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Beste lezers.
Allereerst de beste wensen voor 1985
namens alle Freewave-medewerkers.
Vanaf deze plaats willen wij al Ie lede n
bedanken die ons nieuwjaarswensen hebben
gestuurd. Het waren zoveel kaarten, dat
het voor ons ondoenlijk was om iedereen
een kaart terug te sturen~ daarom nogmaals dank en de beste wensen langs deze
onsympathieke weg.
Wat staat er in de eerste Freewave
van 19851 Om te beginnen is het nummer
4 pagina's dikker" maar ondanks dat konden we enkele vaste series niet plaatsen.
Zeezenders Toen en de serie over Radio
Hauraki vervolgen we in het volgende
nummer. We beginnen met het gesprek dat
Sybrand Verwer had met Jeroen van Inkel . .
Na de "Roddels" de "1984 geluiden op
papier" dit jaar geschreven door ondergetekende en ik kan je nu wel vertellen
dat het niet meeviel. Er gebeurde zoveel
in 1984 dat het moeilijk was om een keuze te maken.
Patrick Bekaert vraagt zich af of er
lokale tv in België komt en Paul Hansen
heeft weer enkele kortegolfnieuwtjes
geleverd. Na "Freewetertjes" van Jean
Claude Tackaert weer "Zeezenders Nu"
van 26 november t/m 17 december 1984
met daarbij een foto van de studio van
Radio Monique aan boord van de Ross Revenge gemaakt door Jan Parent.
Na de ledenservice en "RTV-nieuws" het
"Radio&TV Logboek" van 9 t/m 31 december 1984. De laatste pagina's zijn gereserveerd voor de schijven die de om roepen in 1984 kozen, d i t speciaal voo r de
1 iefhebbers.
Tot slot de ledenstand van de om roe pen aan het eind van 1984.
Veronica boekte de grootste winst . Er
kwamen 134.123 leden bij, waarmee zij in
grootte de NCRV en de VARA passee rd e e n
nu de vierde omroep van Nederland is
geworden. De stand per 31 decembe r 1984 :
AVRO 782.311 (was 801.250) verlies:
18.939; TROS 744.028 (was 741.19 4) wi nst :
2834; KRO 617.490 (was 598.408) wins t:
19.082; Veronica: 595.000 (was 460 . 977 )
winst: 134.123; NCRV 532.028 (was 533.27 1)
verl ies 1243; VARA 527.565 (was 518.121)
winst: 9444; VPRO 343.791 (was 359.372)
verl ies: 15.581; EO 338 . 500 (was 342.769)
verlies: 2469.
Tot over drie weken. Ton van Draa nen .
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niet tijdig hebt verlengd. Wij
verzoeken je het alsnog met SPOED
te doen, als je Freewave wi It bI ijven ontvangen.
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.. . . "Dit was het nieuws". Het is op vrijdagavond dat Freewave een bezoek brengt
aan het Muziekpaviljoen te Hilversum dat
deel uitmaakt van het NOS omroepkwartier.
In het Muziekpaviljoen zijn ondermeer een
aantal studio's gevestigd van waaruit het
merendeel van de Hilversum 3 programma's
wordt verzorgd. Vanuit de eindcontrolekamer (ECK) kijken we door de dubbele
ruit in de ruimte waar de disc-jockey
zijn programma maakt, vanachter de zgn.
disc-jockey-tafe1. Reden van onze komst:
Jeroen van Inkel.
Na de laatste woorden van de nieuws·
lezer wordt de Alarmschijf gestart; voorafgegaan door diverse jingles, en het programma l6ópt. Vrijdagavond 7 uur, Hilversum 3, Curry en van Inkel, Veronica radio
zonder flauwekul, met als ondertitel:
"Je radio leeft!".
Jeroen van Inkel, één van de jongeje
vertegenwoordigers van de "nieuwe 1 ichting", geboren en getogen Amsterdammer.
Na zijn middelbare schoolopleiding wilde
hij eigenlijk reklametekenaar worden.
Jeroen: "Ik kon aardig tekenen, maar niet
goed genoeg en voor rek1ametekenaar moet
je erg goed kunnen tekenen. Toen ben ik
een opleiding gaan volgen voor reproduktie-fotograaf en die opleiding heb ik met
goed gevolg afgerond. Maar 1 iever wilde
i k dis.c - j 0 c ke y wo r den. 0 p 17- j a r i gel e e f tijd reed ik een keer mijn brommer totalloss en van het geld van de verzekering
dat ik toen kreeg, heb ik een Mengpaneeltje gekocht. Een S-kanaals Alecto. Zonder
voorafluistering.
Thuis een eenvoudig studiootje ingericht met dat mengpaneeltje, één draaitafel, één cassettedeck en één microfoon.
Samen met een kennis van ~e Grafische
school, net als ik muziekfreak,namen we
in die tijd cassetteprogra~ma's op, ~ie
we uitwisselden. Nadien gaven we elkaar
de nodige kritiek op die programma's.
Hij vond mij altijd b~teren dat stimuleerde mij enorm. D~t ·is in die begintijd
een belangrijke motivatie voor me geweest.
Die "wisselcassettes'1 draaiden we toen
ondermeer af in d~ kantine van de school
en daar kwam ook afwisselend commentaar op.
Mijn schoolgenoot haakte op een gegeven
moment af met het maken van die bandjes.
Hij is overigens wél reklameteke~aar geworden".
Om even voor half negen loopt het aandeel van Jeroen aan het programma "Curry

en van I nke·l" ten einde. Adam neemt
alvast plaats achter de eerste presentatiemicrofoonvan de discjockeytafel.
"Zou je mijn standje op de tweede microfoon kunnen zetten?" vra9gt Jeroen aan
de technicus via de intercom (Niet hoorbaar voor de luisteraars overigens).
Hij
doelt daarmee op de instelling van
de microfoon wat sterkte betreft, klankkleur en de eventuele hoeveelheid ga1m,
want deze zaken worden geregeld door de
technicus. De discjockeys kunnen vanachter hun tafel de microfoons alleen aanen uit schakelen. Hangend over de schouders van Adam neemt Jeroen min-of-meer
afscheid van de luisteraars en Adam begint met z'n presentatie. Er wordt wat
met jingles gerommeld, de laatste plaat
van Jeroen wordt door Adam voortijdig
abrupt gestopt, er worden cassettes omver gegooid en er wordt ook nog een volgende plaat gestart. Inderdaad je radio
leeft! In een naastl iggende kamer, de
telefoonbeantwoordruimte van Hilversum 3,
zetten we ons gesprek voort.
Hier aangekomen luistert Jeroen eerst
een stuk van zijn zojuist be~indigde
programma af, vanaf cassette. Vervolgens
gaat de radio-ontvanger op drie en . tijdens ons gesprek blijft van Ihke1 met ·
een half oor het programma van zijn collega volgen.
"I nmi dde 1s so 11 i c i tee rde i k bij een
discotheek in Amsterdam, Toy Shop, en ik
mocht daar komen proefdraaien .. En dat
ging aardig ... dacht ik.
Er kwamen steeds verschillende meiSjes
naar me toe, die noga+ veel dezelfde
plaatjes aanvroegen, die ik dus obk
draaide. Achteraf bleek dit een truc van
de discotheekhouder te ziJn, die de bewuste meisjes gevraagd had dit toe doen.
Dat was dus mijn eerste mislukking, want
ik draaide teveel dezelfde plaatjes.
Via een kennis Ron Dolman, die nog even
bij Radio Carol ine gewerkt heeft (de
Nederlandse service in '72/ 1 73) kwam ik
terecht ineen andere Ams ·t e:rdamse discotheek, François Fifty-Fifty. Ik gebruikte toen erg veel jingles, ik vond dat
prachtig al dat soort dingetjes te monteren, enzo. Maar ik draaide die dingen
te veel naar de zin van de eigenaar en
e i gen 1 ijk, achte raf gez i en, kan dat ook
niet, veel jingles in een disco.
Na zo'n twee j~ar ben ik daar ontslagen,
ik was te druk en te luidruchtig.
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In die tijd kwam ik in contact met twee
discjockeys van een landpiraat "Radio
Nova"~ Dat waren Herman de Graaf en
Peter van der Holst. Voor Nova ben ik
toen bandprogramma's
gaan maken, die dagelijks werd uitgezonden tussen twee en
v ier 's mi ddag s .
Ik noemde het
"Sterrenwacht" en
behandelde daarin
~~~~GÇ0
dage I i j ks een ho ros -
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coop (een dergelijk
~~~
~~
programmaonderdeel is
momenteel op de maandagmorgen te beluisteren, bij de AVRO op 3 bij Romeo A1tenberg ... red.). Herman en Peter vonden het
maar niks, dus werd het programma "de
kippeve1 Top 3". Drie favoriete platen
van een luisteraar. Deze programma's presenteerde ik toen onder de naam Jeroen
van I nke 1 . '.'
Het is even voor negen als Adam Curry
binnenloopt met de vraag aan Jeroen waar
de alarmschijf is met de bijbehorende
j1ngle. Béiden verdwijnen richting H3studio. Na enkele minuten is Jeroen retour, luistert even aandachtig naar het
beg i n van het derde uur "Rad io zonder
flauwekul" en vervolgt:
"Waar waren we gebleven?", .IIBij Nova".
"0 ja, nou in die tijd,
~
1980, was Nova niet al te
,) , best ontvangen. Rad io Un ique was toen toonaangevend
en Radio Decibel begon met
zijn uitzendingen. Decibel
begon toen met Theo Visser ·
en René de Leeuwen zij boden me een keer
aan een pro~ramma van me uit te zenden
wat bestemd was voor Nova, maar door de
slechte ontvangst daar van bijna geen
luisteraar bereikte. Vervolgens · boden ~e
me aan een gastprogramma te maken en
sindsdien bleef ik bij Decibel.
Bi·j Decibel heb ik vier jaar I ive programma's gedaan en dat was een uitstekende oefening. Op vrijdagavond tussen 11 en
1 "de poorten van de nacht" en dinsdagavond van acht tot tien "de Huiswerkservice" (en dat programmaonderdeel wordt
momenteel door de TROS als "de Huiswerk1 ijn" ieder·e dinsdagavond om 8 uur op H2
uitgezonden ..• red). Dat idee van die
huiswerkservice was overigens afkomstig
van Frank van Houten. Schandalig dat de
TROS dat zo keihard gepikt heeft!
We hadden telefoon bij Decibel ~ dus
ook een telefoonspelletje lag voor de
hand. Tijdens mijn vakantie in Spanje
heb ik samen met mijn vriendin liggen
brainstormen op het strand over een ori4

gineel spel. Daar is toen het idee ontstaan voor het programma "Te1 met Decibel l l (en dát programma is later nationaal bekend geworden bij de Avondspits
als "De Hitsom" met de "jaarzegster" ....
... red. ) .
"Mister Mix" Ben Liebrand komt binnen,
in aangenaam vrouwe1 ijk gezelschap, de
band brengen voor "In de mini-mi x", wat
gedraaid wordt in het programmadeel van
Adam Curry. Ben plus aanhang en Jeroen
verdwijnen naar de studio en ik investeer enige kwartjes in het koffieautomaat.
Na distributie van koffie en chocolademelk is het woord weer aan Jeroen"
"Te1 met Decibel" werd zondagmiddag
uitgezonden tussen één en drie.
Het was gebaseerd op rangen van platen
in de Nederlandse Top 40, want da's de
bekendste hitparade, stond in diverse
kranten en dergelijke. Dat spel was een
aa rd i g sukses.
Anderhalf jaar later kreeg iemand anders
ó6k tijdens zijn vakantie een idee voor
een nieuw telefoonspel. Dat was Frits
Spits. Z'n idee was al rond, de promotiespot werd al enige weken elke avond gedraaid in de Avondspits, toen iemand hem
erop attendeerde dat dat spel al bestond,
op een andere zender ..... .
Frits nam contact op met Jeroen en
vroeg hem "Wat doen we?", "Ik laat het
aan jou over l l •
Maar even later kree~ Frits van zijn baas
te horen dat de NOS zich niets van piraten moest aantrekken. En zo kwam "Tel met
'Decibel" dagelijks in de ether via H3,
onder de titel "De Hitsom". De noteringen
van de platen in de hitlijst hadden
uitetaardbetrekking op de volgorde van
de door Frits zo gekoesterde "Nationale
Hitparade". Een kleine wijziging werd wel
doorgevoerd; in plaats van dat de uitkomst van de hitsom een plaat uit de hitparade werd, was de uitkomst via "de
Jaarzegster" een plaat uit een bepaald
jaar. "Endat vond ik weer knap bedacht
van Frits" zegt Jeroen van Inkel.
De presentator van de Avondspits voelde
zich bl ijkbaar toch wel enigszins bezwaard; enige tijd later ging de producer
van voorgenoemd programma, Tom Blomberg,
drie weken met vakantie. Zijn vervanger
gedurende die tijd: Jeroen van Inkel.
"1 n die tij d lee rde ik h ier het bed rij f
kennen, de. "1 nns en Outs" van Hi 1versurn.
_ Vanaf toen ging het allemaal heel snel.
Ik kwam hier in de wandelgangen voor het
eerst in contact met Lex Harding.
Ruud Hendriks toen nog werkzaam bij Veronica (en inmiddels weer! ... red) voor
Nieuwsradio en De Grote Verwarring, ken de
mij nog en vond mij het wel aardig doen

als discjockey. Hij was het die Lex een
bandje van mij had gegeven en Lex vond
dat ook wel aardig maar, zo zei hij, had
nog geen ruimte voor me".
Wel vertelde Lex nog tegen Jeroen
"Kom Ins langs bij Veronica op de Vaartweg". En dat deed-ie. Even later was van
Inkel in de weer als free-lance verslaggever voor het Veronica jongerenprogramma
"Trend". Toen nog op maandagavond H2.
Inmiddels was het ' oktober 1983. Jeroen
ook nog volop in de weer bij Decibel.
Lex Harding had inmiddels nóg een bandje
beluisterd, ditmaal van de huiswerkservice en dat gaf bI ijkbaar de doorslag bij
de Veronica radiodirekteur.
Jeroen begon als medepresentator van "Oh
wat 'n nacht" het uur tussen vier en vijf
in de nacht van vrijdag op zaterdag, op
de eerste van de Hilversumse zenders.
De stroomversnelling zette door.
Enige weken later, op een donderdagmorgen, belde Bart van Leeuwen op naar
Veronica met de mededel ing dat hij ziek
was en dat het niet te verwachten was dat
hij vrijdagmiddag de Tipparade kon presenteren. De invaller werd Van I~kel.
Later nam hij ook regelmatig Bart's aandeel van wat toen nog "Bart & de Zwart"
heette, over. Erik vertrok naar de TROS
en "Bart & de Zwart" werd "Bart en Van
Inkel". Laatstgenoemde is ook nog werkzaam geweest bij ziekenomroep "Tul ipa"
in Amstelveen, tegenwoordig "Ziekenomroep
Amstelveen" geheten.
Daar was ook een "technicus" bezig (de
aanhalingstekens hierbij zijn toegevoegd
op aanwijzing van Jeroen! ... red) met de
radio hobby: Adam Curry. Adam is ook disc
jockey geweest bij Decibel.
Jeroen: "Bart van Leeuwen heeft zijn
plaats afgestaan aan Adam, omdat Bart hem

graag een kans wi lde geven om te oe f enen
en bovendien had Bart de meeste uren bij
Veronica". Vraag van Freewave:
"Stel dat er in Nederland een nationale
popzender zou komen, met een horizontale
programmering, hoe zou jij die indelen?"
.... "Eh, van 7 tot 9 'smorgens Kas van
Iersel, want die vind ik erg goed. Van 9
tot 10 steeds twee platen nonstop, strak
gepresenteerd door Peter Teekamp. Van 10
tot 12 Bart van Leeuwen met radio zonder
flauwekul. Van 12 tot 2 een spelletje,
gepresenteerd door Leo vld Goot.
Van 2 tot 4 weer twee platen nonstop, nu
gepresenteerd door Adam Curry. · Van 4 tot
6 weer radio zonder flauwekul met slechts
enkele items, in presentatie van mijzelf.
Van 6 tot 7 de Avondspits met Frits maar
wel met wat minder rubrieken. En van 7
tot 9 's avonds steeds drie platen nonstop door Peter Teekamp. Van 9 tot 10
nonstop dancable music door Ben Liebrand
gemixt. En tot slot van 10 tot 12 "Countdown Café" met Annette, Alfred en Kees".
Het loopt tegen tienen en ons jong
talent gaat weer op weg naar de presentatieruimte van Hilversum 3 om samen met
Adam de sluiting van het programma te
verzorgen. Aan onze kant van het glas
zoekt de technicus via de spreekl ijn verbinding met de NOS reportagewagen die
staat opgesteld naast Anna's Hoeve elders
in Hilversum, voor de rechtstreekse uitzending van Countdown Café.
Voor de vierde maal vanavond horen we
" dit was het nieuws". Adam start de begintune van het komende programma op één van
de drie spotmasters aan zijn zijde, schakelt de microfoon in en zegt: "We schakelen nu over naar Anna's Hoeve voor een
rechtstreekse uitzending van Countdown
Ca f é, met op de bok: Adje Bouman!"
Die laatste opmerking is een persif lage op een aankondiging van een gerenommeerd AVRO-programma wat wordt opgenomen in bejaarden- en verzorgingstehuizen: "AVRO's Dillegence" (het grapje was
overigens een idee van de technicus).
Tot slot Jeroen: "De platenkeuze bij
ons avondprogramma is vrij, we zorgen
ervoor dat de radio bruist, met veel muziek. Je radio Leeft!
Erik de Zwart heb ik ervaren als een prettige collega. Ja zijh vertrek én de manier
waarop, heeft kwaad bloed gezet bij mijn
co 11 ega' s. J amme r t, •
Jeroen heeft de zeezenderperiode van
Veronica/Noordzee niet als luisteraar
meegemaakt. Ik luister in de auto wel
eens naar Laser. Naar Caroline zelden.
Ik zie er niet écht toekomst in. Verder
luister ik graag naar Rob Jones op Radio
Luxemburg en ik krijg via een kennis uit
5

New Vork bandjes van een Amerikaans station, WHTZ-FM stereo. Nou en verder .....
ik voel me prima thuis bij Veronica, zou
het 1 iefst elke dag een programma hebben"
De klok wijst enige minuten voor elven
aan, we bedanken Jeroen voor de gastvrijheid. Hij bereidt zich voor op "Oh wat
In nacht". Bij het verlaten van de eindcontrolekamer van Hilversum 3 horen we
als laatste "Dit was het nieuws ..... "
(Binnenkort in dit theater: Jeroen Soer) .
Sybrand Verwer.

NOS-REGERINGSCOMMISSARIS STOPT ERMEE.
Mr. M.L.G.M. Custers (64) de regerings· commissaris van de omroep in het NOS-bestuur. legt op 1 maart zijn funktie op
eigen verzoek neer. Custers is sinds 1975
regeringscommissaris en houdt ermee op
"omdat de eisen die aan dit ambt worden
gesteld in de komende jaren steeds zwaarder worden".
PRIJS VOOR STELTMAN.
Piet Steltman, bekend van het NCRV
TV programma 'Ja Natuurl ijk' heeft dit
jaar de Cornelis van Doornprijs, beschikbaar gesteld door de Diergaarde
BI ijdorp uit Rotterdam, toegewezen gekregen voor zijn verdienste op het gebied
van natuur en natuurbehoud. De prijs
bestaat uit een legpenning en een geldbedrag van f 2000,-PRIJS VOOR VERONICA.
Een reportage van de Veronicastrandrace is op het l'Anneau d'or in Lausanne
bekroond met de tweede prijs, een zIlveren ring. De eerste prijs werd gewonnen
doör TV 1 uit Ftankrijk met een reportage over de wielerwedstrijd Parijs Roubaix.
TE VERWACHTEN WIJZIGINGEN FRANSE RADIO.
Het Social istisch bewind in Frankrijk wil een aantal gel ijkgestemden aan
het hoofd plaatsen van de belangrijkste
radiostations, zoals RTL, RMC etc. omdat
het van mening is dat in het medium radio een te rechtse mening telkens weer
wordt aangenomen.De Franse staat bezit
aandelen ·in de twee genoemde stations,
alsmede in Europe I, en kan op die manier via de regering druk uitoefenen
bij een aanstellingsbeleid. RTL heeft
6

zich inmiddels via een brief fel verze t
tegen de plannen. Het gekke van het geheel is dat de socialisten, toen zij
voor 1981 in de oppositie zaten, woedend
protesteerden tegen de beslissingen van
rechts om radio en televisiepersoonl ijkheden te ontslaan die zich te links ops te I den.
NIET MEER FM ZENDERS ERBIJ.
Minister Brinkman is niet van plan
opdracht te geven tot aanschaf en bouw
van nieuwe FM zenders, waardoor de landeI ijke en regionale radio kunnen gaan samenwerken op radio 1 vanaf 1 oktober a.s.
Bij een dergel ijke opzet zouden er 23
zenders nodig zijn en op dit moment zijn
er slechts 12 aktief. De minister is
bang dat, zolang er in niet al Ie provincies regionale radio is de kosten van de
elf nieuwe zenders op de begroting zullen drukken van de landel ijke omroep. De
bouw v~n de zenders kost alleen al 8 miljoen gulden en daarbij komen nog de
jaarl ijkse exploitatiekosten. De minister heeft gevraagd de omroep uit te zien
naar andere mogel ijkheden voor de real is a tie va n Ra d i 0 1.
KAB ELKRANT VAN KE RKEN.
Minister Brinkman heeft MOKER, het
media overlegorgaan van de Rijnlandstreek
als eerste kerkel ijke instell ing in Nederland vergunning gegeven voor het maken
van een kabelkrant. Moker fungeert op het
terrein van de media als samenwerkingsorgaan van de Rooms Kathol ieke, Hervormde en Gereformeerde Kerken in Leiden en
de Bollenstreek. Moker wil in de kabel krant berichten over kerkel ijke, maatschappelijke en culturele aktiviteiten
plaatsen.
RE I TSMA NI ET WEG BIJ NOS SPORT.
Onlangs zijn eerder genomen besluit
om de omroep te verlaten en eindredakteur te worden bij een nieuw op te zetten
afdeling van Elsevier heeft Theo Reitsma
alsnog besloten zijn carrière voort te
zetten bij Studio Sport.
VEEL BELANGSTELLING AVRO CLUB.
De AVRO heeft ruim 1100 aanmeldingen
gekregen van jongeren die willen meedoen
aan Minjon '85. Het merendeel van hen wil
zowel via radio als wel de televisie iets
gaan doen. Ongeveer 30% heeft uitsluitend
belangstelling voor de radio en de overige 10% kiest voor de televisie. Chris van
Hoorn, die de nieuwe jeugdafdeling gaat
leiden zegt dat Minjon niet meer zoals
vroeger plaatsel ijke afdelingen krijgt.
Het merendeel van hen die zich hebben
aangemeld is geinteresseerd in presenta tie
en verslaggeving. Daarna volgen prod~kt ie
en regie. Er is weinig tot geen belang stelling voor tech~iek en tekstschrijven.

1984geluiden op papier
1984, het jaar van "Big Brother is
watching you". Gelukkig is het in 1984
niet zo gegaan als George Orwell had beschreven in zijn boek "1984" in 1948.
Dan was het slecht met ons afgelopen.
Over "slecht" wil ik het wél even hebben. Want het gaat nog steeds slecht met
het mediabeleid in Nederland en Belgi~.
Pas i s nog bekend geword'en dat de BRT in
1985 meer moet bezuinig~n dan in ~oor
gaande j a ren. Hi erdoor
zu llen er nóg
(Ol A J ' Á*"
slechtere program- ; @ o
ma' s u i tgezonden
V~
~ 4fC J
worden, want minder
(~I'
geld betekent minder
·
~
kwal iteit.
I n Neder 1and gaat
, (:--!-.~:;
het ook slecht.
~
WC houdt zich meer ~ J
bezig met reklame
dat door omroepen
wordt gemaakt dan
me t ech t"goed
v'.
beleid" voeren. Onder leiding van de 36jarige Eelco Brinkman worden alle nieuwe
ontwikkel ingen de 'grond ingeboord.
Jongeheer Brinkman, continue zwaaiend met
de verouderde Omroepwet uit 1967, was
enkele jaren terug de hoop van veel jonge
mensen als minister van WC.
Maar op dat departement zitten nog
steeds de oude heren (zoals Reinholt)
die de werkel ijke dienst uitmaken. Eelco
wordt door d ie oude heren geadviseerd en
is aan het begin van 1985 al lieven grijs"
met zijn ideeën als de mediadeskundigen
op zijn departement. 0 , hemel kijk ! ! ee n
reklamebord van Neckermann Reizen bij de
TROS op Ned.1! Dat gaat ze geld kosten.
Jongens schrijf onmiddell ijk een brief,
snel, want dat is ten strengste verboden!
Flauwekul ! Ik zo u wi llen dat ze ook zo
snel waren, als het gaat om de invoering
van, b i jvoorbeeld, abonnee-tv. Maar nee,
daar moeten eerst dikke rapporten over
worden geschreven, voorafgegaan door peperdure onderzoeken!
o ja ... ik zou "1984 Geluiden op papier" g-aan schrijven. Sorry hoor! Maar
toen ik alle gegevens van het afgelopen
jaar aan het doornemen was, ontdekte ik
dat er weer geen steek is veranderd.
Za 1 i k maar ge 1 ijk ophouden? Nee, dat
kan niet want "De geluiden op papier" is
een traditie die moet worden doorgezet.
De eerste werd in 1978 door Ruud Hendriks
(toen nog leerl ing journal ist) geschreven

en de laatste jaren namen Hans Knot en
Paul Jan de tiaan de "Geluiden op papier"
voor hun rekening. Nu is het dan de beurt
aan "die Hilversum-freak" van 'n Van Draa nen! Als dat maar goed gaat, want zal hij
wel genoeg over Carol ine, Laser en Monique
schrijven?? Ik zal mijn best doen om ook
daaraan aandacht te besteden. Daar gaan we:
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Op 2 januari 1984 startte RTL-Plus de uitzendingen met dagel ijkse programma's voor
Luxemburg, Saarland, een
deel van Rheinland Pfalz,
delen van Nord Rhein West
Falen, Oost Frankrijk en
het zuiden van Belgi~.
Hetzelfde RTL vierde op 15
januari haar 50-ste verjaardag. Hans Knot
was de eerste die RTL met haar verjaardag feliciteerde door even te bellen naar
de studio. Om 12 uur 's avohds werd hij
in de uitzending getrokken op de Engelse
service. Ondanks die 50 jaar bl ijft RTL
jong en fris. Luxemburg gaat tenminste
me t zijn tijd mee . Daar kunnen wij nog
wat van leren. De VARA vierde in januari
ee n kIe i n j u bil e urn . ' , I n de Roo i e Ha a n l ,
bestond 10 jaar en dat werd op 14 januari
gevierd toen er hoogtepunten uit die 10
jaar werden uitgezonden. 21 Januari hoorden we testsignalen op
(~~rQ
'
~
-:
\ 't~
r 729 kHz. Was dat de
,
nieuwe zeezender La,Ser?
Jazeker! Het schip MV
r\ ~
1
Communicator was vlak
'1' I~~\:\ ~
0r-voor d,e kerstdagen van
,~ ~~
?,
1983 voor anker gegaan
_ .;t . . ., ''.:. ' ~2'-- op zo In 20 mi j 1 van de
, ), (~>~, ;:~':-.~;! ~- ~~-:' Ross Revenge van Caro1 ine . "Laser 730" zond
uit d.m.v. een antennedraad van + 110 m.
aan een ballon van 15 meter doorsnee. Van
11 uur IS morgens tot 2 . 30 uur IS nachts
kon je The Beatles horen. Daarna werd het
stil, want de ballon koos het luchtruim. 7

ft

~

<. .

.

: ) ' . ) '

I

Caroline ~as . op 25 januari plotseling
uit de lucht, omdat de ankerketting was
gebroken. Na een paar uur varen. lag de
Ross Revenge weer op zin oude stek en
konden Andy Archer, Brian Allen, Dixie
Peach en 'a 1 die anderen wee r p 1aatj es
voor het miljoenenpubliek draaien.
UITSMIJTER VAN DE MAAND: Jan Lenferink
in RUR: "Lekker dir in en gezond dir Op!11
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februari-nummer uitgebreid aandacht voor het rapport van
"Amsterdam FM". Een rapport
vol met plannen voor een
service-zender in Amsterdam .. Weer een rapport dat de kast in
. •
verdween! Gerechtigservice-zender he i d was erop 1 februari. Op last van de Hoge Raad moest
het gerechtshof in Den Haag zich buigen
over de entering én in beslagname van de
Magda Maria in augustus 1981. Volgens de
Hoge Raad had justitie toen niet het
recht op het schip van Radio Paradijs in
beslag te nemen. Harry Vermee- i
gen ' en Henk Spaan begonnen de- .')II:~.•"!'I~"";..ç;:~'!'.l"'.-.'
ze maand i n lip i sa ll een samen- ' werking tussen omroepen toen
"Kraan en Ko" we rden ont voe rd.
Gijs begon eisen te stellen zo. als: Frits Spits moest inde
Avondspits de plaat No milk
today van Hermans Hermits draaien en de
zin "De melkboer kan komen, de kip heeft
een ei gelegd" voorlezen; Mart Smeets
m6est in Studio Sport de pol itiepet van
Ko laten zien; Frits Bom moest trombone
spelen en Rob Out moest als · Egb~rt Douwe
in Countdown nog één keer "Kom uit de
bedstee" zingen. Konklussie: Samenwerken
kan tal s j e ma a r wil! Las e r 73 0 1 iet ,
ondanks een zwak signaal prima programmals horen. Op 19 februari sloten Johnny
Moss en Blake Williams een week van testen af. Zij beloofden snel met een sterker signaal terug te komen. 22 Februari
was een gelukkige dag in het leven van
Hans Knot: Doe Maar besloot te stoppen!
UITSMIJTER VAN DE MAAND: Tom Blomberg
kreeg op 6 februari een aanrijding met de
vader van Leonie Jansen. Dát had Privé
moeten weten!
8

4 Maart was Laser 730 enkele uren terug
in de lucht met LP-muziek en deejay Johnny Moss~ Vanaf 8 maart is de CD-Top 40
te horen in het LP-programma van Wim van
Putten bij de TROS op H3 en 13 maart was
de 50-ste verjaardag van Donald Duck .
28 Maart werd er feest gevierd aan boord
van de Ross Revenge omdat Caroline 20
jaar bestond. Het was immers 28 maart ' 64
dat de zender, vanaf de MV Frederika,
met Simon Dee als eerste deejay op 199
meter begon uit te zenden. Dixie Peach
werd door Radio One gevraagd om bij de
One-tlub te komen. Een aanbieding die hij
met beide handen aangreep. Iedere zater dagavond kan je hem van 10 tot 12 op de
BBC-popzender horen. Ook de EO
vierde feest. Op 30 maart
werd hun de B-status toegekend door WVC en Veronica begon op H3 met de
uitzendingen van "Het
Veronica Avontuur".
Dit alles ter gelegenheid van het 25 jarig be
staan van Veronica. Als je
de historie een beetje kent,
dan weet je dat Veronica in
oktober 1959 werd opgericht. Maar de
tegenwoordige bazen van deze club vieren
alle feestjes in april, dus dat moest nu
ook maar gebeuren. In maart kregen we de
eerste berichten door over de her-start
van Radio London op 14 augustu~ 1984
vanaf het schip "Four Freedoms". Grote
animator van WRL is John Engeland uit
Texas. Voorlopig is WRL alleen maar bij
John in Amerika te horen. Er was in maart
weer eens een dame op de Ross Revenge.
Diana Léwrence maakt~ enkele weken aardige programmais. UITSMIJTER VAN DE MAAND:
Op 19 maart gooide een boze ex-plugger
een taart in het gezicht van Frits Spits .
De man was kwaad omdat Frits had geweigerd platen, die hij had aangeboden, in
de Avondspits te draaien. Uiteraard was
er een Privé- fotograaf stand-by om de
taart-aktie op de gevoel ige plaat vast
te leggen. Frits verklaarde na afloop van
het incident geen stappen te ondernemen
tegen de plugger en Privé: "Tegen een

blad waarvan je het bestaan ontkent, kun
je geen stappen onde rnemen ll .

Aan het begin van deze maand werden
we geschokt door het overl ijden van zanger Marvin Gaye, die door zijn vader werd
doodgeschoten en verslaggever Theo Koomen
die op 5 april bij een autoongeluk op de
weg tussen Hoorn en Alkmaar om het leven
kwam. Marvin werd 44 en Theo 54 jaar.
Dat de AVRO vol~p in beweging is,
bleek wel in april toen zoln 1000 leden
hun 1 idmaatschap opzegden, personeel
ontslag nam en kopstukken de pijp aan
Maarten gaven omdat TROS-aktua hoofd
Wibo vld Linde als programmadirekteur
radio&tv door de AVRO-direktie was aangenomen als opvolger van Siebe vld Zee.
~
~
~.
~ En daar zaten we
rd if
~
dan op 1 apri 1
lI!~rJ ,II '
~ voo r de bu i s te

_
jJ~alll!l l:!J1"He~e~~~~n~::l A:~~41~,11~ 1
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, .Il ~~uur'"

:j!J: serie

wachten op het

Helaas de 5-del ige

van Constant Meyers was door
Veronica-baas Rob Out afgekeurd. Volgens
Out zaten er te veel oude mannen in en
moest het swingender. De radioversie ging
gewoon door. 13 April werd de 1000-ste
Top 40 uitgezonden. Er werd weer feest
gevierd bij de Stichting Top 40. Zonder
Jeroen van Inkel, want die had een dag
ervoor zijn arm gebroken en moest ter
observatie in het ziekenhuis blijven.
Feest was er tijdens de paasdagen op de '
Ross Revenge. Caroline vierde haar 20ste verjaardag en op de 319 werd de All
Time Top 500 uitgezonden. De 20-ste verjaardag van het station was voor Hans
Knot, Karel Gerbers,
CAROLINE
Tom de Munck en Jelle
Knot aanleiding om
de total,e Carolinegeschiedenis neer te
pennen. Dit boekwerk
"20 Jaar Caroline"
is nog altijd te koop
op de bekende adressen. 50 jaar geleden
was het deze maand
dat de geluidsband
werd uitgevonden. BASF leverde de eerste

20 JAAR ,

15.000 meter aan AEG. UITSMIJTER VAN DE
MAAND: Tijdens een drive-in show voor
het café van Maarten de Zwart in Amsterdam, op 30 april, vertelde Erik de Zwart
tegen mij dat hij ontslag had genomen
bij Veronica en voor de TROS zOU gaan
werken. Ik donderde bijna van het té
kleine po ium.

De eerste mei-viering werd door de
VARA op H3 gevierd met "Losprijs". Dit
o e spec i ale prog ramma van
12 tot 18 uur moest geld
in de la brengen voor
...._.....,.~~_~Amnesty International.
MAGJEWATVERWACHTEN Lu is teraa rs konden ge 1d
bieden voor uit te zenden items zoals:
Robert Long spreekt een EO landdag toe,
Ed Nijpels zingt de Internationale en de
VARA zal jinglepakketten van AVRO, TROS
en Veronica uitzenden. De AVRO-jingles
brachten niet genoeg geld op. Zeker omdat
Wibo vld Linde vanaf vandaag de 'boel bij
de AVRO ging aanvegen.
Eindelijk was het op
~
5 mei zover. Sky Channe 1 ~
kon worden bekeken op
'"
de kabelnetten van
.
Amsterdam, Den Haag, C H A N NEL
Wassenaar, Voorburg,
Delft, Maastricht, Gouda en Rhenen. Er
zouden nog velen volgen.
Hoe ging het nu verder met Laser?
Op 7 mei waren er weer testen te horen
op 558 kHz. en op 24 mei begon het station met geregelde uitzendingen. Deejays
als Rick Harris, David Lee Stone, Jessie
Brandon, Holly Michaels en Charl ie Wolfe
werden vertrouwde namen in menig huiskamer. Zeker bij Tom de Munck die Laser in
een artikel "Een aanwinst van jewelste"
noemde en dat het aantal minuten d~t
Caroline bij hem had aangestaan op de
vingers van één hand te tellen waren.
,
Dank zij Tom had

W
t\

~~:~~w~~~
~:/~!=
_ .. ________________ se r logo en enke-

~ ~ ~b- le foto's van het
schip en deejays. Erik de Zwart werd, na
ontslag te hebben genomen, door Veronicabaas Lex Harding op non-aktief gezet.
9

Peter Teekamp werd presentator van MONO ,
Jeroen van Ink e l nam z ij n andere ur e n
over en Decibel dee j ay John Ho l den werd
onder zijn eigen naam Adam Cu r ry de presentator van Countdown op tv. 17 Mei zagen
we Maat en Mulder in het Amsterdamse concertgebouw met Beatlepruiken lopen i.v.m.
de opvoering van de "Classical Beatles"
1 ive op H3. UITSMIJTER VAN DE MAAND:
Gerry HoTting wordt er bij de AVRO
ultgesmeten. Op 21 mei was zij voor het
laatst te horen als presentatrice van de
Arbeidsvitaminen. Maar die zal ze niet
meer nodig hebben.
,sc·
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Na 38 jaar trouwe dienst nam Jacques
van Kollenburg op 1 juni afscheid van de
omroep. Gerard van Dam bracht met enkele
vrienden een bezoek aan de MV Communica~
tor. Of het toeval is of niet, maar
sindsdien wordt er niemand meer toegelaten op het zendschip. Laser opende een
winkel waarin posters, T-shirts en videobanden tegen vette prijzen te koop werden
aangeboden. Eindelijk werd er door de
VARA een dame gevonden voor de dinsdagmorgen op H3: Leontine Pauka mocht het
enkele weken proberen, maar werd toch
door Willem van Beusekom door de zijdeur
afgevoerd. Hilversum 3
werd door de TROS plotseling "RADIO 3" genoemd en de deejays
van deze omroep speelden de zomermaanden in
Beekse Bergen, Efteling, Duinrell en andere pretparken. Kas van
lersel en Erik de Zwart
waren vliegende reporters. 19 Juni was
weer eens een dag zonder zeezenders.
Laser en Carol ine waren beiden uit de
lucht. Uitde lucht halen is de taak van
de RCD. Op 26 juni haalden de heren in
Amsterdam in één nacht het record van 3
zenders binnen 1 uur: Octaaf, Kontakt en
Juni stond vooral in het
Unique.
.
teken van het Europese
~oetbalka m pioenschappen in
Frankrijk. Van 12 t/m 27
/ëi7/dL jun i vo ~ ~den mil j oenen de
LE.r-7r wedstrijden op tv. Van de
totaal 15 gespeelde wed~
strijden bracht de NOS er 12 recht st reeks
op het scherm. De finale werd gewonnen
doo r Frankrijk die Spanje me t 2-0 ve r sloeg. Deze wed s tr i jd haa l de de hoogste
kijkdichtheid (40%). UITS MIJT ER VAN DE
,oe'
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MAA ND : I n een sj i ek Londen s res t au ran t
probeer de Burggra a f Altho r p , de 20 -jarig e
broe r va n Lady Dia na, bij wijze van g rap
deej ay Tony Blackburn va n z'n broek t e
beroven. De kranten schreven: "Hoe kan
zo'n leuke meid, zo'n kreng van een
broer hebben".

1 Juli bestond de Nationale Hitparade
· 10 jaar. Dat werd gevierd met Robert Paul
in vele gedaanten tijdens de feestuitzending op H3. Jammer dat Mr.G.B.J. Hi lterman (door een montagefout) 2x hetzelfde
verhaal afstak met een MaiTai in zijn
han~. Kid Jensen v7rrruild:
RadiO One voor Capltal RadIO
ll,
en Bart Peeters begon een
HITMR~DE
populaire Belg in Nederland
f"
te worden, dank zij optredens voor de
VARA-radio en tv-opnamen voor de NOS die
in oktober werden uitgezonden. Hi lversum
3 leek deze maand op een middelmatige
piraat door problemen met alle drie de
jinglemachines in de deejay tafel.
Veronica's Peter Adrichem ontmaskerde
Richard de Buck uit Vlissingen als zijn
"dubbelganger" in de negatieve zin van
het woord. Richard pronkte met de veren
~~__------7 van Peter. MusicBox was
op 11 jul i voor het eers t
met ee n testprogramma te
zien via het kabelnet van
-Rhenen. Een dag later kon
je voor het eerst · 16 uur
naar allerlei videocl ips kijken. Ik had
daar weinig tijd voor. Omdat het ook in
Hilversum vakantietijd was, mocht ik dit
jaar Tom Blomberg vervangen als producer
van de Avondspits en MONO. Voor Veronica
speurde ik ook nog even naar opnamen voor
"Het Veronica Avontuur". Tot 22 augustus
bivakkeerde ik in het Hilversumse en net
als Jeroen van Inkel in 1983, leerde ik
het be,drijf met al z'n "inns en outs "
goed kennen. Hopelijk komt ~~' ....~
die know-how nog eens van
pas ..... Het mooie weer
was te merken op Laser
en Caro1 ine .. Geze1l ige ...~......~......~~~....-...
prog ramma I s van Ho 11 y
Michaels. Tom Anderson,
Charl ie Wolfe, Dave
Ri chards en Dav i d Le e
Ston e. Op Lase r hoorden
we de eerste accapel l e- j i ngles en Pa u l

NATIONALE'·

Tom Blomberg en Ton van Draanen.
Dane was, volgens velen, té lang met vakantie. UITSMIJTER VAN DE MAAND: Meer de
DROOM van de maand. Radio Unique uit Amsterdam had een financiële overeenkomst
gesloten met Amerikaanse financiers.
Het commercië1e- en administratieve
beheer van de zender zou overgaan in Amerikaanse handen. "De RCD neemt regelmatig
onze zenders in ~eslag. Maar dank zij die
buitenlandse hulp~ kunnen we het lang volhouden", aldus een Unique-medewerker. De
RCD won téch, want Unique is niet meer
te horen. Alleen de QUE is te horen bij
Radio Monique vanaf de Ross Revenge.

Peter van Dam in de H3-Firato-studio.
heren, hier is dan weer ons gezell ige
avondje AVRO." Radio Unique verraste de
RCD met een giftige slang die niet echt
giftig bleek te zijn. Werd die betaald
door de Amerikaanse financiers?? Omdat
Frits Spits 2~ week met vakantie was,
mocht het komische duo "Tom en Ton" de
Vakantiespits maken. Dat Ton het zo nu en
dan té veel werd, bl ijkt wel uit bijgaande foto. Het gerucht uit de wandelgangen
dat Kas van lersel naar de AVRO zou gaan,
werd bewaarheid.
___
Sportl iefhebbers ' konden
~
hun 101 op van 28
...~
jul i tlm 13 augustus.
~
In de nachtelijke uren
_
werden de Olympische c·w, . ,_ ,, ·....
~
Zomerspelen 1984 in Los
Angeles gehouden. De NOS
zond ruim 184 uur van het
gebeuren uit. Op 25 augustus begon Caro1 ine, op veler verzoek, met het heruitzenden van de "A11 Time Top 500". Drie
dagen lang denderde nostalgie uit je radio. Dit keer doorspekt met oude jingles.
Volgens Hans Knot was het verrassend dat
Jay J ackson op 26 aug us tu sin "su pervo rml r
enkele uren presenteerde. 31 Augustus was
het 10 jaar geleden dat de zeezenders
verdwenen. Veronica vierde het op H3 met
een niet al te best lopende uitzending
vanaf de Firato'84

=
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Q5è9

verscheen. Het was een
leuk nummer met o.a.
de uitslag van de enquête
1984 en een interview van
Robert Brie1 met Ted Al1beury, voormal ig direkteur
van Radio 3-9-0. 0 ja, leuk
waren de Kanttekeningen
'.
/ / van JAc Zom over het vele
~ ~.z;p gebruik.van "JA'.' door de
~
mensen In het Hilversumse wereldje. Hans vld Togt: "Ja, dames en

fl

·Jjilta~

in Amsterdam. Aan
het verleden werd
er echter geen aandacht besteed. Tot 9 september werden er
veel programma's op radio en tv vanaf de
Firato uitgezonden. De ene rampzal ig, de
andere goed in elkaar gezet. Lopend over
de beurs kon je omroepmedewerkers op de
snabbe1toer zien. Erik de Zwart, Tom Mul11

der, Frank Kramer, Ron Brandstede r , Ad am
Curry, Jeroen van Inkel, Hans van der
Togt, Will Luikinga en Jack van Gelder.
Peter van Dam werd door onze fotograaf
betrapt tijdens een KRO-uitzending vanaf
de Firato. UITSMIJTER VAN DE MAAND: Op
25 augustus deed Jan Pelleboer voor het
laatst zijn weerpraatje voor de TROS op
tv. Wanneer is de laatste op de radio???
Radio MaIIique
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Bezuinigingen bij BUMA/Stemra hadden
tot gevolg dat Frits Spits geen dagstanden meer kan doorgeven van de Nationale
- :~...-::.
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Dat Kees Schilperoort freelancer is
worden. Je begrijpt
geworden na zijn vertrek bij de KRO was
het al: het nieuwe winterseizoen begon.
te merken. Zowel voor Veronica, VARA en
Op de radio bijna iedere dag een hitpaAll konden we hem als presentator horen~
rade en op tv bijna iedere dag een talkKarel vld Graaf nam op 17 september afshow. De AVRO-maandag werd verjongd met
scheid van de AVRo-radio.jjJeP.
Kas van Iersel, Romeo Altenberg en Robin
"Na 5 jaar om kwart voor
VIt
Albers. De KRO moest op woensdag plaat s
5 opstaan, hou i k het voor~
• ., ,_ maken voor VPRO en NOS en verhuisde naar
gezien". Vanaf oktober
de zondag en één van de beste programma's
mocht hij extra làat
.
ove r popmuz i ek "Pos te ril van Tom Mu 1de r
naar bed, want zijn
,
~
en Pieter Leen werd afgevoerd om plaats
praat,show wordt, VOlgen~S
. ~I
te maken voor de Nederlandstal ige Top 10
velen, wel erg laat
~~~
van Ad Roland. UITSMIJTER VAN DE MAAND:
ui tgezonden. I n Bi 11eigenlijk MISSER van' de maand.~
board lazen we dat Emperor Rosko naar
Carl Lewis, die op de 01ympi~
werk zocht. Als je wat had mocht je hem
sche Spelen 4x goud won, zou
~
bell~n (818) 992-1872. Hoef je nu niet
,
. .•
dan een
de grote trekpleIster
zIJn van méér
omroep
meer te doen, want hij snabbelt alweer in
de EO-jongerend~g in Utrecht.
Ierland en Luxemburg. Robert ten Brink
Helaas was hij door ziekte verhinderd.
kunnen we van~f 3 september ' zien als ~re
Toen zou in atlete Valarie Briscoe-Hooks
sentator van het NOS Jeugdjournaal naast
komen, maar die 1 iet het om onduidel ijke
Leonie Jansen. Op dezelfde dag was Kid
redenen afweten. Wat maakt het ook uit,
Jensen voor het eerst op Capital Radio
de Jaarbeurshallen waren gevuld met
te horen. Zijn eerste plaat was "Radio20.000 leden om hun geloof te betuigen.
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dus niet te zien in TopPop, Countdown,
Formule 1 enz. Op Laser waren de langverwachte commercials eindel ijk te horen
(of was dat al in oktober??) Vlaggen uit
en een bordje in het logo
want de NCRV bestond
op 15 november 60
rl jaar. Zeezenderfreaks
ArJ staken op 22 november
ook de vlag uit, nadat Hans Knot in Met
't oog op morgen had verteld
dat Radio Monique in december via de 319
meter zou gaan uitzenden .. Een gebeurten is dat het gesprek van de dag we(d op
de videodag van de heren Verbaan en Oltho f op 24 november in Amsterdam. Grote
verb roedering tussen
de omroepen op 26 november voo r de ak t ie
"1 voor Afr ik a" . Op
initiati ef va n AVRO's
Piet e r Var ekamp kon
je op H3 vanaf 7 uur
's morge ns en op Ned. 1
vanaf 2 uur 's middags
verslagen horen en zien van de diverse
aktiviteiten in het land . Op het eind
van de dag was er f 50.12.968,-- binnengekomen. UITSMIJTER VAN DE MAAND:
1 November verscheen Ad Roland te laat
op zijn werk. Hij kwam om tien over 11
binnen voor de Polderpopparade t omdat
hij zich had verslapen!

Een maand die ons nog vers in het geheugen ligt, dus daar hoeven we niet veel
over te schrijven. Een maand die in het
teken stond van de grote boetes die Eelco
Brinkman uitdeelde aan de omroepen voor
het maken van reklame. Boetes volgens 't
STER-tarief varie~rend van f780.000,- tot
f 60.000,-. 16 December begon Radio Moni que met uitzendingen. Gelukkig zonder
Vader Abraham en veel Hollandse produkties. Het format van het station is aardig, maar zou -wat mij betreft- wat
swingender kunnen. De Dai ly Mirror meldd e
dat Radio Essex ontzettend jalours was
op Laser 558 en dat men Paul Alexander
Rushling wilde insachakelen om de MV
Communicator binnen te slepen. En voor

de rest van de maand december moet je
"Zeezenders Nu" en het "Radio&TV Logboek'~
maar lezen. UITSMIJTER VAN DE MAAND:
Lex Harding op 21 december: "Straks na
6 uur Frits Spits en zijn hitgevoelige
hashhond." Niet wetend dat die net een
weekje met ~akantie was gestuurd. Woef!
,
Ton van Draanen.
LOKALE KABEL-TV IN BELGIE?
Midden 1984 werden twee firma's opgericht: 1. Onafhankelijke Televisie Vlaanderen (O.T.V.) door de V.U.M. (Groep
Standaard), Concentro (Belang van Limburg), Tijd (Fin. Econ. Tijd) en de financiële groepen Gevaert Photo producten
en Electrafina. 2. De Vlaamse Media
Maatschappij (V.M.M.) door alle overige
grote uitgeversmaatschappijen in Vlaanderen zoals : Dupuis, I.U.M., Per exma, De
Vl ij t , Ho ste, De Mo rgen enz.
Be i de f i rma ' s zoude n onderzoeken hoe
het BRT - monopo l ie o p de be s te manier ka n
wo r den doorb rok en. Doch de OTV opte er de
vanaf he t beg i n voor één commercieel tv station voor gans Vlaanderen, de VMM voor
regionale commercië l e tv op de kabel .
De firma's begonnen effectief te werken
op 1 oktober 1984. Ondertussen werd een
ontwerp-decreet opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap, dat het doorbreken van
het BRT-tv-monopol ie zou regelen, via
commerciële tv op de kabel, betaal-tv en
satelliet-tv . Ter goedkeuring werd het
ontwerp-dec r eet doorgestuurd naar de
Raad van State. Eind november kreeg de
Vlaamse Gemeenschap haar ontwerp-decreet
van de Raad van State teruggestuurd.
Het was zo goed als vol ledig afgekeurd!
Enerzijds bleek dat de Vlaamse Gemeenschap haar bevoegdheid te buiten was gegaan en anderzijds, dat het regelen van
regionale tv via de kabel én betaal-tv
en satell iet-tv niet kan worden geregeld
via één decreet.
Eveneens, eind november, werden de
dossiers met de standpunten van OTV en
VMM bekend gemaakt. De OTV bleef bij haar
standpunt dat er in Vlaanderen slechts
plaats is voor één commercieel tv-station
en zij eist het alleenrecht (monopol ie)
op voor tv-reklame. Dit betekent dus
geen tv-reklame op de BRT. Ook de VMM
kwam tot dit besluit dat er in Vlaanderen
slechts plaats is voor één commercieel
tv-station, omdat er te weinig reklamegelden zouden zijn om regionale commerciële tv op de kabel leefbaar te houden.
Samen kwamen ze tot het besluit dat een
dergel ijk station ten vroegste aktief kan
worden in 1986. Het hangt nu dus van de
regering af , en in 1985 zijn er verkiezingen, of de OTV en VMM spoedig concrete
13

zaken kunnen uitwerken voor het opstarten
van een commercieel tv - station .
Voorlopig is het enige conc rete dat
men bereikt heeft, dat zo goed als geen
enkele uitgeve r smaa tsc happi j wi l meewerken aan ee n
project om op het 2d e BRT
net ee n t wee de ni euws di e ns t te starten in sa me nwerkin g me t d ie uitge veriJen e n het persagen t schap Be lga . Reklame op
radio en tv dient goed ge keurd te wo rd en
door de r egering . Wanneer d it nu wette1 ijk ge reg eld wordt en er komt een commer ci eel t v-station voo r Vlaanderen e n
d ie krijgt he t monopol i e op tv - rekla~e t
da n kr i j gen we in België het eigenaard i ge
ver s ch i jnsel dat in Vl aanderen een p r ivé
s ta t io n r e k lame zal voe r en en in Wallon i ë de offic i ële en openbare RTBF .
In Wal l on i ë heeft men immers ge en
inter e sse om e e n comme rc iee l tv- sta t ion
op te ri c hten omd at men a l concurrentie
prob leme n genoeg heeft me t RT L.
Patriek Be kaert.

OND ERSCH EIDING VOO R VOICE DENE MARKE N.
De Vo ic e hee ft namens de week - en
dagb l adpers in Kopenhagen een on de r sche i ding gek reg en wegens het goede radi owerk
op l okaal gebi ed. De pr ij s was 10 . 000Dkr
hoog. All Ben het blad Channel 2 Maga z ine
stemde tegen.
ENGELAND IN HET KOR ~
Er zIJn weer en ige wijzig ing e n t e
melden rond de (c ommerciële) lokale ra dio in Engeland . Eerder meldden we dat
Centre Radio faill iet was gegaan. De
1 icentie is ove r genomen doo r een ni euwe
interesseng roep die nu ope ree rt onde r de
naam Leicester Sound. Het zend t uit op
de 1260 kH z en werkt na uw same n met Ra dio Trent. Pe nnine Radio heeft nu twe e
uitzendgeb ieden. Na ast Brad f ord ( 1270
kHz ) is per 1 ja nua ri een s t a t ion met
eigen programme ring voo r Hudde rs fi e l d
en Hal ifex van start gegaan. Rad io Mercury is een stat ion in Cr owley d ie onlangs haar eerste ge luiden 1 iet horen
via 1521 kHz en v ia 103.6 Mhz FM . Te ve ns
is Hereward Radi o nu oo k aktie f geword en
in Northampton op 1557 kHz en FM 102 . 8
Mhz . Ook hier e en gescheiden prog ra mmering ten opzic ht e van Hereward radio
in Peterborough .
VEEL GELD IN ZUID AFRIKA (RSA) .
De Zuidafrikaanse regering geeft per
jaar $10,5 miljoen uit voor de World
Service van RSA. Dit vindt men noodzake14

1 ijk om te kunnen protesteren op uitgebreide schaal via RSA tegen de vele an ti propaganda over de apar t heidspol iti ek
i n het land. Dat men populair is bij RSA
b l ijk t uit de jaarlij kse post, gemi dde ld
120 . 000 brieve n.
NIEUW KORTE GOL F STAT ION FLEVO.
He t doo r ons rui m besc hreven nieuwe
proj ekt van de Were1domroe p in de Fl evo pol de r, is b i j na vol t ooid . 1 maa r t a.s.
zal het sta t ion officieel worden geopend.
NIEUW PR OGRA MMA VOIC E OF AMERICA .
The Voic e of Amer ica hee f t si nds
kort een nieuw prog ra mma onde r de tite l
ITalk to America ' . He t is e en zg n. pho ne inn pro gr amma en het wordt iedere eer ste
zon da g van de ma and uitgezonden tussen
17 . 10 en 18 uur UTC. Gasthee r is La r ry
Ki ng , in Amerika be ke nd van zijn lande 1 i jke ABC TV t a l k s how. Vel e interess ant e onderwerpen wo r den tel kens behand eld .
ME ER STEREO IN ZWITSE RLAND .
Jaren la ng is ged ac ht dat vanwege de
topografisc he omsta ndig hed en he t in Zwi t serland t ota a l onrno gel ijk wa s om s te reo prog ramma i s te ont van gen. Toen Ra dio 24,
Rad io City en andere stations bewezen dat
de mogel ijkhed en er we l war en wer d de s ti j ds he t 2e rad ione t meteen i n stereo op gesta r t. Nu za l in de periode 1985/86 het
ee rst e staa t sne t (DRS1 ) wo rd en omgebouwd
voo r stereoui t zend i ngen .
PRE STA L ERG SUCCESVOL IN ENGE LA ND.
In Eng e la nd is het Pre stal v iewdata
sys t eem zeer succ esvo l en momen t eel heef t
men r ui m 45 . 00 0 a bonn e e s, di e voorzie n
worden van ni euws , weer e n and e re info .
Bi nnen ko rt komt e r een u i tb r eiding b ij
wan t Wa vel ink is ee n o r gani sat ie d ie
overweegt om info rondom kortegol f e n
midde ngo lf ra dio te ga an toe leveren aan
Prestal . Voo r mee r i nfor matie kun je je
wend en tot Godfrey Hall , Wavel ink, 15
Heath Rise, Brom le y Ken t BR2 7PB Enge l and.
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SRI IN DIKKE PROBLE~1EN ROND ANT ENNE PARK.
De Sc hwe izer Ra d i o Internat ional , de
Zwitserse ko r te golf (wereld) dienst z it
in gro t e problemen. Men beschikt over de
meest moder ne studioa pparatuur en zender s,
maa r heef t grote problemen met haar an t en nepark. Vooral heeft men moeil ijkheden
met het zenderpark en de daarbij behore nde antenne is Schwarzenburg, waar 1 iefst
74% van de programmals va n SRI worden
ui t gezonden . De zenders, daar momenteel
f unktionerend, zijn zeer oude beestjes di e
ve r vangbaar zijn maa r niet mogen worden
vervangen vanwege allerlei protesten van
mil ieuorganisaties. Vooral vanwege de

grootte van het nieuwe antennepark is
protest aangetekend. Vele vogels zouden
door de elektriciteitsspanning omkomen.
Ook het zoeken naar andere zendlokaties
heeft men opgegeven daar niets geschikt
is te vinden. Men ziet bij de direktie
van SRI de eerste jaren geen oplossing
voor de vele problemen. Tot dan bI ijft
men via de oude zenders uitstralen en is
men gelukkig nog in Europa redel ijk te
ontvangen:3985,6165 en 9535 kHz. Het adres
van SRI: Giacomettistrasse 1, CH 3000
Bern 15 Switserland. Paul Hansen.

Eindel ijk weer eens wat meer nieuws
dan gewoonl ijk uit ons Belgenland. Hoewel het alweer een tijd geleden is, beginnen we toch bij 28 november. Op die
dag werd er gestaakt bij de BRT uit protest tegen de voor het jaar 1985 opgelegde bezuinigingen van
271 miljoen Bfr door
de Vlaamse deelregering. De vakbonden
nemen het niet langer dat de nationale
omroepen steeds minder
krijgen, terwijl de
opbrengsten van de radio en televisiebelastingen jaarl ijks toenemen.
Ook de BRT direktie heeft
al haar nood geklaagd bij
de deelregering met de verwittiging dat

men afdel ingen zal moeten afstoten die
niet per wet verpl icht zijn voor de omroep, zoals schooltelevisie, der werelduitzendingen en diverse orkesten en festivals ... Op de radio was een
BRT vervang i ngsprogramma te horen,
terwijl de televisie niet door
deze aktie werd geraakt +++
Armand Pien, Europa's populairste weerman, zal vanaf 1 januari niet meer te horen zijn op
BRT-radio en slechts twee i.p.v. driemaal te zien zijn op de televisie, dit
in voorbereiding tot zijn pensionering
+++ Het kab e 1 dek ree t van dek uIt u urm i nister Poma dat de verspreiding van programma 's 0 ver het ka bel net ene r zij d s) end e.
oprichting van privé kabelomroepen anderzijds wil reglementeren, is gekraakt door
de Raad van State, het hoogste gezagorgaan in België. Er waren tal van juridische bezwaren en men oordeelde dat tal
van punten in strijd waren met de Europese verdragen inzake de vrije meningsuiting. Op het kabinet van minister Poma
werd mee gedeeld dat men al een nieuw
dekreet aan het uitwerken was, rekening
houdende met de bezwaren van de Raad van
State +++ Leden van de BOB (Belgische
Opsporings Brigade) en de RTT-inspektiedienste r hebben de Vrije Radio E.U.R.
(European University Radio) in beslag genomen. De masten werden verzegeld en de
zender en studioapparatuur werden meegenomen. EUR, zoals de naam het reeds laat
vermoeden, had voornamel ijk een internationaal karakter en zond in diverse Euro-
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FRC kleurenposter van Radio Carol ine/Radio Monique schip, 45x65cm, kost 15 gld.

I
I

"Carol ine 319 into the 80's"-boek. Het Carol ine foto/story boek geschreven door
Andy Archer met zeer veel exclusieve foto's. Kost slechts 20 gulden.

I

gemaakt aan boord van de Ross Revenge met bemanning, deejays, zenders, studio's
etc. etc. Set van 10 kleurenfoto's van de Ross Revenge kost slechts 20 gulden.

"Happy Birthday Caroline"-boek. In het engels geschreven door pirate fan nr 1
"Buster". Hij vertelt het 20 jaar jonge Carol ine verhaal en vult het aan met
exclusieve foto's. Dit zéér goede boek kost slechts 20 gulden.

I

"Pirate Radio Them and Now"-boek van ex-pirate deejay Stuart Henry. Dit in het
engels geschreven offshore radio boek beschrijft op zeer goede wijze het offshore radio pirate tijdperk van Radio Mercur in 1958 tot Carol ine en Laser in
1984. Met zeer veel goede foto's een "must" voor de fans. Slechts 25 gulden.
"Last of the · Pirates"-boek in het engels geschreven door Bob Noakes die vertelt
over het leven aan boord van de MV Mi Amigo in de jaren '70 aan land, studio's
en het Carol ine house. Het kost slechts 40 gulden.

I

"The Lid of Laser"-boek. Paul Alexander Rusling vertelt over de bouw in Amerika
van de MV Communicator en de start van Laser. Kost slechts 35 gulden.

I
I
I
I

Bestellingen aan: FREE RADIO CAMPAIGN-HOLLAND. Postgiro 1074529, Postbus 17460,
L2~c~n ~,~I~(V,::,d:,:,:~RC-lijS~an2_ _ _ --I
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pese talen uit, voornamelijk naar het
rechtsgebouw opdagen. Het gaat om handeAntwerpse havengebied +++ Ook Radio Relax
laars afkomstig uit Oostkamp, Zomergem,
van Tervuren nabij Brussel is uit de
Tornhout, Tielt en Ledegem. Ook aanwezig
ether. Hier echter staken de natuurkrachwas Danny Vuylsteke, die wordt verweten,
ten een handje toe: de stormwind van 26
in opdracht van Sylvain Tack, reklame te
november zorgde er voor dat de zendmast
hebben geronseld voor de zeezender. Voor
werd omgeblazen. Oe schade: 200.000 Bfr.
dit feit heeft hij reeds een boete mogen
+++ Diezelfde stormwind heeft, tijdens
betalen van 1 miljoen frank, afkomstig
een rechtstreekse televisieuitzending
van de dienst der direkte belastingen,
van Noel Edmond's late late breakfastop niet aangegeven inkomsten. Hij hekelde
show op BBCl ervoor gezorgd dat het dak
dan ook het feit dat de Belgische staat
van de opnamelokatie, van waaruit men
eerst belastingen heft op inkomens, die
een reportage aan het verzorgen was, opmen daarna als illegaal gaat bestempelen
gelicht werd en weggeblazen. Dit tot groen men via het gerecht gaat vervolgen.
te hilariteit van het studiopubliek in
Diverse advocaten streven na op de verLonden. BBC-chef Michael Grade zal voorjaring van de feiten, die inderdaad nataan nadenken vooraleer hij nog eens
kend is +++ Canal Plus, de nieuw gelanceerde tv-zender in Frankrijk, heeft bekritiek zal leveren over de weermannen
slag laten leggen op het decembernummer
van zijn station. Na een spreekbeurt in
Cardiff zei hij, na een verblijf in de VS, van de electronicatijdschriften Haut Parleur en Basse Tension, omdat hierin schedat er op de BBC nog maar weinig was veranderd vergeleken bij de VS. "De weermals waren opgenomen voor de bouw van de
mannen van de BBC zien er nog altijd uit
'unscramblers ' nodig om het programma van
alsof ze hun haar niet wassen, terwijl
Canal Plus te kunnen ontvangen. Met de
de Ame ri kaanse wee rmannen dage I ij ks een
publikatie van het elektrische schema van
de unscramblers zette men de deur open
gespecial iseerde shampoo gebruiken".
voor de massaproduktie van il legale toesWaarop de weermannen van de BBC hun baas
lieten weten dat hun Amerikaanse kol letellen, aldus de argumentatie. Feit is
ga's 30 miljoen frank per jaar verdienen
dat er nu al illegale adaptors op de
en zij maar een klein mi ljoen, plus 600
markt zijn te verkrijgen. Niet goedkoop,
frank per tv-optreden. Een weerman specimaar toch altijd een stuk goedkoper dan
fieerde overigens dat hij dagel ijks zijn
een abonnement op Canal Plus. Voor de
haar wast met baby-shampoo +++ Nog een
uitgevers van Haut Parleur en Basse Tentraditie die binnenkort verloren zal zijn: sion is het dan ook maar een kwestie van
de BBC heeft besloten om vanaf februari
tijd voordat dit abonnementensysteem van
geen miss-verkiezingen meer uit te zenCanal Plus als een kaartenhuis in elkaar
den, omdat "dergel ijke verkiezingen niet
stort. Zij gaan er van uit dat al de
meer van deze tijd en op het weerzinwekFranse zenders vrij door al de burgens
kende af zijn". De BBC zal nog wel de
moeten worden kunnen ontvangen +++ In
miss-verkiezingen in januari gaan uitzenFinland bI ijft, de krant de meest populaiden, maar daarna is het voorgoed gedaan
re nieuwsbron: 95% van de Finnen tussen
+++ Er is nog maar eens een Belgische
15 en 74 jaar leest dagel ijks de krant.
straaljager tegen een zendmast gevlogen.
Slechts 79% kijkt dageDitmaal nabij Freiburg in het Zwarte Woud.
I ijks naar de televisie
Welke zendmast het precies was, stond er
en 62% luistert naar de
in de krant niet bij, wel dat het een
radio. De gewestel ijke
radiomast betrof. Drie jaár geleden haalprogrammals kunnen maar
de een andere straaljager van de Belgiop 29% van de Finnen rekesche luchtmacht de tv-mast van RTL te
nen, terwijl de lokale zenOudelange neer, wat een schade-eis van
ders maar 18% van potentiële
1,04 miljoen frank opleverde. Overigens
luisteraars bereiken +++ Het
heeft RTL zijn geld nog steeds niet ontBe I g i sche bed rij f BARCO konvangen, omdat de Luxemburgse regering,
digt een nieuwigheid aan voor
die volgens NATO-bepal ingen een kwart
de audio-visuele markt: een stereo-tvvan deze som moet betalen, weigert haar
ontvanger met ingebouwde FM-radio. Niet
deel op tafel te leggen +++ Vijf jaar na
eens zo gek wanneer je bedenkt dat radio
de feiten moeten 30 handelaren op het been tv-programmals op de k~belnetten zich
tiChtenbankje plaats
op één en dezelfde kabel bevinden en een
~ .
•
nemen wegens het
. enkele aansluiting op het kabelnet vol~
uitzenden van reklame
staat voor de beide signalen. Zowel de
op de inmiddels vergatv-monitor als de FM-module kunnen vanaf
ne vrije radio Mi Amigo.
afstand worden bestuurd en het · geheel is
Slechts 17 onder hen kwamen in het gevoorzien van een hele reeks aansluitings -

~
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in zIJn bol. Hij voelt zich op de woeil imogel ijkheden voor audio-apparatuu~,
ge Noordzee als cowboy op een stier en
v ideorecorders, huiscomputers en der gewil graag de o pvolger worden van Dick
1 i jke +++ En ook de compact-discspe l ers
Clark in The American Ba ndstand. Om 10
wo rde n steeds meer geminiatur i seerd.
voo r 10 is een ze kere Ro be rt u i t den
Son y he e ft op de HiFi-beurs in Jap a n een
Ha ag t e horen op Ca rol ine en ve rs chi jnt
compac t-C D voorgesteld me t de a f me ti ngen
127x37x 133 mm en e en gewi ch t va n 590 gram . later op de dag ook Ad Roberts in het
programma. Om 10 uur 15 is voor de eers Nu moet j eweten dat een CD-plaat maar
te maal een reklame te horen voor de TROS.
120 mm d ia meter heeft ! Voor ko ndigde men
De spot wordt al leen via de weekendproeen CD- t oestel aan da t niet alleen weergrammering gedraaid . Susan Charles
geeft maa r dat ook kan opnemen net als
i s van boord gegaan. Op 2 DECEMBER ziet
bij de gewone band of cassette . De J apde Caroline zondagprogrammering er als
panners beloofden dat deze toestellen
over 5 jaar van de band zouden lopen. +++ volgt uit: 6-9 Keith King, 9-12 John
+++De groeten++Jean Claude Tackaert++++++
Lewis, 12-15 Dave Richards, 15-18 Andy
Jo hnson, 18- 22 Stuart Vincent~ 22-2 Tom
Ande rson, waarna andermaal een closedown.
Op Sky Channel zagen we vandaag een uit ste kend gastoptreden va n Emperor Ro s ko,
Een iets langere pe r iode als normaal
voorma l i g Carol ine deejay. Hij i s t ege nhebben we te ove rbr uggen i n deze aflever woordig ondermee r te beluisteren op raing van INu l . We beginnen dan ma ar snel
dio Nova in Dubl in en vanaf 15 december
op 26 NOVEMBER toen we IS avonds mochten
a.s. op Radio Luxembourg. Op de Duiste
konstateren dat Carol ine eerder uit de
televisie vandaag de laatste aflevering
lucht ging. De volgende dag, 27 NOVEMBER
over het zgn. zeezenderprojekt POGO voor
kwam men om 10 minuten na 7 uur terug
de Noord Duitse kust. Een amateuristisch
waarbij John Lewis vertelde dat men onlachertje!!!!.Tenslotte dient gemeld te
derhoud werkzaamheden had verricht. Om
worden dat Johan Visser vertelde over
6 uur die avond vetrok men weer. Zonder
Moniquels plannen via de Grote Verwarverdere mededel ing kwam men 28 NOVEMBER
ring . Op 3 DECEMBER werd in TROS aktua
om 7 minuten na 8 uur retour. Reden ons
op Hil ve rs um 1 nog gepraat met Fred
bekend is da t de tender die nieuwe 01 ieBolland , d ie van vrienden enige inforvoorraad aan boor d moest brengen niet kon
mat ie ha d gekregen over Monique.
uitvaren. Op Laser ging David Lee Stone
Laser hee ft ee n onde r zoek laten doen naar
door tot 9 uur in de avond , waarna Charde lui sterdic hthei d in Engeland en het
1 ie Wolfe een ex t ra uurtje meepikte. Re resulta at i s dat men tot de top 3 behoort
den is het definitieve vertrek van Jessie
aldus de woorden van direkteur Lindau.
Brandon. Volgens de London Evening StanEchter de juiste cijfers worden niet vrij
dard is de registratie door Panama ingegeven. Hij zegt in zijn schrijven wel
getrokken van · de Ross Revenge en wel omdat er grote adverteerders in januari
dat de mast te hoog zou zijn. We hebben
op het station zullen komen en dat er
dit even gechequed en het bericht b1 ijkt
zeker geen 2e zender zal worden gebruikt
onjuist te zijn. Zal wel we~r een streek
voor een ander station op de MV Communivan Ryan zijn. 29 NOVEMBER was het de
cator. Vandaag werd er ook getenderd
gehele dag stil op Carol ine. Begin sepbij Carol ine. Andy Johnson is verdwenen
tember bl ijktPau1 Alexander Rushl ing
en nieuw is de nieuwslezeres Marty Wright
een brief geschreven te , hebben aan WRLI
afkomstig uit Austral ië. Om half 12 in
waarin hij zich aanmeld als technicus.
de ochtend verdwijnt Laser uit de lucht
Hij schrijft ondermeer dat zijn pub te
om om 20 over drie terug te keren. Daarkoop staat. Een paar wekën later brandde
na twee platen en weer uit de lucht en
de pub af .......... .
zo gaat het telkens door. Bleek dat men
Op 1 DECEMBER is Caandermaal bezig was met het spannen van
roline terug op een
de antennedraden. De geruchten als zoulager vermogen dan
den vandaag de gedagvaarden van Laser
gewend. Programmevoor de rechter moeten verschijnen zijn
ring ' als volgt: 6-9
onjuist. Het uiteindel ijke proces, zo
Andy Johnson, 9-12
leert onze informatie bij de desbetrefJohn Lewis, 12 - 15
fende officier van Justitie zal plaats
Ke ith King, 15-18
vinden op 23 mei 1975. Dinsdag 4 DECEMDave Rich ards, 18- 22
BER b leek Bruce Perry de opengevallen
Tom Ander son , 22-2
plaa t s van Andy Johnson op Carol ine te
Ande rmaal Davi d Richards en van 2-6 Stua rt hebb en ingenomen . Hi j zat van 10 uur in
Vincent. Op Laser heeft Tony Rivers he t
de a von d tot 2 uu r in de nacht. Bl ijkt
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dat Brian Allen ook al een dag of vie~
van boord is. We horen hem tenminste
niet meer.Een woordvoerder van de TROS
meldde ons dat er een kontrakt ten beA.drage van f 11.000,-~was afgesloten met
Laser voor het draaien van de TROS spots.
Ze z u I I ene e r da ag s we I te ho ren zij n . I n
Bussinessweek staat een artikel waarin
Laser enorm wordt opgehemeld en waarin
de reklamebedrijven zeer te spreken zijn.
5 DECEMBER: Er is slechts één melding deze dag, ma~r wel een 'stuitende': Bruce
Perry neemt om 2 uur in de nacht afscheid en zegt "This is Caroline International, transmitting from te MV Communicator". 7 DECEMBER is de grote dag
voor de winnaars van de Kontiki prijsvraag. Om 3 uur wordt de eerste naam be kend gemaakt en men moet binnen twee uur
bellen met het kantoor in New Vork om
als echte prijswinnaar te worden bestempeld. Om 8 uur in de avond zijn de vier
namen bekend eh bl ijkèn 3 winnaars uit
Engeland te komen en een winnares uit
Nederland n.l. Saskia El isabeth van der
Laan u i tOss, oud 27 jaar. In het n ieuwe Veronicablad wordt twee keer melding
gemaakt in diverse berichtjes over de
komst van Monique. Het boek: 25 jaar
Veronica van Peter de Vries is nu leverbaar in de winkel voor bijna f 20,-Binnènkort een recensie. London Timeout
is een tijdschrift inzake de amusementswereld in Engeland en wordt nu gebruikt

TROS

op Laser voor de concertagenda. Kapitein
Tim van de Communicator is jarig en iedereen is rond 11 u~r in de avond al
aardig in de 01 ie. Een nieuwe commercial
voor Boose geluidsboxen doet zijn intrede op Laser en de daarop volgende dagen
horen we diverse, uitstekende, spots van
deze firma. Op 8 DECEMBER wordt de programmering van Carol ine andermaal gewijzigd en ziet er als volgt uit: 6-9
Keith King, 9-12 Marty Wright met haar
eerste show, 12-15 Dave Richards, 15-18
Stuart Vincent, 18-22 Tom Anderson en
22 -24 Bruce Pe r ry waa rna men u i t de
lucht gaat voor onde rhoud . Op zondag is
men (9 DECEMBER) om 8.4 5 t erug me t non
stop muziek en om 9.15 start Marty Wr igh t
haar 2e programma. Reden:de tweede zender is weer akti e f gemaakt en zit dus
nu ook in de ethe r (576). John Lewis pre senteerde tussen 3 en 6 de Top tracks.
Vanuit Engeland hoorden we dat de laatste
financiële injectie heeft gekregen en
dat binnenkort wordt bekeken of men door
gaat of niet. Een gerucht dat nergens op
slaat natuurl ijk. De LP voor de winnaars
van de Communicator Club is deze dag veranderdvan Bronski Beat in Bad additute
van Meatloaf. Op Veronica nieuwsradio
werd bekend gemaakt dat iedere zondag
tussen 10 en 14 uur (engelse tijd) in de
toekomst Casey Kasem te beluisteren zal
zijn op Laser. Om half 7 horen we in de
avond een spot: Zon~ag gebeu~thet op de
319. Diezelfde avond wordt bekend dat a.s.

De studio van Radio Monique aan bciord Van de Ross Revenge die gebouwd werd in de
produktiestudio van Radio Caroline. " (foto: Jan Parent).
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zaterdag om 12 uur Carol ine alleen nog
maar gedu rende de daguren (5-20) te beluisteren zal zijn op 576. De overige
uren op beide frequenties. Vanaf zaterdag 12 uur non stop muziek van Monique
op 319, gevolgd door de officiële opening
op zon dag om 12 uur. De studio wordt momenteel gebouwd in de voormal ige produktiestudio van Carol ine. Deejays aan boord
zijn nu: Ad Roberts en Frits de Koning
en nog een derde, niet bij name te noemen persoon. Ze zijn erg druk met de voorbereidingen om alles op tijd klaar te
krijgen.Op Laser valt halverwege het programma van Wo1fe David Channey in daar
Char1 ie koorts had. David is du s terug
aan boord en komt David Lee Stone vervangen, die met shoreleave is. Bekend wordt
.
ons op zaterdag dat Chrispian St. John en
Peter Quinn spoedig aan boord zullen terugkeren van de Ross Revenge om het programmabe1eid over de dagprogrammering te
gaan bewaken (POP). I n de avohd en nachturen schijnt Tom Anderson nu de verantwoordel ijke man te zijn en zal er al leen
nog heavy music worden gedraaid. Dit vanaf a.s. zaterdag. 10 DECEMBER is David
Channey ook weer overdag te horen en zijn
er (UNIEK in de zeezendergeschiedenis)
telefoongesprekken met de winnaars van de
Kontikki kontest. Jonathan Marks van de
Wereldomroep vertelde ons bewijzen te hebben dat er echt een schip is voor WRLI
en dat het station zeker spoedig in de
lucht zal komen .
11 DECEMBER ging Caro1 ine om 10 uur uit
de lucht om om 3 uur terug te komen. Men
had geprobeerd een nieuw ond erdeel in de
mast te plaatsen, hetgeen mislukt was.
Mededel ingen omtrent de op handen zijnde
komst van Monique worden niet meer gehoord via 319. 12 DECEMBER werd andermaal
een nieuwe LP voor de Laserclubwinnaars
gekozen en wel die van Culture Club. Op
13 DECEMBER hoorden we voor het eerst de
jingle 'Laser, your hot station for Holland and Belgium ' . Zal men gaan inspelen
op Monique? In het nachtprogramma van
Bruce Perry op Carol ine loopt het regelmatig uit de hand. Vannacht na zowat
iedere plaat een uitgebreid gesprek, zo·
lang je daar nog van kan sprekèn, met
Dave Richards. Of de drank of de------ speelde een rol. 14 DECEMBER De terug keer
van Jay Jackson, dit maal als deejay in
de uren tussen 9 en 12 . . th zijn programma had hij het ondermeei over het toekomstige 519 projekt (521 meter-576 kHz)
en vertelde over het doelgebied, nl.
Kent t Essex en Suffolk inclusief Londen.
Op 15 december was Carol Îne Opeens verdwenen van de 319 om ruImte te maken voor
de non stop testuitzen dingen van Monique .

Een spot ~an Jay Jackson met als inhoud:
Radio Carol ine can now be heard on 576
kHz or 519 meters during the day and also on 319 meters during the night ' , was
regelmatig te horen in de testuitzending.
Hoe langer de dag duurde hoe meer info
er los kwam van de Monique deejays inzake de start om 12 uur de volgende dag.
Om 12.29 ging men uit de lucht op de
zaterdagmiddag met de mededel ing dat men
om 1 uur zou terug zijn, hetgeen iets
eerder gebeurde. Wel leuk dat voor het
eerst sinds de tijd van Delmare, Caro1ine en Radio Mi Amigo 272 er weer drie
zeezenders zijn te beluisteren in West Europa. In de middag keek ik zoals altijd op zaterdagmiddag naar Music Box
op Sky Channel en tot mijn verbazing zag
ik opeens de Ross Revenge voorbij gaan
in een videoclip. Let op die cl ip:lch
will dich Essen van de groep Ledemacher.
Op Laser een 558 jingle in het Nederlands
met verder uitgebreide tekst. Uitstekend!
Verder meer info rond een nieuw rei saanbod van Laser en Kontiki. Een skiavontuur in Oostenrijk. Duide1 ijk dat we er
steeds hebben naast gezeten. Kontiki is
wel een drankje, maar niet de firma die
adverteert op Laser. Het betreft hier
een internationaal reisbureau met een
vestiging in London. Een ander leuk voorval wil ik je niet onthouden: Ik zei
tegen mijn vrouw dat we maar eens moesten luisteren naar Laser i.p.v. de testuitzendingen. Gevolg 16.40 naar de 558.
Channey kondigde aan dat er weer een
nieuw nummer zou worden genoemd na de
plaat van de Doors. Hierop zei ik dat
er maar weinig leden in Nederland vernoemd werden. Prompt na de plaat: mijn
eigen nummer. Toevalligheid dus! En dan
de dag in de historie van de zeezenders
in de 80'er jaren. Een nieuw geluid voor
de Benelux, genaamd Radio Monique. In de
vroege ochtend werd gestart met anderma q 1 non stop muziek en de mededeling
dat om 12 uur zou worden gestart. Om 8
uur hoorden we de radio gemeente Bloemendaal; voorheen van ds. Toornvl iet. Ge
nieuwe voorganger heet ds. van Gendt en
is iedere zondag tussen 8 en 9 uur te
horen. Om 12 uur volgde het openingsuur dat werd verzorgd door Ad Roberts. ' ;
Ad was er niet bij of knoertzenuwachtig
want er ging nogal wat fout in het eerste uur. Maar daar sc~rijft Wendale wel
weer over in , FRM. Laten we er zelf maar
eens gaan zitten!!! Het eerste nieuws
kwam om half 1, voorafgegaan met verkeersinformatie. Om 1 uur de piepjes,
andermaal voorafgegaan, dit maal uitgebreid; door het nieuws. De daarop volgende uren werden gepresenteerd door: Frits
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de Koning, Maarten de Jong, het
team, Rob Hardholt, Ad Roberts
Frits de Koning en Maarten
de Jong. De eerste commercial was om 9 over half 3
te horen: de TROS-ledenwerfspot door Ferry Maat.
In het uur van het team
(3-4) was een aardige documentaire te horen over het
zendschip, die voortreffelijk in
elkaar zat. In het tweede uur van
Ad Roberts was er een link-up met
Ton Lathouwers in de Grote Verwarring
op H2. Andermaal kon Ton het niet laten
om te vragen of er nog wel toekomst voor
een zeezender is. Aad Kosto van de PvdA
vertelde dat hij vragen zou stellen aan
de minister van Justitie om zo snel mogeI ijk te laten ingrijpen tegen Monique.
Hoe vaak hebben we dat nu al niet gehoord
mijnheer Kosto. Het is gewoon niet tegen
te houden. Als je wil schrijven naar
Radio Monique, hier is het adres: Apartado 146, Playa de Aro, Provincie Gerona
in Spanje. Op het ANP-nieuws en het NOS
Journaal was er niets te horen of te
zien omtrent de komst van Monique.
De volgende dag, 17 DECEMBER, alleen een
art i keI i n De Tel eg r a af: E i ndel ijk, na de
inbeslagname van Paradijs, voor het eerst
weer een artikel. over de zeezenders in
De Telegraaf. Het zat wél vol fouten.
Zo zou Nederland aan het eind van de
zeventiger jaren het Verdrag van Straatsburg hebben ondertekend (was 1965), zou
het ·zendschip Ross RevAnge heten en is
Caroline sinds enkele maanden in de lucht.
Het Algemeen Dagblad kwam de daarop volgende dag met een artikel. In de vroege
ochtend ofwel nachturen was via de 319
een kerstinn programma te horen van Caroline, waarbij drank en gasten van Monique aanwezig waren om het optuigen van
de Kerstboom te vieren. Opperstalmeester
wa s Br uc e Pe r ry .
Ri c k Har ris i sin mi d deIs teruggekeerd op Laser en de programmering is als volgt: 5-9 Rick Harris,
9-1 Holly Michaels, 1-5 Tony Rivers, 5-9
David Channey (vandaag om 6 uur al vervangen door the Seawolfe wegens ziekte)
~n van 9-1 Charlie Wolfe. Twee nieuwe
reklames gehoord op 558: Tros Kompas en
Verbaten floppy di sc (voor computers). · In
TROS aktua was op de vroege maandagmorgen andermaal een interview met Kosto te
horen waarin hij zei dezelfde dag nog
vragen te stellen in de Tweede Kamer inzake de komst van Monique en eventueel te
nemen maatregelen. We sluiten dit overzicht af met een verhaal wat stond afgedrukt in the Daily mail van vandaag, inzake de populariteit van Laser en de haat20

gevoelens ~ij sommige mensen.
Zoals misschien bekend bestaat er bij
enige ILR stations angst voor broodwinning vanwege de populariteit van Laser.
Zo staan Invicta Sound en Essex Radio
er financieel zeer slecht voor. Adverteerders zijn heel moeilijk of geheel
niet te krijgen vanwege een te klein luisterpubl iek. Het merendeel van de potentiële luisteraars heeft namel ijk de weg
naar de 558 gevonden. Gevolg lange artikelen in de lokale pers. Eén van de
tegenstanders van Laser is Eddy Blackwell,
direkteur van Essex en vroeger zelf in
de zeezenderwereld aktief. Laser is via
via aan een bandopname gekomen. Op deze
opname is de registratie weergegeven van
een gesprek die zou zijn gegaan
tussen Blackwell en Paul Alexander RusnI ing. Er wordt ondermeer voorgesteld om
een aantal personen in te huren die vitale onderdelen zouden moeten stelen aan
boord van de Communicator, het anker zouden moeten kapen en zelfs het schip binnen territoriale wateren zouden moeten
slepen. Gevolg zou dan kunnen zijn dat
de Communicator door de autoriteiten naar
een haven gesleept zou kunnen worden om
beslagname te regelen. De concurrent zou
op deze manier uitgeschakeld kunnen worden. Al Ie personen, die aan de piraterij
zouden meedoen, zouden minimaal f500,-krijgen uitbetaald. Beide personen ontkennen iets van het gesprek te herinneren. Laser heeft inmiddels de Londense
advokaat opdracht gegeven uit te zoeken
of er justitiële stappen zijn te ondernemen. Charley Wolfe ging in zijn nachteI ijke uren uitgebreid in op de zoveelste
poging van Ru~hl ing om Laser in een zeer
slecht daglicht te plaatsen. Wel een
aardig einde voor deze aflevering van het
Nu verhaal. Tips werden ditmaal toegeleverd door Jack Duyzer, Jel Ie Boonstra,
Ton van Draanen, Tom de Munck, Paul Jan
de Haan, Ate Harsta, Hans Meyering. Samenste;ll ing en eindredaktie Hans Knot.

Allereerst melden we dat deel 14 van
de historie v~n de Zeezenders gereed
is. Je kunt hem bestellen door overmaking van· 125,-- voor een bandkopie
of 135,-- voor een cassettekopie.
De normale aanbiedingen lopen als volgt:
Deel 5 in de historie van de zeezenders
per band 125,-- per cassette 135,-- onder code ZZdeel 5.
tape 1-609 Geen topkwal iteit maar wel
zeer uniek. Van dit station is ~einig
opgenomen. We hebben het over radio 270.
6 uur met ondermeer Paul Burnett, Roger

Keene, Rusty Allen, Mike Hayes en Paul
Krame r.
2-607 Openingsprogramma Radio One met
Tony Blackburn (na jaren speuren einde1 ijk gevonden) RNI met de Van Es request
show (direct na de zgn. kapingspoging
van Kees Manders in 1970)., RNI Mark Lindsay en Andy Archer en ondermeer de enige
show tot nu toe van Migthy Joe Young op
Laser in een nachtel ijk uur.
3-604 Radio Carol ine South Tony Blackburn
Radio 355 Dave Mackay en Alan Black en
andermaal zeer uniek 260 minuten lang
een verslag (over drie dagen) omtrent de
tocht van de Fredericia van de engelse
oost naar de westkust in 1964, met Tom
Lodge, de kapitein en Jerry Super Leighton.
Te bestellen ineens of per deel. Kosten
per band: 6 uur 1 25,-- 12 uur 140,-- en
18 uur 1 50.--. Op cassette 6 uur 1 35,-12 uur 165,-- en 18 uur 1 85,-- Gironummer 2929268 t.n.v. J.A. Knot te Groningen. Ook mogel ijk via Eurocheque of
International Money Order.

FERRY HOOGENDIJK
TERUG NAAR AVRO.
hoofd redakteur van
Elseviers Weekblad,
Ferry Hoogendijk, gaat
met ingang van 1 februari weer aan AVRO-programma's meewerken.
Hij zal dan op zondag meewerken aan het
nieuws- en achtergrondinformatieprogramma
"Magazine". Het is de bedoel ing dat hij
een discussieforum zal leiden, waaraan
telkens andere panelleden aan deelnemen.
Hij bl ijft hoofdredakteur van Elsevier.
ONDERZOEK NAAR CLIPS VOL GEWELD . .
De Amerikaanse Nationale Raad tegen
Geweld op tv heeft een rapport uitgebracht, na over de periode van oktober
1983 t/m november 1984, meer dan 900
videocl ips te hebben bekeken. De Raad
vindt dat het geweld van de meeste cl ips
afdruipt. Thriller van Michael Jackson
en When the lady smiles van de Golden
Earring worden zeer geweldadig genoemd.
In het rapport staat dat bijna de helft
van de bekeken clips geweld laat zien en
dat de helft van die gewelddadigheden
gaat tussen man en vrouw. Bij ruim 13%
van die gewelddadige cl ips bl ijkt er ook
sadistisch genoegen beleefd te worden
~an geweld. De Ierse rockgroep U-2 krijgt
'~ het rapport een kompl iment voor de
niet-gewelddadige, sociale cl ips. Ook de
video's bij nummers van John Lennon Paul
McCartney en Donna Summer worden ge~rezen.
Dr. Thomas Radecki, psychiater en direkteur van de researchafdeling van de Raad,

vindt al dat geweld "zeer afbrekend voor
de beschaving die de wereld bijeenhoudt".
OLYMPUS-TV HALF JAAR EERDER.
Het eerste gezamenl ijke Europese tvprogramma komt in het najaar van 1985,
een half jaar eerder dan verwacht op de
buis. Daarover werd in december tijdens
een conferentie van de EBU in Genèvé
overeenstemming bereikt. De Olympus-programma's zullen dagel ijks vanuit Hilversum op de ECS-satelliet worden gezet en
vervolgens door kabel maatschappijen en
televisiestations op het scherm kunnen
worden gebracht. Vanaf medio 1986 komt
Olympus-tv via de dan gelanceerde direkte omroepsatell iet Olympus. Dan zal ook
direkte ontvangst mogel ijk zijn doormiddel van een kleine schotelantenne.
WEERMAN PAS IEDERE DAG VANAF MAART.
Het dagel ijkse optreden van een weerman in het NOS Journaal sinds 1 januari
j.l. is uitgesteld tot
a
~Ê~~
1 maart. Dan zal ook de
~ I
~
nieuwe presentatiestudio
ËEiÊ°~
van he t Jou rna a 1 i n geb r u i k 11 (; 1i i i i r; r--; i
worden genomen. Het KNMI
heeft nu drie weermannen
in dienst voor dit projekt Harry Otten,
Han Mell ink en John Barnard.
JURGENS TEGEN ANP OP TELETEKST.
NOS voorzitter Eric Jurgens vindt dat
de vrijheid van meningsu i t i ng in gevaa r komt als
h:t AN~. de ni euwsvoorz i eningblJ Teletekst gaat
verzorgen. Hij vindt dat dan een monopo1 iepositie van het ANP wordt geschapen
en vindt tevens dat men dan als zendgemachtigde gaat optreden, hetgeen volgens
de schijdende voorzitter niet kan.
VPRO AL DAN NIET NAAR AMSTERDAM.
Tu s S"e n d i re k ti e en be s t uu r va n de VPRO
bestaat ~erschil van mening over een mogel ijk e ve rh u i zin g van deGEEN ZINNIG MENS KAN ZONDER
VPRO naar Amsterdam. De di- ~~
rektie voelt er wel voor en ~
wil hierover een enquête laten houden
binnen het bedrijf. Het bestuur voelt
zich verrast en zegt dat via de enquête
misschien verwachtingen worden verwekt
die niet waargemaakt zouden kunnen worden.
Voorts zegt men dat de uitslag van de
enquête besl ist niet bepalend zal zijn
voor de besluitsvorming van het bestuur.
NEDERLANDER 5 KWARTIER VOOR BUIS.
Nederlanders van 12 jaar en ouder
kijken gemiddeld 5 kwartier per dag naar
de televisie. Dat is 11 minuten langer
dan in het voorjaar van 1984. Jn 1982 lag
het zes minuten lager dan het nu gegeven
getal. Dit bl ijkt uit een onderzoek van
de dienst kijk en luisteronderzoek van de
NOS.
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9 DECEMBER: Gast in Confrontatie van
Gert Berg bij Veronica op H2 is W.L.
Brugsma +++
10 DECEMBER: Op MusicBox start een Nederlandse week. Tot 16 december wordt
vier uur per dag Nederlandse pop, in het
Engels gezongen, uitgezonden. Groepen
als Frank Boeyen en De Dijk
namen hiervoor hun nummers
in het Engels op. Ook
Peter Koelewijn heeft
De sprong in het duister voor deze gelegenheid van een Engelse tekst
voorzien ++ Frits Spits
heeft zijn hitgevoel ige hond
"T i pil met vakant i e ges tuu rd
en start een muzikale kerstboom. Iedere dag zal er een
0000
geluidje worden toegevoegd
+++ 11 DECEMBER: Na het
nieuws van 14 uur is er een
storing van één van de recorders in de
ECK van H3, waardoor de STER veels te
langzaam loopt ++ De 1-2-3-show staat in
het teken van Volendam. Alle bekende
Volendammers zoals Annie Schilder, BZN,
de Cats, Maribelle ' enz. kwamen hun opluistering maken. Opbrengst van deze
~eek is voor de TBC-bestrijding +++
12 DECEMBER: Emperor Rosko (geboren als
Michael Pasternak) is vandaag 42 jaar
geworden ++ Mies Bouwman is gast in
Kletskop en wielrenner leo van Vl iet is
het idool in Nederland Muziekland-radio
++ De Raad van Beheer van de NOS heeft
besloten dat het nieuws op H4 vanaf 5
januari terug zal komen ++ In Het Parool
lezen we dat de TROS ledenwerfspots op
Carol ine en Laser zél gaan uitzenden.
Het Openbaar Ministerie in Amsterdam
onderzoekt thans of vervolging mogelijk
is ++ In de TV-show van Ivo Niehe een
optreden van Annie Schilder en Het Goede Doel met "Eeuwige kerst" +++
13 DECEMBER: Het boek van Sonja Barend
en Ellen Blazer "Gezond weer op" moet op
last van de rechtbank zowel in Nederland
als België uit de handel worden genomen.
De president van de Amsterdamse rechtbank mr.B.J.Asscher, heeft in kort geding
de eis van Fred van Zijl uit Zeist toegewezen. In het boek is een interview
met hem afgedrukt, waarin hij praat over
zijn seksuele leven. Sonja Barend toonde
zich nogal verrast over de uitspraak:
"De heer van Zijl heeft zelf de publici teit gezocht en stak na de uitzending
22
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in het VARA Familieblad de loftrompet
over het programma" ++ Veronica's Schoolplein dat vanavond op Ned.1 te zien is,
werd 7 december opgenomen in de aula van
het Rijnland Instituut voor Ondernemers
Onderwijs in Leiderdorp. Lloyd Cole and
the Commotions zijn de muzikale gasten ++
Op jacht naar de schat speelt zich af in
en rondom Amsterdam ++ Bij de AVRO op
Ned.2 "De show van de maand" met Albert
West. Voice-overwerk is van Tom Col lins
+++ 14 DECEMBER: Boudewijn Büch en Gerard
van het Reve zijn vandaag jarig. Van harte ++ Lex Harding geeft de bel van de
"Klapper van de week" aan Frits Spits voor
zijn muzikale kerstboom. 0 ja, en TIP is
nog niet met vakantie. Foutje (sorry) +++
15 DECEMBER: NCRV' s LOS-a
Vast wordt uitgezonden
~~ ~~
vanuit "de Hazehof" in
Zutphen. De band van de Dikvoormekaarshow
werd wél op tijd gestart, maar door een
technisch mankement kwam hij .niet in de
uitzending. Wel is het optreden van
G'Race te horen dat eigenl ijk alleen voor
de zaal bedoeld was om de mensen tot 2 uur
te vermaken++ Radio Monique is begonnen
met testuitzendingen op de 319 meter ++
Erik de Zwart treedt vanavond op in het
KRO-programma "Hints" op Ned.2 +++
16 DECEMBER: Om 12 uur start Radio Monique met ~fficiëlé uitzendingen op 319 ++
Koos Postema is gast in Confrontatie +++
17 DECEMBER: Tip is met vakantie ++ STAD
, Radio Amsterdam en Radio
IlIIIïIl"" Rijnmond verzorgen tlm
\ 22 december een gezamen. . . . . . j lijk uitwisselingsprogram•
/ ma onder het motto "Amsterdam - Rotterdam"
komen ze erop!). Aan de
van enkele thema's is het
de bedoel ing de overeenkomsten,
maar vooral ook de verschi llen
tussen beide steden aan het
licht te brengen. Van vandaag tlm vrijdag
worden de gezamenl ijke programma's tussen
18 en 19 uur uitgezonden ++ Simon Bates
is vandaag 37 en Rijk de Gooyer 59 jaar
geworden. Van harte +++ .
18 DECEMBER: Jan de Hoop is 30 jaar geworden. Van harte ++ In "Morgen gebeurt
het" van 23 tot 24 uur bij de VARA op H3
aandacht voor de spelletjesmakers van
Hilversum. Uit een kleine enquête blijkt
dat "Kruip in de huid van .... " van Frits
Spits het leukste spelletje is ++ De zesde 1-2-3-show staat in het teken van Hol-

7@

lywood . De opbrengst van deze week gaat
naar het Nationaal Reval idatiefonds +++
19 DECEMB ER: Rudi Carrell is vandaag 50
jaar geworden. Van harte ++ Nederlands
eerste astronaut Wubbo Okkels is gast
van Annette van Trigt in Kletskop ++
Door een technische storing wordt van
Formule 1 met Erik de Zwart een hulpgeluidspoor uitgezonden i.p.v. het spoor
van eindmix. Dit leverde verrasssende
resultaten op ++
Opvallend is vanmorgen de advertentie van Phil ips
in diverse ochtendbladen: Sorry
Tros, Voo, Vara,
Avro, Nos, KRO,
Ncrv, Vpro, Eo.
Ook dit afgelopen
j aa r had Ph i 1 i ps
weer de grootste
kijkdichtheid ++
Omdat er gestaakt
wordt bij de Perscombinatie in Amsterdam zIJn De Volkskrant, Trouwen Het Parool vandaag niet
verschenen +++
20 DECEMBER: De 28-ste verjaardag van
Annette van Trigt. Van harte ++ Groot
nieuws vandaag: de sigaretten zijn op aan
boord van de Ross Revenge ++ In de TROS
Top 50-show blijven Erik en Ferry napraten over de misser van Formule 1 gisteravond ++ Gasten in RUR van Jan Lenferink zijn Eelco de Jong, Rijk de Gooyer
en Peter van Straaten. Verbindende teksten worden gelezen door Leontien Ceulemans ++ Daarna de laatste "Töday's FBI+++
21 DECEMBER: In de Top 40 een opvallende
mix van The Power of Love van Frankie
goes to Hollywood met Nights in white
satin van de Moody Blues door Adam Curry
en Aad Zwaal ++ Verrassende gasten in
Countdown Café vanavond zijn, de nét van
boord gekomen Ad Roberts en Johan Visser.
Zij vertellen o.a. dat over 1! week reklames via Monique zullen worden uitgezonden en dat Tony Berk en Stan Haag
geen programma's zullen maken voor de
zender. Op de vraag van Annette van Trigt
hoe de kollega's op de komst van Monique
reageerden, antwoordde Ad: "I k ben aan
boord van Laser geweest en werd er met
open armen ontvangen door: de deejaysll ++
"Perple X11 •IS een nieuw
•
maandelijks jongerenprogramma van de NCRV waarvan de
eerste aflevering vanmiddag van 16.45
tot 17.3? uur op Ned.1 te zien is. De
eerste uitzending werd gemaakt in samenwerking met de Christelijke Scholengemeenschap Blaucapel uit Utrecht. Optredende artiesten zijn TC Matic, Secret

SORRY
TROS,VOQVARA,
AVRQ NOS,KRQ
NCR\lVPRO, EO.

IBI

Sounds en de eigen school band The Rag.
"Perplex" lijkt verdacht veel op Veronica's "Schoolplein" +++
22 DECEMBER: Piet Wielinga en Noel Ed~
monds zijn jarig. Van harte ++ Peter
Rijsenbrij vervangt Jan de Groot tussen
10 en 12 uu r bij de NCRV op H3 iïLVERSUM
in de muzikale supermarkt " pOp sjop-radio" ++ LosVast komt niet
uit het land, maar is een kerstspe c i a 1 me t o. a. de Lo s Vast ban d
_. "
++ Minister Brinkman is te gast 1fa~1EP
Bij Koos op Ned. 1 en ve rte 1t dat 7.W --._J
hij de volgende boetes heeft opgelegd,
wegens het overtreden van de reklamebepalingen: VOO f 780.000,-; TROS:
f 750.000,-; KRO f 660.000,-; AVRO:
f 30.000,-; NOS f 69.000,- en de VARA
f 60.000,-. Totaal voor zo'n 2! miljoen.
In een eerste reaktie zeggen alle voorzitters van deze omroepen naar de rechter te zullen stappen ++ Tussen 13 en 15
uur is op STAD Radio Amsterdam en Radio
Rijnmond de sluiting te horen van het
gezamenl ijke programma "Amsterdam - Rotterdam" . Het echte, slot is bij Sonj a Barend om 20.50 uur op Ned.1 waar Amster~
dammers en Rotterdammers elkaar ouderwets
in de haren zitten +++
23 DECEMBER: Ongeloofl ijk maar waar: Om
13.35 uur zakt de mast van Radio Einstein
in Amsterdam door het dak van de zendlokatie ++ Als parodie op alle programma's
voor goede doelen en festivals, zien we
bij de VPRO van 20.10 tot 23.15 uur Van
Kooten en De Bie met "Het festival van
het Gouden Hoofd" +++
24 DECEMBER: Omdat Kas van lersel op
win ter s po r t vaka n tie i n Gr'e no b 1eis, presenteert tees van Zijtveld de uren tussen
7 en 9 bij de AVRO op H3. Een feestelijk
kerstprogramma vanuit de Rietschans in
Loosdrecht tussen 12 en 18 uur gaat niet
door. Het was de bedoel ing dat er cul inaire tips en uitgaansmogelijkheden t 'ijdens de kerstdagen zouden worden gegeven.
Dat zou reklame zijn en dat kan niet.
Krijn Torringa's Hollands Glorie wordt
daarom uitgezonden vanuit de Eemhof in

3
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Flevoland. 14-16 uur: Meta de Vries en
van 16-18 uur: Robin Albers ++ Van 18-19
uur presenteren Frits Spits en Tom Blomberg het eerste van acht uren "100 Bewonderd" in Avondspits en NHP-tijd ++
In de hoofdrol bij Mies Bouwman op Ned.l
Christina Deutekom +++
25 DECEMBER: Kenny Everett is 40 jaar
en Joop Landré 75 jaar
geworden. Vna harte ++
Om 13 uu ris op Hl, 2,4
en de Wereldomroep de
kersttoespraak van
Koningin Beatrix te
horen ++ Bij de VARA
wordt om 12 uur Losprijs t.b.v Artsen zonder grenzen geopend door
Mr. Pieter van Vollenho~~NNV ~v~~~ ve? Daarna presenteren
Fel IX Meurders en Henk
Westbroek in de studio en Peter Holland
in de Balie in Amsterdam het programma
dat tot 18 uur duurt en waarin luiste~
raars uit te zenden items kunnen kopen
zoals: Sonja Barend leest 'n vernietigende kritiek op haar voor van Henk vld Meyden, Viola.v.Emmenes leest pikante moppen,
U2's gouden LP is te koop, Frits Spits,
Peter van Bruggen en Meta de Vries dragen
een hoorspel van Berend Boudewijn voor,
Vade~ Abraha~ zingt de hardrockversie
van 't Kleine café aan de haven, André
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van Duin zingt met de Star Sisters het
nummer van Bing Crosby "White Christmas"
eh Diewertje Blok zingt Purple Rain van
Prince. Slechts twee items brachten niet
genoeg op: 10 minuten kerstmuziek van
Phill Spector en Ivo Niehe en Ron Brandsteder zingen 2 reebruine ogen. Om 18 uur
was er totaal f 128.924,- binnengekomen
++ Radio Monique zendt de kerstdagen alleen maar gouwe ouwe uit ++ Wil lem Glashouwer is presentator van de EO-talkshow
"Wat-heet-geluk" dat van 22.40 tot 23.40
op Ne d . 2 wo r d t u i tg e zon den. I n d e eer s te
show o.a. zijn gasten Tom Jansen, Lee
Towers, Eva den Hartog en Jan Willem vld
Hoeven. Al leen Lee komt mij bekend voor
+++ 26 DECEMBER: De Veronica programma's
op Hl hebben plaats gemaakt voor "85 Nederlanders". 85 bekende en minder bekend e
Nederlanders beantwoorden elkaars vragen.
We hebben er zo'n 30 voor je genoteerd:
Mini Kok, Ann Burton, Ad 's Gravensande,
JeanneRoos, Ton Harmsen, Ed Nijpels,
Barry Hughes, Tonny Eyck, Jan Blaaser,
Lex Harding, Frits Spits, Jan Pronk,
Simon Vinkenoog, Edgar Kaaiman, Diana
Oson, Ed van Thijn. Linda van Dijk, Jan
Lenferink, Phil ip Bloemendaal, Sonja Barend, Danny de Munk, Gerard Vanenburg,
Mies Bouwman, Johan Cruyff, Henk Westbroek, Harry Vermeegen, Angela Groothuizen, John de Mol jr en Wim Bosboom ++
Het gezamenlijk sportprogramma van AVRO,

Een close-up van het mengpaneel van Radio Monique

TROS en Veronica IIATV Sport" zou vanmiddag van 16.47 tot 17.30 uur de traditione 1elloud tegen ni euw l l tenn i swed s tri j d
uitzenden. Wegens te veel reklame ging de
uitzending niet door. Hiervoor in de
plaats een dierenfilm ++ Formule 1 vandaag met Erik de Zwart, Ferry Maat, Tom
Mulder, Ad Roland en Peter de Moes in
nette smokings als presentati e team. In
een interview met Peter Koelewijn door
Ad Roland zijn de censuur-piepen niet van
de lucht. Steeds als de naam van de LP
van Peter lIDiep Water l l wordt genoemd is
een piepje te horen op speciaal verzoek
van WCV ... sorry WVC ++ Ook de film die
de TROS vanavond uitzendt IIDe Boezemvriend l l van André van Duin wordt zo nu
en dan voorzien van een piepje ++ Twee
strafpunten voor Tom Blomberg en Frits
Spits omdat de heren nummer 39 in de 100
Bewonder d IIGisteren heeft zij me verlaten" van Koos Alberts vergaten mee te
nemen. It Is net zoln leuke plaat +++
27 DECEMBER: Van 14 tot 18 UUr presenteren Erik de Zwart en Ferry Maat de TT50
van 1984. In vier uur draaien ze zoln
32 LP-tracks en 12 inches ++ "Top 84"
is de titel van het Veronicaprogramma dat
van 16 tot 17.30 uur wordt uitgezonden
met o.a. alle nummer 1-hits van het afgelopen jaar. In plaats van de IIAgenda ll
een verslag va.n het spoeddebat in de
Tweede Kamer over de hoge boetes aan de
omroepen, dat vanmorgen werd gehouden.
Tijdens het spoeddebat is het de VVD
niet gelukt alle partijen ertoe te brengen voor deze jongste strafexpeditie van
de minister van WVC een stokje te steken.
Hoewel PvdA en in mindere mate het CDA
in eerste instantie duidelijke bezwaren
aantekenden tegen de zware straffen kwam
de VVD steeds meer al leen te staan toen
minister Brinkman duidelijk maakte dat
hij naar de letter uitvoert wat CDA en
PvdA ze 1fin de we t ' hebben vas tge 1egd.
Omdat CDA en PvdA een meerderheid in de
Kamer vormen, werd het gevoerde beleid
van de minister goedgekeurd. De omroepen
zijn het met deze uitspraak niet eens en
stappen naar de rechter +++
28 DECEMBER: Van 10 tot 18 UUr bij Veronica op H3 de tweede Top 100 Allertijden
van 1984. Nummer 1 is Bohemian Rhapsödy
van Queen die Child in Time van Deep Pur~
ple (sinds 1973 op 1) verdrong. Presentatie is in handen van Frits Spits (uitgeleend door de NOS), Peter Teekamp, Jeroen van Inkel en Bart van Leeuwen. Lex
Harding moest wegens ziekte verstek laten
gaan ++ Live from the Twilight Zone met
de Golden Earring wordt door Veronica op
radio en tv uitgezonden van 23.30 tot 1
Uur. De opnamen werden gemaakt door het

Humanitas
23.30 uur
de Marx Brothers in twee dagen. Vanavond
IIThe Cocoanuts" en morgenavond IIMonkey
Business l l en IIAnimal Crackers l l +++
30 DECEMBER: Van 16 tot 17 uur een extra
uitzending van "Rocktempel " bij de KRO
op H3 met opnamen van The Pretenders tijdens Pinkpop op 11 juni in Geleen ++
"Dag 84 op Hi lversum 4" wordt door de
TROS van 8 tot 20 uur uitgezonden met
als presentators: Joop den Uyl, Cora
Canne Meyer, Louis Ferron, Hans Gualthérie van Weezel, Ate de Jong en Kenneth
Montgomery +++
31 DECEMBER: Mies Bouwman is 55 jaar geworden4 Van harte ++ AVROls TopPop zet
tussen 16.40 en 17.30 uur de nummer 1hits van de afgelopen 15 jaar nog eens
op een rijtje omdat het programma zin
15-de jáar ingaat ++ Onderbroken door
het NOS journaal wordt tussen 19.25 en
21.50 uur I'Sterrenslag l l door de AVRO uitgezonden. Opnamen werden op 23 en 24 augustus gemaakt in het Brabantse Uden.
Vier sportieve teamsvan politici, exsporters, artiesten en omroepmedewerkers
kwamen tegen elkaar uit in diverse onderdelen zoals hardlopen, zwemmen, motorcross en touwtrekken ++ In de Avondspits
wordt de Koffiedikkijker 1984 uitgereikt
aan Chiel van Praag van Veronica, omdat
de alarmschijf de meeste punten scoorde
in de Koffiedikparade 1984+++Volgende
keer meer+++Ton van Draanen+++++++++++++
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ALARMSCHIJVEN
07-01-84:
14-01-84:
21-01-84:
28-01-84:
04-02-84:
11-02-84:
18-02-84:
25-02-84:
03-03-84:
10-03-84:
17-03-84:
24-03-84:
31-03-84:
07-04-84:
14-04-84:
21-04-84:
28-04-84:
05-05-84:

Wij zijn de vuilnisman-A.v.Duin
Als je wint - H. Vrienten&H.Brood
Listen to the radio-Tom Robinson
Macho - Doe Maar
Paris Latino - Bandolero
Stop that train-C.Eastw/G.Saint
Somebody's watching-Rockwell
Somebody (hey girl)-Video
Sinéerita - Riccardo Cocciante
Adult Education-Hall&Oates
Lady - Spargo
It's a miracle - Culture Club
Ik voel me - Danny de Munk
Catch me - Marsha Raven
Clear night - Golden Earring
5.01 AM - Roger Waters
Locomotion - OMD
Tattoo song - Herman Brood
12~05-84: Diggi Loo - Herrey's
19-05-84: Reflex - Duran Duran
26-05-84: Turn your back - Kajagoogoo
02-06-84: Only wheri - Spandau Ballet
09-06-84: Dancing with - Ultravox
16-06-84: Rough Justice - Bananarama
23-06-84: Always on my mind - Willy Nelson
30-06-84~ Absolute - Scritti Politti
07-07-84: Change ofheart - Change
. 14-07~84: Smalltown boy - Bronski Beat
21-07-84: Taxi - Jay Blackfoot
28-07~84: White horse - Laid Back
04-08-84: Ghostbusters ~ Ray Parker jr.
14-08-84: Message to my girl - Split Enz
18-08~84: Mijn stad - Danny de Munk
25-08-84: Shine - Frida
01-09-84: ' Hot water - Level 42
08-09-84: Carolien - Drukwerk
15-09~84: I fit happens aga i n - UB40
22-09-84: Sex shooter - Apollonia 6
29-09-84: War ~ong - Culture Club
06~10~84: Freedom - Wham
13-10-84: I 'm gonna tear - Paul Young
20-10-84: Belle of St.Mark - Sheila E
27-10-84: Electric dreams-G.Moroder/P.O.
03-11-84: Sexcrime - Eurythmics
10-11-84: Love's great adventure-Ultravox
. 17-11~84: Like a virgin - Madonna
24-il-84:Somebody - Depeche Mode
01-12-84: I want toknow - Foreigner
08-12~84: Do they know ~ Band Aid
15-12-84: I woulddie 4 U - Prince
22-12-84: We are the young - Dan Hartman
29-12-84: GEEN ALARMSCHIJF GEKOZEN.
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STEUNPLATEN

02-01-84:
09-01-84:
16-01-84:
23-01-84:
30-01-84:
06-02-84:
13-02-84:
20-D2-84:
27-02-84:
05-03-84:
12-03-84:
19-03-84:
26-03-84:
02-04-84:
09-04-84:
16-04-84:
23-04-84:
30-04-84:
07-05-84:
14-05-84:
28-05-84:
04-06-84:
11-06-84:
18-06-84:
25-06-84:
02-07-84:
09-07-84:
16-07-84:
23-07-84:
30-07-84:
06-08-84:
13-08-84:
20-08-84:
27-08-84:
03-09-84:
10-09-84:
17~09-84:

24-09-84:
01-10-84:
08~10-84:

15-10-84:
22-10-84:
29~10~84:

05-11-84:
12::-11-84:
19-11-84:
26-11-84:
03-12-84:
10-12-84:
17-12-84:
24-12-84:

Reflex - Frankie goes to H.
You are beautiful - Chic
Der Goldenen Reiter-Suzy Andrews
Original Sin - INXS
Feels like heaven - Fiction F.
Girls want to have-Cyndi Lauper
Break my strike-Matthew Wilder
Out of your lazy bed-M. Bianco
How beautiful - Peter Blegvad
Dance hall days - Wang Chung
Nelson Mandela - Special Aka
Talking in my sleep-Re Daltrey
When I could - Buster Smiles
Believin' it all - Steve Levine
You'relove is king - Sade
Authority song - J.C.Mellencamp
Such a shame - Talk Talk
Joanna - Kool and the Gang
State of sound - SecretSounds
Treni di Tozeur-Al ice&Battiato
Thin 1 ine - Pretenders
Two Tribes - Frankie goes to H.
Heaven knows - The Smiths
Over de muur - Klein Orkest
Eyes without a face - Bil ly Idol
Torna a sorridere - R. Fogli
Frankrijk - Amazing Stroopwafels
La Colegiala - G~ry low
TargetPractice-BelDuis Some
Ghostbusters - Ray Paker Jr.
Dishwasher - General Public
Camels here - Pavlow
Drive - Cars
Desir,Desir-V.Jannot/L.Voulzy
Never ending story - Limahl
Heeft 'n kind - Robert Long
What is ' love - Black Uhuru
Private dancer - Ti~a Turner
Too late - JulianLennon
Had a dream - Roger Hodgson
Shout to the top, - Style Counsil
This is mine -Heavep 17
Gefortuneerd -Het Goede Doel
The Riddle - Nik Kersaw
'Fotoneve 1a- Ivan
Toute premiere fois-Jeanne Mas ,
Layyour hands - Thompson Twins
Sea of love - Honeydrippers
Solid - Ashford and Simpson
We are the young - Dan Hartman
NIET GEKOZEN i.v.m. Top 100'84

02-01-84:
09-01-84:
16-01-84:
23-01-84:
30-01-84:
06-02-84:
13-02-84:
20-02-84:
27-02-84:
05-03-84:
12-03-84:
19-03-84:
26-03-84:
02-04-84:
09-04-84:
16-04-84:
23-04-84:
30-04-84:
07-05-84:
14-05-84:
21-05-84 :
28-05-84:
04-06-84:
11-06-84:
18- 06- 84:
25-06-84:
02-07-84:
09-07-84:
16-07-84:
23-07-84:
30-07-84:
06-08-84:
13-08-84:
20-08-84:
27-08-84:
03-09-84:
10-09-84:
17-09-84:
24-09-84:
01-10-84:
08-10-84:
15-10-84:
22-10-84:
29-10-84:
05-11-84:
12-11-84:
19-11-84:
26-11-84:
03-1 2-84:
10-12 -84:
17-12 -84:
24-12 -84:
31-12 -84:

RTVTIP

Each word - Mink Deville
Nobody told me - John Lennon
Heart and soul - Huey Lewis
Radio Ga Ga - Queen
When the lady - Golden Earring
Night in New Vork - ElbowBones
Politics of dancing - Reflex
Doctor Rhythm - G'Race
One step closer-Georg~ MacCrea
It's my 1ife - Talk Talk
Allright - Jerney Kaagman
Selina WowWow - D.C. Lee
Ever changing - Style Counsil
Time goes by - José
Bad Boy - Centerfold
Reach out - Time Bandits
Automatic - Pointer Sisters
Love songs are back-Band of Gold
Hilversum 3 - Herman van Veen
Ho11ywood - Star Sisters
Love Wars - Womack&Womack
Civi1 ized Man - Joe Cocker
Don't go 100se - Hugh Masekela
Down on the street - Shakatak
All 0 f yo u- D. Ro ss &J. I9 1es i as
Single of the year-Caro1 Line
Fee1 1 ike Byddy H011y-A.Stardust
I won' t let - Ni k Kersaw
Closest thing - Kane Gang
Light of a Gypsy - Pussycat
Everybody's Laughin-Phi 11 Fearon
Not the dancing - Ruud Gul1 it
Torture - Jacksons
Touch by Touch - Diana Ross
Trick of the eye - Dolly Dots
Heart of ston~ - Anita Meyer
I feel for you - Chaka Khan
Back door man - Viktor Lazio
No more 10nley-PaulMcCartney
Second time - Kim Wi lde
I can dream - Dan Hartman
Penny Lover - Lionel Richie
Dark Glasses-Edwina Lawri
10 American girls - Bolland
Tossing&Turning - Windjammer
I should have - Jim Diamond
Body Rock - Maria Vidal
NIET GEKOZEN ivm 1 VOOR AFRIKA
Last Christmas - Wham
Easy lover - P.Coll ins&P.Bailey
Respect yourself - Kane Gang
Never ending story - Limahl
Do what you do-Jermaine Jackson

SPECIALE AANBIEDING
04-01-84:
11-01-84:
18-01-84:
25-01-84:
01-02-84:
08-02-84:
15-02-84:
22-02-84:
29-02-84:
07-03-84:
14-03-84:
21-03-84:
28-03-84:
04-04-84:
11-04-84:
18-04-84:
25-04-84:
02-05-84:
09-05-84:
16-05-84:
23-05-84:
30-05-84:
06-06-84:
13-06-84 :
20-06-84:
27-06-84:
04-07-84:
11-07-84:
18-07-84:
25-07-84:
01-08-84:
08-08-84:
15-08-84:
22-08-84:
29-08-84:
05-09-84:
12-09-84:
19-09-84:
26-09-84:
03-10-84:
07-10-84:
14-10-84:
21-10-84:
28-10-84:
04-11-84:
11-11-84:
18-11-84:
25-11-84:
02-12-84:
09-12-84:
16-12-84:
23-12-84:
30-12-84:

Listen to the radio-T.Robinson
Terry - Kristy MacColl
Wishfu1 Thinkin-China Crisis
Say it isn't 50 - Hall & Oates
Wonderful colour-Isecal Workers
Wouldn't it - Nik Kersaw
What's going on - Marvin Gaye
Big music - Waterboys
Rush, Rush - Debbie Harry
Song of the sirene-Mortal Coil
Agenst all ads - Phil1 Co11 ins
Robert de Niro - Bananarama
Cha Cha Loco - Joe Jackson
I don I t know - Ch ris Rea
Locomotion - OMD
Civil ized Man - Joe Cocker
Glad it's all over-Capt.Sensible
A opertunety for 2-Van Dyke Parks
Ilm gonna make-Chi Coltrane
Dancing in the dark-Br.Springst.
Lass mich dein pirat sein-Nena
Out of the dark - Little Steven
You don't love me - Marilyn
You1re the best - Style Counsil
To France - Mike 01dfield
Different world-D.Stewart/B.Gask.
Vanity Island - Vitesse
Perfect skin - Lloyd Cole
Message to my girl - Spl it Enz
The Mask - Roger Glover
Dat moet je leren - A. Martens
High in the City - Lou Reed
Come Back - Mighty Wah!
On the wings - Everly Brothers
Whose side are - Matt Bianco
2 can have a party-Maisonettes
Head and the heart-Chris de B.
Missing You - John Waite
Jersey Gir1 - Br. Springsteen
Seven seas-Echo & Bunnymen
All I need - Aztec Camera
Day One - Comsat Angels
Skin Deep - Stranglers
Another silent day-Adventures
Listen to your - Feargal Sharkey
Like a virgin - Madonna
Power of love - Frankie goes ....
Rattlesnakes - Lloyd Cole
Hello again - Cars
Gimme all your lovin - ZZ Top
All cried out - Alison Moyet
Shout - Tears for Fears
No mercy - Stranglers
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.PARADEPLATEN
05-01-84:
12-01-84:
19-01-84:
26-01-84:
02-02-84:
09-02-84:
16-02-84:
23-02-84:
01-03-84:
08-03-84:
15-03-84:
22-03-84:
29-03-84:
05-04-84:
12-04-84:
19-04-84:
26-04-84:
03-05-84:
10-05-84:
17-05-84:
24-05-84:
31-05-84:
07-06-84:
14-06-84:
21-06-84:
28-06-84:
05-07-84:
12-07-84:
19-07~84:

26-07-84:
02-08-84:
09-08-84:
16-08-84:
23-08~84:

30-08-84:
06-09-84:
13-09-84:
20-09-84:
27-09-84:
04-10-84:
11-10-84:
18-10-84:
25-10-84:
01-11-84:
08-11-84:
· '5-"-84:
22-11-84:
29-11-84:
06-12-84:
13-12-84:
20-12-84:
27-12-84:
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FAVORIET

07-01-84: I gat Rhythm - Broads
Obsession - Vanessa
14-01-84: Zwart/wit - Frank Boeyen Gr.
Hoe doet ie dat - A. Martens
21-01-84: I am what - Gloria Gaynor
Guardian Angel - Masquerada
28-01-84: Straight ahead - Kool&Gang
Talking in my sleep-Romantics
04-02-84: Sugar - Lori Spee
No Tnego dinero - Righeira
11-02-84: Heartbreaker - Dolly Parton
Soul chacha-Eddy&Soulband
18-02-84: Jah mo be there - James Ingram
Turaluralu - Trio
25-02-84: Swing is the-Deep River Quartet
Don't answer me - Alan Parsons
03-03-84: 1000 Liedjes - Nicole
P.Y.T. - Michael Jackson
10-03-84: Blame it on love - Anita Meyer
My guy - Tracey UlIman
17-03-84: Ooh wee - Jan Rot
To all the girls - J. I & W.N.
24-03-84: Through the years - Tim Finn
Geh nicht - Juliana Werding
31~03-84: If I say the words - BZN
Street dance - Breakmachine
07-04-84:
Thank you forthe music-Abba
Cherrie oh baby - UB 40
14-04-84:
Lose and win - No Room
Flyer - Diethelm & Famulari
21-04-84:
Magdalena
- Freddy Aquilar
I want to break free - Queen
28-04-84:
You
might
think - Cars
Move - Trammps
05-05-84:
One
Love
Bob Marley
Love games - Belle & Devotions
12-05-84:
Sound
of
music
- Dayton
Sad songs - Elton John
19-05-84:
Time
af
ter
time-Cyndi
Lauper
Pro Little diamonds-F.the Foxx
26-05-84:
Heartache
Doris
D.
&
Pins
Don't teIl me - Blamange
02-06-84:
Itls
a
jungle
3
Dog
Night
We all are one- Jimmy Cliff
09-06-84: No more words - Berlin
Half a boy - Nick Lowe
State of shock - Jacksons&Jaggpr 16-06-84: Stars are ours - Nylons
23-06-84: Jay 0 Dee - G'Race
To France - Mike .Oldfiel"d
30-06-84: Breakin ' - Ollie & Jerry
Feel so right - Alabama
07-07-84: Each and everyone-E.but the Giri
Somebody's else - Jocelyn Brown
14-07-84: Loud and clear - OMD
Youdon't love me - Marilyn
21-07-84: Vanity Island - Vites~e
I Im your soh. - Silvio
"28-07-84: No song to sing - One Two
Vivace - Berdien Stenberg
04-08-84: When am I going - Sade
Heb ik daar - Robert Paul
11-08-84: Care~~ss whisper-George Michacl
I just call - Stevie Wonder
18-08-84: There goes - Donna Summer
What's love - Tina Turner
25-08-84:
Shirie shine - Barry Gi~b
Politiek - Normaal
01~09-84:
On
the floor - Sherman Brothers
Mak~ me cry - Roberto Jacketti
08-09-84:
Let's
talk - Curtie&Boombox
St~p Bajon - Tulhio de Piscopo
15-09-84:
Left
in
the dark-B.Streisand
Why - Bronski Beat
22-09-84: Tr. to M. Monroe - Star Sisters
Woodpeckers - Video Kids
29-09-84: Tinseltown in - Blue Nile
In the name - Ralph McDonald
06-10-84: Body and soul - Mai Tai
Chicken in black~Johnny Cash
13-10-84: When the rain-J.Jackson/P.Zadora
All you pretty girls - XTC
20-10-84: 1 1 11 keep holdin~-Jim Capaldi
Lost in music - Sistèr Sledge
27-10-84: A man like that - Kelly Page
Medicine song - Stephanie Mills
03-11-84: Law ofthe jungle - G'Race
In the evening-Sheryl Lee Ralph
People from Ibiza - Sandy Martin 10-11-84: Nobody'sside - Elaine Page
17-11-84: Satisfaction - Laura Branigan
Too late - Jul ian Lennon
Sprong in It duister-P.Koelewijn 24-11-84: Riddle me - UB 40
01-12-84: Preaching - Roberto Jaèketti
Gofor it - Risque
1J8-12-84: Last time I-J.Kennedy/J.Osborne
Dan weet je wat - A. Team
15-12-84: We all stand - Paul McCartney
One ~ight - Murray Head
22-12-84:
Everything must - Paul Young
My mistery man - J.Kaagman
29-12-84:
Shout
- Tears for Fears
Don't drive drunk - S.Wonder

