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VERZENDING: 
Eventuele klachten over onregelmatige 
ontvangst van Freewave sturen naar: 
Freewave, Postbus 65" 2510 Mortsel. 

ADVERTENTIE TARIEVEN: 
Eénmal ige plaatsing. 
1/1 pagina; f150,--of 2250 Bfr. 
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Kleinere advertenties zijn niet mogelijk. 
Elke auteur en adverteerder is verantwoor
del ijk voor zijn eigen publicatie. 
Zonder schriftelijke toestemming van de 
redaktie is gehele of gedeeltelijke over
name uit deze Freewave niet toegestaan. 

VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

~ 
Is je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 

, 11 ve rzoch t binnen 1 week je abonne
ment te verlengen. 

[M] Is je LAATSTE nummer, indien je 
IOJ ' niet tijdig hebt verlengd. Wij 

, ve rzoeken je he t a I snog J8e;t 4ïie-.rD 
te doen, als je Freewave wl lt blijven ont- ' 
vangen., 17. v.B 

Beste lezers. 
Laten we het deze keer maar WIT houde n. 
Het is tenslotte winter. Vandaar een 
Freewave in sneeuwverpakking en sneeuw
mannetjes door het hele nummer. 

We beginnen met het tweede deel van 
het gesprek van Chris Edwards met 
Steve en Debbie England. 
Deel 1 kon je lezen in nummer 106. 

Na "Roddels" bijna 5 pagina's 
"Zeezenders Nu" met de gebeurtenissen 
van 17 december 1984 t/m 14 januari 
1985. Een periode waarin veel is ge
beurd, zoals: wissel ingen van deejays, 
ankerkettingen die braken, masten naar 
beneden kwamen, een deejay werd ont
slagen en vervolgens weer aangenomen 
etc. etc. 

Door ruimte gebrek ook dit keer 
geen "Zeezenders Toen" met de histo
rie van Radio London, maar dat komt 
omdat anders aktuele artikelen moeten 
blijven liggen. We stellen liever 
historische verhalen uit. 

Het artikel "Norsk Riskringkasting" 
van Patriek Bekaert is al te lang bl ij
ven liggen. Hij bracht in de zomer van 
1984 een bezoek ~an Noorwegen en ging 
daar bij enkele radiostations kijken. 

Dit keer weer een boekbespreking van 
Hans Knot van het boek "Radio 24" van 
Roger Schawinski . Toch ook een brok 
historie in deze Freewave met het Radio 
Hauraki verhaal van Paul Jan de Haan. 

Mocht je gebruik willen maken van de 
"Freewave Ledenservice", kijk dan even 
in het vorige nummer . De aanbiedingen 
zijn niet veranderd. 
++++HET LAATSTE NIEUWS+++++++++++++++++ 

Roy Lindau heeft ontslag genomen als 
president-d,irekteur van MMI. Hij was 
het niet eens met de koers die een 
groot deel van de aandeelhouders wilde. 
Hij is opgevolgd door de heer John Moss 
die bekend maakte dat er drie vrouwe
lijke deejays naar boord van Laser zul
len gaan. In "Zeezenders Nu" kan je bij 
9 januari lezen dat Richard Branson, 
eigenaar van platenmaatschappij Virgin 
en luchtvaartmaatschappij Virgin Atlan
tic, besprekingen heeft gevoerd met MMI 
om Laser op te kopen. Je leest verder 
dat hij afhaakte wegens te hoge vraag
prijs. Vlak voor het ter perse gaan 
van deze Freewave werd echter bekend 
dat Bra n s 0 n, toe h me t M M I i n zee i s ge -
gaan. Hij heeft voor 1! miljoen dollar 
een deel van het aandelenpakket gekoch t. 
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C: Hoe waren de lonen? 
S: Deze waren uitstekend. Zoals al ge
st~ld was ' ik in staat om alle schulden 
die we hadden af te betalen, 
C: Hoe waren 'de boord- en landstudio's 
i'n g e r i eh t ? 
S: We hadden niet zoveel te maken met de 
Vlaamse ' service, dus weet ik ook niets 
over de landst4dio's te vertellen. Op het 
schip ha~den we twee draaitafels . Het 
waren de zgn. microdraaitafels, verder 
RCA cartridgemachines en één van een merk, 
dat, praktisch niet werkte. Ook hadden we 
een aantal Revoxrecorders en dit alles 

, was gekoppeld via een klein discomixertje. 
We hadden eigenl ijk 2 studio's, maar in 
de tweede wenste niemand te werken. Hier
door werd het nieuws vanuit de tweede 
studio gepresenteerd en onder de brug was 
de ruimte waar het nieuws werd voorbe
reid. 
C: Wat voor ' soort antenne en zender werd 
er gebruikt? 
S: De zender was in een veel eerder sta
dium gebruikt op het Remeiland voor de 
uitzendingen van Radio Noordzee. Ik weet 
da t daa r noga 1 ·moe i I ijkheden ove r ge
weest zijn, omdat op het einde niet de 
huurgelden zijn betaald aan Arie Swane
veld, die de zender tijdelijk ter be
schikking had gesteld aan van Landschoot. ' 
De antenne was een soort antenne die An
dy als dubbeldraad tussen de beide orgi
nele scheepsmasten had gespannen. We pro
beerden trouwens allerlei antennes uit. 
Het kon zo maar voorkomen dat Andy plot
sel ing een idee kreeg voor een nieuwe 
antenne en dan gingen we b.v. om 6 uur 
ui 't de lucht. Vervolgens werd de hele 
avond doorgewerkt en bleek dat de resul
taten niet beter waren en werd de oude 
antenne weer geinstalleerd. Andy had de 
zender ook opgeschroefd van 1 naar onge
veer 4 kW, dus het was in bepaalde rich
tingen redel ijk te ontvangen. We hebben 
nooit kunnen begrijpen dat de kwal iteit 
van het uitgaande signaal nooit zo goed 
was als dat van Radio Caroline~ Andy 
heeft het er altijd op gehouden dat we 
teveel compressie op het signaal hebben 
gezet om het geluid goed te laten over
komen. 
C: In hoeverre was het format afwijkend 
t.a.v. de andere zeezenders? 
S: We besloten op een bepaald moment de 
gemiddelde leeftijd te berekenen van de 
mensen aan boord . Op Atlantis was dit 21 

jaar ,en op de andere schepen zoln 30 jaar. 
Dus wensten we te gaan experimenteren. 
Bij Carol ine was men zo betrokken bij 
het draaien van albumtracks dat er toch 
bijna geen hond meer naar wenste te luis
teren. Derhalve besloten Andy en ik van 
Atlantis een super pop station te maken 
met erg veel popmuziek, dus ei,genlijk 
zoals de zeezenders het in de 60'er jaren 
deden. We maakten van het muziekformat een 
erg scherp format. Iedere deejay moest 
een I ijst maken van wat hij had gedraaid 
en men had slechts 1 vrije keuze plaat 
per uur. Naast het top 40 werk iaten er 
veel bekende'oldies' in het programma, 
die ook verpl icht werden gesteld. 
Toch gebeurde het ,wel eens dat we 7 in een 
afwij~ende bui, allerlei gekke zaken 
speelden, aangevuld niet een grote berg 
humor. 
C: Denk je dat At lant i 5 een succes was? 
S: ' We kregen in ieder geval een enorme 
hoeveelheid post. Zeker zoveel, zo niet 
meer, als bij Caroline en veel van de 
brieven bevatten positieve reakties van 
de luisteraars. Dus denk ik dat het sta
t i on, vanu i t die hoek gez!i en, een succes 
was. Het is nog steeds erg jafll.mer dat 
we niet met een hoger ver~ogen uitzonden. 
Op een bepaald moment hadden we een fan~ 
tastische versterker maar hela~s werd 
deze na 10 seconden opgeblazen. 
C: Hoe vond je de deejays? 
S: Gemiddeld gezien hadden we een erg 
goed team en dat is later ook wel uitge
komen. Andy ging naar een ILR station, 
ik zelf naar Piccadilly. 
D: Dave (Keith) Rodgers ging naar Orwell 
en Dave Owen kwam ook naar Piccadilly toe. 
Later ging hij naar Beacon alwaar hij 
Andy weer tegen kwam. 
S: Andy is trouwens daarna verhuisd naar 
Thames Valley en werkt nu voor Essex. 
En van Terry Davies weet je dat hij bij 
Atlantis en RNI heeft gewerkt. Gek ge
noeg is Terry nu één van de vaste zangers 
bij Tapetrix. Hij doet meestal de man
nelijke 5010 I S. Het was trouwens op ra
dio Atlantis de eerste keer dat hij aan 
het zingen sloeg. We I ieten hem toen, 
met speciale teksten, meezingen op me
lodietjes van de Beatles. We hadden via 
het mengpaneel de tekst en de muziek van 
de platen gescheiden en zo ontstonden de 
Atlantis mini songs. Al met al zijn de 
meeste deejays uitstekend terecht geko-
men . 
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C: Hoe stond het met de technici? 
S: We hadden konstant moeilijkheden en 
Andy Anderson was de enige die de zender 
i n de 1 ucht ,kon houden. We hadden een 
aantal jongens, één heette James Code, 
maar hij was ook niet in staat de zender 
gaande te houden. 
C: Hoe waren .de kontakten met de mensen 
aan wal? 
S: Ik weet niet veel waarheden over hen 
te ve rte 11 en ~ 
D: Ja, dat is een heel groot probleem. 
S: Ik z~l het één en ander proberen toe 
te 1 ichten. De ten~ering werd gerund 
door een eigenaardige vrouw, die niet zo 
best Engels sprak. Men had haar inge
huurd daar ze de beschikking had over 
een CB installatie, dus liepen de kon
takten via haar. Op die manier raakte ze 
bij het station betrokken. Zij, Bonnie, 
regelde dus de tendering en haar man 
Jerry, die inval ide was, hielp haar waar 
mogel ijk. Ze waren erg aardig, zorgden 
goed voor ons en aan wal waren we altijd 
welkom in hun huis. Ook sliepen we bij 
hen, wannneer het door de slechte weers
omstandigheden onmogel ijk was om te be
voorraden. Wel waren er rond augustus 
1974 de nodige problemen. 
D: Zij was het enige direkte kontakt en 
tegen de tijd dàt de wet van kracht zou 
worden waren er allerlei geruchten over 
het uit de lucht gaan van Atlantis en we 
hoorden eigenl ijk alleen haar versie. 
S:Eén van de grote problemen was dat je 
nooit wist waar je aan toe was. Laten 
we er maar niet over doorgaan. 
D: Nee, lijkt mij ook beter van niet. 
Goed, ze waren aardige en gastvrije men
sen. 
S: Ja, ze zorgden erg goed voor ons. 
C: Kon je met Adriaan goed over weg? 
S,i Adriaan was een soort excentrieke 
mil ionair. Soms was hij geweldig. Hij 
zorgde voor allen even goed. Ook wenste 
hij af en toe goed de baas te spelen 
en dat leverde meestal grote problemen 
op. Maar voor de rest was het goed, ook 
met zijn vrouw konden we erg goed op
schieten. Ik produceerde een aantal pla
ten voor zijn maatschappij, ongelovel ijk 
slechte produkties-tenminste als ik ze 
nu weer afluister. Op één of andere ma
nier probeerde hij de engelse platenmarkt 
te doorbreken en hij dacht wanneer een 
engelsman de plaat had geproduceerd het 
allemaal veel gemakkelijker zou gaan. 
Het gebeurde niet eerde~ als toen de 
Dream Express een klein hitje scoorden 
i n on s 1 and. 
D: Hij kwam bij mij als een uitstekend 
figuur over. Hij sprak zijn engels niet 
zo goed en vaak dacht ik dan ook dat hij 
4 

een heleboel niet begreep. 
S: De enige keer dat ik echt problemen 
met hem had was toen ik een vriend van 
mij naar het schip wilde hebben. Het be
trof hier Leon Tippler, die eerder voor 
radio 270 had gewerkt. Alles was geregeld 
en we brachten hem naar Belgi~.Toen hoor-
den we plotse 1 i ng da t hij n i et moc ht. Ik 
vroeg Adriaan wat het probleem was en hij 
zei alléén maar dat Leon niet naar het 
schip mocht, zonder verdere redenen. 
Ik heb hem toen gezegd dat wanne~r het 
een geldprobleem was ik de kosten van de 
trip van Leon zou betalen. Adriaan was 
echter niet over te halen en wenste be
slist niet tegen gesproken te worden. Ik 
vertelde hem vervolgens dat als Leon niet 
naar het schip mocht, géén van ons zou 
gaan. Dit was het moment dat hij zei da t 
mijn , laatste voorstel was aangenomen en 
dus vertrokken we richting Engeland. We 
waren behoorl ijk terleurgesteld en kwamen 
aan in Oostende, bijna zonder geld. We 
besloten AJ Beirens een bezoekje te bren
gen, die bedrijfsleider was bij de Ferry
service. Hij zei ons niet terug te gaan 
naar Engeland en dat hij zou proberen de 
problemen op te lossen. 
D: Hij belde Adriaan, we bleven bij hem 
overnachten en de volgende ochtend reed 
hij ons naar Adriaan. 
S: Ik herinner me dat hij een soll icita
ti'ebrief in de handen had van een deejay 
van Manx radio en zei: 'Weet je, deze 
persoon kan morgen je baan overnemen. We 
besloten toch maar te blijven, maar de 
sfeer werd eigenl ijk nooit meer als eer
der It geval was~ 

D; Ach ja, het was toch al bijna het ein
de, we gingen terug naar het schip en 
kwamen er pas - na de closedown vanaf. 
---------1 
Give Peace a I 

Chance I 
I 
I 
I 
I 
I 

Stuur $1 of 1 IRC naar: Warren Peace, I 
P.O.Box 11752, Chicago, IL 60611 USA I 
en je ontvangt een 1 ijst van de "UNITED 
STATES RECORD CLUB" met een uiteenlopend I 
scal ~ van platen uit de 60-er jaren . J - ----------~ 



S: Na de problemen omtrent Leon werd al
les een beetje gek. Er waren problemen 
met de mensen aan land, met de verbinding 
met het land en de situatie was eigen-
I ijk 'aftastend'. Ook waren er problemen 
me t he t vo ed se I . 
D: Dat was heel erg vreemd. We wisten dat 
we 31 augustus uit de lucht zouden gaan 
en toen we het laatste uur hadden gedaan 
zaten we te wachten op de tender. Op dat 
moment hadden we nog een behoorl ijke 
voorraad ingebl ikte groente e.d. We wis
ten dat het zendschip, direkt na aankomst, 
gesloopt zou worden. We zaten dus met dat 
voedsel, we wilden het niet aan boord la
ten noch over boord zetten. Dus, toen de 
tender arriveerde vroeg de bemanning ons 
wat we met de bI ikken gingen doen en we 
zeiden hen dat ze het mee mochten nemen. 
D: We kwamen hierdoor andermaal in de 
problemen met Adriaan. Hij vond dat we 
het nooit hadden mogen weggeven. 
S: Maar goed, hij betaalde altijd uitste
kende salarissen. 
0: Zelfs betaa ld e h ij je de weken dat je 
n iet aan boord za t , het geen un iek mag 
word en genoemd. 
S: Ongeloofl ijk ve rgeleken met de Caro- · 
I i nes tandaa rds. 
C: Welke leuke dingen herinner Je je? 
S: Het voorste deel van het schip noemden 
we de Kashba, dit was op de brug waar 

zich de studio bevond en heel vaak gingen 
we, nadat de televisieuitzendingen waren 
afgelopen, naar de kashba om te luiste
ren naar de programmamaker van dienst. 
D: Eén ding die mij nu te binnen schiet 
was de zomer die we hadden. Het was een 
uitermate goede zomer. Iedere dag weer 
uitstekend\ Als de Vlaamse programma's 
aan de gang waren gingen we soms met 
kleine rubberbootjes varen en zonnebaden. 
Het was geweldig, net één grote ~akantie. 
S: We verbonden een nylon touw aan de 
rubberboot en het zendschip om op die 
manier het afdrijven te voorkomen, in de 
soms sterke stromingen. Als voorzorgs
maatregel namen we altijd een groot krat 
bier mee, mocht het afdrijven wel ge
schieden. Reden: Gezell ig verdrinken is 
leuker als gewoon verdrinken. We hadden 
een knaap aan boord, Robbie Day (juist 
die van de Laser Lover Road ShowH.K.) 
en hij was een echt vre~mdfiguur. Juist 
één van die typen die een an der altijd 
voor gek wil len ~etten.Du s , u it revan
che, besloten we op een dag ons ze lf op 
te sluiten in een kleine r uimte van het 
schip, waarvan hij he t bestaan nie t af
wist. Dus wachten we tot dat Robb ie de 

. tapes van de Vlaamse service ging wisse
len. Toen hij dit deed verborgen we ons 
en hij zocht het hele schip af, zonder 
ons te vinden. 

Debbie England in de studio van Radio Atlantis , aan boord van de MV Jeannine in 1974. 
5 



D: Hij dacht dat we het schip hadden ver~ 
la ten. 
S: Hij ging voor de tweede keer de ban
den verwisselen en toen kwamen we weer 
te voorschijn. 
C: Zijn er nog verder zaken die je je 
kunt herinneren? 
D: Droevige dingen? Natuurl ijk de close
down. 
S: Da t wa s ec h t j arnme r, hoewe I i k b 1 ij 
ben dat het tot een einde is gekomen. 
De sfeer en de vrolijkheid waren er al 
een beetje uit. Sinds de moeil ijkheden 
met Adriaan begon het allemaal een beet
je vervelend te worden. Enkele van de 
1 ieden aan boord hadden het altijd over 

. het opstarten van een nieuw projekt 
vanaf één der forten, hetgeen ik een 
onzinnig idee vond. Nadat het station uit 
de ether ging hebben we alle jongens een 
tijdje niet gezien. Wij zelf vertro~ken 
naar Manchester. Nu hebben we met de an
deren nog zeer vriendschappelijk kontakt 
D: De closedown vond ik nogal opwindend. 
We verbaasden ons over de enorme hoeveel
heid mensen die aan de kade te Vlissing
en stond, toen we er met de Jeannine ar
riveerden. 
S: Er kwamen zelfs mensen uit Zweden kij
ken. 
D: Het was echt te gek. We hadden de spea
ker uit de studio op het dak van de stu
dio gezet en draaiden de tune van het 
station. Tranen kwamen spontaan tevoor
sch i jn. 
C: Hadden jullie problemen met de a~to
riteiten? 
S: Nee, geen enkele keer. Ik herinner 
me de eerste keer dat er een vloot mijn
vegers, zoals ook het voormal ige radio 
Londonschip er uit zag, op ons af kwam. 
Ik dacht dat ze ons zouden enteren maar 
het bleek een regelmatige gebeurtenis te 
zijn. 
C: Wat heb je gedaan sinds de closedown? 
S : I k gin 9 we r ken bij P i cc a dil 1 y Ra d i 0 • 

Roger Day belde me en vroeg of ik gein- i' 
tresseerd was om bij het station te komen 
werken. Ik ontdekte dat er een speciale 
produktieafdel ing was voor de commercials 
en promo·s en dat was juist wat ik graag 
zou willen doen. Dit werk deed ik 4 jaar 
en vervolgens ontmoette ik Alan Fawlkes 
en met hem besprook ik de mogelijkheden 
voor het opzetten van een speciale fir-
ma op het gebied van jingles en commer
cials. Uiteindel ijk bouwden we in twee 
jaar tijd de firma op, genaamd Tapetrix. 
We vingen als eerste klant Radio Trent, 
daarna Piccadilly, Penine, Plymouth Sound, 
Radio Severn en Devonair. Dus alles liep 
erg lekker. Dit werk doen we nog steeds 
en Debbie helpt organisatorisch. 
6 

C: Zou je alles weer over willen doen? 
D: I k zeke r n iet. 
S: Hetzelfde is voor mij van toepassing. 
D: Maar het was toch altijd grote pret? 
S: Als je in de begin 20'er jaren bent en 
je moet tussen een groot en klein schip 
overspringen, zie je de gevaren niet zo 
erg. 
D: Het was altijd even gevaarl ijk 
S: Ik zou nu zeeï angstig zijn wanneer 
ik het weer moest doen. 

Nederlandse bewerking: Hans Knot. 

WIE GAAT ERIC JURGENS OPVOLGEN? 
VARA-voorzitter Albert van den Heuvel 

en NCRV-voorzitter Thijmen Jansen staan 
op de nominatie om mr. Eric Jurgens als 
voorzitter van de NOS op te volgen. Dez e 
legt op 1 mei a.s. zijn funktie neer. 
Omdat er voor deze funktie een sterke man 
wordt gevraagd, ligt de verkiezing voo r 
Van den Heuvel voor de hand. Zijn kandi
datuur wordt door de omroepen ondersteun d. 
Ook burgemeester Hans de Boer van de ge
meente Haarlemmermeer was door ~J\lC ge
vraagd om zich kandidaat te stel len, maar 
hij bedankte voor de eer. 
VERONICA ENQUETE OMTRENT WVC BOETE~ 

De helft van 500 Nederlanders van 16 
jaar en ouder is het oneens met het re
klamebeleid op televisie van min. Brink
man. Dit bl ijkt uit een steekproef van 
het enquetebureau Interview in opdracht 
van Veronica. Van de ondervraagden vindt 
50 % het onjuist dat de minister de om
roepen kan bestraffen omdat zij de rekla 
meregels overtreden. 46 % is van mening 
dat de minister dit wel kan doen en 4% 
ga f geen mening . 86 % vond de boetes, zo
als gegeven door Brinkman veel te hoog, 
7% vond de boetes terecht en 1% te laag . 
Het restant had geen mening. 
GERT BERG VERTROKKEN NAAR JAPAN. 

Gert Berg, tot eind december eind
redakteur van Veronica Nieuwsradio, is 
op 25 januari j. 1. naar Tokio vertrokk e n 
om zich aldaar voor enkele jaren als 
correspondent te vestigen. Hij gaat in 
Japan werken voor ondermeer Veronica, 
de Belgische BRT, het nieuwe commerciële 
Westduitse tv-station Sat 1, Nieuwe Revu e 
en het Algemeen Dagblad. Voor zijn Vero
nica-tijd schreef Gert Berg (26) inciden 
teel artikelen voor de Haagsche Post . 



Samen met hem reisde ook Siebe de Steen
winkel naar Tokio. De Steenwinkel is 
free-lance cameraman. 
RADIOVERSLAGGEVER GEDOOD. 

Een radioverslaggever op de Phil1e
pijnen, wiens dagel ijkse taak het ver
slaan van de diverse programma's vaak 
kritiek bevatten op de regering en het 
zakenleven is onlangs door onbekende 
schutters doodgeschoten. Vicente Villar
dordon werd volgens ooggetuigen in zijn 
hoofd geschoten toen hij zijn auto ver-
1 iet. Vlak daarvoor had hij zijn ochtend~ 
programma beeindigd. 
NIEUWE EINDREDAKTEUR TELEVIZIER AVRO. 

TelevlzierMagazine, de televisie ac
tual iteitenrubriek van de AVRO, heeft een 
nieuwe, tijdel ijke, eindredakteur gekre
gen in de persoon van Pieter Varenkamp. 
Hij volgde Bart in 't Hout op, die een 
half jaar lang ad-interimhoofd is geweest 
na het verdwijnen van Jaap van Meekeren. 
In It Hout is nu eindredakteur geworden 
van het actual iteitenrad.ioprogramma 
AVRO's radiojournaal. 
BESTAANDE OMROEP BEHOEFT GEEN STROMING. 

De bestaande omroeporganisaties in 
Nederland hoeven niet aan te tonen, dat 
zij een maatschappel ijke stroming ver
tegenwoordigen. Dit heeft minister 
Brinkman bekend gemaakt. Brinkman rea
geerde op een -brief van de KRO, de NCRV 
en de VARA, die ' als federatie van om
roepverenigingen de minister vragen had 
gesteld. De minister heeft nu wel bepaald 
dat nieuwe kandidaatzendgemachtigden moe
ten aantonen welke stroming zij vertegen
woordigen. De omroepraad zal binnenkort 
criteria moeten opstellen hierover. 

ZeezefldersNII 
Na het leuke einde van de vorige editie 
van ons nu verhaal gaat het dagel ijkse 
inluisteren gewoon weer door en zo be
ginnen we deze aflevering met 17 DECEM
BER. De laatste dagen wordt er steeds 
meer in de Carol ineprogramma's gepraat 
over de talentèn van Marty Wright, die 
niet al leen als nieuwslezer funktioneert 
maar tevens als kapper. Op radio Moni
que was de programmering als volgt: 
5-8 non stop 8-10 Ad Roberts, 10-12 
Rob Hardholt, 12-14 Maarten de Jong, 14-
16 Frits Koning, 16-18 Johan Visser en 
18-20 uur Maarten de Jong. Op ITV was 
rond de klok van elf in de avond een 
korte special te zien inzake Caro1 ine en 
Laser, het enige nieuwe dat verteld werd 
is dat zowel Caro1ine als Laser kunnen 
rekenen dp een 1uisterpubl iek van 5 mil
joen. Of dat met het 1a~e vermogen van 

Carol ine nog zo zal zIJn is een grote 
vraag voor ons! 18 DECEMBER werd de eer
ste programmawijziging al ingevoerd bij 
Monique. Tussen 6 en 7 kun je Johan Maas
bach beluisteren, die reeds in de 70'er 
jaren te horen is geweest op RNI en Car
oline. Tevens wordt de dagprogrammering 
met 1 U4~ ingekort. Om 19 uur nam Caro~ 
1 ine de programma's van Monique al weer 
over. Voor de statistici nog even dit: 
de eerste satellietschijf van Monique 
was Sol id as a rock van Ashford and 
Simpson. De LP van de week is Si1ent 
Partners van Bol land. In de Telegraaf 
andermaal aandacht voor Caroline en Mo
nique. De krant weet nu al te melden 
dat de regering maatregelen zal nemen 
en dat Eri~ de Zwart benaderd is door 
Monique. Zal de nieuwsredaktie van de 
Telegraaf haar lange winterslaap uit 
hebben of zal men eind~l ijk weer ver
standig zijn en het zwijgen opgeven? 
Op Laser een nieuwe competitie in samen
werking met Kontiki. Een leuk woord be
denken en opsturen naar New York voor 
de reizen van Kontiki. Te winnen is een 
Ski away hol iday naar Oostenrijk. Oh, ja 
sorry dat we het altijd hebben gehad 
over het drankje Kontiki i.p.v. het 
re i sbu ro. I n de Tweede Kame r an twoord 
min. Brinkman (de verkeerde minister, 
want alleen die van Justitie kan de vra
gen beantwoorden) dat de Engelse rege
ring gevraagd zal worden de bevoorrading 
van Monique sterk in de gaten te houden 
en eventueel arrestaties te verrichten. 
In de engelse krant 'The Sun' de jaar-
1 ijkse poll inzake de populairste muzie~ 
formaties, zangers etc. Ook in deze poll 
een rubriekje voor de populairste radio
programma's. Zo staat de BBC top 40 op 
nr 1, Mike Readshow op nr 2. etc. Op nr. 
6, heel vreemd, een heel radiostation als 
programma: Laser 558. Toch een geweldig 
succes voor de Yanks. 19 DECEMBER: Duyzer 
in de bocht. Zeer vroeg belt Jack met de 
mededel jng dat hij twee maal zoveel aspe
rines moet gebruiken als normaal. Reden 
is: Het verschrikke1 ijke format van Mo-
n i q u e . I t I s net 0 f me n 5 j a art e rug i n 
de tijd gaat' meldde hij alvorens weer 
een buisje leeg te sl ikken. Mijn mening 
is dat je eerst maar een maand moet luis
teren alvorens een eerlijke mening te 
geven. Wel valt het me op dat de nonstop 
banden niet korrekt worden onderbroken ' 
voor verkeersinfo en dat de jingles zo 
nu en dan teveel worden gedraaid. 20 DE
CEMBER The Voice of Peace draait nog 
steeds en het nieuws is dat het station 
onlangs nieuwe draaitafels heeft gekreg
en. Op zich niets bijzonders, maar het 
betreffen hier Compact Disc Players. Abe 
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Nathan heeft een grote aktie opgezet voor 
Eth ,iopië en zal zelf ook naar het land 
gaan. Onder de nieuwe deejays bevinden 
zich nu ondermeer Paul Adems, Stephen Ba
te, Harvey Wi1l iamson en David Fortune. 

~ ~e 
. . . somewhere 

in the Mediterranean, 

De laatste heeft de programmaleiding op 
zich genomen. Ook wordt bekend dat Edward 
King, die in september nog op Carol ine 
was te horen, momenteel werkt voor Uni
versity Radio Warwick. Hij won onlangs 
de National Braadcast Award of Uni~ersi
ty Radio's. 21 DECEMBER komt vanuit Enge
land het gerucht dat er 1 iefst twee nieu
we zendschepen onderweg zijn uit Amerika. 
Robin Banks zou net terug zijn uit the 
States en zou hebben geholpen bij de uit
rusting. Andere geruchten vertellen over 
twee schepen voor de CIA. 
22 DECEMBER maakt Jay Jackson melding 
van het overl ijden van lan West, een be
kend figuur uit de Engelsezeezenderscene 
en z~ gt men plotseling datCaroline kan
toren heeft in Los Angeles, 
Toronto en New Vork. 
Nog even een nieuwjaars
wens gemeld aan James 
Ryan en plotseling 
van hem het bericht 
dat hij nog steeds een " 
arrest heeft op de 
Ross Revenge. Als iemand 
zo verstandig is om het 
schip te enteren, zal hij 
meteen het eigendomsrecht 
doen gelden en staat Ronan er naast. Ook 
meldt Ryan andermaal dat binnen een "jaar 
nog een schip te verwachten is op de 
Noordzee met maar 1 iefst 4 stations er op. 
En nu maar wegdromen in Eggcity, ergens 
in Amerika. Happy New Vear James. 
23 DECEMBER: Om 12 uur wordt iedere zondaq 
de Radio Monique Satellietschijf gekozen.' 
Deze week is het Only he has the power to 
move me van Stephanie Lawrence. 

Het valt ons op dat via Carol ine bijna 
qeen reklame meer is voor Seagull Sales 
en dat Verbaten andermaal een nieuwe 
vergelijkbare reklame heeft, ditmaal 
met het Motownlabe1. Uitstekend geprodu
ceerd door Char1 ie Wolfe. Laser was om 
een uur of 11 ruim 20 minuten off air en 
op Moniquehoorden we de eerste aankondi
ging dat tijdens de kerst 28 uur lang 
de beste gouwe ouwe aller tijden zouden 
~orden gedraaid. En dan 24 DECEt1BER, . de 

verrassing: Reklame op Monique. Voor he t 
eerst sinds jaren een zeezender die de 
eerste 10 dagen al reklame uitzendt. He t 
betreffen drie . lp's, waarvan de reklame 
teksten zijn ingesproken door Tony Berk . 
En nu maar denken welke platenmaatschap
pij er achter Monique zit. Berdien Sten 
berg, Havenzangers en Peter Koelewijn 
krijgen uitgebreide promotie. Tevens een 
spot voor Club Escolet, een reisorganisa
tie. Ook is André van Duin van de partij 
om zijn nieuwste LP met luisterl iedj e s 
op zijn eigen manier aan te kondigen. 
's Avonds na de closedown van Monique 
ging het een en ander mis. Carol ine was 
heel even te horen op 319 waarna zoln 20 
minuten vreemde geluiden en af en toe 
een jingle te horen was. Duidel ijk voor 
ons was dat de signalen van Carol ine ver
keerd doorgeprikt waren en nog steed s de 
studio van Monique aan de zender wa s ge
koppeld. KERSTMIS 1984 was een hele hap
pening en ook wij hebben natuur! ijk ni et 
de gehele Kerstdagen zitten luisteren 
maar hebben hier en daar wat meegepakt 
van de zeezenders. Op Laser nieuwe rekla
me en wel voor Edwin Shirley Truckin, 
een bedrijf gespe~ia1 iseerd in het ver
voer van popgroepen. Ook vraagt men in 
een spot om financiële steun aan de re-
gionale reddingsbrigade. In de zgn. Award 
Winnaarsspotsserie nu ook Pepsi Cola te 
horen op Laser. Misschien in de toekomst 
al echte reklame op 5581 De programme
ring is anders op deze le kerstdag, het
geen ook de 2e dag zo was. 7-11 Rick 
Harris, 11-14 Holly Michaels 14-17 Tony 
Rivers 17-20 David Channey en 20-23 
C ha r 1 i e Wo I fe. (enge 1 se tij den). Ve rvo 1 -
gens closedown. Ook op 2e kerstdag ging 
men om 11 uur ' in de avond al uit de 
lucht. De LP inzake de winnaars van de 
clubkontest is ook weer eens een andere 
en wel de nieuwste van Nick Haywood. De 
bemanning en staf van Laser ging deze 
kerstdagen op 'feestviering' bij Caro-
1 ine en een afvaardiging van Carol ine en 
Monique ging ook nog even borrelen bij 
Laser. De saamhorigheid is weer als 
vanouds. Op Monique was eerste Kerstdag 
een speciaal sfeertje. Ad Roberts bleek 
verdwenen, dus naar huis, en het drie
tal Hardholt, Koning en de Jong verzorg
dende uitstekende programma's. Zelfs 
speciale kerst jingles en piepjes op het 
hele uur waren er aanwezig. Tussen 6 en 
7 in de avond volgde nog een groeten
programma, gericht op famil ie en kennis
sen. Op Carol ine was er de eerste kerst
dag een rondtoer op het schip met daar
~ij een kleine link-up met Monique, dit 
In het programma van Frits Koning en 
Bruce Perry. Het is trouwens nu wel 



heel vreemd om een commercial voor ef
fektief adverteren te horen op Laser, 
ingesproken door Maarten de Jong!!! De 
felicitaties van deze kant gaan uit naar 
John Lewis, al ias Stephen Bishop, alias 
Johnny Moss, die op de eerste kerstdag 
zijn verjaardag vierde. ~ 
Kerstmis was in ieder geval . 
een tri~ste periode voor de ~-

. ~ 

fans van Carl Kingstön op Radio 
Humberside, Zijn kontrakt met de 
BBC is door de laatste opgezegd. 
Carl heeft nu drie aanbiedin
gen lopen voor de toekomst 
en wel van het ILR station 
Radio Viking, Radio NOVA 
Dublin en van Radio Caro
line. Een nieuwe reklame 
die we de laatste dagen 
hoorden in de dayservice 
van Carol ine is nu ook in 
de avondprogra~ma's te horen en wel voor 
Supezor Leatherwear uit Londen. 

Deze firma adverteert ondermeer met 
T- en swe~tshirts voor Radio Carol ine. 
26 DECEMBER: Tony James is een deejay die 
we vandaag voor het eerst op Carol ine 
hoorden, hoew~l hij al enige dagen achter 
de microfoon heeft gezeten. Zal ook wel 
aan de slechte ontvangst liggen. 27 DECEM~ 
BER: andermaal een nieuwe jack, zijh naam 
Roland Butter en hij presenteerde het 
nachtprograrnma Veln Keith King. Laser 558 . 
was andermaal vroeg loff air l en David 
Channey presenteerde tevens de uren van 
Charl ie Wolfe, die op Ishore-leave l zou 
zijn, maar let op! Er is meer aan de 
hand. Op Monique verscheen vandaag voor 
het eerst een reklamespot voor het mak-
en van reklame op Monique. Nieuws uit 
de scene volgde pas weer op de 30ste 
DECEMBER. De nieuwe lP van de LASER club 
is die van de Thompson Twins en in het 
programma van John Lewis op Caroline 
waren de beste tracks te horen, uit het 
jaar 1984, tenminste in de oren van John. 
OUDEJAARSDAG Wel niet zo veel bijzonder 
te melden. Op Laser ging men door, maar 
het klonk niet zo vresel ijk gezell ig. 
Tot 4 uur Engelse tijd waren ze nieuw
jaarsdag in de lucht om na 1 uur pauze 
nogmaals het nieuwjaar te vieren op Ame
rikaanse tijd. Tenminste dat was beloofd. 
Wel ik heb het in ieder geval niet ge
hoord. Wolfe was trouwens voor het eerst 
weer te horen. M~er hierover later. Van
af deze plaats wensen wij alle zeezender
fans een gelukkig NIEUWJAÄR . en op deze 
dag hoorden we op Moniqueeen nieuwe re
klamespot voor Sportl ife Kauwgum. 2 JA
NUARI kwam Simon Barrett terug, na een 
afwezigheid van enige maanden, op Caro-
I ine. Hij vervangt John Lewis, die ver-

trokken is voor een welverdiende vakan
tie~ Ondermeer doet hij nu en dan in 
het Moniqueprogramma het weerbericht 
in het Engels. Rob Harthold is nu ook van 
boord en zijn vervanger is Ron West. 
Ook Johan Visser zitnu 1 ive te presen
teren, maar het kl inkt nog niet zo erg 
goed, al~ .~e misschien verwacht mogen 
hebben ...... of waren de verwachtingen 
te hoog??? 4 JANUARI bracht de uitslag 
van de Kontiki skicontest. En \-veer moch
ten een aahtal mensen op kosten van 
Kontiki op reis. 6 JANUARI en IS mid
dags tegen zessen hoorden we op Laser 
da t. de p I a ten steeds I angzame.r ging 
.draaien. Om zes uur sloot Channey de 
programmals van Laser af omdat men te 
veel moeil ijkheden had met de generato
ren. Oorzaak: Door het slechte weer veel 
water over het schip heen geslagen en 
binnengestroomd. Generatoren zitten ond
er het zout. Om 9 uur nederlandse tijd 
meldde Bruce Perry dat Carol ine voor
lopig uit de lucht zou gaan wegens de 
storm. Hij beloofde dat het station de 
volgende dag retour zOu zijn. Wat was het 
geval: Om even na half 9 ontdekte men 
aan boord van de Ross Revenge dat men 
van het anker was geslagen en reeds eni
ge mijlen was afgedreven. Men was vlak 
bij het Laserschip aangeland. Onmiddel
lijk werd de kustwacht gewaarschuwd en 
werd om assistentie gevraagd. De storm, 
die zuid west 7 was, was in 10 minuten 
tijd gedraaid naar noord-oost 10. Dit 
betekent dat de zee als het ware als een 
draaikolk gaat functioneren. De kust
wacht had echter niet direct tijd voor 
de Carol inemensen want er waren ook drie 
lichtschepen in de Theemsmonding van hun 
anker geslagen, die ook gered moesten 
worden van de ondergang. Dit temeer dat 
op deze schepen bijna geen of geen be
manning aan boord zit. Ook was de Van
quard, één van de grootste Ferryboten 
tussen Engeland en West Europa, in grote 
nood. Pas om 12 uur IS nachts kwam een 
reddingsboot uit Wal ton on the Naze 
langszijde Ross Revenge. En andermaal 
moeten we stellen dat het een armziel i
ge, amateuristische bedoeling is bij de 
Carol ineorganisatie. De bemanning van 
de reddingsboot moest de motor opstar
ten van de Ross, want een degel ijke ma
chinist was op de Ross niet aanwezig. 
Met behulp van de bemanning van Laser 
en hun uitstekende radar werd vervolgens 
de Ross weer, via een noodanker, op haar 
orginele ligplaats verankerd. 
7 JANUARI Was andermaal een stille dag 
op de Noordzee. Bij Carol ine waren in de 
middag duikers de situatie aan het be
kijken van de onderkant en kwamen tot de 
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conclussie dat het schip niet beschadigd 
was doo~ het schuren over zandplaten. Het 
zal, zo meldde men on~t enige dagen dur
en alvorens de beide stations terug zou
den keren. Laser had zwar~ moeil ijkheden 
met haar antennesysteem en Ca~olihe te 
vee 1 zou tafzet 'op an tennes etc. 8 JANUA
RI ' kwam om 12 , 10 nede r 1 an d se tij d de 
576 kHz zender in de lucht , Om 12.20 ook 
de 319 zender ! Om 13.27 verdwenen ze bei
den weer uit de ether. Er werd meerdere 
malen aangekondigd d~t het een testuit
zending betrof vanaf ret zendschip, de 
MV IMAGINE en e r werden diverse malen 
nummers genoemd: 49,50,72,89,100,101,116, 
140 en 155. Te ken genoeg dat het no~ lang 
niet allemaal oké is op de Ross Revenge. 
9 JANUARI : We zeiden het al, er is meer 
aan de hand met Laser . Na de ironische 
opmerkingen van Charlie Wolfe, inzake 
de pogingen om de Communicator bin- 0 
nen te slepen, werd hij op staande 
voet door Lindau van 
MMI ontslagen. Reeds 
drie dagen later 
kreeg de laatste 
spijt en mocht Charlie naar boord terug
keren. In Engeland gingen inmiddels de 
vre~mdste geruchten. Laser zou fina~cieel 
aan de grond zitten. Met de kerstdagen 
zou geen feestmaal gemaakt zijn en de 
Laserbemanning zou het diner derhalve 
bij Caroline genuttigd hebben. 
Ook werd er slechts 15 i.p.v. de gebrui
I ijke 40 ton olie getenderd. Een paar 
dagen voor de Kerst heeft Lindau de be
manning en deejays persoonl ijk op de 
hoogte gebracht van de financiele proble
men. De financier, de Ier Smith, had het 
project een jaar geg~ven en als na deze 
periode het niet winstgevend zou zijn, 
zou bekeken worden wat er verder te halen 
zou zijn uit het projekt. In december 
was ~r reeds een bespreking met Richard 
Branson, eigenaar van Virgin Records. 
Deze wenstte het complete station op te 
kopen om het te gebruiken als plugstation 
voor zijn platen. Wegens een te hoge 
vraagprijs haakte hij af. Verder wordt 
overwogen om het station kompleet te 
verhuren en een andere mogel ijkheid is 
om de organisatie in NewYork aan de 
kant te schuiven om op die manier hoge 
organisatiekosten te vermijden. Een re
klameburo zou dan ingehuurd worden om 
reklames te werven en dat alleen tegen 
provisievergoeding. Jessie Brandon zit 
nog immer in Amerika waar ze wacht op 
een werkvergunning om aan de slag te 
kunnen bij Capital in London. Ook werd 
vandaag bekend dat de Carol ineorganisa
tie nu toch ernstig overweegt om de 10 
kW zender van South Coast Radio te ko-
10 

pen om een beter signaal op de 576 kHz 
te krijgen. Er zal dan tevens een hori
zontale antenne geplaatst worden om een 
gaaf signaal er uit te kunnen halen. 
10 JANUARI en Andy Archer wordt wakker. 
Hij heeft met zijn advocaten gesproken 
en zal, via een rechtbank, eisen dat het 
boek van Bob Noakes uit de handel wordt 
genomen wegens laster tegen Andy. Op de 
TROS is vandaag IRock In roll I van 

'. Status Quo paradeplaat. Jammer dat een 
paar keer het woord Carol ine werd ver
bloemd. 5 Min. voor drie uur hoorden we 
voor het eerst Laser weer met non stop 
Stones en Beatles.Om even voor half 5 
de eerste aankondigi~g van Rick Harris: 

. Af ter a long siësta is Laser back with 

. music never morethan a minute away. Hij 
maakte tevens bekend dat aan de clubmem
bers nu ieder uur IBoseboxen I 'zouden wor
den weggegeven. Verderop in zijn pro
gramma de mededel ing dat een Albatros 
in de antenne verward was geraakt en 
het dagen had geduurd alvorens men de 
mast in durfde, vanwege het zware weer. 
In werkel ijkheid waren er enige zenddra~ 
den naar beneden gekomen en had men te
ven 5 p rob I emen me t de gen e ra toren. Op 
Veronica maakte men bekend dat ook Caro-
1 ine diezelfde dag nog om 9 uur zou te
rugkeren, maar helaas moest er tot de 
volgende dag worden gewacht. Het mooiste 
verhaal was wel van Charl ieWolfe, die 
vertelde dat ze met de boot London bin
nen waren gevaren om op theevisite te 

. gaan bij de familie Thatcher. 11 JANUARI: 
kwamen Caroline en Monique terug omstreeks 
8 uur in de ochtend. Nieuw op Caroline is 
Mark Summers en Tom Anderson keerde 
terug tesamen met John Lewis. Van boord 
zijn Marty Wri .ght en Simon Barrett. Bij 
Monique hebben Maarten de Jong en Frits 
Koning het schip verlaten en op beide 
statiohs wordt melding gemaakt van de 
ankerbreuk. 12 JANUARI wordt bekend dat 
de aandeelhouders van Essex bereid zijn 
om Eddie Blackwell aan de kant te zet-
ten in verband met de papieren poging-
en om de Communicator binnen te slepen. 
Valt ons tevens op dat er nog meer jin
gles op Monique te 
horen zijn dan 
voorheen. Vandaag 
is David Lee Stone 
teruggekeerd aan 
boord van Laser, 
waar hij de plaats 
van Channey over- RADIO MONIQUE 
nam. 13 JANUAR I : 
Wederom nieuwe commercials op Monique. We 
hoorden: "De Dave rende 13 Ca rnava 111 (i nge
sproken doo~ André van Duin), LP van Fred 
dy Golden (tevens LP van de week), Maas-



lander kaas en een spot voor de Formule maar gewoon een grote coaster die lag te 
drive in show van de TROS. Produktie is wachten op afroep door de havenàutori-
van John de Mol jr. wiens BV deels in teiten in Londen. 14 JANUARI is de slot-
handen is overgegaan van Willem van Kooten. datum voor deze editie van ons NU vet
In het Zondagmiddagmatinee meldden de Mo- "" haal en Monique meldt dat men nu ook een 
nique jongens dat er een nieuw zendschip drive in show "heeft. Boekingen voor Bel-
zou I iggen, op anderhalf mijl afstand van gi~ via 091-225379 en 03438-20122 is het 
de Communicator. De mast zou net zo hoog boeking nummer voor Nederland. In de 
zijn als die van de Ross Revenge of iets ochtend 'hoorde ik nog Laser met Rick Har-
lager. Veronica bracht in De Grote Verwar- ris, maar om half 7 verdwijnt de zender 
ring het bericht en zei dat het hier waat~ uit de lucht omdat de voorste mast ~oor
schijnlijkhet nieuwe schip van Radio Lon- midden is gebroken. Het kan enige tijd 
don betrof. Inmiddels weten we beter. duren voordat de zender terugkomt met 
London komt er besl ist niet, zo werd ons een sterk signaal. Op 18 JANUARI kwam 
gemeld vanuit Amerika. Hoe en wat verder het station in de middag terug met een 
over dit projekt de volgende keer. Op zeer zwak signaal d.m.v een' stel opge-
Monique nu ook iedere 3 uur de artiest zette noodmast. Aan deze "Zeezenders NU'" 
van de week, deze eerste keer de Cats. werd meegewerkt door Ate Harsta, Tom de 
Tevens iedere zondag een prijsvraag. De Munck, Ronald C. Pearson, Graham Paul, 
eerste vraag: Wat was de eerste commer- Paul Jan de Haan, Hans Meyering en Jack 
cialap Monique en wie verhinderde de uit- Duyzer. Samenstell ing en eindredaktie: 
zending ~iervan (TROS-Brinkman). Het VOO Hans Knot. Tenslotte nog even dit: op de 
omroepblad maakt melding van de komst volgende pagina een lijst met alle dee-
van dagel ijkse programmals van Tony Berk jays die sinds 1983 bij Caroline aktief 
tussen 12 en 14 uur. En in de avonduren zijn geweest. De prijswinnaars hebben 
belden we met onze kontaktman in Essex. inmiddels hun poster ontvangen. 
Geen derde zendschip in de Theemsmonding Dank voor alle inzendingen. 

lo~ maart-:.-:ga::e::-SM;-:::-een fi ::ddag in-::t=a~ aan =-" I Speerstraat in gebouw "maria". De Speerstraat 1 igt vlakbij het Olympisch 
stadion. Aanvang 11 uur. Te zien zijn o.a. een film over L~ser, 20 jaar 
Caroline, een fi "lm gemaakt over een boottocht naar Laser en Caroline, een 

I fi lm over RN'I etc. etc. Entree f 7,50. 
Gasten o.a. Bob Noakes, redaktieleden van Freewave en Simon Barrett. 

I 
Carol ine fotoboek, 80 pagina's foto's vanaf 1964 tot 1984. f 25,- incl. plaat. 

Boek: Last of the Pirates van Bob Noakes. Met veel interessante foto's f 45,-. 

I Boek: Pirate Radio Then and Now. Een foto/leesboek. 
Veel interessante foto's van vroeger f 29,-. 

I POSTERS: Officiële kleurenposter van Laser f 15,
Zwart/wit poster van Laser f 7,50 
Kleurenposter van Caroline f 9,50 I AANBIEDING: Laser zwart/wit poster + Caroline kleurenposter voor slechts f 12,-

CASSETTES: Zeezenders 80-84, over de start van Laser, Caroline en Paradijs. 

I Tijdsduur: 1~ uur. f 15,-
" SMC audio Magazine. Een geluidsdocument over de kerstdagen op 

I 
Caroline en Laser, oud en nieuw, de storm, een mislukte kaping van 
het Laserschip en opnamen van Radio Monique. f 10,-

Boek: The 1 id of Laser van Paul Rusling. f 40,- (harde kaft) 

I Mo n i q u e T - s h irt s f 1 8 , 50 ( all e ma ten) 

BOOTTOCHTEN: nog steeds kunt u boottochten maken naar Caroline en Laser. I Prijs f 180,- voor een heel weekend. Inl. 020-621141 (na 18 uur) 

I ~~~:~:~~O~~~A~~~~~~~~ de Paris: 634495216. L: inge~i~:,,:,u:land meteen in=tiona~o:sse1. ____ --J 
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Het zendschip van Laser 558 de MV Communicator (foto: Jan Parent) . 

CAROLINEDEEJAYS SINUS AUGUSTUS 1983. 
Brian Allen, Tom Anderson, Elton Andrews, 
Andy Archer, Simon Barrett, Mike Bgrring"'" 
ton, Grant Benson, Susan Charles, Peter 
Clarke, Robbie Day, Samantha Dubois, 
Tony Garreth, Andy Johnson, Mike Kerry, 
EdwardKing, Keith King, Carl Kingston, 
Diane Lawrence, John Lewfs, Paul Mac
kenna, Mike Patterson, Dixie Peach, Mike 
Pearson, Steve Phill ips, Peter Quinn, 
Dave Richards, Robin Ross, Stuart Rus
sel, Tony Scott, Barry St. James, Dave 
Simrnons, Stuart Vincent, Tony Whale, 
Blake Wi 11 iams, Dave Windsor, Tony James, 
Sean the Cook, Johann, Marty Wright, 
Roland Butter, Bruce Perry, Mr. Anonymous, 
Mark Summers en Nick Richards. 

TOEZICHT ETHERREKLAME ZELFREGULEREND. 
Reclameraad en Stichting Reclamecode 

zouden een voorstel kunnen indienen voor 
de privaatrechtel ijke verzelfstandiging 
van de niet-adviestaken van de Reclàme
raad. De gedachte wordt geopperd in het 
tweede interimrapport dat de Stuurgroep 
Uitvoering Medianota aan minister Brink
man van WVC heeft uitgebracht. Het bete
kent dat het toezicht op de naleving van 
de voorschriften op de etherreklame, net 
als dat het geval is voor gedrukte re
clameuitlatingen, het karakter van zelf
regulering zou krijgen. De stuurgroep wil 
een driedel ing, waarbij Facil itair b~ -
12 

drijf, een programmastichting en het 
COllTllissariaat voor de media verzelfstan
di gd worden . . 
OVEREENKOMST RUSLAND EN GHANA. 

Rusland en Ghana zijn een overeenkomst 
aangegaan tot uitwissel lng van radio- en 
televisieprogramma's en personeel. De 
overeenkomst loopt door tot eind 1986. 
Programma's van amusementswaarde wordt op 
commerciële basis uitgewisseld, terwijl 
wetenschappclLjke en sportieve programma's 
gratis worden uitgewisseld. 
AUTOTELEFOON TE VOLGEN VIA TELEVISIE. 

Kanaal 21 op de televisie is in En
schede bedoelt om de programma's van 
Du i t s 1 and 2 te on tvangen. I n de omge
ving van het PTT gebouw is er sinds kort 
echter meer te ontvangen. n.l. de ge
sprekken die gevoerd worden via de zgn. 
autotelefoon. Een versterker staat opge
steld in het PTT gebouwen geeft inter
ferentieproblemen op kanaal 21. Velen 
genieten van de gesprekken, want er is 
tot nu toe geen storingsmelding binnen
gekomen bij de ReD. 
NIEUWE DRAMAREGISSEUR VOOR VPRO. 

Gerardjan Rijnders is met ingang van 
1 mei a.s. benoemd tot · dramaregisseur 
voor de VPRO televisie. Hij zal in ieder 
geval 3 jaar aktief hl ijven voor de VPRO. 



NORSK R/SKR/NGKAST/NG 
In 1924 begonnen in Noorwegen de ra

d iouitzendingen v ia pri vé ini ti atief en 
dit duurde tot 193 3 . Daa r de p r ivésta 
tions , o.a. in Oslo en Be r gen , op een 
commerci ë le basis werkten, voerde de 
Noorse regering ue ' Act of Broa dca st in g' 
in in 1933. Eén va n de redenen om to t 
deze wet t e komen was dat de Noorse re
gering niet akkoord ging met het feit dat 
privépersonen financieel gewin hadden via 
radiouitzendingen. Zodoende ontstond, via 
de wet, de NRK, een vrij en onafhankel ijk 
door de staat gecontroleerd radiostation. 
Er werd gestart met 1 radioprogramma 
(net) en dit zou zo bl ijven tot de jaren 
80. 
Zeezenders 

In 1958 startte de zeezenderperiode 
voor de Skandinavische landen, met het 
Deense Radio Merkur, gevolgd door Radio 
Nord en Syd. Da a r de ze stat ions van Deen 
se en Zweedse or igine waren en tamel ijk 
slec ht te ontvangen waren in Noorwegen, 
hadden hun uitzendingen daar geen groot 
lui s terpubl iek en vormden zij derhalve 
geen dreigende concurrentie voor NRK. 
Vrije radio's. 

Aangezien men het, in Noorwègen, tot 
in de jaren 80 moest stellen met één ra 
diostation, vallen er weinig bijzonder
heden te vertellen over de periode na de 
zeezenders tot nu toe. Het enige dat kan 
aangehaald worden is dat de techniek 
zeker niet stil staat in dit land en dat 
de nationale " omroep hiervan gretig ge
bruik weet te maken. Dit kunt U verder 
op in dit artikel lezen. In 1983 werd de 
d~uk echter groter, al dan niet dankzij 
de vrije radio's, om een tweede net op 

t e st a rt en. Tijdens d it jaa r werden Ver
sc hillende vrije radiostations o~gerich t 
en een eigenaardig verschijnsel is dat 
deze vrije radio's onmidde11 ijk getoller 
eerd werden, ook door de NRK die open
staat voor positieve concurrentie. Het 
gevolg is , dat 1 jaar later ( 1984) de 
vrije rta,dio's e en voorlopig offi"C ieël 
sta t uut hebben . Di t betekent dat ze een 
be paal de freq uent ie t oegewezen he bben 
gekregen e n deze del en met and ere sta
tions. Zo kan men in Os lo v ier vrije ra
diozenders beluisteren op 
de 101 mHz; namel ijk: 
Radio NOVA (studenten), 
Radio Orakel (vrouwen
station, logo hier
naast), Radio Oslo en 
Radio One. 
Het Tweede radionet. 

Na een periode van 
experimenten is op 2 septem
ber 1984 het tweede rad ionet 
va n s t a rt gegaa n . Eén net 
vooral gericht op de jeugd; 
populaire muziekprogramm~'s, informatie 
voor de jeugd en zelfs taalcursussen. 

Het tweede net is door de week van 
IS morgens 6 uur tot IS avonds 12 uur in 
de lucht. Tijdens het weekend is het aan
tal uren heel wat minder; zaterdags van 
10 uu rin de oc htend tot ha 1 f 1 i n de 
middag (kan variëren) en zondags van 
half 10 in de ochtend tot 3 uur in de 
middag. Daarna worden de programma's van 
het eerste net overgenomen. Zowel op het 
le als op het 2e net is er een horizon
tale programmering en zijn er 's avonds 
de zgn. gespecialiseerde programma's te 
beluisteren . 

Enkele fotols door Patrick Rekaert genomen tijdens zijn bezoek aan Noorwegen. 
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Rec lame. 
Noch op de radio, noch vi~ de televi

sie zijn er rekl~mespots te horen of te 
zien. De NRK vreest dat door het invoeren 
van reklamespots de omroep te afhankel ijk 
zal worden en men tevens ook te afhanke
lijk zal zijn van financiële bron n e n , I 
hieruit verkregen. TeVens vreeSt ~en door 
het invoeren van de reklame dat de dag
bladen, tijdschriften en de regionale 
bladen financieële problemen zullen krij
gen en dat voo~alde regionale bladen zul
len verdwijnen. Noorwegen is nu nog één 
van de weinigé Europese landen met vele 
lokale en regionale bladen, Wel eist de 
nationale omroep het recht van reklame 
op, mocht de regeri~g de besl issi~g nemen 
deze toe te laten op de vrij~ radiosta
tions. 
FM-MG-LG-KG. 

De programmals van het eerste net 
zijn zowel via de FM, MG als de LG te 
beluisteren. Elk jaar worden er nieuwe 
zenders bijgeplaatst om de radioluister
aars van een betere ontvangst te voor
zien, daar Noorwegen op geografisch vlak 
een slecht land is, wat betreft goede 
ontvangstmogel ijkheden. 
In de langegolfband zendt men uit op de 
2 18 kHz. (1376 me te r). Soms zij n deze 
programmals in de Benelux te ontvangen, 
maar dit wordt meestal onmogelijk gemaakt 
door de uitzendingen van Radio Warschau 
(2000 kW) en Radio Monte Carlo (1500 kW) 
die beiden met een hoger vermogen op de
zelfde frequentie hun programma IS uit
sturen.Wel heeft de NRK toestemming ge
kregen om het vermogen van 200 naar 1000 
kW op te voeren, maar financieel is dit 
nog niet haalbaar. 
Naast de eerder genoemde radiobanden, be
schikt de omroep ook over een kortegolf· 
service. De programmals worden het meest 
uitgezonden in de Noorse taal en worden 
11 maal per dag opnieuw uitgezonden, tel
kens in een andere ontvangstrichting. De 
meeste programmals hebben een tijdsduur 
van vijftien minuten. Op zondag heeft men 
een nieuwsbulletin van een half uur in 
het Engels en tevens zijn er ook zeer 
korte nieuwsberichten in het Spaans. Dit 
daar er veel Engels- en Spaanssprekenden 
werkzaam tijn op de vele Noorse schepen. 
In 1948 ging de korte golf service in 
Noorwegen van start en zIJn dezelfde pro
grammals ook via de FM band in Noorwegen 
te ontvangen. 
Buitenlandse stations. 

In tegenstelling tot de Benelux zijn 
de FM- en de MGband niet zo overvloedig 
bezet. Naast de twee nu aktieve radionet
ten en de vele (plaatsel iJke) vrije ra- ' 
diostations kan men in Noorwegen nog 
14 

naar de sterkere buitenlandse zenders 
luisteren. Dit zijn vooral de 3 Zweedse 
en de 3 Deense stations, maar verder ook 
BBC 1/4, NOR, Oeutschlandfunk, Südwest
funk ~n Radio Luxemburg. 
Televisie in het land. 

Na v~le exep~iimenten,die een start 
hadden in 1954, vond de offici~le ope
ning van het Noorse televisienet plaats 
' in 1960. Er werd slechts gestart met één 
grote en één kleine studio, daar men 
'slechts één televisienet had, hetgeen 
·hedentendage nog ' het geval is. Door de 
zeer moeil ijke geografie van Noorwegen 
is het ,z.eer moel ijk om met gewone tele
visiezenders alle gebieden van ontvangst 
te garanderen en de NRK maakt dan ook 
gebruik van moderne technieken en men 
maakt daarom ook gebruik van enkele sa
teIl iettransponders. Nog steeds zjjn er 
echter nog plekken waar ontvangst niet 
moge I ijk is ' en de NRK hoopt daar ook nog 
verbetering in aan te brengen. In Spits-
bergen en oml iggende eilanden kijkt men 
terplaatse naar televisiebeelden die in 
Oslo op ampextape of videocassette wor
den gezet en daarna overgevlogen. Deze 
eilanden liggen immers te ver voor di
recte ontvangst weg, maar de NRK rekent 
in de toekomst ook op satelliettranspon
ders voor deze eilandengroep. De omscha-
keling van zwart/wit naar kleuren tele
visie geschiedde in 1975, na experimen
ten die begonnen waren in 1972. 
Op dit moment kan men in Noorwegen de 
volgende televisiestations ontvangen: 
het eerste NRKnet, de twee Zweedse te
levisienetten en via een satelliet zelfs 
Sky Channel. Al hoewel men niet van plan 
is direkt te starten met een tweede net 
heeft men toch interesse om een t.V. 
transponder te huren op een Franse sa
telliet, waarop misschien ook RTL een 
kanaal heeft gehuurd. Via deze manier 
wil men kabeltelevisie en zelfs betaal
televisie gaan invoeren in Noorwegen. 
Bij deze wil ik mijn dank uitspreken 
aan dhr. Axel Aml ie, die zo bereidwil
lig was om mij te ontvangen, rond te 
leiden en te woord te staan aan enkele 
andere personen, die mij het moge I ijk 
hebben gemaakt om enige documentatie 
voor dit verhaal te verzamelen. 
Algemene informatie. 

De frequenties van de Noorse Korte
golf service zijn als volgt: 5950-6200, 
7100-7300,9500-9775,11700-11975,15100-
15450, 17700-17900,21450,21750,25600-
26100. Om Noorwegen van een degelijke 
ontvangst te voorzien van radio en te
levisieuitzendingen maakt de NRK gebruik 
van het volgende aantal zenders:televi-
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sie 164 stations, 44 hoofdzenders, 1600 
frequentieomvormers. Voor 1e radiopro
gramma FM 766 stations, 44 hoofdzenders 
43 frequentieomvormers. Stereo 1e radio 
programma 44 hoofdzenders. Stereo 2e 
radioprogramma 36 hoofdzenders~ Dit be
tekent dat men per plaats of per streek 
voor hetzelfde programma afstemd op een 
verschillende frequentie, zoals hieron
der uit een voorbeeld mag blijken: 
OSLO: FM P1 88,65 MHz, FM2 99,95MHz, TV 

' kanaal 6 
BERGEN: FM Pi 89.1 MHz, FM P2 94.8 MHz, 
TV kanaal 9 etc. 
Voor de middengolf worden er vijf zen
ders gebruikt, voor de lange golf drie 
en twee kortegolf zenders waarvan één 
te Frederikstad en de andere te Kvits~y. 

Pat r i c k Be ka er t . 

Radio 24 is een station geweest, dat 
vanuit Italië haar programmals uitzond , 
in de richting van Zwitserland. Inmid
dels is het station al weer geruime tijd 
verl~den tijd en heeft men een legale 
lokale vergunning gekregen in Zwitser
land. Het stationscomplex in Italië is 
verkocht aan een andere omroeporganisa
tie. Over de roerige jaren van voorbe- , 
reiding en uitzendingen in Ita1 ië heeft 
de grote man achter dit projekt, Roger 
Schawinski , een boek geschreven onder de 
tite1"Radio 24". 
Uiteraard beschrijft 
hij de glorieda
gen van het sta
tion uitgebreid. 
Ik wil in deze 
recensie niet 
al te diep in
gaan op de kom
plete inhoud van 
het boek, maar be
perk me tot enkele 
onderwerpen die beschre
ven worden door Schawinski aangaande de 
periode voor de eerste officiële uitzen~ 
dingen. Zo meldt hij ondermeer uitgebreid 
over de kontakten die hij heeft gehad met 
een zekere Käppeli, die, net als hijzelf 
een gat zag in de mediawereld, gericht 
op Zwitserland en een stereozender wenste 
te starten vanu i t I ta 1 i ë. 

Roger was geinteresseerd maar werd 
langdurig aan het 1 ijntje gehouden. Toen 
Roger zelf met testuitzendingen bezig 
was stelde Käppe1 i zelfs da,t hij het 
concept had gestolen. Dezelfde Käppe1 i 
behoort nu tot één van de kandidaten 

voor een Zwitsers satellietkanaal. Dan 
volgt een uitgebreide beschrijving van 
het 11eggen van kontakten l inlta1 ië 
om tenslotte te komen tot een zendinstal
latie op de Pizzo Grappera. Kontakten 
die de ene keer wel gemakke1 ijk te 1eg
gèn waren, de andere keer weer niet. Zo 
was op een bepaald moment een zekere 
Matter~ die Schawinski uitgebreid advi
seerde omtrent de te gebruiken zender 
en zendinstallatie. Helaas was Matter 
niet altijd even ge1ukking met het kie~ 
zen van de juiste materialen. Lees hoe 
een multi-milionair geinteresseerd is in 
de plannen van Roger en tenslotte slechts 
DM 100.000 beschikbaar stelt. 
Alleen het antennepark kostte als DM 160 
OOU en dat was nog maar het begin van 
een ge1dversl indend projekt. Lees zelf 
hoe het allemaal kan gaan bij het opzet
ten van een groot vrij radio projekt en 
wat er allemaal mis kan gaan om tenslot
te uit te groeien tot een groots geliefd 
radio projekt. Radio 24, van Roger Scha
winski is te bestellen bij: Toni Leder
mann Verlag, Schu11strasse 6,8939 Bad 
Wörishofen, West Deutsch1and. 

Hans Knot. 

TWEEWEG-KABEL GAAT DOOR. 
Het Nederlandse kabinet 

heeft alsnog 6 miljoen gulden 
uitgetrokken voor het invoeren 
van een relatief eenvoudig 

~ tweeweg-kabe 1 systeem in Amster
~ dam. De z e .6 mil joe n kom t bij de 

al voor Zuid-Limburg uitgetrok
ken 59 01 i 1 j oen gu 1 den. Oorsp ronke 1 ijk was 
het de bedoeling het experiment alleen in 
Zuid-Limburg uit te voeren, maar op aan
drang van het bedrijfsleven is ook Amster
dam erbij betrokken, omdat die stad het 
grootste kabelnetwerk van Nederland heeft. 
De overheidsbemoeienis beperkt zich tot 
het beschikbaar stellen van het netwerk; 
voor de rest moet het bedrijfsleven de 
zaak helemaal zelf bekostigen. 
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben 
laten weten het kabinetsbesluit teleur
s'tellend te vinden. Men had gerekend op 
100 miljoen gulden overheidssteun; nu is 
het welslagen van het experiment afhanke-
1 ijk van de investeringsbereidheid van 
het bedrijfsleven, aldus GS. 
PRIMEUR ABONNEE TV VOOR HAGENAARS?? 

Televisiekijkers in Den Haag krijgen 
op 14 maart a.s waarschijnlijk de primeur 
van Abonnee-tv. Op die dag start Filmnet 
met de uitzendingen op ~et Haagse kabelnet . 
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Alleen de gemeenteraad van Den Haag moet 
nog akkoord gaan met het kontrakt tussen 
de Caserna en Filmn~t. Inmiddels hebben 
Filmnet en naaste concurrent ATNbesloten 
om de krachten te bundelen. In een nieuw 
op te ri çhten maatschapp i j zu 11 en de tW,ee 
programma's verzorgen~ Rob Houwer wordt 
algemeen programma~irekteur. Euro-TV, de 
derde gegadigde voor abonnee~tv heeft zich 
uit het hele projekt teruggetrokken. Mén 
ziet geen gat meer in abonnee-tv. Het ka
naal dqt Euro-TV op de ECS-l sate1l iet 
had, is nu toegewezen aan de NOS die het 
zal gebruiken voor "Olympus TV"-Ltitzendin~ 
gen. In Olympus werkt Nederland samen met 
Ierland, Ita1 ië en West"'Ou,itsland. Kabel
netten en omroepen zullen het programma 
kunnen uitzenden. 

WEEKEND TV VAN START IN DENEMARKEN. 
In Rop~nhagen en haa~ ranasted~n is op 

23 december 1984 DR Weekend TV van start 

gegaan. Momentee 1 kun, ',nen 1<1 1 ,3 mil j oen ki j kers , 
ondermeer ~ro- 'WIOO 
qramma's zien ~~Iä 
met informatie, ' n " 
amusement, ku 1 tuurt e ' '" 
film, theater, sport " . 
en kwissen. Het kan dus gezien worden als 
een amusementsstation voor het weekend en 
is te ontvangen op kanaal 53 of 56 UHF. 
Voorlopig wordt deze vorm van televisie 
gratis aangeboden aan de Denen eh in een 
later stadium zal worden overgegaan naar 
het betaal-tv-systeem. Paul Hansen . . 

OMBUDSMAN VOOR MEDIA BEPLEIT. 
De burger kan ' het best worden be

schermd tegen onjuiste en onvolledige 
pub1ikaties en uitzendingen door de aan
stelling van een ombudsman voor de media. 
De Persraad, die de minister voor WVC 
daarover ad~ies heeft uitgebracht ziet in 
zoln ombudsman meer dan in de mogelijkheid 
om de burgers een recht van weerwoord in 
de pers te geven of het recht of rectifi- ' 
catie uit te breiden. Door meer regels te 
stellen kan de vrijheid van informatie en 
meningsuiting in gevaar komen. 

EG RICHTLIJNEN VOOR TV REKLAME. 
De Europese commissie bereidt richt

lijnen voor op het gebied van grensover
schrijdende reklame op radio en televisie. 
Waarschijnl ijk zal het er op neer komen 
dat de commerciële radio en televisie
stations in de toekomst vrije1 ijk hun 
gang kunnen gaan, hetgeen funest is voor 
de dag- en weekbladpers. 
VOO BIJ VERKIEZINGEN DE GROOTSTE. 

Veronica zou, a1ser nu omroepver
kiezingen werden gehouden, Nederlands 
belangrijkste omroep worden op de voet 
gevolgd door de TROS. D~ KRO zou als 
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grootste verl iezer uit de bus komen. Dit 
bl ijkt uit een representatieve steek
proef van de ~ienst luister en kijkonder
loek van de NOS. VOO steekt met 19,7% 
ver boven de andere omroepen uit. De TROS 
vergaarde 16.7%. Gevestigde omroepen als 
b.v. de AVRO komen niet boven de 10% uit. 

, Hei vlot nbg steed~ niei ~ussen de 
BRT en de Vlaamse gewest,regering. 
Zoals bekend verwijt de BRT de gewest
regering dat zij steeds minder geld 
krijgt voor steeds meer inspanningen, wat 
onduldbaar is ten aanzien van de kijkers 
en luisteraars, De vQ~ige jaren 
werden deze lasten gedragen 
door het personeelsbestand. 
Drtjaar zal het de kijker 
zijn die de crisis zal aan
voelen. Aldus de heer Her
mans, dlrekteur-generaal van o de BRT: "in de gegeven ' om
standigheden komt er geen uit
breiding van de zendtijd van het 
tweede net, geen geplande ontbijttelevi
sie, geen namiddagtelevisie zoals in Ne-
derland het geval is, geen nachtfilms, 
geen vakantietelevisie voor kinderen, 
geen uitspl itsing naar meer regionaal 
nieuws, geen uitbreiding van de tele
textservic~ voor hardhorigen, geen eigen 
jeugdfeuilleton meer, beperkte elektro
nische nie~wsgaring, vermindering van de 
eigen drama-produkties en van dure pro
gramma-aankopen, geen Europese primeurs 
meer, geen co-produkties met andere om
roepen of met privéfirma's en geen pro
gramma's meer ~et critici, omdat er bijna 
niets meer zal te ~ien zijn waar het de 
moeite loont om over te praten. 
Het gros van de besparingen zal inderdaad 
op het gebied van de exploitatie komen te 
1 iggen, om de kijkers en de luisteraars 
te laten voelen in welke toestand de BRT 
zich bevindt". De heer Jos Opdebeeck, 
direkteur-generaal radio, toonde zich 
iets minder negatief. Voor hem zijn "de 
ideeën niet opgegeven, alleen wordt de 
fasering uitgetrokken. In 1985 zullen dus 
uitsluitend "kle.ine toestverschuivingen" 
op radio-gebied merkbaar zijn". +++ 
De Vlaamse gewestregering, bij monde van 
de kultuurminister Poma, laat zich onder
tussen ook niet onbetuigd. Er werd ver
teld dat de BRT al lang genoeg op de 

, hoogte was van de te leveren inspanningen 
en dat men liever de kat uit de boom 
kijkt, dan iets aktief te willen onderne
men ten opzichte van de sanering van het 
omroepapparaat. De kultuurminister neemt 
het niet dat de besparingen ten koste 



komen van het kijk- en luisterpubl iek en 
heeft aangekondigd de door de BRT aange
kondigde besparingen niet te zul len goed
keuren. Bovendien zal hij een onderzoeks
bureau de opdracht geven de BRT-struktuur 
door te 1 ichten om te zien hoe de BRT
bureaucratie het efficiënst kan worden 
afgeslankt. Dit bureau wordt waarschijn-
1 ijk Sobelmap, dat onlangs een vernieti
gend verslag uitbracht van de organisatie 
binnen de Belgische spoorwegen, waar 3 op 
de 4 man overbodig zijn. Het belooft bij
gevolg op een krachtproef uit te draaien 
tussen de gewestregering en de Vlaamse 
omroep. Feit is toch dat de BRT het met 
erg weinig geld moet stellen, buitenland
se omroepen worden een heel stuk beter 
bedeeld. Zo ontvangt de NOS een budget 

dat 3 tot 4x hoger 

I lil I igt dan wat de BRT 
~ maar ter beschikking 

krijgt. Indien de 
BRT i n 1 985 0 v.~ r 5 mil j a r d f ra n k kan be -
schikken, dan werkte het ZDF in 1980 al 
met 20 miljard, Zwitserland met 8,5 mi 1-
jard, Denemarken met 7,5 mi ljard en Fin
land met 7 mi ljard~ Budgetten die inmid
dels drastisch zijn verhoogd. Het Franse 
regionale net FR3 had toen al een budget 
van 24 mi ljard frank. In een brief aan de 
eerste minister vraagt de BRT nogmaals een 
billijke verdel ing van het vol ledige 
kijk- en luistergeld, men vraagt de re
gering ook om de huidige niet-commerciële 
sponsors vooral niet aan banden te leggen, 
men dringt niet aan over ether-reklame, 
maar men lanceerde wel het originele 
voorstel dat dan tenminste uit elke vorm 
van etherreklame de 19% BTW naar de natio
nale omroepen zou gaan +++ 
Omdat het reeds een tijdje 
geleden was: Radio Maeva is 
nog eens opgepakt. De zender 
werd in beslag genomen en de ~ 
studio ontmanteld omdat een te 
groot uitzendvermogen gemeten was. Het 
was meteen de zeventiende inbeslagneming 
+++ In Hoogstraten, onder Breda maar op 
Belgisch grondgebied, bevindt zich de 
zender "Continu", die volledig geexploi
teerd wordt door "Nederlandse radiogekkenl: 
met als enige bedoeling gebruik te maken 
van de tolerantie van de Belgische over
heid om het zuiden van Nederlands Brabant 
te bestoken met nonstop muziek en rekla
mespots die in Breda en Zuid-Nederland 
worden geronseld. Het station draait met 
een minimuum aan medewerkers die thuis 
allemaal braaf hun programma's op casset
te zetten en een maximuum aan winst. 
Een aantal van deze medewerker~ zou boven
dien verbonden zijn aan de Bredase Radio 
en Televisie Stichting (BRTS) een orgaan 

met experimentele zendtijd op de kabel 
en zouden eveneens programma's maken voor 
de Kortrijkse zender Gemini +++ Voorzit
ter Gaston Thorn van de EG kommissie zal 
nog wat moeten wachten op een eventueel 
presidentschap van de Compagnie luxem
bourgeosie de Télédiffusion (CTl-RTl). 
De huidIge president FeIten gaat eerlang 
op pensioen, vandaar dat er geruchten 
circuleerden dan zowel Thorn als de 

luxemburgse oud-premier Pierre 
\tfe rner kand i daa t zouden zij n 

voor het ClT~president
schap. Ook waren er ge
ruchten dat Jacques Rig
aud, direkteur-generaal 
van .RTl zou worden vervan

gen door Jacques Pomonti, 
voorzitter van het Franse 
Institut National de 1 'Au

diovision, die met zijn 
I inkse opvattingen dicht aan

leunt bij de 1 ijn die de Franse regering 
volgt. De RTL journalistenvereniging zond 
alvast een brief aan de leden van de ClT 
beheerraad met de waarschuwing voor de 
gevolgen van de mogel ijke aanstelling van 
een persoon met een duidelijke politieke 
kleur, voor de om zljn onafhankel ijkheid 
gewaardeerde zender. Het I ijkt er dus op 
dat er een machtsstrijd bezig is voor de 
top van deze macht j ge omroepveren i ging 
+++ Radio luxemburg heeft de akteur
regisseur Volker lechtenbrink aan de kant 
gezet. Volker was aangeworven voor een 
ochtendprogramma maar had zich tweema~l 
verslapen. Hij beweert nu d~t ze hem maar 
hadden moeten wekken +++ Het Ital iaanse 
qerecht heeft te Rome en .Turijn enkele 
private televisiestations verboden om nog 
langer uitzendingen te verzorgen. De sta
tions behoren tot de drie meest sukses
volle privé televisiekanalen, eigendom 
van de Milanese magnaat Silvio Berlusconi. 
Toen het Ital iaanse grondwettel ijk hof in 
juni 1976 definitief een bres sloeg in het 
staatsmonopol ie van de RAl, toen mochten 
de private televisiestations lokale uit
zendingen verzorgen. Door identieke video
banden te vertonen vormden Berlusconi 's 
stations nu in de ogen van het gerecht een 
j lIegaal landel ijk net en enkel de staats
omroep RAl heeft de toestemming om lande
I ijk u i t te zenden. I n ok tobe r j. 1. s loot 
het gerecht reeds de televisiestudio's te 
qome, Turijn en Pescara, maar een besluit 
van de regering maakte de aktie vijf da
gen later ongedaan en de stations kwamen 
terug in de ether. Het Italiaanse parle
ment stemde dit besluit echter weg, zodat 
het gerecht weer kon optreden +++ En het 
ziet er ook naar uit dat de Ita] iaanse 
vrije zenders eindelijk officieel zullen 
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worden erkend. De regering heeft immers 
een nieuw omroepdekreet aan het parlement 
voorgelegd, dat wel niet onmiddellijk 
een erkenning inhoudt, maar wat wel 
voor~chrijft wat de particuliere stations 
mogen en vooral moeten uitzenden. Wat 
dus eigenl ijk op hetzelfde neerkomt. 
Om de stortvloed van Amerikaanse produk
ten te beperken wil de regering de sta
tions verplichten dan ten minste één
vierde van alle films of feuilletons van 
Italiaanse makelij moeten zijn. ,Met de
ze wet wil men vooral de Italiaanse film
industrie stimuleren. In de kantlijn 
van dit dekreet wordt meteen gesteld dat ' 
alleen de RAl toelating krijgt om natio
naal uit te zenden en de partikul iere 
stations enkel op een regionale basis 
mogen uitstralen. Ook mogen de privé
omroepen geen nieuwsuitzendingen verzor
gen. Uit een onderzoek is immers geble
ken dat de RAl vooral tijdens de nieuws
uitzendingen hoge kijkdichtheidcijfers 
scoort en de privéstations dan het minst 
worden bekeken. Een middel van de politi
ci om de eigen "spreekbuis" te beveili
gen?? +++ De voormal ige algemeen direk
teur van de RAl, Ettore Bernabei, werd 
ondertussen in Rome aangehouden wegens 
het verduisteren van de balansen. Het 
verduisterde geld werd mogelijk gebruikt 
voor de uitbetal ing van smeergelden aan 
politici. Een en ander kadert in een 
genadeloos onderzoek naar de financie
ringen van de Sici 1 iaanse mafia. Berna
bei, die van 1961 tot 1974 direkteur 
van de RAt was, is nu direkteur van een 
staatsfinancieringsmaatschappij +++ 
Snuggere jongens, tenslotte, hebben 1 bij 
1 opgeteld en zijn op de markt gekomen 
met een test-video-cassette voor VHS
recorders met tips voor het onderhoud, 
een overzicht van bestaande systemen, de 
geschiedenis van de ontwikkeling van 
video en meer van dat onderwerp. In na
volging van de test-lp's kun je nu dus 
ook kijken in welke staat je videorecor
der zich bevindt++Jean Claude Tackaert+++ 

TOCH NOS-JAZZ IN MEERVAART? 
De 

o gehouden. Eer
·0'. de r was bekend-

~ ________ ----______ ~gemaakt dat het 
weg~ns bezuinigingen geen doorgang zou 
vinden. Maar een 'herschikking in de 
prioriteiten' van de NOS-radio, die het 
fest i va 1 ,organ iseert, heeft nieuwe moge-
1 ijkheden geopend. De begroting moet door 
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de Raad van Beheer van de NOS worden 
goedgekeurd, maar dit zal vermoedel ijk 
geen moeil ijkheden opleveren. De opzet 
van het festival bl ijft dezelfde als in'84. 
TROS VRAAGT BEGRIP VOOR PIRATEN. 

De TROS heeft minister Brinkman in 
een schrijven om ~egriPTROSA. 
gevraagd ten aanZIen , ~ 
van de piraten en te- ' 
vens ve rzocht een soepe l' be 1 ei d te voe r,en 
ten aanzien van opsporing en berechting. 
Er zijn momenteel zo'n 50.000 piraten in 
Nederland. De TROS zegt dat de pi raten 
duidel ijk voorzien in een reklamebehoefte 
voor het lokale bedrijfsleven. Men be-
strijdt tevens dat de piraten een vrees 
iijn voor de STER. Volgens de TROS kan de 
STER alleen schade krijgen van de buiten
landse tv-stations als b.v. Sky Channel. 
VOICE OF AMERICA NAAR ISRAEL. 

Volgens Kol Israel ziet het er naar 
uit dat Jeruzalem voor Amerikaanse druk 
bezwijkt en zal het instemmen met de 
plaatsing van de op de Sovjet Unie ge
richtte zenders van de Voice of America 
op Isreal isch grondgebied. Volgens in
gewijden had de Amerikaanse regering aan
gedrongen op plaatsing in het land om op 
die manier minder last te hebben van de 
Russische stoorzenders dan hedentendage
De zenders staan nu veelal opgesteld in 
West Europese landen. 
NOORD HOLLAND TEGEN bETALING REGIORADIO. 

GS van de Provincie Noord Hol land 
voelen er niets voor om de regionale ra
dio in deze provincie te betalen, zoals 
min. Brinkman van de provincies verlangd. 
In een brief aan het ministerie zeggen 
de GS dat regionale omroep uit de alge
mene middelen moet worden betaald. Volg
ens de GS bre~gt een directe financiële 
koppel ing tussen provinciaal bestuur en 
regionale omroep de redactionele onaf
hankel ijkheid van de omroep te veel in 
gevaa r. ' 
122 RADIOSTATIONS IN CHINA. 

Rond de 65% van alle Chinezen kunnen 
tegenwoordig luisteren naar eigen radio
programma's. 122 radiostations verzorgen 
diverse programma's via 184 frequenties
dit levert in totaal 2165 uur programma's 
per dag op. In 2619 plaatsen js kabel ra
dio gerealiseerd en er zijn 52 televisie 
zenders en 7475 t.V. relaiszenders in het 
land. In het land zijn ongeveer 215 mil
joen radioontvangers en 36 t.V. toestel
len geteld. 
PUBLIKATlES OP RADIOGEBIED. 

Roger Tidy brengt sinds kort een we
kelijks blad, genaamd Media Monitor, uit 
met daarin vele tips op kortegolfgebied. 
Een proefexemplaar kun je voor 5 IRC's 
aanv ragen bij Roger Ti dy ,- 3 Ki ngsdown 
road London N19, England. De Short Wave 



Press Service publ iceert een 10 pagina's 
dik we ke 1 ijk s bul 1 et i n en een ma an del ijk
se nieuwsbrief van 4 pagina's. Vraag 
voor 2 IRC's info en proefnummer aan bij 
SWPS, Weender strasse 30, D 3400 Götting
en 1 West Deutsch1and. De National Radio 
Club uit Amerika heeft de jaarl ijkse 
1 ijst gepubl iceerd waarin een compleet 
overzicht van al le Amerikaanse en Canade
se sta t i on s, i n c 1 u s i e f f re q u ent i es. Een 
exemplaar kost $ 17,-- Te bestel len bij 
NCPCD Box 164, Mansvil le New Vork 13661 
U.S.A. 
VOICE OF AMERICA IN COSTA RICA. 

The Voice of Amefica zal haar groot 
zenderpark binnenkort wederom gaan uit
breiden en wel met een 100 kW middengolf
zender voor haar propaganda in Costa Rica. 

DE REKLAMETARIEFKAARTEN. 
Mei 1966, de reklametariefkaarten 

kwame~ van de drukker, O'Callahan bereken
de de antenne en mast en Parkinson pro
duceerde de lay-out voor de studio's
echter de rekeningen voor telefoon, reiz
en, kantoorhuur en andere zaken rolden 
binnen. Wat nu? Gapes besloot de grote 
nationale 01 i~maatschappij Europe Oil te 
benaderen met de volgende aanbieding: 
tienduizend dol lar direkte betal ing en 
als het station in de lucht zou zijn nog 
eens 20 dui zend dollar betalen voor re
klamezendtijd. Gapes,beseffend dat bluf
poker af en toe noodzakel ijk was, stelde 
zelfs een ultimatum voor de deal: 
antwoord drie weken na datum aanbieding. 
Precies na drie weken kwam het verlossen
de antwoord van Europe Oil: JA! 
De tienduizend dollar van Europe Ojl werd 
geleend aan Pacific Radio Advertising, de 
werkmaatschappij van Hauraki. Werkend 
zonder aandeelhouders en met alleen ge
leend geld. Geld waarmee nu eindel ijk de 
eerste belangrijke aanschaf gedaan werd: 
de onderdelen van de zender die O'Calla
han zou assambleren. 
Chris Parkinson kreeg van Gapes geld om 
inkopen te plegen bestaande uit draai
tafels, mixers, taperecorders en andere 
zaken die nodig zijn om studio's in te 
richten in het nieuwe Haurakikantoor, die 
gevestigd was in het Colebroadcastingge
bouw op nr 93-95. Dit pand werd gehuurd 
voor $30,-- per maand. 
De opdracht aan O'Callahan, de zender, 
bleek minder snel uitgevoerd daar het 
onmoge lijk was zomaar een zender te kopen, 
dit recht was slechts voorbehouden aan 
de New Zealand Post Office. Er kwam ech-

ter een aanbieding van een annoniem per
soon die de beschikking had over een 
oude Amerikaanse legerzender, gebruikt 
voor morse communicatie doeleinden. Deze 
zender had een vermogen van 1 kilowatt. 
De prijs was $300 en deze aanbieding werd 
in dank aangenomen. De zender werd over
gebrach{ ' naar het kantoor waar verdere 
ombouw naar de 1480 kHz de klus voor A' 
Ca llahan werd. 
De financiële kant van de zaak zag er in 
juni 1966 als volgt uit: $10.000 van Eu
rope Oil, bankkrediet $4000, $2000 van 
scheepseigenaar Frankham, $4000 van Jim 
Haddleton en $2000 van Harry Miller,de 
laatste beide zakenmensen uit Auckland. 
Lowe en Gapes hadden intussen voor $16. 
000 reklamezendtijd verkocht, hoofdzake-
1 ijk aan bedrijven in Auckland. De na
tionale adverteerders wachtten af. Met 
Frankham werd een deal voor het schip 
gemaakt welke inhield dat de Hokianga 
gehuurd werd vanaf augustus 1966 tot 
februari 1967. Dit voor het luttele be
drag van slechts $1000. Na januari 67 
zou de prijs $333 per maand worden. 
PLAN VAN NIEUWE ADVOCAAT. 

De nieuwe advocaat van Hauraki be
dacht een aardig plan om de exploitatie 
van het schip binnen de perken te houden 
door de schroef te verwijderen, waardoor 
het volgens de letter van de wet niet 
langer een schip was maar een 'praam'. 
Het voordeel hiervan zit in het feit dat 
dan de eis vervalt het schip volledig 
te bemannen met een vastgesteld aantal 
zeelieden en tevens is de verzekerings
premie dan aanzienl ijk lager. Er zat dus 
schot in, optimisme alom: Startdatum 25 
augustus 1966. 
TEGENSLAG. 

Begin augustus 1966 maakte echter de 
euforie plaats voor grafstemming, de deal 
met Frankham kon wegens kontraktuele ver
pl ichtingen op de Hokianga niet doorgaan. 
Geen schip, geen Hauraki. Wat nu? 
Frankham kwam met een alternatief, de 
oude Tiri die vastgebonden aan de kade van 
KingIs Wharf lag. Hilariteit alom, immers 
in de beginperiode van het projekt was er 
van de kant van de New Zealand TV aan
dacht besteed aan de droom van Gapes in 
de vorm van een reportage. Er was van een 
schip toen nog geen sprake, maar de t.V.
ploeg wilde toch een zendschip aan de 
kijkers laten zien. Gapes wees de Tiri 
aan, waarop de televisieploeg in lachen 
uitbarstte. Wat een wrak! Na de opname 
kon Gapes glimlachend bedenken dat deze 
Tiri gelukkig niet zijn zendschip zou 
worden. 
VERVALLEN SCHUIT. 

De 35 jaar oude, 40 meter lange,Tiri 
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De Ti ri wordt uitgerust. 

wekte de indruk onmiddellijk te zinken 
als de trossen los zouden gaan; roestig~ 
hutten waarin exotische schimmels welig 
tierden, lege drankflessen achtergelaten 
door zwervers, het ruim vol met olieach
tig water, doorgerot plaatwerk en een 
defecte aandrijfmotor. Bedelaars hebben 
geen keus dacht Gapes en nam de aanbied
ing aan: $6000 koopsom terug te betalen 
in 4 jaar tijd. Het personeelsbestand 
groeide: Brian Strong, Gravin Cowhead, 
Alan PepIer, Peter TeIl ing, Simon Jones 
en Paddy O'Donnel, allen afkomstig van 
lokale NZBC stations, werden aangetrok
ken door de inmiddels opgebouwde Haura
k i i ma ge: v rij hei d - b 1 i j he id. Del eu k e 
vooruitzichten moesten het weeksalaris 
van $ 20 goed maken. Velen namen part
time-jobs .aan in fabrieken om het ge
weldige Hauraki salaris te kunnen com
penseren. 
LANDSTUDlOlS GEREED. 

In die tijd kwamen ook de landstu
diols gereed en dat betekende dat het 
I droogzwemmen I kon beginnen. Jingles wer
den geproduceerd, verschillende formats 
voor muziek werden uitgeprobeerd, de 
juiste presentatie toon werd gezocht, 
maar de 1480 kHz zweeg vooralsnog. 
De sleutel om dit zwijgen te doorbreken 
lag bij O'Callahan, die dagen van 18 uur 
op de Tiri maakte. Hij was inmiddels be
gonnen met de bouw van een 40 meter ho~ 
ge zendmast, dit op de werf waar de Tiri 
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aan het werk in de 

een opknapbeurt kreeg. Deze beurt be
stond ondermeer uit het installeren van 
een 50 kva generator, verwarming, water
voorziening en een nieuw kleurtje voor 
de buitenkant van de Tiri: oogverbl indend 
geel! 
KANS VOOR COMMERCItEL STATION? 

Het werd tijd, zo vond Gapes, om in 
de maand augustus weer eens een gesprek 
te hebben met Jack Scott, dit om uit te 
vinden in hoeverre in New Zealand privé
commerciële zenders een kans maakten; 
immers in november 1966 zouden er verkiez
ingen gehouden worden en dit onderwerp 
zou best eens aktueel kunnen worden. Het 
gesprek leverde niets concreets op, de 
NZBC zou voorlopig nog wel het monopol ie 
houden, maar als slotopmerking kwam van 
Scott toch het dreigement dat het nog 
moeilijk zou worden voor Hauraki de Tiri 
buitengaats te krijgen. 
Het werd september 1966 en de werkzaam
heden aan de Tiri, nu afgemeerd nabij de 
Western Viaduct in Auckland, vorderden 
tergend langzaam, terwijl de Postoffice 
weigerde toestemming te verlenen voor de 
aanleg van een radiotelefoon aan boord 
voor de verbinding met het kantoor aan 
land. Hauraki reageerde hierop met de 
aanschaf van 12 postduiven, hetgeen re-
sulteerde in komische publiciteit voor 
het toekomstige station. 

(wordt verv~Tgd) Paul Jan de Haan. 



Eerst even 31 DECEMBER 1984 afmaken: 
De uitslag van de Koffiedikparade is als
volgt: 1: Alarmschijf 10.375 punten. 2: 
Pàradeplaat 8.372 punten. 3: AVROls RTV-
tip 6.807 punten. 
4: Steunplaat 6.805 
punten. 5: NCRV 
favoriet 4.919 pun- , i:(' , 
ten. 6: KROls spe- .. *. 
ciale aanbieding 1~ 
3.019 punten. 7: . ~.; ' , 
Pet e r Hol 1 a n d . tip . ~,f {r G v ft *';;/\ 1< " 

1.706. 8: Fellx . , 1// ~ ·'m:;. · ,. 
Me u r der s tip 71 3 . ; :.::= 0 0 r~ Je: 

9: Roe 1 Koene rs .' r"i~ ( -i/:'''. ·T 
406. 10: Jeroen ' r*k~ , _ .: .* 
Soer tip 210 punten.~ (~. r ;;!./~ ?r~f" , ' J ~ 

E 1 b 1 d ' (f' 0 ft"r((', De n ges e po p a en ç;( j •. '. • ;:'::. • 

pub 1 i ce ren de j aa r- " :';" ?'f~ 0 ,..--('" 
1 ij kse po 11 s. In Smash- )r;rf -
hits lezen we dat Mike 1\ 

Read van Radio One het beste radiopro
gramma maakt, gevolgd door One-kollegals 
Steve Wright en Richard Skinners Top 40-
show op zondag. 4: Gary Daviesshow op One 
en 5: De programmals van Laser 558!!! 
In het blad NUMBER 1 staat Laser 558 ook 
op de vijfde plaats genoteerd met Radio 
One op de zevende plaats achter zich 
latend. In Smash Hits lezen we ook dat 
Laser 558 het favoriete radiostation van 
Kim Wilde is en dat de Holly Michaels
show op Laser het favoriete programma van 
Tracey Ullman in 1984 was +++ 
1 JANUARI 1985: Tom de Munck is jarig. 
Van harte ++ Van 9 tot 18 uur bij de VARA _------op H3 de Verrukkel ijke 85 
HET GAAT GOED van 1984. Vanu i t het po-
MET DE A ti eke café III n de Roo ie 

Haan ll presenteren Fel ix 
Meurders, Jeroen Soer en Jack Spijkerman 
de 85 meest gewaardeerde opnamen uit de 
Verrukkelijke 15 van het afgelopen jaar++ 
Sander Simons is de nieuwe omroeper van 
de KRO televisie +++ 
2 JANUARI: Leo vld Goot is 35 jaar ge
worden. Van harte ++ De heer Lamberts is 
gast in Kletskop en Chiel van Praagls 
eigen zuster Marga (van het jeugdjournaal) 
is het idool in Nederland Muziekland-ra-
dio ++ Door problemen met de 1 ijnverbin
ding tussen Hilversum en Londen, is John 
Peel pas vanaf 20.10 uur te horen met 
zijn show bij de VPRO op H3. Jan Donkers 
nam voor 10 minuten even waar +++ 
3 JANUARI: Omdat Hugo van Gelderen druk 
bezig is met de voorbereidingen van de 
TRo s-n ieuwjaarsrecept ie in Hotel Gooiland, 

presenteert Wim van Putten zijn uren tus
sen 9 en 11 op H3. Tussen 14 en 18 uur 
presentér~n Erik de Zwart, Ad Roland, 
Ferry Maat en Tom Mulder de feestel ijke 
nieuwjaarsreceptie vanuit Gooiland. Pierre 
Kartner vertelde nog even tegen Ad Roland 
dat hij niets met Radio Monique te maken 
heeft ++ Omdat de boe
tes van WVC te hoog 
zijn voor Veronica, stopt 
deze omroep voorlopig met het programma 
van Ti neke de Noo ij. Aan dit prog ramma 
is de boete van 780.000 gulden te wijten. 
In plaats van Tineke wordt "club Veronica 
Cl ipS" uitgezonden ++ Gasten van Jan Len
ferink in RUR zijn Josephina van Gasteren, 

de parlementair mede
/~~ we rke r van de VARA o Do 1 f Brouwe rs en Ade 1-' 

heid Roosen. Spreekstal
meester is Adam Curry 

++ Tijdens het Journaal 
van 22.30 uur krijgt Fred 

Emmer, tijdens het voorlezen 
van een bericht, een hevige hoestbui. Hij 
korrigeert zich buitengewoon goed +++ 
4 JANUARI: Sky Channel is nu ook te zien 
op het kabelnet van de Haarlemmermeer. 
Bij wijze van proef is het programma te 
ontvangen via het reservekanaal 12 van 
het kabelnet. De verantwoordelijke wet
houder, de heer Auer van de VVD, toonde 
zich in het verleden al een voorstander 
van uitbreidingen van de voorzieningen 
op dit kabelnet. Ondergetekende kan dus 
nu naar Sky Channel kijken en zag meteen 
dat alle Sky-Fi-musicshow herhalingen zijn 
van de zomer van 1984. Dit omdat vanaf 
14 januari het nieuwe programma Sky Trax 
zal worden uitgezonden en alle Veejays 
druk bezig zijn met de voorbereidingen van 
de nieuwe popprogrammals ++ "De helemaal 
in je eentje show" gepresenteerd door 
leontien Ceulemans en Frank Masmeyer is 
tussen 19 en 21.30 uur (onderbroken door 
het NOS Journaal) voor de eerste keer te 
zien bij de NCRV op Ned.1. De censuur
piepen zijn niet van de lucht. Steeds als 
de naam van een café, in welke omgeving de 
spelletjes worden gespeeld, wordt genoemd 
i s het "Brinkman-piepje" te horen ++ Bij 
de TROS op Hl wordt van 22 tot 23 uur de 
600-ste "Sesjun" uitgezonden. Rechtstreeks 
vanuit Nick Vollebregts Jazzcafé in Laren 
een optreden van het Jack van Poll trio +++ 
5 JANUARI: Het was de bedoeling dat tussen 
12 en 14 uur een LosVast-special rondom 
Elvis Presley zou worden uitgezonden maar 
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die ging om onverklaarbare reden niet 
door. Hiervoor in de plaats een gesprek 
tussen Jan Rietman en Peter Koelewijn, 
natuurlijk met veel muziek van Peter's 
1 a at s tee 1 pee ++ . < 

Door grote proble- _ . 
men met de straal
verbi~?ing tu~s:n . ~~. nu 
Wa a 1 WIJ ken H I 1 . __ .. -, -

~~::~:n:~:wd~an [ftUMANITAS VARA' · 
Willem Ruis pas om 21.37 uur beginnen. 
TusSen 20.30 en ,de begintijd van de show 
zendt de VARA slapstick-frl~pjes uit en 
kwam Achter het nieuws te vervall~n. De 
uitzending moest om 22.30 uur worden af
gebroken omdat deNÖS dan in Eurovisie~ 
verband "Europe-A-gogo" tot 4 uur 
's nachts uitzendt. De centrale presenta
tie komt uit Brussel met Ray Cokes en 
Jango Edwards. Frits Spits levert het 
commentaar voor de Nederlandse kijkers en 
Bart Peeters voor de Belgische. 
"Europe-:-A-gogo" moest een fantastische 
opening van het Jongerenjaar 1985 worden, 
maar draaide uit op een knullige EBU-pro
gramma ++ 0 ja, de Willem Ruis Sterren
show zal in geheel a.s. vrijdag worden 
uitgezonden door de VARA op Ned~2 i.p.v. 
Coronation Street en Love Boat ++ 
Willy Alberti is de gast van Mies Bouwman 
in de hoofdrol bij de AVRO op Ned.2 +~+ 
6 JANUARI: Peter van Bruggen gaat nu wel 
erg ver met zijn Morrison-syndroom. Omdat 
de kleine rakker aan het slee~n is komt 
het Weeshuis van de Hits geheel te ver
vallen. Ook in dit programma zou een 
Elvis Presley special worden uitgezonden 
++ Nu ook op zondag een hitparade: Peter 
van Dam zendt tussen 15 en 17 uur de hele 
Wereldparade uit ++ Omdat Simone Wal raven 
met vakantie is, presenteert Jeroen van 
Inkel Club Veronica Trend op H2 ++ Gert 
Berg presenteert voor de laatste keer 
"Confrontatie". Zijn gast is de hoofd
redakteur van het NOS Journaal Ed van 
Westerloo ++ Het koude weer zorgt ook 
vanavond weer voor problemen met de 
straa1verbindingen ~ Het VPRO-programma 
ITijdverschijnse1en" rechtstreeks vanuit 
de "Krakeling" in Amsterdam gaat daarom 
helemaal niet door ++ Ook de programmals 
van Sky Channe1 zijn door de strenge kou 
slecht te ontvangen op de kabelnetten +++ 
7' JANUAR I: Wi 11 em van Kooten is 44 jaar 
geworden. Van harte ++ De ellende begint 
weer. De TROS start met de serie "Hote1" 
gebaseerd op het boek van Arthur Hai1ey. 
Vanàvond wordt een pilot-aflevering uit
gezonden en vanaf a. s. woensdag za 1 i ede
re week op Ned.1 één uursafleveringen 
worden uitgezonden +++ 
8 JANUARI: Leontien Ceu1emans is 33 jaar 
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geworden. Van harte ++ Omdat Felix Meur
ders even een weekje met vakantie is, 
presenteert Peter Holland "Gesodermeur
ders" en Jeroen Soer verzorgt Dolf Brou
wers in "Paviljoen ' 3"++ In "Hollands 
Handwerk" aandacht voor de geboortedag 
van El~is Presley, vandaag precies 50 
jaar geleden. Luisteraars kunnen bellen 
om vragen over Elvis te beantwoorden. 
De winnaar kreeg een doos met 
Lp's van Elvis ++ De opbrengst 

. van de 1 - 2 - 3 -:- show i s voo r he t 
'Pr,inses Beatrix Fonds en de 
show staat in het teken van 
Egypte +++ 
9 JANUARI: Acteur Hans Cor
nel issen is gast in Klets
kop en atleet Rob Druppers 
i s he t i doo 1 in Nede rl and 
Muziekland-radio ++ Door 
de kou wil de auto van 
Tom Blomberg niet starten 
om naar Hilversum te gaan voor de Natio
nale Hitparade. Om een lang verhaal kort 
te maken: om 2 minuten voor 4 arriveert 
hij in de studio. Dus nêt op tijd ++ 
Omdat de VARA afgelopen zaterdag geen 
"Achter It nieuws" uitZond, is de TROS 
bereid om vanavond de reportage over de 
ADM, gemaakt door VARA-verslaggever 
J. van Loenen in TROS-Aktua uit te zenden. 

TROS 
A Voorwaarde was wel 

. ~dat de TROS niets aan 
de reportage mocht 

veranderen. De VARA toonde zich verheugd 
met dit initiatief van de TROS. Als com
mentaar zei de VARA: "Wij denken niet dat 
dat andersom ook een keer zal gebeuren." 
+++ 10 JANUARI: Door de aanhoudende vorst 
zijn er in de 300 meter hoge mast van 
de zender Smii·de antennes en kabels stuk
gevroren. Hierdoor is de ontvangst van 
Nederland 2 in Noord-Nederland erg slècht. 
Het kan wel twee weken duren voordat de 
schade herstelt is ++ Jl'Jr~~ J 
De "Show van de maand" ~VI~ 
bij de AVRO op Ned.2 
is deze maand die van Peter Koelewijn. 
Leuk is zijn "Kom van It dak af"-versie 
a lá Peter Sellers die in 1965 "A hard 
days night" van de Beatles op een klas
sieke/gesproken wijze opnam ++ Veronica's 
Schoolplein op Ned.l werd opgenomen op 
de Delta Mavo , in Hendrik Ido Ambacht. 
Muzikale gasten zijn Roberto Jacketti en 
de Scooters ++ Minister Brinkman heeft de 

. Centrale Antenne Inrichting van Amstel
veen toestemming gegeven om de program
mals van de, Amsterdamse Concertzender 
over te nemen. Volgens een woordvoerster 
van de Concertzender, onderdeel van STAD 
Radio Amsterdam, is het uniek dat op die 
manier twee kabelnetten aan elkaar worden 



0.ekoppeld. De Concert zender zendt op 
zaterdag, zondag en maandag tussen 19 en 
24 uur uit +++ 
11 JA NUARI: Bij de VARA op Ned.2 geen 
Love Boat en Corona tion Street, maar de 
hele Willem Ruis Sterrenshow van afgelo
pen zaterdag ++ " Popsjop-tv" wordt bij de 
NCRV nu om 19 u~r uitgezonden. De opnamen 
worden niet meer gemaakt in de Bluetiek-
In in Rotterdam, maar in Galaxy in Den 
Bosch ++ NOS, AVRO, KRO, TROS, VARA en 
Veronica verwijten minister Elco Brinkman 
onbehoorl ijk bestuur. Deze door Brinkman 
voor sluikreklame beboete omroepen hebben 
dat kenbaar gemaakt i n een aan de minis
ter verzonden gezamen1 ijk verweerschrift 
van 29 pagina's dat is opgesteld door hun 
juridische adviseurs mr. B. Geersing en 
E.J. Dommering. In dat verweerschrift 
worden alle overtredingen weerlegt, maar 
wordt Brinkman ook kwalijk genomen dat 
hij de Tweede Kamer onjuist zou hebben 
voo rgel icht. De omroepen ontkennen ook 
dat de minister regelmatig kontakt met 
hen zou hebben gehad over de uitvoering 
van het gewraakte artikel 61 van de Om
roepwet betreffende de sluikreklame +++ 
12 JANUAR I: I n he t Ams te rdamse AMC- z i eken -
huis is NOS-producer George Tor op 40-
jarige leeftijd overleden. Hij leed aan 
de gevreesde ziekte Aids ++ VARA's Ster
renshow komt, zonder problemen, vanuit 
Goes ++ In de KRO Playbackshow wordt voor 
de eerste keer de "TV-soundmixertest" 
~ehouden. Winnaar is een man die precies 
eruit ziet én zingt als Roy Orbison +++ 
13 JANUARI: In het Weeshuis van de hits 
bij de KRO op H3 alsnog de Elvis-special 
++ Confrontatie bij Veronica op H2 wordt · 
nu gepresenteerd dQor I lona Hofstra. Haar 
eerste gast is Norbert Schme1tzer +++ 
14 JANUARI: Sky Channel 
begint vanaf vandaag al 
om 14.30 uur (Europese 
tijd) met uitzenden. 
Begonnen wordt iedere 
werkdag met de Michel 
Legrand show gevolgd door 
de natuurfilmserie "Nature of Things" en 
vervolgens2-! uur popmuziek in "SkyTrax". 
Veejays zijn Pat Sharp, Tony Blackburn, 
Gary Dav ies en nieuwkomers Peter Powell, 
Bruno Brookes (beiden deejays op Radio 
One van de BBC) en Amanda Redington. 
Iedere dag zal "Sky Trax" tussen 17.45 en 
18.30 uur live worden uitgezonden. De 
veejays zullen dan o.a. aandacht beste
den aan de Engelse hitparade (dinsdag) 
en de Billboa rd Top 100 (op donderdag). 
Iedere zondag zal de ~uropese Top 50 
worden uitgezonden . Dit programma wordt 
opgenomen in de Utrechtse discotheek 
Cartouc he. De produktie is in handen van 

John de Mol jr. ++ Minister Brinkman 
brengt vandaag een werkbezoek aan de BBC 
en ITV in Engeland om te kijken hoe men 
daar te werk gaat. Na terugkomst in Ne
derland verklaart de WVC-minister er 
niets voor te voelen om een commercieel 
derde tv-net a 1á ITV op te zetten. Hij 
voelt e r·,meer voor om de STER-uitzendin
gen op Ned. 1 en 2 uit te breiden ++ 
Cees van Zijtveld vervangt Krijn Torringa 
~~~~~ tussen 12 en 14 uur bij de 
HILVERSUM AVRO op H3 i n "Ho 11 and s G lor i el! 

~
++ In de Avondspits zal om 5 
voor 7 vanaf vandaag iedere dag 
een tv-verslag worden gegeven 

~~'W door één van de 9 vaste korres
(i.O~ pondenten. Frans Wol raven uit 

-- Amstelveen is de eerste die 
een verslag geeft van AVRO's TopPop +++ 
15 JANUAR I: In "Gesodermeurders" vanmor 
gen de favoriete single van AVRO's Karel 
vld Graaf: Palomita van Sam Samudio. 
Dom van Ka re 1 i s we 1 om te zeggen da t 
deze Sam Samudio de man van het Sir Dou
glas Quintet was. FOUT: Sam was ~c Sam 
van Sam The Sham and the Pharaos en Doug 
Sahm was de man van het Sir Douglas 
Quintet ++ Op de vraag aan zijn luiste
raars: Wie was de grootste Engert van 
1984?" bI ijkt Peter Holland ZELF de 
grootste engert te zijn! +++ 
16 JANUARI: Ferry Maat is vandaag 38 ge
worden. Van harte ++ Boudewijn BUchis 
gast in Kletskop en acteur Pau1 van Gor
cum is het idool in Muziekland-r~dio ++ 
Op Monique horen we in het programma 
van Frits Koning (op band) Holly Michaels 
die even kwam buurten ++ Rotterdamse pi
raten hebben Minister Brinkman uitgeroe
pen tot hun prins carnaval. De minister 
heeft deze ironisch bedoelde onderschei
ding te danken aan zijn mediabeleid ++ 
Volgende keer meer+++Ton van Draanen++++ 
BRINKMAN GEEFT 25% KORTING AAN OMROEPEN! 

25 Januari heeft E1co Brinkman van 
WVC de omroepen die beboet waren wegens 
het overtreden van de reklamerege1~ 
laten weten dat zij 25% korting krijgen. 
Veronica moet nu f585.000,- betalen; de 
TROS f 562.500,-; KRO f 495.000,-; NOS 
f 67.500,-; VARA f 45.000,~ en de AVRO 
f 30.000,-. Veronica direkteur Rob Out 
zegt met verbijstering en stijgende ver
bazing: "Dit lijkt meer op uitverkoop 
dan op principes en serieuze toepassing 
van de redel ijke regels. Het is onbe
grijpel ijk, dat een dermate belangrijk 
departement op zo'n absurde wijze werkt. 
De minister is op geen enkele wijze inge
gaan op onze gemotiveerde bezwaren tegen 
de beschikking en de daaraan verbonden 
boetes. Er rest ons niets anders dan 
onmiddellijk naar de rechter te stappen . " 
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"Carol ine/Monique"-kleurenfoto's. 4 ,sets van 10 foto's. Nrs.CR1 ,CR2,CR3 en CR4 
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. 

FRC-kleurenposter van de Ross Revenge, formaat 45x65cm. Kost slechts 15 gulden. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

"Caroline 319 into the 80's"-boek. Hét Caroline foto/storyboek geschreven door 
,Andy Archer met veel exclusieve fotois. Kost slechts 20 gulden. 

"Happy Birthday Radio Carol ine"-boek. Geschreven door Pirate-fan nr.l "Buster". 
Hij vertelt het 20 jaar jonge Caroline verhaal en vult het aan met exclusieve 
foto's. Dit zeer goede Caroline-boek kost slechts 20 gulden. 

I 
I I 
I 
I 

I I 

I 
"Pi rate Radio Then and now"-boek. Van ex-pi rate radio deejay Stuart Henry. 
Dit in het engels geschreven offshore radio boek beschrijft op zeer goede wijze 
de geschiedenis van Radio Mercu~ in 1958 tot Caroline en Laser , in 1984. 
Met veel goede fOto's, een boek voor iedere fan. Slechts 20 ,gulden. 

"Last of the Pirates"-boek. In ,hetengels ' geschreven door Bob Noakes. 

I "The Lid of Laser 558"-boek. Paul Alexander Rusl ing vertelt over de bouw in 

I ,Amerika tot mei 1984 in de Theemsmonding en desiart. Slethts 20 gulden~ 

Bob vertelt over het leven aan boord van de MVMi Amigo in de 70'5 aan land, 
in de studio en het Caroliné House~ Het kost slechts 20 gulden. ' 

,"laser lover" T-shirt in twee kleuren. S.M.l.XL. Slechts 25 gulden. 

"Lase r 558"-k leurenposter van de MV Commun i cator op zee, met op de achter-

I grond de Ross Revenge. Formaat 45x65cm. Kost slechts 15 gulden (in koke~. 
"Radio Caroline Story". Zes LP-box van EAP/Jumbo records. Andy Archer vertelt 

I 
het volledige 20 jaar jonge Carol ine verhaal, met zeer veel oude programma
opnamen en jingles. Deze geweldige story mag je niet missen. Slechts 130 gulden. 

"Laser 558-"-kleur-enfoto's. 3 sets van 10 foto's. Nrs.Rll,RL2 en RL3 gemaakt aan 

f, 
boord van het schip MV Communicator met deejays, bemanning, studio's, zenders 
etc. etc. Set van 10 kleurenfoto's slechts 20 gulden. 

"Radio Monique lt de eerste 8 uur van 11 tot 19 uur op 16 december 1984, incl. 
testprogramma en start van Radio Monique. Slechts 75 gulden. Band of cassette. 

I 
I 
I 
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"laser 558". Opnamen van de officiële openingsdag van laser 558. 12 uur van deze 
dag van 12 tot 24 uur. Band of cassette voor slechts 99 gulden. 

Radio Veronica schip bouwplaat in kleur. Bouw je eigen radioschip voor 15 gulden. 

Radio London LP, gemaakt in Frankrijk. Vertelt het Radio London verhaal van de 
start in dec. 1964 tot close-down in aug. 1967 met veel jingles. Met GRATIS cas
sette met programma's en het verhaal van de start van london in Amerika op 
14 augustus 1984. LP + gratis cassette kosten 30 gulden. 
Cassette met Amerlkaanse uitzendingen, zonder LP 10 gulden. 

Fr •• radio campaig. 
FOIlDded 14 aUQu.t 1967 Bol la ad 

BestelI ingen aan: FREE RADIO CAMPAIGN HOLLAND, Postgiro 1074529. 
Postbus 17460, 2502 CL Den Haag. (Vraag de gratis FRC-lijst aan). 
BestelI ingen uit het buitenland is mogelijk met een Internationale postwissel. 
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