vork de derde 
prijs in de sector "TV-nieuws" in de ca
tegorie documentaire gewonnen ++ Volgens 
Henk vld Meyden en Pierre Kartner is het 
groot nieuws dat Frits Sp'its in- de Avond
spits de nieuwe plaat van Pierre "Musical! 
draaide. Pierre is blij dat de plaat 
genade vindt in de oren van Frits, lezen 
we op de Privé-pagina in De Telegraaf +++ 
9 NOVEMBER: Bart van Leeuwen is terug 
van vakantie en weer present op H3 met de 
tipparade ++ Curry en van Inkel hebben de 
primeur van de nieuwe LP van Duran Duran 
+++ 10 NOVEMBER: In de grote AVRO studio 
wordt een reunie gehouden van AVROls 
jeugdomroep Minjon uit de jaren '60. Veel 
ex-Minjonners zoals Joop van Zijl, Koos 
Postema, Peter Blanken, Wil 1 Simon, Wim 
Jansen, Wim Veldhuizen (het allereerste 
lid van Minjon) , Jack van Mierlo, Henny 
Spijker, Lonneke Hoogland, Hans van Zijl, 
Klaas Jan Hendri'ks en Bram van Erkel zijn 
gekomen om afscheid te nemen van oprich
ter Herman Broekhuizen die de VUT ingaat. 
AVRO-voorzitter Wal lis de Vries maakt be
kend dat Minjon nieuw leven zal worden 
ingeblazen als "Minjon 85" ++ Anita Meyer 
is de dame die door Mies Bouwman is ge
strikt voor Illn de hoofdrol ... " van heden
avond bij de AVRO op Ned.2 ++ My Top 10 
op Radio One is die van Lemmy van Motor
head ++ LosVast van de NCRV komt uit de 
Palanthal in Varsseveld +++ 11 NOVEMBER: 
HILVERSUM I n de Grote Ve rwa r ring bij Ve ro-

~
---~-- - nica op H2 In klankbeeld over 

Radio Decibel uit Amsterdam ++ 
In hetzelfde Amsterdam wordt 
Radio Unique voor de zoveelste 

,Ho, - f --O- keer u i t de 1 ucht gehaa 1 d ++ In 
"Tijdverschijnselen" zou Ad 's-
Gravesande rechtstreeks vanuit 

de 11Krakel ing" in Amsterdam praten over 
de nieuwe zender Nederland 3. Maar dit 
programma is uitgesteld i .v.m de aktua
l i t eit omtrent de burgerwacht. Voor- en 
tegen standers discussieren hierover +++ 
12 NOV EMBER : Omdat Jan van Veen op zaken
reis is, presenteert Kas van lersel van
avond Cand l e light op H3 
13 NOVEMBE R: 
++ Omdat Pet er Holland 
z iek is, zie t de VARA d i ns- M~Q JEWATVE!~~f!"iTEN 

dag er anders uit. Van 9 tot 11 uur Jeroen 
Soer, 14 tot 16 uur Hehk Westbroek en als 
grote verrasssing presenteert Frits Spits 
van 19 tot 20 uur "Dubbel 1 isjes" met Oom 
Ben. De uitzending ging over jongeren die 
naar Rusland zijn geweest ++ Om 20.30 uur 

presenteert Ted de Braak voor 
de eerste keer de 1.2.3-show 
bi j de KRO op Ned.1. In stu

~~~~~~ dio Aalsmeer ontvangt hij 
~ o~~~o: drie paren die tegen elkaar 

in het strijdperk treden en 
thuis heeft men kans door 

middel van 1.2.3-loten op één van de geld 
prijzen. Thema van de show is de glorie 
van het Amsterdamse theater Carré. Gas
ten zijn o.a. Jos Brink, Robert Long en 
André van Duin die samen een 1 iedje bren
gen. Doordat de 1.2.3-show meer dan een 
half uur uitliep, kwam de vijfde afleve
ring van "Goodbye Mr. Kent" te vervallen 
+++ 14 NOVEMBER: Heer 01 ivier is gast in 
Kletskop van Annette van Trigt en Carry 
Tefsen is het idool in Nederland Muziek
land-radio ++ in de 288-ste Kruip in de 
huid van .... probeert de 14-jarige Jo 
Willemse in de huid van Ferry Maat te 
kruipen. Hij struikelt echter bij de der
de vraag: Welk programma presenteerde je 
op RNI? (Hou maat met Ferry Maat). Als 
favoriete plaat van Ferry Maat drdait 
Frits Spits Dear Brian (ode aan Brian 
Wilson van de Beach Boys) van Chris Rain
bow uit 1974 ++ Van 20 tot 21 uur komt 
John Peel bij de VPRO op H3 voorde eer
ste keer vanuit de studio in \\~ 
Hilversum i .p.v. die van de ~ 
BBC in Londen. Om 20.10 uur gaat het mis, 
want dwars door een aankondiging van John 
geeft Hans van Zijl een melding door van 
een spookrijder ++ Sonja Barend en Ellen 
Blazer zijn gasten van Ivo Niehe in de 
TV-show bij de TROS op Ned.1. De dames 
zijn gekomen om een beetje reklame te 
maken voor hun pas verschenen boek 
"Gezond weer Op". Ze hebben er fragmenten 
in opgenomen van de meest opvallende 
gesprekken die in drie jaar Sonja Show 
zijn uitgezonden. Het boek is uitgegeven 
door De Haan en kost f 24,50 +++ 

15 NOVEMBER: De NCRV bestaat 
vandaag precies 60 
jaar. De hele dag 
wordt een feestelijk 
programma via Hilver- ' 
sum 1 uitgezonden ++ 

Op H2 tussen 20 en 24 
uur bij de AVRO een thema

avond over het Minjon van vroeger. Ge
sprekken met oude medewerkers en een im
pressie van de reunie van afgelopen zater
dag in Hilversum ++ Bi j VeronÎca op Ned.1 
om 19 uur de eerste afleve r ing van het 
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Club Veronica-programma "Schoolplein, ge
presenteerd door Alfred Lagarde. De opna
men werden op 12 november in het Amster
dams Lyceum gemaakt ++ Om 22.10 uur het 
themaprogramma. onder redaktie van Con
stant Meyers, "De Grote Verwarring". Dit 
keer over de nieuwe media en de toenemen
de macht van kabelexploitanten en gemeen
ten. In het programma uitspraken van Eel
co Brinkman, Gerrit-Jan Wolffensperger, 
Ted Turner, Patrick Cox van Sky Channel, 
Rob Houwer e.a. +++ 16 ~OVEMBER: Curry 
en Van Inkel jagen tijdens de Avondspits 
Frits Spits de stuipen op het lijf door 
in apepakken de studio binnen te komen. 
Grapje van de Decibelhamels ++ Countdown 
Café komt vanuit de studio met o.a. een 
Jive-optreden van ex-Supertramp Roger 
Hodgson ++ Bij de VARA op Ned.lom 19.15 
uur voor de vijfde keer "Kinderen voor 
Kinderen". Presentator Willem RUIs laat 
ons nog even kennis maken met kinderen 
die 5 jaar geleden meededen aan de eerste 
Kinderen voor Kinderen +++ 17 NOVEMBER: .,,-nv NCRV'sLosVast komt uit 
11I~1( sporthal De Brug in 's-XO ............ GraVenZande ++ r...,,,,IIiK Van 19 tot 20 

uur zal NCRV-Koploper op H3 twee zater
dagen achtereen aandacht besteden aan de 
jaren '60. Wat dachten, voelden, wilden en 
~erlangden de Jongeren van toen? Waarvoor 
klommen ze op de barricaden? Welke idealen 
koesterden ze? In het programma komt de 
vraag aan de orde of er iets terecht is 
gekomen van plannen van de jongeren van 
toen. Presentátor Gerard Oonk praat met 
hen en laat enkele hits uit de roerige 
jaren zestig horen ++ GeenMy Top , lO op 
Radio One van 13 tot 14 uur, maar een 
uurtje soul en disco door Lenny Henry +++ 
++Tot over 3 weken++Ton van Draanen++++++ 

DE GROTE VERWARRING. 
Per 1 oktober was het in Hilversum dan 

zover: nieuwe programma's; bestaande pro
gramma's op andere tijden en zenders; 
ontkoppeling op gezette tijden van AM en 
FM frequenties; Hilversum 5 enz. enz. 

Kortom: verwarring alom! 
He t en i ge he rkenba re was nog "Me t 't oog 
op morgen" (Hilversum 1 van 23-24uur) en 
bijvoorbeeld het NOS Journaal van 8 uur. 
Wanneer er al sprake was van een minimale 
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horizontale programmering dan is nu defi
nitief om zeep geholpen. Diverse kleine 
zendgemachtigden hebben protesten . laten 
horen en zelfs korte gedingen aangespan
nen , Zij willen van Hilversum 5 terug 
naar Hilversum 2. De luisteraar/kijker is 
echter de dupe van dit alles. Wij moesten 
met z'n allen maar eens een kort geding 
tegen de Hilversumse programma-indelers 
aanspénnen. Met hun belang is rekening 
gehouden, maar waar bl ijven onze belan
gen?? De nu ontstane chaos moeten wij 
blijkbaar maar klakkeloos aksepteren. 
Of zullen wij de programmaindelers een 
prijs geven? Eris namelijk de nodige 
deskundigheid voor nodig om zo'n grote 
verwarring te bewerkstelligen. 

Een prijs of een kort geding! 
Maar alle gekheid op een stokje. Als de 
omroepverenigingen hun leden echt serieus 
nemen (en gezien hun werving willen ze 
dat!) is dan een ander -gebruiksvriende-
1 ijke opzet- van de programma's echt 
niet mogel ijk? Hebben zij ellereerst de 
wensen qua soort programma's, zendtijd
voorkeuren e.d. echt geinventariseerd? 
Het 1 ijkt mij sterk als er dan geen bete
re indeling uit was gekomen. Je zou dan 
bovendien eens kunnen bekijken of bepaal-
de programma's van diverse omroepen niet 
te koppelen zouden zijn. Bijvoorbeeld: 
nieuwsradio op 2 en talk-shows op tv ie
dere avond vanaf half elf. Vooralsnog een 
brevet van onvermogen voor alle programma
leiders. Of zie ik dat soms verkeerd. 

Jac Zom. 

Anno 1984, 2 zeezenders en evenzo 2 
boeken. Naast het boek van Bob Noakes 
is er nu ook een boek van Paul Alexander 
Rus 1 i n g • P a u 1 wa s eer der, j n 1 973, we 'r k -
zaam als deejay, in de periode dat Caro
line all day engelse programmals verzorg-
de via de 389 meter. Nadien heeft Paul ' 

,zich bezig gehouden in het dlscothekén-
c i rcu i t i'n Enge 1 and, met het' voorbe re i den 
van een 'mi s 1 ukt zeezenderprojekt (SCAN) 
gericht op Skandinavië en gedurende de 
laatste jaren ondermeer met het runnen 
van een ouderwetse engelse pub in het 
havenplaatsje Whistable. Maar, Paul deed 
meer. Vanaf begin 1983 is hij betrokken 
geweest bij de voorbereidingen van het 
LASERprojekt, heeft de zeer moeilijke 
periode meegemaakt tot aan de officiële 
start van het station in mei van dit 
jaar. Over deze periode heeft hij nu een 
boek geschreven. Voor de vele Laserfans 
zal het een boek zijn om van te smullen 
en voor de andere zeezenderfans zal het 



boek een openbaring zijn, want duidel ijk 
uit het boek is te lezen onder welke om
standigheden, welk wantrouwen en verraad 
een projekt uiteindel ijk tot stand komt. 
Het is niet mijn bedoeling om in een kort 
stukje te vertellen wat zoal behandeld 
wordt in het boek. Wel wil ik enkele za
ken naar voren halen die mij verwonderd, 
verbaasd of geamuseerd hebben bij het 
lezen. Eerst twee missers: Allereerst ver
telt Paul over de allereerste zeezender 
in de 50 t er jaren (VOA) , maar iedere zee
zenderfanaat weet dat er in de eind 20 l er 
en begin 30'er jaren al zeezenders waren 
te vinden voor resp. de kust van Austra-
1 ië en Amerika. Verder meldt Rusling dat 
de zenders van Paradise door de Nederland
se PTT ingebouwd dienen te worden in het 
ruim van het zendschip. Juist hierover 
moet nog een uitspraak volgen. Leuke bi
zonderheden voeren echter de boventoon 
in het boek. Zo bl ijkt John Kenning van 
Sovereign Radio (London) in de begin pe
riode betrokken te zijn geweest bij de 
voorbereidingen en dat met veel bravour 
en verhalen over veel geld. Het schip 
de Gardl ine Seeker werd aangekocht door 

Ierse investeerder in het projekt. Van-
de aankoop is het duidelijk geweest 

t men een • in class' schip hadden ge
ht. Hierdoor kan, bij een eventueel 

falen van het " projekt, het schip direkt 
weer verkocht worden en terug worden ge
bracht in de vaart. Het lag 
in de bedoel ing dat de MV 

" Commun i cator in pr i nc i pe 
twee sta~ ions zou gaan 
herbergen. Daarvoor 
waren de namen STAR 
Radio en Radio WAVES 
gekozen. Ronan O'Rahilly 
schijnt persoonlijk bij 
Lindau er op aan hebben 
gedrongen de 1134 kHz te 
gaan gebruiken_ waardoor 
er geen onnodige storingen 
zouden ontstaan. Het boek 
heeft tot in de kleinste 
details een technische uitleg, 
iets wat in andere boeken over 
de zeezenders vaak gemist 
wordt. Verder is er te lezen 
dat er eerst twee keer per uur nieuws 
zou worden ge racht op Laser en dat de 
deejays in geen geval commentaar op de 
items mochten leveren. Tijdens een ver
gadering zou Jessie Brandon spontaan 
gesteld hebben: Third World War just be
gun . 4 Nuclear bombs exploded. Now back 
to music with the Stones and Gett of my 
clouds . Lees hoe een ondeskundige kapi
tein de ballast overboord 1 iet zetten en 
hoe Ri ck Harris, tijdens een tussenstop 

op de Azoren, werd gearresteerd. Hoe tech
nici van de BBC en IBA geadviseerd hebben. 
Dat een oude bekende weer te voorschijn 
komt in de persoon van Robin Banks en dat 
een voormalig adviseur van Radio Nord 
(1960) nu ook weer terug te vinden is in 
het verhaal (Jack Mul1aney). Een opzien
barend hoofdstuk is het verhaal omtrent 
de pogingen om via de bekende antenne
balonnen de uitzendingen uit te stralen. 
Hoe na het mislukken van deze pogingen 
zelfs werd overwogen om het schip binnen 
te slepen en te verkopen. Gel kkig zijn 
er binnen het projekt, waaronder Rusling 
zelf. In het boek zijn tientallen, niet 
eerder gepubliceerde,foto's te vinden. 
Het boek, 'the lid of Laser' is te koop 
voor slechts 40 gulden, inclusief porto 
en verpakkingskosten, bij FRC Holland, 
Postbus 17460, 2502 CL Den Haag, Neder
land. Gironummer 1074529. 

COMMERCIELE SATELLIET ZWITSERLAND. 
De Zwitserse regering heeft het ver

zoek van Tel Sat AG en drie andere belang
stellenden afgewezen om te starten met 
commerciële t.v. uitzendingen via een 
satell iet. Ruim 4 jaar geleden had het 
tijdschriftenconcern Tel Sat een verzoek 
ingediend om gebruik te mogen maken van 
de satellietkanalen, die internationaal 
aan Zwitserland zijn toegewezen. Hierna 
volgden nog soortgelijke verzoeken uit 
andere delen van het land: Universum 
Press Wyler & co, de in Zwitserland be
kende etherpiraat Käppeli uit Regensdorf 
en Teleclub AG uit Zürich. De regering 
motiveert haar afwijzing o.a. dat er na
tionaal geen interesse zou zijn voor 
een dergel ijke vorm van televisie. Toch 
wil de regering het gebruik van een sat
elliet niet tegenwerken en heeft men de 
PTT verzocht voorbereidingen te treffen. 

Ger Kruger 
DERDE EUROPESE COMMUNICATIESATELLIET. 

Eutelsat, de Europese satel1 ietorga
nisatie heeft besloten tot het in de 
ruimte brengen van een derde communica
tiesatell iet. Deze is nodig om de toene
mende verkeer aan " te kunnen. Enkele 
transponders zijn gereserveerd voor de 
SMSdienst. Deze dienst levert op ver-
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zoek verbindingen aan het zaken- en be
drijfsleven. De lancering zal in augus
tus 1985 gaan plaats vinden. De satell iet 
wordt omhooggebracht met een Ariane .. 
draagraket vanaf een franse basis in 
Frans Gyanan. 

in deze aflevering allereerst het 4edeel 
van de historie van de Zeezenders. De 
prijs is voor een bandkopie 125,-- en 
voor een cassettekopie f 30,-- Te bestel
len onder code ZZH 4. 
De 3 banden, die deels of gezamenlijk te 
bestellen zijn, zijn voor deze ronde: 
1-600 Een fantastische band met vooral 
hoogstaande kwaliteit van (3,5 uur) ra
dio England. Tevens Kerst op Britain Ra
dio en verder Caroline in 1966 en 1967. 
2-524 Is ondermeer met Veronica live van
af het schip na het bekend worden van 
het kamerbesluit inzake de anti-zeezen
derwet. Dit met Klaas Vaak, Lex Harding 
en Willem Keukenhof. Verder RNI in 1970 
met Steven Ladd en Andy Archer. Radio 
Caroline last Johnny Walkershow en 1 jaar 
Engelse service Radio Atlantis. 
3-540 Een band vol variatie met ondermeer 
Radio Nova Dublin: Mike Edger, Big M Com
munity Radio, top 5 of all American Ra
dio en CKYL FM Toronto met Larry Mack. 
Het leukste nieuws is wel dat onze band
prijzen weer naar het normale nivo zijn 
gezakt vanwege het feit dat we weer goed
koper hebben kunnen inkopen. Voor 6 uur 
f 25,-- voor 12 uur 
f 40,-- en voor 18 
uur 1 50,--. Cassette 
prijzen: 6 uur f 35,
voor 12 uur 1 65,-
en voor 18 uur f 85,
Te bestellen per In
ternationale Money
order, Eurocheque en 
giro (2929268) te 
name van J.A. Knot, 
Postbus 102, 9700 AC 000r:Hi!ns1ftJt. 

Here! GartIers. JeIIe 1ftJt. bm dit Munck 
Groningen. Nog steeds~~ __ ~ __ ~=---=~w,llm 
1 eve rbaa r he t boek ~ ... ~~~ .'; ,. ::':'·C'c':-'.'-'.-., · 

"20 Jaar Radio Caroline" door Hans Knot, 
Tom de Munck, Jelle Knot en Karel Gerbers 
Prijs f 25,-- voor 259 pagina's met de 
uitgebreide historie van de zeezender. 

ZENDMACHTIGING STAD AMSTERDAM 
De zendmachtiging van Stad Radio Am

sterdam is niet tijdel ijk, maar heeft een 
permanent karakter. Dit het de Raad van 
State bepaald in de AROB prodcedure die 
de Amsterdamse lokale zender had aange
spannen tegen het ministerie van WVC. 
Met deze uitspraak kwam een einde aan een 
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jarenlange lopende procedure. WVC hield 
al die jaren vol dat Stad Amsterdam een 
tijdel ijke vergunning had gekregen. Ook 
kwam de Raad van State tot de conclussie 
dat de financiering van STAD Amsterdam 
is gegarandeerd totdat er een algemene 
\1ijziging komt in het systeem van de 

" - - ~-. reg jona 1 e omroepen. 

LANGE GOLF GAAT 
VERANDEREN. 
In de komende jaren 
zullen de frequen
ties van de lange 

~oJf worden gewijzigd. 
Dit in navolging van de 
middengolf die dit pro

ces aan het eind van 
de jaren '70 in etap
pes heeft ondergaan. 

De frequenties van de 
lange golf zullen in de 

toekomst ook opdeel baar zijn door 9. 
Het gebeurt echter niet allemaal op één 
dag. Op 1 februari 1986 zullen de eerste 
vijf kanalen (155 tot 191 kHz) met 3 kHz 
naar beneden worden geschoven. Op 1 fe
bruari 1988 volgen de frequenties van 
200 tot 236 kHz en in 1990 volgen de res
terende kanalen. Ook de radiobakens in It 
lange golfbereik zullen worden aangepast. 
RUUD HENDRIKS TERUG NAAR VERONICA. 

Ruud Hendriks, voorheen werkzaam bij 
Mi Amigo, Carol ine en de VOO en sinds 
j anua ri 1984 in 
dienst van de 
AVRO bij Tele
vizier Magazine, 
gaat per 1 januari 
1985 teru~ naar Veronica. Hij wordt eind
rdakteur van "NieuwsRadio" en coördina
tor van de Hilversum 2 programmais. Hij 
volgt in deze funktie Gert Berg op die 
correspondent van Veronica in Japan wordt. 
PSP WIL POLITIEK TERUG OP HILVERSUM TWEE 

De PSP wil dat zijn radioprogramma's 
in het kader van de zendtijd voor pol i
tieke partijen terugkeert op Hilversum 2 
i.p.v. de tijd die men nu heeft op Hil
versum 5. Men vindt dat Hilversum 5 een 
doelgroepenzender is en de PSP er voor 
het hele Nederlandse volk is en niet 
voor een speciale doelgroep. Dit is on
dermeer meegedeeld aan minister Brinkman. 
Mocht aan een gelijkluidend verzoek niet 
voldaan worden dan overweegt men gerech
tel ijke procedures. 
JOEGOSLAVIE 'ZOEKT STEUN IN AUSTRALJE 

De staatsomroep van Joegoslavië heeft 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met de sas uit Australië. De samenwerking 
1 igt vooral op het gebied van technische 
uitwisseling, opleiding en produktie. 


