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TOD van Or,aanén 

Beste lezers" ,;, '1 ", ' 

dit is de laatste Freewave van 1984. 
Terug ~iJken' op dit Jaar doen il we in het 
v<>lgendenu~er , met. (I~ t1ràdlltrÎonele 

, 1~Gelu.iden op papierf· ; · ln , dat ~n'Umnler ook 
een interview met het Jdnge ' Ve~onica~ 

.'" ~alent Jeroen van Inkel. ' ,', 
'~ Op de vo 1 gende ' Freewav~ Inoé~'t , Je ech

ter langèr dan normaal ' wachten~ Volgens 
schema moet die op 7 januari. ,19,85 ver-

" VAST\E M'EDE~ER,KERS: ' , "'~" : h· . D ~ b 'k'," d • • 
PélOJ Jan" d.e Haan~ Tom de'; Hunck, ".j'ac "Zom, sC 'IJnen. ar zou ete , ~ntr.l" ' at WIJ 

t i-] dens de feestdagen flard door moeten 
Thèo Def'?cker. Ge,r .. 'Krug,er,Paul Hansen, ' werken, maar dat gaat te ver. 
Jean Cla,ude Tacka,ert, ;,Susàn' Watts,Jel1e Je weet 'dat d ,it blad voor Qn~ een hobby 

" K'l~;t. ~arce' l Poelma'n,P~trlck ,Bekaert. , ',i$ en wijgunne,n 'onszel f ook rUst~ ,I 

';"; VE,RANTWOOf\DÊL 'IJKE UITGEVER' N'ED'ERlAN~: :r~' Freewave 107 verschijnt 'daarom niet op 
.,'o(c Ton van ,Oraanen, 'Postbus,. 383, ~oofddorp. " 7 m.aar ,op 1,4 januari , 1985. Hope1 ijk 

I,,: VE,RANTWOORDELIJKE UIiGEVER BElG'IE: ,,'heb je , biervoor 'beg 'rip' ~ ' ,' 
\1 ' F ,. " Jorus ,~ ', lia lmrodel aan ' '4", 2510 M6rtse'1. ' ,'" \ I Wat' s taa't er " in deze Fr'~e~ave?, 

, L.EDENADMINISTRATI'E: We beginnen met het eerste deel van In 
Freeway~. Postbus 65, 2510 Mort 'sel, België • . gesprek dat Chris Edwards had ~et Steve 

", CORRESPONO,ENTf.E-ADRES·: , , en Oebb fe Eng I and over hun, tij d bij 
Hans 'Knot, ' Postbus 102,97,00 AC Groningen. ' , Radio Atlantis in 1974. Deel ' 2 lees je 
ILLUSTRATIES: John van Draanen. ' in het februari-nummer. ' 
DRUKWER~: ',Offset C. Decoene', Mortsel. ,,' Na tlTV-News'" het laatste deel van IITe-
L It)MAAfSCHAP: , " . ,lev i si e Techn iektl . geschreven çJoor Ge'r 

" Kruger. Na drie paginals "Zeezenders Nu ll 
f17,50/320 Sfr. = 8 nrs.' het grote nieuws dat Casey Kase,m binnen-

jaar: f32,50/S90 .. Sfr. ~16 , , nrs. kort op laser' te horen za 1 zi.j n met , de 
TRANSAKTIE$: Amerikaanse To'pfJO.' Hans Knot 'schreef 
Voor Be 1 9 i ij ASlK- reken i ng 001/0590423/6,9 nog ' eens de 1 even"s 1 oop van Casey nee r. 
tnv, Freewave, Postbus 65, 2510 ' Mortsel. Voor de histor'ie-faris hebben we in 

, 'Voor Neoe'rland' Postgi ro '3083666 " "< ., Illeezender:s Toen·,1.' het laat,s,tè uur van 
, tny " Ton van' Draanen. ' Pos tbus . 383 " R~d i 0 London op 14 augus tus {967 u i t-
2130, AJ ,Hoofddorp. " geschreven. 
','" '" Na, de "Freewetertjes" van 'J,ean Claude 

,,',' V~RI,~NDJNG: ; ,"', ' ': 'T'atkaert, ~é' "Ontw,ikke,1(ngvan 'rv 511 en 
,; Ev~'1't~e' l~ klachten overonregelmatrge ' n.a een flink aanfal roddels i 'n "Zeg het 
~ ontvangst van Freewave s turen, ,naar: ' 
,Fre4!!wave,' Po~, tbus' '65,2510 ' Mortsel. Maa,rl,1 een bijdrage van W.: 'Prins over de ' 

, ,\l' , " ,', l ',,' " ,,' ,"i' '.1 \' nog, vri1 e'7 frequ,ent i es ,,9P d~ midde'ngo 1 f. 
"~':ÁDVERTEN'Tlé :~tÁRI EVEN: :,: " . , Vervolgens het HRadÎ'o&tV Logboek" , 
, Eé'hmal i ge , pI aafs i 119 ~ J'. .,,' ~ I 1 ' ,': ','. van 18 ,november t/m a decembe r en het ' 
'lIJ. pagi'n,a:\, f150;~\.'of2250 'J B,fr;, •. \·' I :,:,:; '" tweede deel 'van "Radio HaUr'aki tl door ' 

'" " ,~,' p'agfna: ' f 75 '~ ;~~ 'of ' ll2 :~ 8fr< ' 1"""'~';'!!'1, ' Pau) , Jan' de' Haan '. We i bé~':l~ i ten met en-
,,"k' 'p'agi':O'a: f 40, ,:--, 'of6ÓO Bfr-',"·;··,l

t
".""" kele laatste nieuw,~jes ,.,· ' 

Klei~ere . • dverten~jes ! z 'ijh niét mogelijk. Voor de li~fhebbe~~ zijn er ,nu ~ok 
,,':E lk.e ';,~a, ute;ur':,en , , ad~ej .. t~~r'de\r i' rs ,"~er~n~woor.:. ,f · st i ckers, van Freèwave t ,è ~verkri j gen 
delijk vpor, l'~ ij o 'ei g,en" p'ub 1 i cat i e~' ' ' doo'r" eenaa~rî jez~ 1 f "gead resseerde en 
Zonder sC~.,rifteliJke töes'temming van. de voldoende gefrankeerde enveloppe in een 

, andere enveloppe te 5t~rèn naar: Free-
red~kt ie 'i ,S, gèh~ J e rpfged,e 1 te lij ke ( ov~r- " 'wave, Postbus ,383" 2," 130 AJ Hoofddorp. 
:nárrt~ "u i t ', éfe'ze " Fr~~wave. n i '~t ~t~oeges 'taan. ',~' 

'. I' " .' ' Namens " a 11 e medewerkers:', wens i k je 
VERl~NG I NG',E,N VAN UW' ABONNEMENT: , f ij ne ke r s tdagen ~n e~n ,goed j aa rw i s-

" :" ~ ,i~ , :j~vOO:"J, R~A, AJSTE;,:,~Ullll!1e , ~. ~e ~wordt se 1 i ng . , !~t vp 19:.en,.d, jaê!r., . 
t·i.~ ve,rzQcht ;b ,1 nne'nl ,week'je abo'nne- ,'" ~~, ", >Tbn : va6 '~ D~r'aanen\ 

:~. ',>;' j . . 'mènt te : verle'ngen~,' ~ " .' ' 
,.;~. ~ \~ 1 J ~ \... 1\ , .t< '~ ., l l ' A I f- • ti 

\l!~"! J, " i,'~ , je ':LAÀTSTE n,u~e :' indien je . " 
1 '11 ,.,i!' W ' , 

, ',,' njtet tijdig ~ heBt verlengd. Wij ,,' 
: 'l r " verzo'eken ,Je he't ' al 5nog met SPOED' 

. t~ "i~(),~n, ,' als ,Je ,F.~r:e~wave ~ wi, l, t bI ijv~n on.'~-, 
v,ang'eQ ~ " . 'I .. '~~I' 

, '. l;', )' 



ChrisEdwards in gesprek met ..... 

o~D 0 

In onze serie interviews brengen we de
ze keer het gesprek dat Chris Edwards 
voerde met Steve en Debbie England. 
Als je de naam Steve England noemt bij 
een radiofreak dan wordt meestal gezegd, 
hé de man van de jingles van de vele ILR 
stations, je weet wel Tapetrix. Steve 
werkte voorheen ook voor een drietal zee
zenders. Het interview van Chris werd 
eerder gepubliceerd door Offshore Echoes. 
C: Hoe kwam je in het radiowereldje te
recht? 
S: Het begon toen ik in Nederland was in 
1972 en de Mi Amigo net weer op de Noord
zee lag. Het lukte me toen om met één van 
de tenders mee te gaan en precies 10 mi
nuten heb ik het schip mogen aanschouw~
Tesamen met een vriend, Martin Stevens, 
heb ik daarna nogmaals een poging onder
nomen, maar toen we op de Noordzee waren 
was de Mi Amigo inmiddels de haven van 
Amsterdam binnengesleept. Dit was het mo
ment dat ik bij het projekt betrokken 
raakte. Het was simpelweg een kwestie van 
aan boord b1 ijven totdat we weer de haven 
werden uitgesleept" richting IJmuiden en 
de Noordzee. Op zee besloot men iedereen 
van boord te halen en de Mi Amigo bleef 
voor Scheveningen liggen. Ik ging daarop 
naar Ronan om te vragen of ik terug mocht 
komen. Ik kreeg toestemming en moest in 
het begin allerlei din,gen aan boord doen. 
Pas na één week kreeg ik een show aange
boden in de uren tussen 4 en 6 in de 
nacht, een tijd die voor iedere Carol ine
deejay als niet leuk gevonden werd. Na-
t u u r 1 ijk i s het n iet I· n tij d, dat i ede r
een luistert. Een bepaald moment was één 
van de jongens niet bereid de Breakfast 
show te presenteren en derhalve nam ik 
vervolgens deze vroege uren over. Daarna 
duurde het nog enige maanden, voordat ik 
normale daguren tot mijn beschikking 
kreeg. Het vreemde bij Caroline was wel 
dat niemand wist hoe lang hij in dienst 
van het station zou zijn. Als je van 
boord ging voor een korte rustperiode aan 
land wist je niet of je ooit zou terug
keren bij de organisatie en of iemand 
anders je plaats zou opvullen. Toen ik 
b ij Radio Carol ine werkte' ben ik~ zÓ~ 12x 
ontslagen. Gelukkig besloot men in juni 
1973 een all dayengelse service op te 
sta rten en dit was het moment dat i k echt 
een vast plek bij Caroline kreeg. 
C: Hoe kwam jij bij het station, Debbie? 

D: Ik ging eerst werken op het kantoor 
aan de Zeek~nt in Scheveningen, in een 
oud hotelletje. Dit was in de periode dat 
Steve op het schip was. Men had problemen 
met de bemanning, die niet goed genoeg 
betaald werden. 
S: Het gebruikel ijke verhaal. 
D: Men had niemand aan boord, die goed 
kon koken en daa rik me en i gsz i'n s een
zaam voelde in Scheveningen besloot ik 
aan boord te gaan als kokkin. Na een 
paar weken, inmiddels voorzien van zee
benen, vroeg Steve mij een show over te 
nemen van één der zeezieke deejays. Ik 
stierf van de zenuwen. Ik besloot toe te 
happen en de eerste show deed ik samen 
met Robin Adcroft (Banks). 
S: Was dat wel waar? 
D: Ja, we deden een duoshow. 
S: Deed je niet enige shows met een an
dere deejay'l 
D: Ja, ik denk dat ik enige shows heb 
gedaan met Norman Barrington Smythe, maar 
de eerste was echt met Robin. 
S: Herinner je je nog dat ik je, nadat 
je een half uur aan boord was, al in 
mijn show introduceerde? 
D: 0 ja, dat klopt. Op Caro1ine deed ik 
echter maar een paar shows, pas op Radio 
Atlantis brak ik echt door. 
S: Wat er veel gebeurde op Atlantis was 
dat je zei lNu kunt U gaan luisteren naar 
een speciaal programma, een hele kant 
va n de LP..... . van b. v. De Be a tl es. I De 
reden hiervan was dat er op de televisie 
Star Track of iets dergel ijks was, het
geen je besl ist niet wenste te missen. 
Een vreemd soort gedrag voor een deejay! 
Op Carol ine was het moei 1 ijk voor iede'r
een ik denk omdat er gewoon geen geld ge
noeg was. Er waren een heleboel person
en met allemaal vreemde karakters aan 
boord. Het was onze eerste radiobaan 
en we waren groen en 'dom en wisten niets 
over de hele scene. Desondanks hadden 
we een reuze leuke tijd. Er gebeurden 
ook hele vreemde dingen. Onze kleren 
werden b.v. gestolen. Er was er b.v. één 
die regelmatig anders tshirts stal en 
simpelweg zei dat het shirt dat hij droeg 
gel ijk was aan die van de ander. Er ge
beurden hel~ vreemde dingen op de Mi Am
igo. 
D: Toch niet zoveel als bij Radio Atlan
t is. 
S: Dat klopt, maar we hebben het eerst 
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nog even over Caroline. 
C: Wat was je eerste indruk, toen je op 
het schip aankwam? 
S: Wat mijn indruk nu is? De eerste 9 
maanden verdiende ik [60, want dat was 
de afspraak. Je kwam aan boord en er was 
totaal geen geld. Ze leenden je b.v. geld 
om terug naar Engeland te gaan. Ik kreeg 
een telefoontje van Andy Smith en ik zei 
tegen hem dat ik niet meer in het zeezen
derwereldje geinteresseerd was, hoewel in 
wezen ik er eigenlijk direkt weer met 
veel liefde ingestapt zou zijn. We zaten 
opdat moment in enorm financiële proble
men door Caroline, gewoon omdat we in die 
periode niets hadden verdiend. Dus wens
te ik met dat wereldje niets meer te ma
ken te hebben. Gedurende een aantal weken 
probeerden we ons zelf te overtuigen dat 
we niet weer betrokken wensten te worden. 
0: Ik denk dat jij serieuzer was dan mij. 
S: Na een hele dag rondrijden in een be
stelwagen in London had ik vaak goed de 
balen. Dat was het moment dat ik besloot 
om Andy terug te bellen. Ik ging vervol
gens naar zijn huis en ontmoette daar Ge
rard van de Zee. Resultaat: naar België. 
o Inderdaad vertrok je de daarop volgende 
dag en ik herinner me dat het zeer slecht 
weer was. 
S: Het allereerste wat ik wilde weten was 
op je inderdaad betaald werd en of we 
niet nogmaals in de mal ing zouden worden 
genomen als eerder het geval was bij Caro
line. Ik vertelde bi) aankomst dat ik na 
14 dagen terug naar Engeland moest om za- ', 
ken af te handelen. De eerste de beste 
poging om bij het zendschip te komen mis
lukte, hetgeen op zich al grappig was. 
Tesamen met Andy Anderson was ik die 
nacht op de tender richting het Atlantis~ 
schip gegaan. Toen we er aan kwamen was 
het weer en de zee te ruw om over te stap
pèn. Ik was in totaal in drie maanden niet 
op het ruime sop geweest. Beiden waren we 
zeeziek eng i n gen terug naar de wal. Een 
week later lukte het wel om aan boord te 
komen. Er waren 3 of 4 man aan boord en 
de machinist was net een beetje gek ge
worden. Hij was 3 dagen niet uit bed ge
weest en dus werkten de generatoren ook 
niet. De condities op het zendschip waren 
verschrikkelijk, overal was het één grote 
rotzooi. In ieder geval bleven we aan 

, boord en de eerste week was echt niet zo 
leuk. De generator kon niet meer dan 3 
tot 4 uur per dag aan. Ook de zender deed 
het nieten laten we het nog maar niet 
over de studio hebben. Het was één bij~ 
elkaar geraapt 'zootje'. Neen, geen goede 
facil iteiten en bovendien waren de mens
en, die er voor ons ophadden gezeten, 
een groep ~ng georganiseerden; besl ist 
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niet de netste mensen op deze aardkloot. 
Het was echt heel erg, om 7 uur in de 
avond gingen de generatoren uit en deden 
we de 01 ielamp aan voor de verlichting en 
luisterden we naar de radio. Er was wei
nig eten aan boord en totaal geen geld. 
Ze leenden je geld om terug naar Enge
land te gaan. Teruggekomen in Engeland 
kreeg ik een telefoontje van Andy Archer 
die me vroeg enige jingles te produceren 
voor Radio Mi Amigo, in dezelfde soort 
als ik ze eerder in 1973 had gemaakt 
voor Radio Carol ine (sonovox). Jingles 
zijn altijd mijn grootste 1 iefde geweest 
dus besloot ik het te doen en eerlijk 
gezegd deed ik het met veel plezier. 
We gingen naar België, om precies te ,zijn 
naar de wafelfabriek van Tack;in dit ge
bouw bevond zich een 8 track studio en 
we besloten naast het sonovox pakket ook 
een gezongen pakket te maken, dit met be
hulp van een aantal studiomuzikanten. 
Al met al zijn ' we er 3 dagen mee bezig 
geweest en als ik ze nu terug hoor dan 
besef ik hoe slecht ze zijn geproduceerd. 
Toch was men tevreden en men vroeg me 
of ik toezicht wilde houden op de Mi Ami
go studio's in Den Haag. Deze waren ge
vestigd aan de van Hoogendorpstraat 16, 
boven het kantoor van Radio Caro1 ine. 
Ik zei: 'uitstekend, te gek'. Er zat 
veel geld achter de Mi A~igoorganisatie 
dus besloten Debbie en ik er enige tijd 
te gaan werken. We kwamen er al snel ach 
ter dat dezelfde onbetrouwbare duistere 
figuren, die betrokken waren bij Caroli
ne, nu ook bij Mi Amigo zaten. Dit was 
al na 3 weken bekend en allerlei leugens 
werden er over ons verteld, ondermeer 
dat we spionnen zouden zijn voor Radio 
Atlantis. We hadden er gewoon genoeg van ; 
hadden hard gewerkten botsten telkens 
tegen nieuwe problemen op. Dus besloten 
we terug te gaan naar Engeland en het 
discotheken werk weer op te pakken. Ge-



durende een paar maanden reed ik op een 
vrachtwagen en was in de avonden en in 
het weekend in de discotheken te vinden. 
D: Ik ging werken voor een drukkerij. 
S: Ja, klopt, dat was de drukkerij waar 
ook het briefhoofdpapier van radio Atlan
tis werd gemaakt, dit even speciaal voor 
de freaks! In ieder geval kreeg ik het 
bericht dat Radio Atlantis weer terug 
in de ether was gekomen, dit maal voor 
de Belgische kust. We hadden net een 
kontrakt getekend voor optredens in een 
hotel, tijdens de Kerstdagen. We luis
terden enige tijd naar Atlantis en ver
volgens belde ons iemand en zei: 'Hé weet 
je dat Chrispian St. John je gevraagd 
heeft om naar het station te komen?' Geen 
van ons wenste direkt betrokken te worden 
bij dit projekt. Maar het bloed waar het 
niet gaan kan. C: Hoe was de konditie van 
het schip? S: Niet best, ik kreeg al gauw 
door dat er geen buitenverl ichting was en 
ieder ander schip kon er tegenaan varen. 
Maar daar denk je niet aan als je 23 bent. 
D: Ja, ik kreeg dezelfde indruk. Het schip 
zag er ontzettend verroest uit. 
S: Zeker roestiger dan de Mi Amigo in die 
tij d. 
D: Gek hé, als je je bedenkt dat de Jean
ine lang niet zo'n oude schuit was als 
de 'Lady' . 
S: Nee, het was· eerst een IJslandtrawler 
en op een bepaald· moment hadden d'e mo-

toren vlam gevat. Dus werden deze verwIJ
derd en waren er geen motoren meer aan
wezig. Ook het stuurwiel ontbrak. Op de 
brug, niet zoals gebruikelijk, geen na
vigatieapparatuur. Wel waren hier de 
eerste studio's gebouwd. In twee weken 
tijd herbouwden we ze en maakten er 
echt een ~t~dio van. Het bleek dat er 
totaal géén geldgebrek was, want er was 
genoeg apparatuur etc. Het was alleen 
zo dat niets compleet was, ik denk door 
ondeskundig gebruik van onze voorgangers. 
Ik denk dat ze gewoon de meeste tijd op 
bed hebben doorgebracht. Ik herinner me 
dat op de 3e tender ik terug ging naar 
wal om uit te z.oeken of ik inderdaad be
taald zou worden, want ik zat er echt 
een beetje over in. Maar het was alles 
voor niets. Toen we van boord kwamen 
was het geld voorradig en waren we in 
staat om terug te keren naar Engeland
tevens betaalden we een deel van onze 
schu 1 den af met het bij At Janti s ver
diende geld.De Carolinemensen hadden ons 
trouwens een aantal trucks geleerd om 
de telefoonaansluiting in takt te houden 
bij niet betaling van de rekeningen. Dus 
dat was niet zo'n groot probleem. 
D: Gelukkig niet, want de telefoon kwam 
altijd van pas. 
S: Ik denk dat we omstreeks die tijd een 
totale schuld hadden van (2000, hetgeen 
voor die tijd heel veel was. 



D: Dankzij Atlantis zijn we verlost van 
een grote schuldenlast. 
C: Hoe denk je terug aan de mensen die 
je er hebt ontmoet? 
S: Aan de engelse zijde was het Chrispian 
St. John die de touwtjes in handen had. 
Hij is een erg aardig persoon en ' heeft 
heel veel voor het station gedaan, maar 
hij schijnt nergens erg lang te kunnen 
werken. Ook bij Atlantis kreeg hij de 
nodige moeil ijkheden en werd ontslagen. 
Er was ook een Schotse knaap, Raff, die 
verantwoordelijk was voor het elektrici
teitswerk. Dat waren de belangrijkste 
personen aan boord. Andy was fantastisch, 
hij is een heel goede technicus. Toen 
Atlantrs eindel ijk regelmatig en goed 
in de ether kwam en steeds meer mensen 
aangenomen werden, werd de toestand aan 
boord ook beter. 
C: Hoe waren de leefcondities aan boord? 
S: Ja, wat zal ik zeggen? 
D: In de eerste instantie was he~ heel 
slecht, maar toen het ergste van de wint
er voorbij was werd het beter. We waren 
weer in staat om te verven etc. Adriaan 
was in die tijd ook ge~eldig. Hij stuur
de zelfs een loodgieter naar het schip 
die er een hele week bleef om een nieuwe 
badkamer te i n sta 11 eren. 
S: Er was beslist geen geldgebrek en in 
een paar week tijd was het schip leef
baar geworden. Beter als ooit op het toen
malige Carolineschip. 
D: Oh, honderd ,keer zogoed. 
C: Hoe stond het met de werkcondities? 
S: ' Uitstekend, tê gêk, een fabelachtige 
sfeer, ook omdat er .oveel Engelsen aan 
boord zaten. Er waren helemaal geen Ne
derlandersaan boord. We hadden op een 
bepaald moment een aantal Nederlandse dee
jays aan boord (Rob Ronder en Peter de 
Vries), maar dat duurde niet lang. Nee, 
we 'waren net een leuk gezinnetje. Als je 
een aantal mensen gedurende een langere 
periode op een dergelijk klein schip zet 
krijg je snel woorden en kleine ruziet~es 
hetgeen gelukkig' aan boord van AtlantiS 
niet gebeurde. Het voedsel was ook uit
stekend. We kregen van alles aan boord, 
ook hi~r werd niet op een gulden geke---------
ZEEZENDERDAG IN SCHEVENINGEN. 

De Stichting Media Commuhicatieis 
samen met de Free Radio Campaign Holland 
van plan om eind januari 1985 een video
dag in Scheveningen te houden. Vele ban
den van o.a. taroline (oud en nieuw), 
REM-e·j 1 and, Rad i 0 Nord enz. zu 11 en op 
een groot scherm worden vertOond. -Meer 
informatie over deze dag lees je in de . 
volgende Freewave. 

- ---- - - - - ---. 6 

ken. De tendering was zeer goed verzorgd 
door een firma uit Zeeland. Deze werkte 
met een aantal kleine tenders, de meeste 
voorzien van een hijskraan. 

(wordt vervolgd) 

TOELATINGSREGEL BUITENLANDSE TV ONJUIST 
Twee door min. Brinkman gestelde 

voorwaarden voor toelating van buiten-
landse televisieuitzendingen op de kabel
het verbod van op Nederland gerichte re
klame en het verbod tot ondertitel ing
zijn in strijd met het EG recht. Het be
stel waaraan in de medianota en de kabel
regel ing zo ijverig is geknutseld, ver
toond naar de EG landen toe dan ook een 
open flank. Dit is de mening van prof. 
van Empel in het Nederlands Juristenblad. 
Van Empel toetste de reclamevoorwaarden 
aan de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie, dat bepaalde dat elk 1 id van 
de EG de bevoegdheid wordt gelaten om re
denen van algemeen belang de televisie
reclame op zijn grondgebied te regelen, 
te beperken of zelfs te verbieden. Maar 
voorwaarde daarbij is volgens het Hof dat 
dat gebeurt op dezelfde voet als voor de 
nationale uittendingen. Hij vindt het on
begrijpelijk hoe men kan menen dat de 
door de Nederlandse overheid tegenover 
buitenlandse televisieuitzeningen gehand
teerde reklamebeperking zich met deze 
jurisprudentie verdraagt. Volgens hem is 
er van een regeling, beperking of verbod 
op dezelfde voet geen s~rake, omdat de 
STER reklame per definitie voor · het over
grote deel specifiek op Nederland is ~e
richt, terwijl dat voor dezelfde reklame ' 
vanuit het buitenland verboden is. Ook het 
verbod van ondertiteling is volgens van 
Empel niet houdbaar. Nederlandse uitzen
dingen krijgen uiteraard geen onderti-
tel ingsverbod opgelegd, zodat dit naar de 
regels van het EG recht ook voor buiten
landse programmals niet het geval kan zijn. 
GEZAMENLIJK EUROPEES PROGRAMMA UITGESTELD 

Een gezamenlijk Europees programma 
zit er voor 1986 niet in.Dit werd onlangs 
in Brussel bekend gemaakt tijdens het Con
gres Televisie zonder Grenzen. Het congres 



werd bijgewoond door 130 Europeanen, onder 
wie zo'n 70 Nederlandse mediaspecial ist
en, kabelexploitanten, omroepmedewerkers 
en televisiebazen. De E.B.U. vreest dat 
wanneer de Europese omroepen niet snel 
tot een definitief programma komen er 
geen beginnen meer aan is vanwege de gro
te run van commerciële televisiesatell iet
en, die de komende j a ren verwac ht word t i. 

MAASBREE WIL KABEL-TV VRIJ VAN AUTEURS
RECHTEN DOORGEVEN. 

B&W van de Noordl imburgse gemeente 
Maasbree hebben de Nederlandse minister 
van Justitie Korthals Altes gevraagd het 
mogel ijk te maken dat buitenlandse tv
en radioprogramma's aan de abonnees van 
het gemeentelijke kabelnet vrij van au
teursrechten kunnen worden doorgegeven. 

In een brief aan de minister schrijft 
B&W dat door de geografische 1 igging van 
Maasbree, Duitse en Belgische uitzendin
gen gemakke1 ijk met een eenvoudige huis
antenne ontvangen kunnen worden. Het col
lege is bevreesd dat kabelabonnees zullen 
teruggaan naar een eigen antenne. Over 
ontvangst met een eigen antenne hoeven 
geen auteursrechten betaald te worden. 
De 2500 abonnees op de kabel gaan hier
voor met terugwerkende kracht van 1 juli 
1984 een bedrag van fl,55 betalen. 
Volgens B&W is het onbi11 ijk dat kabel
abonnees ~oor zelfde programma's nu meer 
moeten gaan betal~n dan mensen met een 
eigen antenne. Maasbree en ook omliggen
de gemeenten zijn zeer benieuwd naar het 
antwoord van de minister. 
BBC 2 VERDWIJNT VAN AMSTERDAMSE KABEL. 

BBC2 verdwijnt vanaf 1 januari 1985 
van het Amsterdamse kabelnet. Door de 
verdwijning van deze slecht te ontvangen 
zender wordt voorkomen dat de kabelabon
nees ' naast de al aangekondigde verhoging 
van f 1,40 p.m. nog eens 45 cent extra 
moeten gaan betalen. Het verdwijnen van 
BBC2 staat los van de vraag op welke : ka
nalenabonnee-tv of kabelkrant worden uit
gezonden. Volgens de gemeente Amsterdam 
zouden daarvoor voldoende mogelijkheden 
zijn, ook als BBC2 gehandhaafd zou blijven. 
TROS WINT PRIJS IN RUSLANO 

De TROS televisie heeft voor de 
tweede keer op het Russische televi
siefestival De mens en de Zee in Riga 
de prijs gewonnen voor de beste, niet 
Russische documentaire. Het betreft een 
door Fred van Kuyk gemaakte film over 
het Russische opleidingsschip de Kru
zenstern. Het is een van de laatste vier 
master barken die nog zeewaardig zijn. 
De TROS zendt de documentaire het ko
mende voorjaar uit. Twee jaar geleden 
won de TROS een prijs met een documentai
re over Sail Amsterdam . 

televisie techniek 
MUSE 

D.m.v. Muse kan een HDTV beeld word
en uitgezonden over een kanaal waar het 
normaal gesproken niet in past. Dit 
wordt berêJkt door het hele beeld te 
verdelen i~ 4 ~fields' (fig 3), die na 
elkaar worden uitgezonden ( een gewoon 
t.V. beeld bestaat uit 2 fields, n.l. de 
even en oneven beeldlijnen). MUSE maakt 
ook nog onderscheid tussen de even en 
oneven punten per lijn. 

....•......•..... .•.....•.... .•......•.. ..... 

_ ..• -.......... -•.... -.-._ ... ..... ..... ... . 

..... -_ .. -•.......... -... _ ... -....•. -.... 
I t 

-<r-- field 1 ~ field 3 · 
...•.. _ .. field 2 ..... _ .... field 4 

FIG.3: MUSE aftast-methode. 

Het uitzenden van één field duurt 1/60 se
conde; de informat ie van een compleet
beeld wordt dus 15x per seconde uitgezon
den, 2x zo langzaam als gebruikelijk. Dit 
levert een halvering van de benodigde 
bandbreedte op. Op het scherm van de ont
vanger wordt echter tot 30x per seconde 
een volledig beeld geschreven. Dit is 
mogel ijk doordat in de ontvanger een zgn. 
'field store l is ingebouwd, een geheugen 
dat de volledige beeldinformatie van één 
field kan vasthouden. Op het moment dat 
de informatie van field 1 via de antenne 
binnenkomt, wordt deze naar het scherm 
gestuurd, samen met de informatie van 
field 3, die binnengekomen was in de vo
rige cyclus en in de fieldstore was op
geslagen; zo wordt het scherm toch steeds 
van volledige beeldlijnen voorzien. Dit 
gaat uitstekend voor de stilstaande ge
deelten van het beeld. In de bewegende 
gedeelten is de in de fieldstore opge
slagen informatie niet meer helemaal ac
tueel (loopt 1/30 seconde achter) waar-

, door kwal iteitsver1 ies optreedt; dit is 
voor de toeschouwer echter niet waarneem
baa r omda t het oog kl e ine deta i 15 van een 
bewegend gedeelte van het beeld toch niet 
kan volgen (aldus NHK; de getoonde demon
stratiebeelden geven aanleiding het daar
mee eens te zijn). Het prob leem i s nog, 
wat er moet gebeuren als het hele beeld 
beweegt als gevolg van bewegingen van de 
camera (panning): de oplossing, hiervoor 
gevonden, vormt het klapstuk van het 
MUSE systeem. In de zender wordt een be
wegingssector uit het beeld gedestilleerd 
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die de snelheid en de richting van de 
loverall I beweging aangeeft; deze infor
matie wordt met het signaal mee uitge
zonden en beTnvloedt d~ uitlezing van de 
fieldstore op zodanige wijze dat de infor
matie steeds op de juiste plaats op het 
scherm terecht komt. Technici in Europa 
en de VS staan doorgaans nogal huiverig 
t.o.v. beeldgeheugens in ontvange~s weg~ 
ens de afgrijsel ijk grote geheugencapa
citeit die daarvoor nodig is (een HDTV ' 
beeld bestaat uit meer dan 2 miljoen , 
beeldpunten). NHK zegt zich daar geen zor
gen over te maken; in het verleden is de 
p~ijs van geheugens tenslotte voortdurend 
gedaald en men heeft het volste vertrouw
en dat het in de nabije toekomst econo
misch verantwoord zal zijn, iedere t.v.
ontvanger met een geheugen uit te rusten. 
Wie zich wel eens heeft afgevraagd waar 
de Japanse chipfabrikanten hun 1 megabit 
of 4 megabit geheugens allemaal denken 
af te zetten, heeft hier een van de ant
woorden. De toepassing van geheugens in 
TV ontvangers zou (althans in Japan) die 
in die van computers wel eens kunnen 
gaan overtreffen. 
met dank aan dhr. Coolen, min. van eco
nomische Zaken Nederland. Ger Kruger. 

Zo, na 3 weken van rust, hier weer een 
overzicht van datgene wat er zoal aan zee
z'endern i euwtj es op onze bu re 1 en is binnen 
gekomen.We beginnen bij zaterdag 10 novem
ber toen Susan Charles haar eerste pro
gramma overdag deed op Carol ine. De uren 
tussen 9 en 12 uur werden door , haar ge
vuld. In de daaraan voor~fgaande dagen , was 
ze IS nachts al enkele malen te horen. ' 
U i t Hawa i i s een nieuw i dee gekomen n.l. 
een reklamespot voor Hawain Tànn speciaal 
voor skie~rs. Na Susan vandaag tussen J2 
en 15 uur Dave Richards, gevolgt door 
Briam Allen. IS avonds was men anderhalf 
uur uit de lucht om te sleutelen aan de 
generatoren. ' Op Laser ook een nieuwe com
mercial en wel voor 'Spann, lijkt mij een 
soort cracker. David Lee Stone had het 
nu al over Ithe David Lee Stoneshow, 
worlds greatest propaganda show on the 
legenda ry Laser I. I n de Vol kskran teen 
artikel over het weerprojekt Hexos, waar
bij gebruikt wordt gemaakt v~n het voor
mal ige Remeiland. Een oude foto sierde 
het verhaal. Volgens Simon Barret, die 
één van onze tipgevers in Zeeland sprak, 
werkt men aan de vervanging van de stagen 
(spanners van de tuidraden) en de isola
toren. Tevens meldde hij over de u~tge
breide Idartscompetitie l aan boord van 
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. ,de Ross Revenge. Op 11 november ging Laser 
op advies van Freewave tussen 12 en 12.02 
uit de lucht, ter nagedachtenis aan de 
oorlogsslachtoffers. Dit gebeurt jaarlijks 
op deze datum in Engeland. Op de Duitse 
televisie deze morgen de eerste aflevering 
van een jeugdserie waarin 4 jongeren het 
idee krijgen om een zeezender op te zet
ten na idee van Caroline en Veronica. De 
komende drie zondagen de andere aflever
ingen. Op 12 november kwam ons ten ore 
dat Dave Windsor niet terugkeert op Caro
linea Hij is volgens de leiding te slecht 
en te vaak zeeziek. Of Paul Mackenna te
rugkeerd is ook maar de vraag. Hij is 
n.l. benaderd door Chiltern Radio om daar 
een eigen programma te gaan presenteren. 
Geruchten in Engeland gaan dat per 1 jan
uari a.s. Paradijs van start gaat. Laten 
we het maar op geruchten houden. Grote 
paniek is onlangs ontstaan door een fake 
ni euwsber i cht op Ca ro 1 i ne. Jay Jackson 
zou een bericht de ether ingestuurd heb
ben waarbij werd gemeld dat Cilea Carmick 
ontslag had genomen bij Invicta Sound. 
Bij Ràdio Kent staat de hele dag in de 
nieuwskamer Caroline aan en dus nam men het 
bericht ook op. Gevolg: meer stations 
zendden het bericht ook uit. Op 13 novem
ber andermaal nieuwe commerci~ls. 
Op Laser een prijsvraag, met als hoofd
prijs een vl iegreis naar Amerika, 
gesponsord door Kontiki (1 ikeur). 
Op Caroline een commercial voor 
Nikon fotoapparatuur. De pro
grammering is voo~ deze dins- , 
dag op Laser ietwat vreemd. 
Na zijn eigen ochtendprogramma 
neemt Rick Harris ook de uren 
tussen 17 en 21 uur voor zijn 
rekening. Jessie Brandon daarom 
4 uur later in plaats van Charlie Wolfe. 
Reden onbekend. Op 15 november hoorden 
we dat Laser plannen heeft om geheel 
engels te gaan worden, dus alleen engel
se deejays. We wachten nog steeds op een 
wissel ing van de deejays vah het oor- , 
spronkelijke team. Duurt wel' erg lang. 
Het nieuws op Carol ine ging een keer 
goed mis vandaag. Om 12 uur was er wel 
de nieuwsjingle te horen, maar geen be
richten. Na de eerste plaat zeÎ Andy 
Johnson: IWhols here at the steerwing
wheel, me or the grem1ins7 (monsters) I 

Na twee platen alsnog het nieuws met 
Susan. Oh, ja in de nachtelijke uren 
tussen 2 en 6 is nu ene Keith King te 
beluisteren. Hoeveel deejays zijn er nu 
al geweest sinds de restart van Carol j
ne? Voor diegene met het juiste antwoord, 
dus even een I ijst je insturen naar Post
bus 102, G'ron i n gen, hebben we een ve r
rassing. 14 november verraste Jessie 



Brandon ons voor het eerst met een aan
tal Cl io Award winnaars, dus de beste 
commercials van Amerika. In de daarop 
volgende dagen werden ze nog vaak ge
draaid in de diverse shows. Holly Mich
aels is terug aan boord en presenteert 
de uren van 10 tot 2 in de nacht, dit 
voor Charl ie Wolfe die een korte vakan
tie geniet.15 november kwam ons ten ore 
dat Roger Day het zeer slecht af gaat 
bij Invicta Sound, hij zit er te balen
reden is dat er bijna geen commercials 
binnenkomen en dat het station op het 
punt van fail issement staat. Is er nog 
een plaatsje vrij Ronan? Geruchten gaan 
dat Caroline een nieuwe 10 kW zender aan 
boord heeft laten brengen, die gekocht 
is van Southcoast Radio in Ierland. De 
zender zal worden ingezet op de 576 of 
585 kHz, dit voor de Engelse service 
zodra de Nederlandse Service van start 
is gegaan. Ronan claimt tevens dat er 
een spion binnen de Carolineorganisatie 
werkzaam is. Volgens hem zou Rolling Sto
ne Magazine eerst bij Caroline adverten
tietijd hebben geboekt. Dit is doorge
kletst naar Laser, waarna Lindau Rol 1 ing
Stone voor de eerste weken gratis adver
tentietijd zou hebben aangeboden. Goeroe 
verhalen. Ook vertelt hij aan een ieder 
die het horen wil dat Laser er 1 igt om 
Carol ine te bespioneren in opdracht van 
de C. I.A. 16 november werd vanuit de 
Laserorganisatie bekend gemaakt dat er 
besl ist geen engelse deejays zullen wor
den aangenomen. Paul Meckenna vertelde 
ons waaraan het , 1 igt dat er zo vaak een 
verschi 1 in format is bij Carol ine. Als 
de hippies, onder leiding van Tom Ander
son, de meerderheid aan boord hebben, 
wordt er meer heavy metal etc. gespeeld, 
als de andere groep de meerderheid heeft 
kl inkt Carol ine commercieel. Regelmatig 
wordt door de hippiegroep sabotage ge
pleegd, waaronder het in het zeewater de
poneren van platen. Vandaag is Rick Har
ris van boord gegaan bij Laser en worden 
zijn uren opgevuld door David Lee Stone. 
Alle deejays vullen nu 5 uur. Voor de 
Kontikki kontest kun je nu formul ieren 
halen bij je reisburo. Op Laser nu ook 
een Nederlandse spot voor stickerkit. 
negen gulden naar postbus 82341 in Den 
Haag, t.a.v. Music Media Nederland en je 
krijgt de stickers toegestuurd. De spot 
is ingesproken door Maarten de Jong, die 
al enkele weken aan boord van de Ross Re
venge zit. De winnaars van de Laser Club
membercards krijgen nu In LP van Bronski 
Beat toegestuurd i.p.v. David Essex. 
Ook de eerder genoemde Lasergrammen wor
den nu behandeld door David Channey. 
Even terugkeren op 18 november en het 

aan boord verbl ijven van een Nederlander 
op de Ross Revenge. Wel spoedig zal er 
via de 319 meter een Nederlandse service 
van start gaan onder de naam Radio Mo
nique Internationaal. Wij melden dit al 
zo'n 3 Freewavels geleden, echter zonder 
naam van het station. Het ligt in de be
doel ing van IS ochtends 5 tot IS avonds 
8 programmáls te verzorgen met 2x per 
uur nieuws. De programma IS worden opgeno
men op cassette (zal wel niet in Spanje 
gebeuren) en zonder naam van het stat i on 
en zonder de commercials aan boord ge
bracht. Een speciaal nieuwsteam zal 2x 
per uur nieuws verzorgen. Patrick Valain 
heeft er besl ist niets mee te maken, zo
als door velen werd gesuggereerd. De na
men van de deejays zijn ook bekend gewor

den. Let op: oude bekenden zijn 
terug Stan Haag, Tony Berk, 
Vader Abraham, Tom vld Velde, 

Johan Visser, Nico 
vld Stee, Frans 
vld Drift en Maar

ten de Jong. Later 
nog bekend worden 

gemaakt wie de nieuws
lezers aan boord zullen 

worden. Het projekt is 
~ een aftakking van de Pa-

~~n~'.~'An~ radijsorganisatie en de 
CVurldfll!.JI&~ef an achte r Pa rad ijs is 

ontstemt, omdat dit de 
komende rechtzaken 

over o.a. de terugkeer naar zee van de 
Magda Maria, kan beinvloeden. Ook zou Mo
nique er met kontakten in de advertentie
wereld vandoor zijn gegaan. 
In de nacht van 19 november had Tom Ander
son de Carol ineprimeur van de nieuwe live 
elpee van Bob Dylan. Nog even voor de 
archievisten onder ons: Laser tenderde~ 

op 20 november en liet ons de volgende 
nieuwe programmering zien: 5-9 Tony Ri
vers,9-13 Holly Michaels, 13-17 David 
Lee Stone, 17-21 Jessie Brandon en 21-
01 Charl ie Wolfe. David Channey is helaas 
afgereisd.21 november en ik moet stellen 
dat ik langzamerhand een beetje gestoord 
wordt van alle CLIO Awards en alle uitge
breide reklame voor reklame moge 1 ijkheden 
op Laser. Brian Allen verraste ons op 319 
met een nieuwe gezongen naamjingle en het 
nieuws van de dag was wel de testtoon, 
die van half 12 in de avond en 2 minuten 
na middernacht op Caroline was te horen. 
Er zijn trouwens ontzettend veel road
shows geboekt voor de komende tijd en dat 
geldt z~wel voor Laser als Caroline.Ook 
is er een nieuwe, professioneel gemaak
te, commèrcial te horen voor U.S.A. to
dav. 22 november Freewave had weer de 
absolute primeur voor het nieuws omtrent 
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Radio Monique, de samensteller van deze 
rubriek informeerde de 'Met het oog op 
morgen I luisteraars rondom de ontwikke
lingen. De daarop volgende dagen brach~ 
ten diverse kranten ook het nieuws, dit 
tot ontstemming van de organisatie. Maar 
goed dat er per~vrijheid is in Neder
land.21-11 Zowel Stuart Vincent· pp 'Caro
line als Charlie Wolfe op laser hebben 
het uitgebreid over het zware weer. 
Charl ie besteedde aandacht aan Thanks 
Giving- day, een soort nationale Ameti
kaanse feestdag. Hij draaide, na het ver
tellen omtrent het feestdiner, Al ices 
Restaurant van Arlo Guthrie. Hij had het 
20 minuten lange nummer gehaald van de 
Ress Revenge en bedankte de jongens van 
de Banana Republ ic Caroline.Het feest
maal bestond uit vele gangen en was 
aangericht door Charl ie en Mighty Joe 
Young. de zendertechnicus aan boord. 
22 November werd door Roy lindau be- <:> 
kend gemaakt dat binnen- . 
kort," de grote mUlti-natio-rv-vl. , 
nals op laser gaan adver-~ 
teren. The International 
Herald Tribune zal binnenkort al met re
klamespots op 558 te horen zijn. Verder 
vertelde hij dat in de maand december ge
start zal worden met wekelijkse uitzen
dingen van de American Top 40 door Casey 
Kasem (zie elders in dit nummer) De Top 
40 zal op zaterdag of zondag worden uit
gezonden. Eén dag later minder positief 
nieuws voor laser. Gedurende een zware 
storm op de Noordzee raakte het schip in 
de problemen daar steeds meer water over 
het dek sloeg en de wind door de masten 
stormde. De zender klapte diverse malen 
ultde lucht en het vermogen was niet 
hoger dan 7 kW. Rond de klok van zeven 
in de avond ging laser plots uit de lucht 
om niet meer terug te komen. Het ergste 
werd gevreesd. Een woordvoerder van de 
Monique organisatie bl ijft ontkennen dat 
er plannen zijn voor een zeezender. De 
bandjes zouden worden uitgezonden in Bel
gië, Amerika, Spanje en op Curaçao. Het 
Algemeen had vandaag de primeur in de 
landel ijke dagbladpers, gevolgd door 
de STEM van Breda. Helaas stond vermeld 
dat Carol ine op 319 zal bl ijven, hetgeen 
helaas niet waar is. De 24e november 
stond er "andermaa1 een artikel in het AD 
en een voortreffel ijk stukje onder de 
titel lawaai in de Volkskrant. Hela~s 
dacht men bij deze krant dat Monique a1-
léén maar Neder1andstal1 ige muziek zou 
gaan uitzenden, i.p.v. nederlandse pro
dukties. de 24e was ook de dag van de 
zeezenderhappening in Amsterdam, niet 70 
zoals verwacht maar 1 iefst 300 mensen 
kwamen op deze dag af, al waa r ve 1 e f -i 1 ms 
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vertoond werden. Erg verrassend voor ve
len was de komst van Simon Barrett en 
tegen het sluiten van de dag van Bob 
Noakes. En dan maar denken aan 14 augus
tus 1974 Rob, nu begrijpen we het niet 
meer. Oh, ja 31 augustus 1974 is bedoeld. 
Carol ine zag er op die 24eweer als op 
een zaterdag uit, dus met Susan Charles 
van 9-12, voorafgegaan door Andy Johnson 
en gevolgd door Brian Allen en Johnny 
Lewis tussen 12 en 15 uur. De rest van 
de programmering als normaal. Ook vandaag 
was Laser nog uit de lucht. De organisa
tieachter Wonderfull Radio London In
ternational maakte bekend dat de zend
tijd voor het religieuse deel, the Voice 
of Free Gospel, geheel verkocht is. De 
zendtijd van Big L is nog niet verkocht 
maar men heeft plannen dit te verkopen 
aan slechts één organisatie en gedacht 
wordt aan een firma als Tupperware. Op 
zondag 25 november kwam Carol ine pas om 
half acht in de lucht, nadat men wat on
derhoudwerkzaamheden had verricht aan 
de zender. Brian Allen opende het pro
gramma met een ouwe getrouwe Sweet Caro
line van the New Riders on the Purple 
Sage. Aangezien Laser ook deze morgen 
niet :n de ether was paste Carol ine haar 
programmering aardig aan door de deejays 
veel oud werk te laten draaien. Om 7 
minuten na half 2 hoorden we einde1 ijk 
dat er een plaats werd gedraaid voor de 
buren, ofwel Laser. Men werd succes ge
wenst en gedraaid werd, zeer ironisch, 
S i le"nce i s go 1 den van the T reme 1 oes. 
Luisterend naar de Grote Verwarring werd 
bekend dat Den Daas, Grote baas bij de 
TROS, wel wat ziet in adverteren op één 
der zeezenders. Er werd toen door Ton 
Láthouwers de naam van Carol ine genoemd, 
maar uit welingel ichte TROSbronnen werd 
ons bekend dat zo goed als zeker zend
tijd is gehuurd bij Laser. Tevens in de 
Grote Verwarring Johan Visser "te gast 
over Monique. Een kat wordt uitgedeeld 
aan het AD maar dat zal wel zijn omdat 
het grote nieuws is uitgelekt en men 
niet zelf met een persbulletin is geko
men vanuit de Monique organisatie. In
tussen was er weer, vanaf 17.00 uur non
stop muziek te horen, met een zeer krach
tig vermogen. op de 558. Om 19 minuten 
na 17 uur was de eerste aankondiging te 
horen van David Lee Stone die alle luis
teraars vroeg kennissen en vrienden te 
bellen dat Laser terug was in de ether. 
Men had door de storm inderdaad proble
men gehad met de antennemasten en in een 
vl iegende storm heeft Mighty Joe Voung 
de masten versterkt en tevens nodig on
derhoudverricht, waardoor het signaal 
nu ook weer beter doorkomt. De hele dag 
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werd er verder melding gemaakt over het
geen de daaraan voorafgaande 48 uur was 
gebeurd. Charl ie Wolfe deed weer een fan
tastisch programma. Hij vertelde zelfs 
over een verhaal uit The Sun, een engelse 
krant, waarin vermeld stond dat de Laser 
deejays in staking zouden zijn. Wolfe ver
telde daarop zijn versie en wel dat een 
zeemonster Jessie Brandon tot gijzelaar 
had gemaakt en er een kleine oorlog was 
ontstaan door de onderl inge twisten. De 
Koninkl ijke Marine uit Tasmanië zou hele
maal overgekomen zijn om Jessie te redden. 
Charl ie Wolfe is voor m)j de beste zee
zenderdeejay sinds Steve England en Andy 
Anderson op hun gekke toer waren in 1974. 
Hoe denk jij erover en tevens over alle 
andere zeezenderjocks? Laat het even we
ten naar ons adres in Groningen, postbus 
102! Tot over drie weken met hopel ijk 
meer ol ie voor Carol ine en een nieuw ge
luid op de 319 meter. Aan deze aflevering 
van Zeezenders nu werkten mee: Jack Duy
zer, Tom de Munck, Hans Meyering, Ate 
Harsta en Paul Jan de Haan. Eindredaktie 
Hans Knot. 

WITH CASEY KASEM 
CASEY KASEM OP LASER. 

Nu het zo goed als zeker is dat bin
nenkort Casey Kasem op Laser 558 te be
luisteren zal zijn, kijken we eens terug 
op hoe het nu eigenlijk allemaal begon
nen is met Caseyen zjjn top 40 en hoe 
het programma tot stand komt f immers de 
American top 40 is werelds meest beluis
terde programma. Het begon allemaal in 
de begin 60 ' er jaren toen Casey van zijn 
toenmal ige programmaleider te horen kreeg 
dat hij wat meer verband moest brengen 
in de programmals van het lokale station 
in San Francisco, daar het bestaande ge
heel nogal wat rommel ig overkwam bij de 
luisteraars. Casey ging door op zoek 
naar een nieuwe leidraad voor zijn pro
gramma's en vond het tenslotte middels 
het boek 'Whols Who in Popmusic 1962'. 
In dit boek stonden allerlei bijzonder
heden rond de gevierde sterren van de 
Amerikaanse en Engelse popmuziek. Kasem 
ging vanuit het boek verhalen herschrij
ven en kondigde minuten van te voren aan 
dat bepaalde items louden worden be
handeld, hetgeen tot gevolg had dat hij 
zijn luisteraars ging boeien en gekluis
terd hield aan de radio. Dit idee om de 

luisteraar vast te houden heeft er toe 
geleid dat vele honderden stations, die 
commercieel afhankel ijk zijn, dit zelfde 
format gingen volgen, immers het lever
de meer luisteraars op en dus ook weer 
meer commercials. Casey kreeg de smaak 
goed te pakken en besloot op een bepaald 
momen teen, ,soortge 1 ijk p rog ramma te ma
ken van de top 40 en samen met Don Bus
tany schreef hij een concept. Hij pro
beerde dit uit in zijn eigen programma 
en ook dit werd weer een groot succes, 
zodat hij van de programmleider toestem
ming kreeg om het segment gescheiden te 
gaan presenteren in het weekend onder 

I de noeme r t he Ame r i can top 40. Daa rna 
was de direkteur van Watermark ~nc. nog 
al snel geïnteresseerd geraakt in het 
programma, met als doel het in het zgn. 
syndicate systeem uit te brengen. Kasem 
werd verzocht dit programma wekel ijks 
voor Watermark te gaan presenteren in 
samenwerking met Billboard Magazine. 
Op 4 jul i 1970, de Nationale Bevrijdings
dag, maakte Casey zijn eerste show op 
'landelijk ' nivo. Zeven stations in Bos
ton, San Diego, San Antonio, St. Louis, 
San Bernadino en op HawaT brachten het 
eerste programma via hun zenders. 
Niemand had echter een groot succes van 
het p rog ramma verwac ht. I nm i dde 1 s nemen 
meer dan 900 stations het programma weke-

. 1 ij ks op i n hun prog ra mme ring, waa ronder 
de ruim 400 AFN en AFRTS stations. Ook 
7 v1 iegtuigmaatschappijen hebben de pro
gramma1s ingehuurd om deze af te draaien 
tijdens de internationale vluchten. 
Bil 1 boa rd is, zo~ 1 s mis sc h i en beken d, he t 
meest bekende en verkochte Amerikaanse 
vaktijdschrift. Het werd in 1895 voor het 
eerst uitgegeven en wordt gezien als de 
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ontdekker van het fenomeen Hitl ijst. In 
1935 plaatste men voor het eerst een over
zicht van de meest gedraaide juxeboxpla
ten en in 1940 werd deze I ijst hernoemd 
tot hitl ijst . De American top 40 wordt 
samengesteld aan de hand van de 40 hoogst 
genoteerde platen uit de Billboard Hot 
100. Tien dagen voor de publ icatie in 
Billboard worden de gegevens verstrekt 
aan Watermark, waarna het programma ge
produceerd kan worden. Acht dagen voor 
de publ ikatie worden de 4 uur durende 
programmals afgestuurd naar de aangeslo
ten abonnees. Dus de hitlijst in Amerika 
loopt eigenl ijk achter op de meest recen
te verkoopgegevens. Casey is inmiddels 
50 jaar oud en begon zijn radiocarrière 
in Detroit, waar hij zo nu en dan mocht 
optreden in het hoorspel 'the Lone Ran-
ger l . In 1952 vertrok hij naar Korea 
voor zijn dienstplicht. Dankzij zijn ra
dioervaring kwam hij al spoedig aan de 
slag bij het daar funktionerendè AFN.sta
tion. Eerst als producer, later als pre
sentator. Op dit station noemde hij zjch 
Crazy Caseyen draaide voornameI ijk Jazz. 
Terug in Detroit werkte hij weer als dee
jay op een plaatsel ijk station, waarna 
hij als toneelspeler naar New Vork ver
trok. Hier had hij niet het gewenste suc
ces en de stap terug naar de radio was 
slechts zeer klein. Via Cleveland en 
Buffalo kwam hij in San Fr~ncisco terecht ~ 

Naast het presenteren van de wekel ijkse 
top 40 is Kasem aktief in de synchroni
satie bij tekenfilms, het verschijnen in 
advertenties en commercials en is hij te 
horen in de Amerikaanse versie van Sesam 
straat. Ook presenteert hij sinds enige 
tij d I the Ame ri can top 10 I, een ha 1 f uu r 
durend wekelijkse t.v.show dat alle be~ 
langrijke hitlijsten beschouwt. De Ame
rican top 40 loopt wekel ijks 4 uur, het
geen vroeger 3 uur was.Naast de 40 best 
verkochte platen is er ook aandacht voor 
ander materiaal, de zgn. Top 40 extrais, 
waarin oudjes worden voorgesteld en de 
Long Distances Dedication voor een luis
teraar waar ook ter wereld. Het program
ma is zo geproduceerd dat de geabonneer
de stations hun eigen jingles en com
mercials in de zgn. break kunnen inlas
sen. Ook worden in het programma door Ka
sem rariteiten verteld over de gang van 
bepaalde platen uit het hitwezen van he
den en verleden en verwelkomt hij uitge
breid nieuwe luisteraars als er weer een 
station geabonneerd heeft op de wekel ijk
se top 40. Elke laatste week van ieder 
jaar is de top 40 8 uur lang met daarin 
aandacht voor de jaarl ijkse Billboard 
Hot 100. Op bepaalde dagen zijn er spe
ciale afleveringen te beluisteren, zo~~s 
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b.v. op de Nationale bevrijdingsdag, wan
neer tevens de verjaardag van het pro
gramma wordt gevierd. Miljoenen mensen 
bI ijken iedere week weer gekluisterd te 
zitten aan de radio bij het aanhoren va n 
Casey Kasem's Amer ican Top 40. 
Met dank aan Watermark Inc. voor het 
snelle toesturen van de benodigde info. 

Han s Knot. 

MEER TELEVISIE
ZENDERS IN 
MALEISIE. 

Maar 1 iefst 38 nieuwe televisiezenders 
zullen er in het komende jaar worden ge-
plaatst in Maleisië. Dit om ontvangst in 
bergachtige gedeelten van het land te 
kunnen garanderen. 
ANDERMAAL VERANDERINGEN AUSTRALIE. 

De federale minister voor communica
tie, Michael Duffy, heeft aangekondigd 
dat tn het belang van de reorganisatie 
van het omroepsysteem in zijn land, er 
meer commerciële radio en televisiesta
tions in de toekomst zullen worden toe
gelaten. Het gaat vooral om gebieden waar 
tot nu toe nog geen commerciële stations 
waren, mede qp grond van het feit dat 
het financieel niet aantrekkeI ijk is. Ge
dacht wordt vooral organisaties die al 
een station hebben en hieruit winsten 
maken te laten meedoen in het verkrijgen 
van een licensie. Inmiddels hebben 36 te
levisie- en 84 radiostations om een der
gel ijke licentie gevraagd. 
HONG KONG TV I N CAL I FORN IE. 

Binnenkort zal het toonaangevende 
tv station HK TVB International program
mals op betaaltv basis gaan aanleveren 
aan tv stations in Californië. De pro
gramma's worden verzorgd in de Chinese 
taal en de eerste samenwerking is aan
gegaan met Falcon C~ble TV. Deze firma 
heeft 111.000 abonnees in 53 steden en 
dorpen. De service wordt 5 uur per dag 
geleverd en bevat de belangrijkste nieuws 

I en aktua zowel als amusementprogramma s 
van HKTVB. 
UITWISSELING HONGARIJE EN OOSTENRIJK . 

Er komt een gezamenl ijke produktie 
van de Oostenrijkse- en Hongaarse tele
visie, waarin deelnemers aan een quiz 
kunnen tonen hoeveel men afweet van het 
buurland. Het is de eerste keer dat er 
een gezamenlijke produktie tot stand is 
gekomen tussen beide landen. PaulHansen. 



HET LAATSTE UUR. 
Het laatste uur van Radio London is 

voor de vele zeezender fans het uur van 
de waarheid geworden. Latere stations 
als RNI, Atlantis en Mi Amigo hadden 
ook hun eerste officiele uur of laatste 
uur, maar dezen hebbe~ niet die indruk 
achter gelaten als die van London. Als 
homage aan de enorme steun die de vele 
fans alt i j d aan London hebben gegeven, 
drukken wij hierbij nogmaals de tekst 
af van het laatste uur van London. 

Hallo, hier is Bruce Johnston van de 
Beachboys. Ik wou dat de rest van de 
jongens hier ook konden zijn om radio 
London gedag te zeggen. Ik heb afgelop
en vrijdag een aangename dag gehad op 
het Radio London schip met de daar aan
wezige deejays. De rest van de Beach
boys zijn erg bedroefd dat Radio Lon
don de lucht uit gaat, omdat wij begrij
pen dat veel van ons succes we te dan
ken hebben aan het draaien van onze pla
ten door de deejays van Radio London. 
We zijn net zo droevig als onze Ameri
kaanse collegais. We willen nu maar 1 
ding zeggen. Bedankt .... 
Hierna volgde het nummer Heroes and 
Vill ians van the Beachboys. 
Vervolgens ~en Consulate Commerc~al. 

En u luistert naar het laatste uur van 
Radio London met Stewpot en ... Mirtle. 
Oh Hallo liefje, hallo meisje. Laten 
we opschieten, we hebben niet zoveel 
tijd meer. En wat hebben we hier nu, 
we hebben toch nog wel meer sterren? 
Oh ja, dit is Duncan Johnson. · De tijden 
zijn wel veranderd sinds 1964 toen ik 
tot het kleinste groepje behoorde dat 

meehielp de commerciële radio in Engeland 
op te richten. En met de verdwijning van 
Radio London is een tijdperk afgesloten. 
Eén, waarvan ik hoop dat het opnieuw 
zal aanbreken, ergens, op wat voor ma
nier dan ook. 

Commercial :Avis van rental . 

Hallo, dit is Cat Stevens, en ik zou 
graag van alles willen zeggen hoe het me 
spijt dat Radio London uit de lucht gaat. 
Want het heeft werkel ijk een hoop mensen 
geholpen in het verleden, zoals het mij 
geholpen heeft met I I love my dog ' Het 
spijt me werkelijk oprecht dat het nu 
afgelopen is. 

Cat Stevens: I love my dog. 

Hallo, Bi g L luisteraars. Kenny Everett 
hier. Ik ben er zeker van dat uit de vele 
bood schappen u heeft gehoord van de an
dere deejays en artiesten, hoe jammer het 
ze vinden dat Radio London de lucht uit
gaat, wat een misdaad is dit. Wel ,ik ben 
waarschijnl ijk Big Lis grootste bewonde
raar. Good Bye. 

jingle Radio London. 

Dit is Pete Drummond. Ik ben negenenhalve 
maand bij London geweest en ik had er 
graag een jaar van gemaakt, maar als Post · 
master general zegt 'hou er mee op', dan 
moet je wel. Dank U voor Uw aandacht en 
ik hoop dat we elkaar spoedig weer ont
moeten. Ik houd van U allen. 

Zeg Paul, vertel eens iets over de eerste 
tijd bij Radio London. Nou, er is nogal 
het een en ander verbeterd. In het begin 
wisten we biJvoorbeel~ niet hoeveel wa-

13 



augustus 1967: De London deejay's zetten voet aan ' land, na de laatste uitzending. 
ter we nodig zouden hebben. Op zekere buitengaatse nieuwsdienst begon. Ik hoop 
ogenbl ik was er dan ook geen water meer dat ik spoedig weer kan zeggen: Paul 
en toen ben ik opgehouden met me te sche- Kaye report ing. 
ren. We wisten eerst ook niet of er wel jingle Radio London. 
iemand luisterde. Een plaatje uit die 
tijd: Drifters en Co~e over to my place. 

Tony Blackburn: Het is pas een paar weken 
geleden dat ik afscheid van U nam, maar 
ik wist niet dat Radio London uit de 
lucht zou gaan. Toen ik het hoorde schrok 
ik hevig. Ik geloof dat het station me 
alles heeft gegeven en alles wat ik nu 
heb, heb ik aan Radio London te danken. 
Het was er bijzonder prettig werken onder 
een grote col legial iteit. De mensen die 
verbonden war~n aan Radio London waren 
,alle geweldige mensen. Ik vind het bij
zonder jammer dat Radio London de lucht 
uit moet. Ik wil iedereen bedanken, de 
deejays ', de programmadirekteur Allen 
Keene, i ede reen .... 
muziek: Don't you know all about it? 

Onze laatste nieuwsuitzending: Paul Kaye 
report i ng .... 

jingle news around the clock. 

Items in het nieuws: Aardbeving in Zuid
West Frankrijk, nieuws uit Kongo en Viet
nam en een bericht over het slechte weer 
tijdens een cricketmatch. En helaas kun
nenwe ' niet zeggen het volgende nieuws 
kunt U horen om ..•.. Het is triest te 
bedenken dat dit het laatste nieuwsbul
letin was. Het station dat de eerste 
14 

Commercial: Look, transparant cooking 
film. 

Hai, dit ~s Madel inne Bell. Het is bij
zonder droevig dat Radio London weg moet 
en ik ben er zeker van dat ik namens ve
le andere popsterren spreek. 

Muziek: Cl imb every mountain van Madel in
ne Bell. 

Als amerikaan met 12 jaren radioervaring 
moet ik zeggen dat ik nooit zo'n fijn 
radiopubl iek gehad heb als de laatste 14 
maanden. Goodbye van Chuck Blair voor 
iedereen die naar miJ luisterde en wel 
tijdens mijn beste en tevens slechtste 
ogenbl ikken. 

commercial Cuty tanning lotLon en jingle. 

Hello everyone dit is Chris Denning. Het 
is alweer een jaar geleden dat ik Radio 
London verl iet en ofschoon dat alweer 
lang geleden is, denk ik er nog altijd 
aan als een van mijn belangrijkste ge
deelten van mijn loopbaan. Het was een 
van de gelukkigste periodes, die zes 
maanden. In ieder geval, dit is slechts 
een kort vaarwel, cheerio iedereen. 

commercial Superkings cigarettes. 
(wordt vervolgd) 



LOKALE RADIO:RADIO STAD IN GRONINGEN. 
Op zaterdag 10 november j.l. ging in 

Groningen een lokaal radio experiment 
van start onder de naam Radio Stad. De 
doordeweekse dagen zijn ingedeeld van 7 
in de ochtend tot 9 uur in de avond met 
diverse muziekprogramma's en aktua1 itei
ten, waaronder het anderhalf uur durende 
informatieve programma 'Vaste Prik'. Het 
weekend is voor andere programma's en de 
start is verlegd van 7 naar 9 uur in de 
ochtend en ook IS avonds wordt er korter 
uitgezonden. De programma's tijdens het 
weekend zijn ook meer gespecia1 iseerd. 
Minderheidsgroeperingen krijgen uitge
breid zendtijd toegewezen, wijkbewoners 
hebben hun eigen uur, verder sport- rel i
gie- pol itiek en jeugdprogramma IS. Radio 
Stad heeft, wegens het ontbreken van een 
zendkristal , de eerste 5 dagen uitgezon
den via het informatie kanaal van de CAI 
op de kabeltelevisie en nadien is men 
via de kabel gebruik gaan maken van de 
95 Mhz FM. Het experiment duurt voorlo
pig tot jul i 1985 en er wordt gewerkt 
met een team van ongeveer 135 vrijwill i
gers, hetgeen nogal eens tot misverstan
den kan leiden. Aangezien de lokale ra
dio in Groningen ook voor alle Groning
ers bestemd is,worden de programma's ook 
verzorgd door allerlei vogels van diver
se pluimage. Desondanks zijn de eerste 
indrukken, uitgezonderd die van enige 
1 ieden die denken top 40 radio te moet
en maken, erg positief en naast het mee
werken aan radio Stad, zal ik 1n de ko
mende tijd ook een vaste luisteraar van 
de programma's gaan worden. Hans Knot. 

Omdat het de laatste tijd nogal rustig 
is in België op mediagebied, heb je de 
Freewetertjes enige tijd moeten missen. 
Maar hier zijn weer enkele korte berich
ten: De BRT is niet akkoord met de voort
durende vermindering van haar kredi~ten 
door de Vlaamse regering. Dit jaar 
kreeg men te horen dat de bijdra- BRT 
ge voor 1985 nog lager zal lig-
gen dan 1984, ondanks de inf1a- 0 
tie. Omdat men dit jaar reeds al-
le moeite had om de eindjes aan 
elkaar te knopen, eist de BRT voor-
taan een voldoende hoog percentage van 
het geindexeerde kijk- en luistergeld. 
Zoniet gaat men departementen afstoten 
die niet bij wet verplicht zijn. Het 
eerste slachtoffer wordt de schoolte1e
visie"gevo1gd door een inkrimping van de 

informatiediensten +++ Half no'vemher zIJn 
weer drie vrije radio's opgepakt: Radio 
Bertem omdat die storingen veroorzaakte 
in de luchtvaartband, en de radio's Aar
schot en Mi Amigo omdat ze een te hoog 
zendvermogen (boven de toegestane 100 W) 
gebruikten +++ In Lennink kreeg di vrije 
radio Pajottenland (hoe kom je op zo'n 
naam!) bezoek van inbrekers. De voorzit
ter van deze radio kreeg echter lucht 
van de ongewenste bezoekers en joeg de 
daders op de vlucht. Tijdens de aftocht 
vuurde een van de inbrekers echter naar 
de achtervolgende voorzitter Willy Barbe, 
die met schotwonden aan de arm moest wor
den verzorgd +++ De Kristelijke Bonden 
willen nauwer samenwerken met de vrije 
radio's voor wat de informatiestrekking 
voor de derde leeftijd betreft. Hiervoor 
maakt men programma's met aangepaste mu
ziek en informatieve teksten die als 
,11k 1 eu r 1 oos" worden omschreven e'n hande lt 
over pensioenwetgeving, huisvestingspoli
tiek en bejaardenproblemen. Het programma 
wordt belangenloos aan elke vrije radio 
die interesse heeft aangeboden +++ Op 9 
november heeft in Frankrijk een staking 
van technici van TOF de 4 nationale zen
derparken plat gelegd. De zenders TF1, 

~ 
Antenne 2 en FR3 

I ANTENNE Z wa ren enke 1 • s a-
vonds met een 

minimumprogramma in de ether, terwijl 
Canale Plus volledig werd geboycot. Het 
is de technici om dit laatste te doen: 
sinds de oprichting van Cana1e Plus, be
gin november, moeten de technici bijna 
24 uur per dag werken door een tekort aan 
technici dat zich binnen TOF heeft opge
stapeld. Volgens de vakbonden is de per
soneelsbezetting vooral 's nachts ver van 
voldoende om al dat extra werk te leveren. 
Omdat aan deze situatie snel moet worden 
een eind gebracht, werd deze verwitti
gingsstaking op touw gezet ++ Dat was het 
voor deze keer. Ook namens mij prettige 
feestdagen een en goed 1985+++ Jean Claude 
Tackaert++++C i ao+++++++++++++++++++++++++ 

De ontwikkeling van TV5 
Naast de steeds zich explosief ui,t

breidende Sky TV is er nog een ander 
satell ietprojekt dat steeds meer bekeken 
wordt en wel TV 5. Toen op 18 oktober 
1983 aan de EBU vertegenwoordigers in 
Genève bekend werd gemaakt dat er spoe
dig een Franstalig satell iet programma 
zou worden gecreeërd, stond menigeen ver
baasd. De bekendmaking werd gebracht 
door Jean Dumur, direkteur van de frans
tal ige service van de Zwitserse televi
sie. Velen stonden ook sceptisch tegen-
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over de plannen, maar toch werd TV 5 
realiteit. Op 2 januari van dit jaar was 
het testbeeld van TV5 te zien via de di
verse televisieschermen in het Franse 
tv omroepcentrum in Parijs. Tevens waren 
de beelden in diverse plaatsen in Europa 
en in het Afrikaanse Tunis en Càsablanca 
te zien. TV5 is een net, opgezet door 5 
franstal ige organisaties nl.: De franse 
TF1, Antenne 2 en FR3, de Belgische RTBF 
en de Zwitserse TSR. Het hoofddoel is de 
Franse taal en kultuur zo breed mogel ijk 
te verspreiden. In eprste instantie werd 
gebruik gemaakt van een tv kanaal op de 
OTSsatelliet en sinds kort werkt men via 
de ECS satelliet. Om TV5 te kunnen run
nen werd een organisatie, genaamd Coope
ration Council, opgezet en uit alle S 
organisaties werden vertegenwoordigers in 
de Council geplaatst. De drie eerder ge
noemde Franse organisaties hebben een 
financiële belangengroep opgericht, die 
TVS runt. De kosten worden door de S or
ganisaties gedragen in verhouding tot de 
aangeleverde programma's. Dit houdt b.v. 
in dat de Franse organisaties S van de 7 
weekdagen verantwoorde1 ijk zijn voor de 
keuze en presentatie van de programma's. 

(Twee dagen TF1 en An
tenne 2 en één dag voor 
FR3), terwijl de overge
bleven twee dagen worden 

•
...... .-.verzorgd door de Belgi

sche en Zwitserse part-
TELEVISION ,.." .. NÇAISE <§) ne rs. De techn i sche 
. . kosten voor het lopende 
boekjaar zijn geschat op zo'n 10 miljoen 
Franse franken en de totale kosten voor 
1984 op .17 miljoen! 
Over enkele weken zal blijken of de be
grote bed~agen juist zijn geweest. 
De programma's worden voorbereid in een 
Franse studio. Dit gebeurt in het Centre 
Cognacg Jay in Parijs. Daarna worden ze 
via een landl ijn doorgestuurd naar Berce
nay en Othe, waar een grondstation van 
de Franse PTT 'is gevestigd. Van hieruit 
worden de signalen naar de satelliet ge
stuurd. De laatste stap is het ~itstral
en . van de signalen door de ECS satel
liet naar de diverse ontvangstschotels 
in geheel Europa. Het station heeft mo-
momen tee I een expe r i men te I e ba s i. s en in 
een later stadiUm zal bekeken worden of 
deze fase zal worden omgezet in een de
finitieve vorm. De programma IS, die wor
den uitgezonden, worden gekozen aan de 
hand vaneen aantal kriteria: Ze moeten 
een hoge kwal iteit en kwa~titeit hebben 
en moeten voor een ieder begrijpelijk 
zijn. Dit mede gezien uit het oogpunt 
dat de meeste kijkers de Franse taal niet 
beheersen. Zo zullen er voorlopig geen 
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dure speelfilms worden getoond, live 
reportages en sportwedstrijden worden ge
bracht. Het belangrijkste is en bI ijft de 
verspreiding van de Franse kultuur. Pro
blemen waren er genoeg voordat TV S op 
de satelliet kwam. Een maand voor de start 
kwam men het ,probleem tegen dat er te 
weinig omvormers waren zodat het signaal 
niet gescrambled kon worden uitgezonden. 
Hierdoor zou het weer door iedereen, mits 
in het bezit van een schotel worden ont
vangen, hetgeen niet de bedoeling was van 
TVS. Toch zou voorlopig direkt worden uit
gezonden. De TOF (Télé Diffusion Francai
se) was het beslist niet eens met de plan
nen van TVS en men bleef het gebruik van 
scramblers en omvormers eisen.De moeder
maatschappij achter TVS was woedend en 
besloot in overleg te treden met de TOF. 
Tenslotte werd besloten toestemming te 
geven aan TVS om tot 1 juli zonder om
vomers te werken. Men was n6g maar nau
wel ijks over deze problemen 
heen of de volgende kwam al 
om de hoek kijken. KTA, de 
kabeldistributiemaatschappij 
in Amsterdam, die c-~-v~~~.~ 

ook interesse had in 
de uitzendingen van TV5, 
kreeg problemen met de BUMA 
die eiste dat rechten op de 
uitgezonden programma's door 
de KTA dienden te worden be
taald, hetgeen door KTA werd geweigerd. 
De uitspraak in een kort geding op 12 
januari j. 1. volgde. Konklussie was dat 
KTA alsnog zou moeten betalen aan de BUMA. 
Dit had weer tot gevolg de de TVS pro
gramma's niet meer waren te zien in de 
Nederlandse hoofdstad. Op 2 januari wa
ren ze al te zien geweest op het Amster
damse kabelnet. Naast Amsterdam waren de 
beelden ook te ontvangen in Schiedam, 
Gouda en Hellendoorn. Al snel kwamen er 
meedere stederi bij in Nederland. Het po
tentiële kijkersaantal in momenteel niet 
te schatten daar vrijwel dagel ijks on
derhandel ingen plaats vinden tussen een 
kabeldistributiebedrijf, ergens in West 
Europa, en TVS. In Duitsland was Berlijn 
de eerste stad waar de programma's te 
ontvangen zijn en daarna werden ze ook 
uitgestraald naar het kabelnet in het 
Zuid Duitse München. De verspreiding in 
West Duitsland is inmiddels groots opge
zet en rond deze tijd moeten er ongeveer 
70 kabelnetten zijn, die de programma's 
-via hun ontvangstschotels en decoders
kunnen ontvangen. Ook zijn er plannen 
om de programma's door te sturen in de 
Oostenrijkse steden Innsbrück en Salzburg, 
dit wanneer de regeringstoestemming af
komt.De Skandinavische landen, hoewel 



weinigen de Franse taal daar machtig 
zijn, tonen ook grote interesse. In Fin
land sturen de kabelnetten in Turku, Lat
hi, Rovaniemie en Vaasa de TV 5 program
mals al vanaf februari uit. Televerket, 
de belangrijkste kabeldistributiemaat
schappij van Zweden is verantwoorderlijk 
voor de doorsturing van het signaal in 
Lund, Gothenburg, Lundsvall, Jönköping, 
Vaxjö en Stockholm. In Noorwegen mogen 
alléén culturele buitenlandse program
mais door de distributienetten worden 
doorgestuurd naar de abonnees en dus zit 
TVS in dit land ook goed: Trondheim, Os
lo; Stavanger, Skien en Elevurd zijn al 
voorzien van signaal. In Engeland is men 
al overvoed met televisieprogrammais, aan
geboden door de diverse t.v. maatschap
pijen dus krijgt men geen voet aan de 
grond bij de distributiemaatschappijen. 
Wel zijn e~ vergevorderde plannen om ont
vangstschotels te plaatsen op een aantal 
universitaire terreinen, om zo mogel ijk 
de programmals op te nemen in het college 
pakket. Doel: meer belangstelling wekken 
in Engeland voor de Franse taal en cul
tuur. Ook in Zwitserland is men al in een 
groot aantal steden te ontvangen en buiten 
Europa neemt ondermeer de Tunesische tv.
maatschappij de programmals over. Portu
gal heeft, via de Radiotelevisao Portu
guesa, al belangstelling getoond en in 
Marokko was Casablanca de eerste stad waar 
TV5 werd ontvangen. Dit met behulp van 
speciale ontvangstantennes, daar Marokko 
buiten de ontvangstzone van TV5 ligt. 
De toekomst zal leren of TV5 florisant 
is en of het financieel allemaal uitkan 
met kunst, kultuur en taal als voornaam-
ste barrières. Hans Knot. 

BRINKMAN:VERBOD ONDERTITELING BLIJFT. 
Min. Brinkman is niet van plan op

nieuw rechtskundig advies in te winnen 
over het verbod op ondertitel ing en het 
verbod op Nederlandse reklame van en via 
buitenlandse televisieprogramma's. Als er 
tegenstrijdigheid is met bepal ingen van 
het internationale recht, zal oordeel 
van de rechter voor toekomstig beleid me
de bepalend zijn. 
D66 WIL VERONICA AVRO EN TROS OP 1 NET. 

De fractie van 0 66 in de Tweede Ka
mer vindt dat er op korte termijn een 
Nederlands commercieel televisienet moet · 
komen waarop de TROS, Veronica en de 

AVRO een plaats zouden moeten krijgen. 
Volgens een notitie zouden de overige be
staande omroepen-eventueel aangevuld met 
nieuwe zendgemachtigden-zendtijd moeten 
krijgen op een zng. geprofileerd net. 
Het voorschrift dat een omroep zogeheten 
totaalprogramma moet brengen kan dan even
eens vervallen. Nieuwe zendgemachtigden 
kunnen volgens het plan van D66 met een 
minimum aan leden al de ether in, zodat 
zoveel mogelijk stromingen in de maat
schappij een kans krijgen op zendtijd. 
ERIK JURGENS V~~~AAT NOS IN MEI 1985. 

Mr. Erik Jurgens (49) treedt volgend 
jaar mei af als voorzitter van de NOS. 
In het omroepblad "Spreekbuis" zegt Erik 
dat hij geen n~euw termijn als voorzit
ter zal aanvaarden. "10 Jaar in zo'n slan-

DgekDUil(~Jl~~f~~~~:::~~m~r:~:::~er_ ~ 0 miJn alleen wIllen 
overwegen lials degene voor wie je het 
doet (minister, zendgemachtigden, NOS
bedrijf) het op prijs stellen als je 
bI ijft en dat blijkt niet het geval te 
zijn. Er is niet gebleken dat ik een bij
zonde r ve rt rouwen van de co 11 ega' s heb. 'I 
Jurgens beklaagt zich in het blad over 
het gebrek aan eensgezindheid binnen de 
omroep, waardoor de omroepen door de poli
tiek tegen elkaar worden uitgespeeld. 
De huidige vice-voorzitter van de NOS, 
M. Dijkstra, wordt als mogelijke opvolger 
van de heer Jurgens genoemd. 
"PAREL IN DE ' KROON" ONDERSCHEIDEN. 

De door de VARA in Nederland uitgezon
den serie "De parel in de kroon" is in 
Engel~nd onderscheideri met een Interna
tionale Award, een in Europa belang
rijke tv-prijs. Er waren inzendingen uit 
25 landen onderverdeeld in 5 kategorieën. 
De Verenigde Staten deden niet mee. De 
prijs voor de beste documentaire ging 
naar "The heart of the dragon" over het 
hedendaagse leven in China. De prijs voor 
de beste drama-produktie ging naar "The 
tragedy of Carmen. Beide laatste produk
ties werden gemaakt door Channel Four. 
MARIJN DE KONING WEG BIJ NOS JOURNAAL. 

Mar i j n de Ko n i n g ( 4 1) zal 1 ma art '85 
afscheid nemen van het NOS Journaal, al
waar zij 7 jaar heeft gewerkt als ver
slaggeefster. Zij heeft 
ook meegewerkt aan grote 
NOS produkties en zonder
meer leverde zij een top
prestatie op 30 april '80, 
bij de troonwissel ing in 
Nederland, toen zij vrijwel de gehele 
dag de programma's van commentaar voor
zag. Zij zal zich in Amsterdam gaan ves
tigen als media-adviseuse. 
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LAATSE MAAL VRIJE FREQUENTIES AM BAND 
Hierbij wil ik reageren op het arti

keI over de vrije frequenties op de mid
dengolf, wat stond in Freewave nr 102. 
Ook ik heb, net zo als Patrick Bekeart . ' de middengolf afgezocht naar vrije fre-
quenties. Er werd geluisterd met een Ken
wood R-l000 en een 15 meter lange draad
antenne over het dak gespannen. Voordat 
ik met mijn bevindingen ga beginnen lijkt 
mij echter een kleine toelichting nood
zakelijk. Sinds 1979 is een nieuwe inter
nationale golflengte verdeling op de mid
dengolf van kracht. In deze overeenkomst 
werd afgesproken dat de zgn. kanaalaf
stand 9 kHz zou bedragen. Begin van de 
omroepband werd gesteld op 531 kHz en het 
einde op 1602 kHz. In het artikel worden 
hier en daar nogal wat kromme frequenties 
genoemd. Zou een zender een dergel ijke 
frequentie' gaan gebruiken dan zouden on
getwijfeld de luisteraars op fluittonen 
worden getrakteerd. Dit door de verschil 
frequentie die ontstaat tussen twee bijna 
op dezelfde frequentie uitzendende sta
tions. 'Tevens zit elk kanaal op een getal 
dat deelbaar is door negen. B.v. 747,1008 
of 927 kHz. Ook is het systeem van na 
november 1979 zo opgezet dat, zo 
weinig mogelijk storing ' 
wordt ondervonden 
een op hetzelfde 
kanaal werkende 
zende~. Dit wordt 
verwezenlijkt door de 
volgende maatregelen: 
1. het zover mogelijk 
uit elkaar houden van 
twee zendlokaties van 
twee op dezelfde frequen
ties werkende zenders. 
2. Gebruik van antenne1s met verminderde 
starling in een bepaalde richting. 
3. Afspraken over maximale vermogens, met 
daar aan gekoppeld de bedekking welke de 
zender mag hebben. B.v. lokaal, regionaal 
of landelijk. Er zullen ongetwijfeld nog 
wel meer beoordelingspunten zijn, maar 
bovengenoemde zijn wel de belangrijkste. 
Ondanks al deze theoretische maatregelen 
en afspraken, is vooral 's avonds de mid
dengolf vol en treed vaak veel onderl inge 
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storing op. In ieder geval buiten het 
voorzieningsgebied van een zender. Laten 
we nu eens gaan kijken, naar de door de 
Patr.i'ck genoemde frequenties, dit na /zons 
ondergang: 945 kHz Toulouse, hier in 
Groningen met 300 kw te ontvangen met een 
signaal 9 + 20 dB. 981 kHz Göteborg 150 
kw s 9 + 10 dB. Ook overdag te horen en 
voor middengolfbegrippen erg dicht in de 
buurt van de noordzee. 1179 kHz Hörby uit 
Zweden 100 kW, S9 + 10 dB. Deze frequen
ties moet men helemaal nooit gaan gebrui
ken. Hier zitten n.l. 's avonds program
ma's op van Radio Sweden International. 
1287 kHz. Radio Praag met ook internatio
nale uitzendingen S9 + 3U dB. 1562 kHz 
Een niet bestaand kanaal (fluiten). Maar 
als 1566 wordt bedoeld, dan moet de 
strijd worden aangebonden met dezelfde 
zender, die een rede was waarom Veronica 
destijds verhuisde naar de 558. 
Algemene conclussie lijkt mij het volgen
de: Eigen1 ijk zijn er geen vrije frequen
ties meer. ' In ieder geval 's avonds niet. 
Het enige wat een zeezender kan doen is 
een plekje zien te vinden waarbij een 
'kanaal genoot , zo ver moge I ijk weg is. 
(Hier in Groningen heeft Laser b.v. moei
te genoeg met een zender van radio DDR). 
Men moet gewoon veel metingen verrichten 
en dan maar hopen als de zender ingescha
keld wordt, dat de medegebruiker niet te 
veel problemen geeft, en dan hebben we 
het nog niet eens gehad over het oneigen-
1 ijke gebruik van een frequentie door een 
zeezender. Ook I ijkt mij een 50 kW zender 
wel het minste aan zendvermogen, opgesteld 
in de zendruimte van een schip. Wat zee
zenders betreft ziet de toekomst wat de 
vrije frequenties betreft er heel wat ' 
minder goed uit dan vermeld in Freewave 
102. W. Prins. (Discussie gesloten). 

TWEE OMROEPSATELLIETEN VOOR CHINA. 
China zal twee omroepsatell ieten en 

grondinstallaties importeren, zodat te
levisieprogramma's in het hele land zul
len zijn te ontvangen. Op dit moment kun
nen de televisiesignalen maar in de helft 
van het land ontvangen worden. Om de ' 
spreiding van het televisiebereik te ver
snellen zal er nu materiaal worden inge
voerd vanuit het Westen. De twee satel
lieten alleen al zullen 100 miljoen dol
lar gaan kosten. De besteIl ing voor de 
diverse materialen zijn geplaats in Ame
rika, Frankrijk en West Duitsland. Als 
alles naar ,wens verloopt zullen de satel-
1 ieten eind 1987 of begin 1988 worden ge
lanceerd. Meer dan 200 miljoen Chinezen 
20% van de gehele bevolking, kunnen mo-' 
menteel televisieprogramma's ontvangen. 



18 NOVEMBER: In "Confrontatie" van 20 tot 
21 uur bij Veronica op H2, ontvangt Gert 
Berg fractievoorzitter Fred 
van der Spek van de PSP in de 
Tweede Kamer +++ 
19 NOVEMBER: Omdat Minister 
Brinkman van WVC scherper oplet 
op de omroepen die reklame maken, 
voor hun winkeltjes, heeft de 
TROS de evenementenlijn in het leven ge
roepen. Via het nummer 035-715885 kunnen 
kijkers en luisteraars alle informatie 
krijgen over de aktiviteiten van de TROS 
++Op het hoofdkantoor van Tijl Kranten
uitgeverij in Zwolle stelt minister Eelco 
Brinkman om 12.30 uur de eerste Neder
landse kabelkrant in werking. 11000 ge
zinnen in Zwolle kunnen de kabelkrant 
via het kabelnet ontvangen dat gratis 
wordt aangeboden tijdens de experimentele 
fase ++ De nieuwe LP van KRO-deejay Peter 
Koelewijn is de hele week in première te 
horen in de Avondspits. Frits praat ook 
met z'n kollega over de LP "Diep Water" 
++ Cabarétier Youp van 't Hek spant een 
kort geding aan tegen het Veronica pro
grammablad naar aanleiding van een in
terview dat in het blad van deze week met 
hem staat door Hette Visser. Volgens de 
advocaat van Youp, mr. G.J Kemper, is het 
interview ontleend aan een artikel in 
"De Tijd" dat handelde over zijn cl iënt. 
"Het gaat om ordinair plagiaat", aldus 
Kemper. Veronica heeft de zaak in handen 
gegeven van de juridische afdel ing van 
de NOS, nadat zij geen gehoor had gege
ven aan een oproep van Van 't Hek een 
rectificatie in het eerstvolgende nummer 
van het blad te plaatsen+++ 
20 NOVEMBER: De FNV voert deze week ak
ties tegen het regeringsbeleid. De VARA 
volgt de hele dag FNV-vice-voorzitter 
Bode, na het nieuws van het hele uur, op 
reis door Nederland ++ Peter Holland is 

------- hersteld van een lichte 
griep-apnval en weer te 
horen tussen 14 en 16 uur 

MAGJEWATVERWACHTEN op H3 ++ De 1-2-3-show bij 
de KRO op Ned.1 staat in -

het teken van het Amerika van de jaren 
'20. De opbrengst is deze week voor de 
Hartstichting +++ 
21 NOVEMBER: Wim T. Schippers is gast 
van Annette van Trigt in Kletskop en zwem
ster Annemarie Verstappen is het idool in 
Nederland Muziekland-radio bij Veronica 
op Hl ++ De TROS viert de ter~gkeer van 

"The A-Team". Voordat volgende week de 
eerste glo~dnieuwe reeks A-Team avonturen 
beg i nt, kun'nen de fans vanavond nog even 
herinnneringen ophalen aan het tumultueu
ze bezoek van hun helden aan Nederland in 

april va~ dit jaar ++ TROS * 
Na het nIeuws van 20 ~ 
uur zendt de TROS op 
Ned.1 het eerste deel van "Van- de Koele 
Meren des doods" van regisseuse Nouchka 
van Brakel uit. Deze 4-delige serie is 
gemaakt naar de film uit 1982 met dezelf
de titel. Toen werd er echter zoveel ma
teriaal geschoten, dat het makkelijk was 
om er een tv-serie van te maken +++ 
22 NOVEMBER: Marijn de Koning (je weet 
wel, die het NOS Journaal gaat verlaten) 
is vandaag 41 Jaar geworden. Van harte 
++ Volgens De Telegraaf regent het klach
ten bij de KRO omdat de 1-2-3-show op 
zo'n laat tijdstip wordt uitgezonden. 
Ouders hebben grote moeite om hun kroost 
op tijd naar bed te krijgen ++ Peter 
Koelewijn heeft een goeie week deze week, 
want hij is op deze donderdag ook parade
plaat met zin single "Sprong in het duis
ter 'I ++ Gas t en va n Jan L e n f er i n kin RU R 
zijn Mario Been, Viola van Emmenes en 
Bart Chabot. Spreekstalmeester is Rob van 
Houten (VPRO's Boy Bensdorf) ++.In Met 't 
oog op Morgen praat presentator Hans Zoet 
o.a. met Hans Knot over Radio Monique die 
binnenkort vanaf de Ross Revenge op 319 
gaat uitzenden ++ De Hilversumse kanton
rechter mr. L. Galema heeft VARA-regis
seuse Ellen Blazer veroordeeld tot een 
voorwaardelijke boete van f 100,-- met 
een proeftijd van 1 jaar omdat zij de 
Wet op de Kinderarbeid heeft overtreden 
toen zij op 20 maart j.l. Danny de Munk 
liet optreden in "Sonja op Dinsdag" +++ 
23 NOVEMBER: SkyChannelbegint volgend 
jaar met Teletekst. Het zal worden uit-

~ 
gezonden in het En-

~
. " gels van 8.30 tot 

~ ~ t\ " 11 . 3? uu r en bes taan 
.. V " u i t nIeuws - en we er-

..... _.-,,-4..... ". berithten. Ook zul-
C H A N NELlen de programma's 

van de avond in 
beeld worden gebracht via het Teletekst- · 
programma ++ Omdat Sky Channel nu ook in 
Rotterdam te zien is, wordt om 18 uur een 
rechtstreeks programma urtgezonden vanuit 
de Discotheek "Bluetiek-In" in Rotterdam. 
Yvonne Paay (Keeley} presenteert de show 
waarin o . a . optreden: Golden Earring, 
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Simon Barrett op 26 november tijdens 
Stephanie Mills, Anita Meyer en de Star 
Sisters. Rotterdam telt ruim 200.000 aan
gesloten huishoudingen dat Sky Channe1 
kan bekijken. Hiermee zijn nu 1,5 miljoen 
mensen aangesloten op de satellietzender 
++ Countdown Café van 22 tot 24 uur bij 
Veronica op H3 staat in het teken van 
"Back to the Si xt i es". Vee 1 groepen die 
in die jaren populair waren treden op. 
The Shoes, Q65, Rob Hoeke Rhytm and 
Blues group en de gelegenheidsformatie 
Golden Haigs ++ De storm in Nederland 
velt de zendmasten van de drie Amster
damse stations Decibel, ABC en Star +++ 
24 NOVEMBER: Marc van Amstel is vandaag 
35 jaar geworden. Van harte ++ NCRV's 
LosVast is een special die in Londen werd 
opgenomen. Jan Rietman sprak daar met 
enkele bekende Engelse artiesten ++ In 
Koploper het tweede deel over de jaren 
zestig. Presentatie Gerard Oonk, eindre
daktie Tinne de Ree ++ Laser uit de 
lucht i.v.m met de storm en reparaties +++ 
25 NOVEMBER: In Confrontatie praak Gert 
Berg met Mr. Drs. G.J. Wo1ffensperger, 
de Amsterdamse wethouder voor Herhuisves
ting, Juridische zaken en mediazaken ++ 
Laser is rond 17.00 uur weer terug in de 
lucht met een aanzienlijk beter signaal 
+++ 26 NOVEMBER: De grote dag "Eén voor 
Afr i ka'l op de Neder1 andse rad io en tv. 
De AVRO heeft haar 
zendtijd op H3 en Ned1 
afgestaan aan de NOS. 
Op H3 is de programme
ring: 7-9: Kas van 
Iersel. 9-10: Annette 
van Trigt. 10-12: Meta 
de Vries. 12-14: Tom 
Mul der. 1 4 - 1 5: Ka rel 
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de dag van SMC/FRC Holland in Amsterdam. 
van Hoof (VARA). 15-16: Bart van Leeuwen. 
16-17: Jan Rietman. 17-19: Frits Spits 
vanuit de Evenement~nhal in Groningen. 
19-21: Hans loet. 21-22: Govert van Bra
kel. 22-24: Felix Meurders. + Op televi
sie begint de uitzending om 14 uur. Cen
tral"e presentatie in Hilversum is in han
den van 11 0 n a Ho f s t ra (V i s ser) en Koos 
Postema. In de RAl te Amsterdam ontvangt 
Mies Bouwman diverse gasten. In Den Bosch 
ontvangt Ivo Niehe tal van lokale aktie
groepen en in de Martinihal te Groningen 
zijn Joop van lijl en Tineke de Groot het 
presentatieteam. Om 23.50 uur is er totaal 
f 50.12.968,-- binnengekomen +++ 
27 NOVEMBER: Frank Kramer is 37 jaar ge
wo r den. Van har te ++ In" P a v i 1 j oe n 3 " 
bij de VARA v~n 12 tot 14 uur op H3 is 
Dolf Brouwers stad en land aan het afbel
len. Bij platenzaken vraagt hij naar de 
plaat "Eeuwige Kerst", maar niemand kent 
de plaat. Uiteindel ijk belt hij om 13.55 
uur ex-BlN zangeres" Annie Schilder en zij 
kent de plaat wél. Dat is ook niet zo 
verwonderl ijk want zij heeft hem zelf ge
maakt, samen met Het Goede Doel en het 
Koor van Kinderen voor Kinderen. Eeuwige 
Kerst is geschreven door Henk Westbroek 
en Henk Temming en afgelopen week opge-

" nomen. De opbrengst van deze plaat (VARA
GRAM 4192) is voor "Artsen 
zonder Grenzen", een hu 1 p- \ I AI:lA 
organisatie door 400 artsen ,,~.~ 
en verpleegkundigen waar· Cf RA MI 
ook ter wereld. Op de B-
kant van de plaát staan 
hoogtepunten uit "Losprijs" " 
het programma dat de VARA • 
op 1 me i . j . l. v i a H i 1 ve rsum 3 u i tzond. 
Kommentaar: Henny Vrienten, techniek: Tim 



Jonker en Onno Elstrodt, produktie: Rolf 
Kroen en Jan Oouwe Kroeske ++ Ondanks dat 
Jeroen Soer fl ink door de griep is aange
slagen, presenteert hij toch de Verrukke
lijke 15 van 16 tot 18 uur ++ Caroline is 
rond 18.30 uur al uit de lucht +++ 
28 NOVEMBER: Spelletjesbedenkers Jan Meu
lendijks en Bart Schuil zijn te gast in 
Kletskop ++ Dwars door het nieuws van 13 
uur op Hl horen we per ongeluk een Vero
nica-jingle ++ In de NHP-uitzending op H3 
laat Tom Blomberg een fragment van Radio 
One horen bij I should have know better 
van Jim ~iamond toen hij gisteren door 
Gary Davis werd gefel iciteerd met z'n 
eerste nr.l hit in Engeland ++ Min. Brink~ 

man laat NCRV, KRO, AVRO, VARA, Veronica 
en NOS weten dat zij de nieuwe reklame
regels hebben overtreden in hun program
ma's. De NCRV maakte in "Farce Majeur" 
reklame voor het nieuwe boek van Dr. L de 
Jong, KRO laat geregeld auto's zien in de 
1-2-3-show, AVRO 1 iet een autotest zien 
in Televizier Magazine. De VARA maakte 
o.a. reklame voor het boek van Sonja Ba
rend en Ellen Blazer. Veronica maakt te
veel reklame voor de Top 40 drive in show 
en de NOS is over de schreef gegaan door 
i n Teleac-uitzendingen een bepaald merk 
camera te tonen en bij een uitzending 
va n de Open Universiteit werd een STER
spot vertoond. ' Welke straffen de omroepen 
hiervoor zullen ' krijgen, maakt de minis
te r in december bekend +++ 
29 NOVEMBER: Het openbaar ministerie in 
Amsterdam onderzoekt of er door de handel
wi jze van de TROS, door reklamespotjes 
uit te zenden via enkele piraten, sprake 
i s van overtreding van de Telegraaf- en 
Tel~foonwet. Mocht vervolging op grond 
van deze wet niet mogelijk zijn, dan zal 
Brinkman met zijn collega Korthals Altes 
van Justitie gaan overleggen over andere 
mogelijkheden om dit soort spotjes te 
voorkomen ++ Seth Gaai kema is hoofdgast 
in NCRV-Globaal van 13.20-16 uur op Hl +++ 
30 NOVEMBER: In de Hoofdrol bij Mies Bouw
man op Ned.2 vanavond Paul van VI iet +++ 
1 DECEMBER: Van 12 tot 13.30 uur bij de 
NCRV op H3 het tweede deel van de LosVast 
special die Jan Rietman in Londen opnam 
++ Volgens de NOS keken op 26 november 
7,5 mi ljoen mensen naar "Eén voor Afrika". 
Naar de radio luisterden van 7 tot 14 uur 
3 miljoen mensen. Van 14 tot 19 uur zakte 
het aantal naar 2,7 miljoen en na 19 uur 
volgde een scherpe dal ing naar 700.000 
luisteraars ++ Bij Sonja op Z~~erdag pra
ten Jan Fillekes, Boudewijn Büch, Tineke 
de Nooij, Maurice Koopman en Matthijs van 
Heyningen over de nieuwe reklamemaatrege
len van minister Brinkman van WVC +++ 
2 DECEMBER: In Confrontat i e praat Gert · 

Berg op H2 met Oimitri Frenkel Frank .++ 
In de Grote Verwarring o.a. een gesprek 
met Roy Lindau over Laser +++ 
3 DECEMBER: De rechtstreekse uitzending 
van het AVRO-programma "Karel van de 
Graaf" op Ned.1 wordt vroegtijdig afge
broken. Karel had voor het programma het 
lid van ~e Raad voor de Bevrijding van 
Suriname,' Salem Somohardjo, en de aan
hanger van Bouterse in Nederland, John 
Wormer, . uitgenodigd. De discussie ver-
liep aanvankelijk normaal, * 
tot Wormers chauffeur, 
Evert Wolf, zich met de 
discussie ging bemoeien. Hij 
raakte zo verhit en begon de 
heer Somohardjo te slaan. Karel * 
van de Graaf verscheen daarna 
in beeld om zich te veront
schuldigen en om de uit
zending definitief te sta
ken. In een zaaltje naast 
de studio, waar zo'n 20 
Bouterse-aanhangers de uit
zending volgden via een scherm, werd een 
schot gelost. De redaktie van het pro
gramma had uit voorzorg alom extra men
sen van de NOS-bedrijfsveil igheidsdienst 
in de studio gevraagd. Bovendien waren er 
twee rechercheurs van de Hilversumse po-
1 itie. De vechtpartij ontstond echter te 
snel om nog in te kunnen grijpen. De drie 
vechters werden megenomen naar het buro 
voor verhoor ++ Laser heeft vandaag te 

. kampen met zenderproblemen +++ 
4 DECEMBER: Jan Rietman is 32 en Kare 1 
van de Graaf 34 jaar geworden. Van harte 
++ Op Radio Centraal horen we ineens 
programma's van Sebastiaan Peters en 
Frank van der Mast (Centraal Den Haag)+++ 
5 DECEMBER: "0, Kom er eens kijken" is 
de titel van het gezamenlijke Sinterklaas 
programma van TROS en AVRO om 15.55 uur 
op Ned.l . Presentatie: Hans Kazan en 
Ria Bremer ++ De AVONDSPITS is gehuld in 
Sinterklaasverpakking. Frits Spits leest 
Nederlandse lymericks en Robert ten Brink 
speelt ook dit jaar voor de goedeSint. 
Corry Konings, Koos Alberts, Marga Bult, 
Dubbel Dutch, Pierre Kartner en Peter 
Koelewijn doen mee aan het Sinter Song
festival ++ Trage besluitvorming bij de . Ar· .--::dfl~ederlandse gemeenten: dat 
, ~ I S de voornaamste reden 
~ waarom FilmNet-abonnee-tv 

11'1· ............. ' vanda~g n i et kan beg i ?nen 
~~. met u i tzenden. Bovendien 

zIJn er technische problemen gerezen, 
bijvoorbeeld met de beveiliging van de 
elektronische signaaloverdracht. FilmNet 

.hoopt nu op 1 maart met uitzenden te be
ginnen via enkele grote Nederlandse 
kabelnetten +++ 
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6 DECEMBER: De dames van het TROS A-team 
hebben een plaat gemaakt "Dan weet je wat 
we doen". De hele dag wordt je via H3 met 
'de plaat gepest, want het is de Parade-
plaat ++ In RUR ontvangt Jan Lenferink: DE OVERLOOP VAN NZBC MEDEWERKERS. 
schrijver Jan de Hartog, Bob Geldof van Twee medewerkers van NZBC, Derek Lowe 
de Boomtown Rats en initiatiefnemer van en Chris Parkinson, hadden in 1965 kennis 
de Band Aid. Deze band bestaat uit grote genomen van het feit dat in Engeland zee-
Engelse sterren zoals Paul Young, Boy zenders succesvol bezig waren en zon~er 
George, Si mon Le Bon, Pau 1 We 11 er, St i ng 00 i t van Gapes te hebben gehoord gaven ze 
e.v.a die op 25 november de plaat liDo het startschot om zelf een dergel ijk sta-
they know i t 's Chr is tmas" opnamen. De op- t i on voor New Zea 1 and te beg innen, met als 
brengst van deze plaat is bestemd voor de mari~ieme basis een 'Chinees jonkl. 
slachtoffers van de hongersnood in Ethio- Groot was de schok toen in maart 1966 
pi~. De Veroni ,ca-deejays maakten de plaat bleek dat de kranten begonnen te schrij
deze week Alarmschijf. Derde gast is Al . ven over het avontuur van Gapes en men 
Corley, de eerste Steven Carrington uit ' besloot, mede in verband met het feit dat 
Dynasty +++ hun plan ook niet van de grond kwam, een 
7 DECEMBER: Valt het jou ook op dat visite af te leggen bij David en Wendy 
Frits Spits aan het einde van zijn pro- Gapes, alwaar een avond en een nacht lang 
gramma "Jaargenoten" steeds Mr. Bates werd gepraat over het projekt Hauraki en 
even in zijn jas helpt? Frits doet dat Lowe en Parkinson besloten met Gapes in 
omdat "Jaargenoten" is afgeleid van het zee te gaan. De daarop volgende periode 
programma van Simon Bates "Golden Hour" gingen Gapes en Lowe aan Haurakiwerken 
dat iedere werkdag van 10 tot 11 uur op terwijl Parkinson en O'Cal lahan 'normaal I 

Radio One wordt uitgezonden. Een aanrader zouden doorwerken en inkomsten binnen
++De president van de Alkmaarse rechtbank brachten voor alle vier. Intussen was, 
heeft 6 Westfriese bedrijven verboden nog mede door een serie artikelen in de pers, 
langer reklame te maken via de tv-pi raat bij NZBC het Hauraki projekt ook onder-
Populair in ' Medembl ik of de programma- werp van gesprek geworden en commentaar 
boekjes van dit station nog langer te werd aan de pers niet gegeven, behalve 
verspreiden ++ De strenge reklamemaatre- dan de opmerking dat het mihisterie van 
gels van WVC heeft tot gevolg dat het ' Postzaken de zaak terdege zou moeten on-
programma "Wondere Wereld" van Chriet derzoeken, hetgeen weer duidde naar de 
Titulaer bij de TROS op Ned.2 niet 'door persoon van Jack Scott - de verantwoor-
kan gaan. Chriet leest een verklaring del ijke minister voor Postzakenen tevens 
voor de Nederlandse Vereniging van Jour- voor Marinezaken. 
nalisten (NVJ): "De rigoureuze manier REAKTIE SCOTT. 
van optreden van de ,minister leidt tot Jack Scott, een 57 jaar oude veeboer 
een beperking van de vrijheid ~an journa- uit Hobonville, speelde de bal terug met 
listen om informatie te regl~treren en de opmerking dat hij niet wist of zijn 
uit te zenden. Reklame is een geTnte- invloed zo ver zou gaan. 
greerd onderdeel van de samenleving en De pers haakte hier weer op in met de 
jourMalisten die gebeurtenissen verslaan opmerking dat er ergens wel iemand zou 
kunnen niet op de reklame-uitingen heen, zijn die zich met Hauraki zou gaan bezig-
zonder afbreuk te doen aan de informatie- houden, hetgeen in bedekte termen wees 
waarde van het onderwerp +++ op ~iet direkte overheidsingrijpen~ 
8 DECEMBER: NCRV LosVast komt vanuit het Intussen· inspekteerde Gapes de 169 ton 
Turfschip in Breda ++ Het Veronicablad met~nde Hokianfa en vond het schip ge-
plaatst deze week een rektifikatiei.v.m schikt voor de rol van zendschi~ en ste-
het artikel van Hette Visser over Youp vig genoeg voor de geplande 40 meter ho-
van 't Hek. In het artikel komen entge ge zendmast; de pers vertaalde deze ak-
citaten , voor uit "De Tijd" zonder de bron tiviteiten in de berichtgeving als zou 
te vermelden. De redaktie en Hette Visser 'men al met de inrichting aan boord zijn 
betreuren deze gang van zaken +++++++++++ begonnen, hetgeen onmogel ijk was daar 
++++Tèn van Draanen++++++++++++++++++++++ het geld nog steeds 'het grote probleem ' 
MUSICBOX OP HAAGSE KABEL. 

De geme~nte Den Haag is van plan om 
vanaf 1 Januari 1985 toestemming te geven 
voor uitzending van MusicBox. Den Haag 
wil de uitzendingen van MusicBox 4 uur 
per dag onderbreken voor uitzendingen 
van TVS, dat nu ook al wordt doorgegeven. 
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vormde. ' 
Om toch voor de potentiële adverteerders 
een nieuwe binnenkomer te hebben besloot 
Lowe, samen met Parkinson, een demotape 
te produceren die inderdaad een fris en 
vrij geluid zonder de 'witjes' opl~verde, 
zodat Gapes het bewijs bij mogelijke ad-



Ve rteerders kon leveren dat het station 
een succes bij de luisteraars zou worden. 
JLEZOEK AAN JACK SCOTT. 

Op 18 april 1966 ging het Haurakiteam 
op bezoek bij Jack Scott, dit naar aan
le iding van uitlatingen van Scott dat 
Hauraki haar ankerplaats binnen de ter
ritoriale wateren lag, hetgeen door de 
advokaten van Hauraki middels zeekaarten 
en berekeningen weerlegd kon worden, dit 
was echter wel de eerste van een grote 
serie vanspeldeprikken die Scott voor 
H a u rak i i n pet t 0 ha d . 

(wordt vervolgd) Paul Jan de Haan. 

AVRO STOPT MET 
DILIGENCE. 
Het wekelijks op Hl 
van 11.30 tot 12 u. 
op dinsdag uitge
zonden programma 

"AVRO Di 11 i gence" 
gaat per 1 januari 
na ongeveer 12! jaar 
uit de ether. Volgens 
de AVRO zijn de op-

. namen voor "0 i 11 i gen
ce", die op lokatie 

worden opgenomen, te duur. 
Maar insiders hebben het idee dat het op
heffen van het programma meer te maken 
heeft met de wens van de AVRO om meer 
jongeren aan de radio te kluisteren. 
Henny Langeveld, die als woordvoerder 
~ptreedt van het Dil 1 igence-orkest, be
treurt de besl issing van direkteur Wibo 
vld Linde ten zeerste en overweegt zelfs 
juridisthe stappen te ondernemen. Vol
gens hem is Dil1igence, dat weke1 ijks 
één miljoen luisteraars trekt, één van 
, e 3 meest beluisterde radioprogramma's. 

NP-NIEUWS TERUG OP H4? 
De ra lonleuws lenst van 

e t ANP komt waarschijnlijk 
terug op de klassieke zender 
Hilversum 4. De KRO heeft de 
andere omroepen voorgesteld om 
zendtijd én geld ter beschik
king te stellen om zo spoedig mogelijk 
weer te kunnen starten met de nieuwsuit
zend ingen op H4. Het gaat om een voorstel 
dat een tijdelijke oplossing moet zijn 
voor de loop van dit seizoen. 
Volgend jaar ok t ober zouden de berichten 
weer door de NOS moeten worden betaald. 
De reden van de afschaffing was een nood
zakel ijke bezuinigi ng van de NOS van 3,5 
ton . Daarna gingen echt er diverse omroe
pen e r toe over zelf ni euwsbulletins op 
de kl assieke zender te brengen 
TOEWIJ ZING FREQUENTIES BEIEREN. 

De landsreqe ring van het West Duitse 
Beieren heeft de frequenti es tussen 100 

en 108 mHz opengesteld voor gebruik ten 
bate van de privé radio's, die zoals ge
meld , in de loop van het komende jaar 
van star t zullen gaan. De technische ap
paratuur, de zenders en de verbindingen 
t ussen zenders en studio's zullen onder 
de verantwoordelijkheid · gaan vallen van 
de Duitse PTT. (T.A.V.) 
TOP 100 ALLERTIJDEN 1984. 

Op vrijdag 28 december zendt Veronica 
op H3 tussen 10 en 18 uur de Top 100 A1-
lertijden 1984 uit. De NOS heeft hiervoor 
zendtijd én een deejay afgestaan. Frits 
Spits presenteert namelijk de uren tussen 
10 en 12 uur. Daarna volgen Peter Teekamp, 
Bart van Leeuwen en Lex Harding. 
LUISTERCIJFERS DALEN. 

De gemiddelde luisterdichtheid van de 
Hilversumse zenders is in de maand novem
ber, vergeleken me~ de cijfers van novem
ber 1983 gedaald van + 22,6% naar 20,4%. 
Vooral naar Hl en H3 luisterden minder 
mensen. Als reden voor de daling zien de 
onderzoekers van Intomart, die het onder
zoek in opdracht van de NOS uit
voerden, onder meer de zend
tijduitbreiding van EO en VPRO 
en het feit dat door de herver
deling van zendtijd de herken
baarheid van programma's is aan
getast. De luisterdichtheid 
van de nieuwe zender Hilver
sum 5 lag in november tussen 
o en 0,5%, met uitschie- ~---
ters naar 0,6%! De Hil
versum 3-beluistering 
gaf op diverse delen 
van de week aanmerke
lijke verschuivingen 
in de luisterdichtheid te zien. Zo kwam 
op de maandag tussen 10-11 uur "Arbeids- ' 
vitaminen" te vervallen: daling van 21,5% 
naar 10,5%. De totale luisterdichtheid 
van de AVRO-maandag daalde tussen 8 en 13 
uur van 17,1% naar + 12,2%. Op de woens
dag daalde de H3-bèTuistering tussen 12 
en 15 uur van 7,8% naar 4,5% (voorheen 
KRO, thans VPRO-zendtijd). De beluiste
ring van de "Avondspits daalde van 18% 
naar 14% op de woensdag. Opmerkelijk is 
de daling van beluistering van populaire 
programma's als de TROS Top 50, van 24,3 
naar 19,7% en de Veronica Top 40 van 23 6 
naar 19,2% . Voor de zondag werd tussen ' 
8-10 uur een daling van de H3-beluiste
ring geregistreerd van 6,2 naar 3,1% 
(voorheen AVRO, thans KRO). Veel sterker 
was de daling daarna tussen 12 en 14 uur 
doo r het verdwijnen op deze tijd en zen
de r van de "Europarade" . Tussen 18 en 20 
uur daalde op zondag de luisterdichtheid 
van 9 ,1% naar 2,8%, als gevolg van het 
verdwi jnen van de Nationale Hitparade op 
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