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Kleinere advertenties zijn niet mogel ijk. 
Elke auteur en adverteerder is verantwoor
delijk 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: 

D 's je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
: verzocht binnen 1 week je abonne-

ment te verlengen. 

D Is je LAATSTE nummer. indien je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij 

. verzoeken je het alsnog met SPOED 
te doen, als je Freewave wilt bI ijven ont
vangen. 

Beste Lezers. 
Door enkele zetfouten in de advertentie 
van FRC-Holland op de achterpagina van 
het vorige nummer, waren enkele boeken 
die werden aangeboden, té goedkoop ge
prijsd. Daarom op de achterpagina van 
dit hummer een nieuwe advertentie met 
de goede prijzen. Als je iets wilt be
stellen, hou dan deze prijzen aan. 

Wat staat er in deze Freewave??? 
Om te beginnen is het 4 pagina's dikker 
dan normaal. 
Veel nieuws en artikelen die anders té 
lang bi ijven liggen, is hiervan de reden. 

,We beginnen met een verhaal van Marcel 
Poelman over de Portugese ROP. 
Al het zeezendernieuws werd door Hans 
Knot weer verzameld in "Zeezenders Nu" 
en bij de "Roddels" kan je ondermeer 
lezen dat er nog steeds problemen zijn 
rondom de A-status van Veronica, Canal 
Plus té duur is voor de Franse bevol
king, enkele piraten in Amsterdam legaal 
willen uitzenden en dat je beter NIETS 
kan bestellen bij Seagull Sales in En
geland. Jean Claude Tackaert schreef een 
fantastische serie "Freewetertjes" neer 
en bij "Zeezenders Toen" op de mi dden
pagina enkele nooit eerder gepubl iceer
de foto's van de studio aan boord van 
de Galaxy, gesloopt door vandalen in de 
haven van Hamburg. 

In de "Radio Rubriek" lees je dat er 
toch vijf à zes nieuwe FM-zenders bijko
men en in de "Kanttekeningen li vraagt 
PaulJan de Haan zich af waar het met 
Radio Monique naar toe moet. 

Uiteraard ook veel "TV-newsH gevolgd 
door het omslagartikel "Radia in IJs-
I a n d 11 dat eer d é r i 'n het 0 u i t se b I ad TA V 
heeft gestaan en dat door Hans Knot werd 
bewerkt. 

Nieuws uit België hebben we dit keer 
gevuld met nieuws van de BRT en het 
Radio en TV Logboek wordt voorafgegaan 
door een deel van de "Radia Hauraki
story" van Paul Jan de Haan. 

Tot slot nog een portie RTV-nieuws 
en nieuwe aanbiedingen in de Freewave-
Ledenservice. . 

Tot over drie weken, of misschien 
zien we elkaar op 16 maart in Amsterdam 
tijdens de Zeezenderdag. Tot dan. 

Ton van Draanen. 
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RDp'klein maar geliefd 
In het zuiden van de hoofdstad van 

Portugal, Lissabon, en wel in de nabij
heid van het Parlementsgebouw, staat in 
een kleine zijstraat een zeer oud gebouw. 
Slechts een klein bordje aan het portaal 
wijst erop dat hier de internationale ser
vice van Radio Portugal is gehuisvest. 
Hier ~ijn de duitse en engelse redaktie 
van Radiodifusao Portuguesa (ROP) gehuis
vest. De opnamestudio's zijn enige kilo
meters verderop. Ze hebben een plaats ge
vonden in een voo~malige · garage en de in
richting van de studio's zijn zwaar ver
ouderd. Aaneen nieuwe ultrusting wordt 
in totaal niet gedacht. Dit is financieel 
gewoon onmogelijk, de Portugese staat 
heeft n.l. andere zorgen.De staat is bij
na failliet. Nog weer aan een andere kant 
van Lissabon lIgt het administratiegebouw 
van ROP, waarondermeer de luisterpost af
gehandeld wordt. En wa~ vaak bij kleine, 
financieel minder sterke, stations gebeurd 
iS ook bij ROP het geval. Luisteraars die 
schrijven of een ontvangstrapport instu
ren, moeten soms maanden wachten op een 
antwoord. 
VEEL BELUISTERD IN DE DUITSE TAAL. 

Het duitstal ige programma is vooral 
geliefd bij de lu~steraars van ROP, der
halve zullen we hier iets diepet op in -
gaan. De uitzending begint 's avonds om 
8 uur met het spelen van een volkslied 
(UTC tijd) en het programma wordt uitge
zonden via 3 frequenties: 6025,9605 en 
11775 kHz. Wanneer er in Portugal iets 
bijzonders gebeurt of wanneer er b.v. een 
belangrijke voetbalwedstrijd wordt ge
speeld, wordt er slechts via een frequen
tie uitgezonden, daar de andere frequen
ties door de binnenlandse dienst .worden 
opgeeist. Het eerste deel van de uitzen
ding, direkt na het volkslied,is : inge
vuld voor ongeveer 10 minuten nieuws, 
hetgeen ook al meteen 1/3 van de totale 
zendtijd betekent. In het nieuws wordeh 
alleen berichten gebrécht, die betrek
king hebben op Portugal, hetgeen ~el 
leidt tot oni~teressant nieuws voor de 
buitenlandse luisteraars. Hierna volgt 
meestal één pl~at, waarna hetvolg~nde 
onderdeel komt. Dit is verschillend voor 
de diverse avonden. Op de maandag bet~k
ent dit volksmuziek uit een bepaald deel 
van het land of gespeeld op een bepaald 
instrument, dat uniek is voor het land. 
Up de dinsdag heet het programma 'Portu
gal van a/z'~ Hierin kunnen typische por
tugese zaken in voor of worden portugese 
uitdrukkingen behandeld, die bij een reis 
naar Portugal van belang kunnen zijn. 

Op de woensdag is er de ene week een ak
tiviteitenshow en de andere week een kul
tuurprogramma. Portugese kunstenaars of 
prominenten worden dan aan de luisteraar 
voorgesteld. Iedere donderdag wordt er 
aandacht besteed aan de toeristen. In 
het programma 'reizen in Portugal' wordt 
telkens een d~el van het land uitgebreid 
voorgesteld, hetgeen iedere keer een zeer 
interessant onderdeel is. Op de vrijdag 
zijn er weer 2 verschillende programma's. 
Oe ene week specifiek voor de postzegel
verzamelaars en de andere week voor de 
OX-hobbyisten. En bij dit laatste pro
gramma is direkt te merken 'dat het niet 
gemaakt wordt in de Portugese studio's. 
Studio Monica, ofwel Jürgen Ourst, zorgt 
Voor de opname van de show in Duitsland. 
Het is een zeer goed programma, echter 
af en toen niet geheel up.to.date ten 
gevolge van het vooraf opnemen. Zaterdags 
wordt 'de week van Portugal' uitgezonden, 
waarin de belangrijkste aktualiteiten van 
de voorafgaande week worden belicht. 
De zondag is bestemd voor het behand~len 
van de luisterpost, waarin de meest uit
eenlopende zaken worden behandeld. Hoewel, 
er wordt niet altijd even duidelijk op de 
vragen van de luisteraars ingegaan. 
Oe Duitstalige service van ROP kan om
schreven worden als zeer eenvoudig, maar 
brengt de?ondanks veel informatie over 
het land en tenslotte dient vermeld~e 
worden dat de presentatie in handen is van 
3 dames van de Duitse dienst van ROP. 

Marcel Poelman. 

15 JANUARI: Eerst maar eens even de pro
grammering op Monique: 5-7 Ron West, met 
onderbreking van 30 minuten voor Johan 
Maasbach, 7-9 Ad Roberts, 9-10 Maarten de 
Jong (band), 10-12 Johan . Visser, 12":14 
Frits KoniNg (band), 16-18 Johan Visser, 
18-19 Ad Roberts en. dat met het nieuwe 

.prOgramma Radio Avondblad. In ditprögramma 
wordt tertiggegrepen op het nieuws Van de 
dag en wordt ~andachtbesteed aan det~v.
programmering, diszelfde avond. Het eers
te kunnen Zèbeterweglatendaar dit toch 
echt door goede journal fsten moet gebeu
ren (dit tér voorkoming van domme opmer-

. ingen). De techniek btj het Radioblad 
wordt gedaan door Jos van der Zande. Op 
het top vah teder uur wordt bekend ge
maakt · d~t Tony Berk met ingang van 17-1 
iedere dag tussen t2 en 13 uur fe beluis-
teren zal zijn met zijn Berk in uitvoer
ing. De Carolinerockshow is een aardig 
succes in Engeland en een deel van de op
brengsten wordt gebruikt ter dekking van 
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de te~deringskosten van de Ross. Ook zijn 
er nu werkelijke plannen bij de Carol ine
organisatie om de zender van Southcoast 
radio over te kopen en overweegt men in 
de toekomst de 576 kHz te verruilen voor 
een andere. Gedacht wordt ondermeer aan 
de 531 kHz, een frequentie die gebruikt 
wordt door de engelse landpiraat Sunshine. 
17 JANUARI bracht ons d~s de terugkeer op 
de radio van Tony Berk. Het programma heet 
Berk in uitvoering en wordt gesponsered 
door Goudhaantje, tenminste als er voor 
betaald wordt. De naam Monique wordt niet 
genoemd maar de jingles worden aan boord 
ingemixed. Verder is het de oude Berk, 
zoals we hem gewend waren •.•... Later op 
de dag wordt bij Monique omgeschakeld 
op het draaien van cartridges i.p.v. pla
ten, dit vanwege het slechte weer. Bij 
Caroline zijn enige nieuwkomers: Samantha 
en Mike Barrington zijn terug en eveneens 
Nick Richards (na afwezigheid van 5 jaar) 
Het bevoorradingsschip heeft Dave Richards 
en Bruce Perrey weer naar de vaste wal 
gebracht. Op Laser waren in de middaguren 
wat testtonen te horen op een zeer laag 
vermogen.18 JANUARI en op het einde van 
de middag was Laser andermaal retour op 
laag vermogen. Riek Harris opende het pro-
gramma met: This is Radio 33 1/3 vanwege 
het feit dat men voorlopig alleen LP's 
zou draaien. Een vrouwenstem zei herhaal
delijk dat ze riiet wist wat ze eigenlijk 

boord. . L . deedaan~ ~ 
~~i~:!ijk ~6 
men aan ------------------
boord ~ ~ ~i::?--
zit te balen. Het moet trouwens een hele 
ervaring zijn voor de Yanks. Zomaar een 
heel station vol "All Europe Radio" van 
formaat en vermogen veranderen naar Local 
Radio 33 1/3. Er is dus een noodrnast ge
bouwd, waarbij het signaal bij mij thuis 
in Groningen niet te ontvangen is. Tower 
Radio deed het in de 60'er jaren nog 
beter. Op Monique hoorden we dat voor het 
eerst post van luisteraars werd behandeld 
en diegenen die in de eerste week naar 
het station hebben geschreven, zijn ver
blijd met een mooie OSL-kaart van het 
station. Zeer professioneel aangepakt, 
heren van Monique!!! Er zijn weer eens 
geruchten. We meldden het al eerder. 
Phoenix Radio was een zgn. projekt dat 
in 1980 van start zou zijn gegaan, mits .. 
... Nu zouden de mensen achter de scher
men, ondermeer Roger Matthews, een schip 
hebben bekeken in het Zeeuwse Vlissingen. 
Afwachten maar. Er wordt zelfs gesproken 
over twee 50 kW zenders voor het projekt. 
Tom de Munck belde even met Lindau en · 
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die bevestigde dat de twee bovenste sec
ties van de voorste mast waren afgebro-

. ken en dat het station enige problemen 
zou hebben met de financiet. Ook de pro
blemen met het verkrijgen van de adver
teerders verbloemde hij niet. Er zijn 
genoeg Engelse firma's die wi"llen, maar 
die worden weer niet geaccepteerd door 
het station. Lindau staat op de wip, zo 
werd ons bekend. De Ierse eigenaar, mr. 
Smith, heeft het projekt nog 60 dagen de 
kans gegeven, slaagt men er niet in om 
he t gezond te ma ken dan za 1 de he 1 e han
del verkocht worden. Capital Radio in 
Londen kwam in het nieuws met het be
richt dat Laser al verkocht zou zijn voor 
een bedrag van $1,5 miljoen aan Virgin 
Airlines. Een representant van Laser 
heeft inmiddels een bezoekje afgelegd 
aan het kantoor van Capital. 19 JANUARI 
en een nieuwe commercial op Carol ine en 
wel voor Lotto 649.Deze spot is geboekt 
door de Canadese regering. Prijzen te 
winnen via deze loterij varie~ren in 
hoogte tussen de 1000 en 1 mi ljoen Engel
se ponden.We ontvingen een tape uit Ame
rika met daarop een programma van Chan
nel 49, the All American CristiaB Tele
vision Station met daarin een interview 
met een dominee die verhaalde over het 
toekomstige offshoreprojekt van the 
Voice of Free Gospel (met Big L). Toch?? 
20 JANUARI Via Monique, in de zondagmid
dagma t i nee, word t bekend gemaak t da t je 
je telefoonnummer kunt opsturen, waarna 
je zal worden teruggebeld voor een ge
~prekje, dat dan weer via Monlque,een 
x-aantal weken later zal worden uitgezon
den. Carol ine op deze 20ste januari om 
12 uur uit de lucht tot de volgende och
tend 6 uur en dahkomen we automatisch 
terecht bij 21 JANUARI De Carol ineorga
nisatie maakt melding dat er nu genoeg 
onderdelen zijn om weer 10 kW uit de 2e 
zender te halen en dat zondermeer eer
daags het vermogen dan ook zal worden 
opgeschroefd.22 JANUARI presteren 4 dee
jayshet bij Caroline om de 24 uur vol 
te maken. Achtereenvolgens van 6-9 John 
Lewis, 9-12 Jay Jackson, 12-15 Mark 
Sommers, 15-18 Nick Richards, 18-22 John 
Lewis, 22-2 Mark Sommers en 2-6 Nick 
Richards. Waar zit de rest van de dee
jayploeg? Zijn ze opgestapt, hebbehze 
elders een onderkomen gevonden of keren 
ze terug? Laser is nauwel ijks in de 
lucht vandaag. Hoewel' er zijn natuurl ijk 
maar heel wei"nig luisteraars overgeble
ven voor 558. 23 JANUARI: brengt de bin-

N TIONALE'R' nenkomst van de single " AI, Rock 'n Roll van Status Quo 

HIT"AR~DE in de Nationale Hitparade. 
r· Presentator Tom Blomberg 



had een aardige mixage gemaakt van Caro
line-jingles en haalde het station "live ll 

in zijn H3-uitzending. Geluk voor hem, 
was dat nét een deejay een station-call 
en tijdsaanduiding gaf. Later die dag 
wordt het nog even herhaald bij Monique 
in het Radio Avondblad. Vanuit New Vork 
vernemen wij vandaag, via Tom de Munck, 
dat Roy Lindau is ontslagen als president 
van MMI. De nieuwe man is John Moss 
(geen famil ie van John Lewis) , die tot 
zijn opvolger Is gekozen, Verder meldde 
deze nieuwe man ons dat er plannen zijn 
om drie vrouwel ijk deejays aan te nemen 
en dat Jessie Brandon, i'ndien zij geen 
werkvergunning voor Capital Radio krijgt, 
terug zal komen bij Laser. De verwachting 
is. aldus Moss, dat Laser binnen 48 UUr 
op normaal vermogen zal terugkeren??? 
Ook nieuwe adverteerders zouden worden 
aangetrokken. waaronder United Artists. 
Plannen genoeg, volgens alweer diezelfde 
Moss. Men overweegt de tweede zender te 
verhuren en van de opbrengsten van beide 
stations een nieuw schip aan te schaffen 
en de Communicator te verkopen. Ook zal 
er een nieuw, modern, jinglepakket worden 
gemaakt en zal er een betere PR afdel ing 
worden opgezet. Geruchten zijn er altijd 
Zo hoorden we nu dat het Amerikaanse ra
diostation kEFM geinteresseerd is in het 
opstarten van een zeezenderprojekt met 
als doel~ebied Zuid Frankrijk. Carol ine 

zal hopelfjk geen problemen krijgen met 
het afdrijven bij ankerbreuk. Directe 
constatering is nu mogel ijk daar 5 mar
keringen rondom de ankerketting zijn aan
gebracht. 24 JANUARI Tot onze verbazing 
horen we op Radio Monique een herhal ing 
van de eerste !ony Berkshow van 17.1 en 
prijkt tro (s . op de auto van Paul Jan de 
Haan (Ford Laser) een grootse 558 La se r 
sticker. In het programma van J ay Ja c kson 
verhaalt hij over de 'Five by Fourshow' 
die in de 60 ' er jaren dagel ijks op ra
dio City was te beluisteren. Hij draaide 
een aantal Stones en Beatlesongs voor de 
toenmal ige presentatoren: Tom Edwards, 
lan Mackrea en Alan Clark. Vanuit Amerika 
horen we weer een klein nieuwtje rondom 
het 'Big L* projekt. Het popstation zal 
18 uur per dag in de lucht ziJn en the 
Voice of Free Gospel zal, in. tegenstel
llng tot eerdere bericht~n, eveneens 18 
UUr per dag via de tweede tender in de 
lucht komen. Even een opmerking van een 
aantal ingewijden uit Engeland: Laser 
binnenkort Nederlands in de avonduren~ 
25 JANUARI En Ferry Eden; de laatste ja
reh aktief in Belgie, meldt dat hij trots 
is want hij gaat voor Radio Monique wer
ken. Zo zal hij ondermeer een reklame
spo t voor een LP van Will Tura gaan in
spreken en zal hij zich binnenkort gaan 
bezighouden met de produktie van kleine 
mini-specials omtrent diverse artiesten, 

De Carol ine nie uwskamer aan boord van de Ross Revenge (foto : Jan Parent) . 
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die dan weer in de programma's aan boord 
worden ingemixed. Op Monique missen we 
een nieuwsbulletin en om 18 uur om on
duidel ijke reden ook geen radioavondblad. 
Capital Radio in Londen berichtte van
daag over de aankoop door Virgin Airl i
nes van het meerendeel van de aandelen 
van Laser. Kosten $1 ,5mi ljoen. In New 
Vork wenste men dit bericht niet te be
vestigen noch te ontkennen. Wel meldde 
men aan boord van Laser dat men om 11 
uur in de ochtend uit de lucht zou gaan 
en om 7 uur 's avonds zou terugkeren op 
vol vermogen met een luid en duidel ijk 
signaal voor Europa. Vergeet het maar! 
26 JANUARI brengt ons eerst het nieuws 
dat mr. Smith, de voormalige eigenaar 
(100%) van Laser nu ook een reklameburo 
is Sydney heeft overgekocht en dat hij 
tevens eigenaar is van een Mexicaans com
mercieel station, die haar uitzendingen 
richt op de VS. Van twee tot zes in de 
na~htelijke uren horen we voor het eerst 
een zekere JIMMY. Dit natuurl ijk via de 
zenders van Radio Caroline.27 JANUARI 
en nieuwkomer twee bij Caroline is Alec 
Newman en hij presenteerde tussen 15 en 
18 uur. In de Grote Verwarring werd be
kend gemaakt dat Laser, mits het drie 
dagen rustig weer is op de Noordzee en 
de nièuwe, hogere, mast zal zijn ge
plaats, harder als ooit tevoren zal zijn 
te ontvangen. Verder meldt 
men dat, het door Freewave 
als eerste aangekondigde, 
Amerikaanse Top 40 met 
Casey Kasem niet door 
La. ser za 1 worden u i tgezon- ~ 
den. De leverancier van de l~ 
Top 40, ABC Watermark, wenst 
geen moeilijkheden met de 
BBC. Frits Koning en Maarten 
de Jong zijn terug op Mo
nique en Johan Visser 
heeft de Ross Re~enge 
laten. Johan zal niet meer 
naar het zendschip terugkeren 
om privé-redenen. In de rekla-

1 0 " '" me van C ub Escolette wordt mel- . 0 IJ 

ding gemaakt van een te houden reunie van 
oud-vakantiegangers. Leuk om die geheime 
vakantie'toestanden' weer eens op te ha
len. 28 JANUARI: Vandaag horen we voor de 
eerste keer de door Peter Teekamp inge
sproken spot voor de nieuwe verzamel-lp 
van Randy r.rawford met oude hits. De pro
grammering van Caroline is veranderd: 
6-9 John Lewis, 9-12 Jay Jackson, 12-15 
Mark Sommers, 15-18 Tony James, 18-22 Alec 

. New.nan, 22-2 Nick Richards en 2-6 Viona 
Jeffreys. Caroline is op de 576 nu trouw
ens met een u i tstekend hoog vermogen over
dag redelijk in Groningen te ontvangen. 
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29 JANUARI: Jay Jackson is van boord af 
en Dave Richards en Mike Stevens zijn aan 
boord gekomen. Weer een nieuwe commercial 
o~ Monique. Ditmaal voor een fotoboek over 
21 jaar Radio Carol ine. Het is te bestel
len voor f 25,-- via Postbus 7162 in 
Zoetermeer. Laser 558 nog steeds op een 
laag vermogen en om half 5 in de middag 
gaan ze de lucht uit om om 20 uur terug te 
keren. In het TROS-programma Proeflokaal 
was Ferry Maat te gast met daarin zijn 
karrièrebeschrijving. Dus even terug naar 
de Noordzee van RNI. 30 JANUARI: Laser 
is alom 20.30 uur uit de lucht. Om 22 uur 
een draaggolf en nonstop muziek. 
Om 23 uur een testuitzending met Michael 
Dean, waarbij gezegd dient te worden dat 
het vermogen hoger was dan ooit.Om T2 uur 
werd de testuitzending stopgezet. 31 JA
IJUAR I en om 6 uur was Laser retour. De 
programma's werden verdeeld door Rick 
Harris, Tony Rivers, David Lee Stone en 
Charl ie Wolfe. Geruchten uit Engeland 
komen er dat achter de schuilnaam Mark 
Summers niemand anders zit dan Elton 
Andrews, die tot eind september vorig 
jaar bij Carol ine werkte. Op Monique is 
Nico Stevens de nieuwe man en presenteert 
de uren tussen 5 en 7 en tussen 16 en 18 
uur. Ron West is nu van boord. Nieuw is 
ook een commercial voor John de Mol Pro
dukties uit Hilversum. Regelmatig zijn ze 
er weer de vl iegtuigen, die in opdracht 
van de OT 1 , ·over de Ross Revenge en de 
Communicator scheren om een grot~ serie 
foto's te schieten. Bewijsvoering???? Of 
zit er een grote offshorefreak die een 
aardige collectie foto's wil hebben?? 
Laser is nu Weer redel ijk te beluisteren, 
heerl ijk om wee~ de ganse dag naar de 558 
te kunnen luisteren. We horen een nieuwe 
commercial voor een film 'The Beverly Hill 
Copp', die via United Artists wordt ver
spreid in de bioscoopwereld. Waal" is het 
nieuws gebleven op Laser? Vanuit New Vork 
horen we dat spoedig nieuwe vrouwel ijke 
deejays te verwachten zijn: Chris Carson 
komt van KKRQ in lowa City, is 24 jaar 
en heeft 4 jaar radioervaring. Elly Kelly 
komt binnenkort ook. Meer gegevens van 
haar zijn nog niet bekend. Wel dient ge
meld te worden dat Jessie Brandon geen 
verbl ijfsvergunning heeft gekregen voor 
Engeland en nu de programma's in Amerika 
zal opnemen voor Capital Radio. 1 FE~RU
ARI In het Radioblad wordt ontzettend 
veel post behandeld, ondermeer van de meer 
oudere luisteraar (55+) waaruit duidel ijk 
bl ijkt dat men vaak moet terugdenken aan 
de tijden van RNI en Veronica. Maarten de 
Jong imiteert dan ook voortreffel ijk een 
RNI station opening. En dan is het al
weer 2 FEBRUARI en kunnen we nu al de 



komst melden van Chris Carson, die nog 
wat onwennig de programma's van Charl ie 
Wolfe overneemt. Chris zou pas de volgen
de zaterdag overkomen vanuit de States. 
Op Monique vandaag een spotje: 'Lawaai 
is geen leven' tegen het overmatige ge
ronk met motoren. ' s Middags andermaal 
een rondleiding op de Ross Revenge door 
het Moniqueteam en op Laser een nieuwe 
commercial voor Dinkies, een spijker
broeken keten in Engeland.We meldden al 
eerder over het verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee, waar
bij het een stuk moeil ijker zou worden 
om een zeezender te . ru~nen~ Voordat een 
wet v~n kracht kan worden zal het moeten 
zijn ondertekend door 60 landen. Sinds 
december 1982 hebben slechts 15 landen 
~it gedaan, te weten: Fiji, Zambia, Me
xico, Jamaica, Namibi~, Ghana, Bahamas, 
Bel ize, Egypte, Ivoorkust, Fi 1 ipijnen, 
Gambia, Cuba, WestSamos en Senegal. Dui
del ijk is dat de Westerse landen er nJet 
zoveel in zien. 
Tenslotte nog even dit: Vele posters 
worden er in gedrukte vorm aangeboden. 
Best allemaal aardig, maar lees dan dit 
eens even: De FOTO (DUS ECHTE FOTO)Pos
teraanbieding,. die a-an geen enkele lezer 
voorbij mag gaan. Twee, haarscherpe, 
schitterende, kleurenfoto's (formaat 
30x45, van de ~V Mi Amigo in februari 
1980 en de Ross Revenge in 1983. be 
zendmasten staan er geheel op, in volle 
glorie. Alle tot nu toe bekende posters 
'verbleken' als je deze twee subl ieme 
foto's een plaats geeft in b.v. een wis
sel] ijst. Het is, om de prijs zo laag 
mogel ijk te houden, een éénmal ige aan
bieding, waarop je je tot 15 april a.s. 
kunt inschrijven. Na 15 april besteld, 
dan wordt het geld geretourneerd en de 
bestelling niet meer uitgevoerd. Hoe te 
bestellen: Maak /40,-- over op giro 29 
29268 t.n.v. JA Knot en deze twee unieke 
kleurenfotos op posterformaat worden je 
toegestuurd in een koker, Dit omstreeks 
10 mei. Deze é~nmal ige aanbieding komt 
uit Groningen, dus teleurstell ing uit-
gesloten. Let dus op voor 15 april be
stellen. Zo dat was voor deze keer het 
'NU' verhaal. Aan deze aflevering werk
ten mee: John HilI, Paul Coates, Tom de 
Munck, Jack Duyzer, Paul Jan de Haan, 
Ate Harsta, Hans Meyering, Peter Lelie
veld, Marçel Poelman e.a. Samenstelling 
en eindredaktie Hans Knot. 
ADRESWIJZIGING RADIO NOORD. 

De regionale omroep vo~r Gronfngen en 
Drenthe, voorheen bereikbaar via Postbus 
101, dus 1 minder dan FreewaVe, in Gro
ningen, heeft een nieuw postbusadres: 
30101 9700 RP Groningen. 

NOG STEEDS PROBLEMEN ROND A-STATUS VOO. 
Omdat WVC weigert het door Veronica 

opgegeven ledental te aksepteren, krijgt 
deze omroep voorlopig nog niet de A-sta
tus. In een brief aan de direktie van 
Veronica, schrijft minister Brinkman dat 
een groot aantal opgegeven leden niet 
kan worden meegerekend in de totaal tel-
1 ing. Het gaat hier nog steeds om de ruim 
16.000 VOS-leden. Veronica zegt dat het 
wél geldige leden van de VOO zijn~maar 
\JV C wi 1 die n iet aks e p t e re n . . De · b r i e fis 
voor Veronica een domper op de feest
vreugde. Men had verwacht vanaf oktober 
als A-omroep te kunnen starten. Ook was 
Veronica al ingepland als A-omroep in 
het programmaschema voor het winterseizoen 
1985/1986. Bl ijft Verenica B-omroep dan 
zal er een heel nieuw schema moeten wor
den gemaakt voor radio en televisie. 
KABELREGELING NEDERLAND NIET GOED. 

Nederland maakt zich schuldig aan 
discriminatie van buitenlandse televi
sieuitzendingen. De Kabelregel ing van 
minister Brinkman bevat elementen die in 
strijd zijn met het Europese recht. Dat 
is volgens een EG beleidsambtenaar het 
antwoord dat de Europese Commissie heeft 
gegeven op vragen over het in de Kabel
regel ing neergelegde verbod van op Ne
derland gerichte reklameboodschappen in 
buitenlandse telev.isieuitzendingen en 
het verbod tot ondertitel ing van de uit 
het buitenland ~angeboden televisiepro
g~amma's. De commissie zal waarschijnl ijk 
binnenkort de Nederlandse regering hier
over op de vingers tikken. Mocht zo'n 
waarschuwing zonder resultaat bI ijven, 
dan kan de commissie . Nederland voor het 
Europese Hof van Justitie in Luxemburg 
brengen. Uit ,Jurisprudentie van het Eur
opese Hof blijkt dat televisieuitzending
en over de nationale grenzen heen onder 
de bepalingen voor het verrichten van 
diensten van het EGverdrag val len. 
Volgens het hof mogen door nationale 
overheden aan buitenlandse aanbieders van 
televisieuitzendingen geen beperkingen 
worden opgelegd, waardoor zij ten opzich
te van de binnenlandse omroep worden be
nadeeldof achtergesteld. De Nederlandse 
kabelregeling botst ook met de voorstel
len voor een Europees mediabeleid, zoals 

7 



die zIJn neergelegd in het vorige zomer 
verschenen 'Televisie zonder Grenzen, een 
Groenboek'~ van de Europese Commissie. 
KIJKCIJFERS VIERDE KWARTAAL 1984. 

De 1-2-3-show van de KRO en Zeg Ins AAA 
van de VARA waren de best bekeken program
ma's op de Nederlandse tv in het laatste 
kwartaal van 1984. De Boezemvriend, de . 
film van André van Duin, die door de TROS 
werd uitgezonden, werd derde en de Banana
spitshow staat op de vierde plaats. 
Opvallend in de lijst van 25 best bekeken 
programma's is het aandeel van het Neder
landse produkt: op de zesde plaats staat 
een aflevering van Derrick (TROS), acht 
was de Amerikaanse sciencefictionserieiV' 
en ~p 18 en 23 kwamen de speelfilms Con
voy en King Kong, maar verder is het alle
maal Nederlands wat de klok slaat. 
Met de praatshows ging het slecht in het 
vierde kwartaal. Alleen Sonja Barend 
scoorde goed met haar elfde plaats. RUR 
van Jan Lenferink kwam slechts tot 21. 
Veel controversieels was er in het vierde 
kwartaal van 1984 kennelijk niet. 
Op zoek naar Jolanda van de VPRO scoorde 
het hoogst. Een programma dat toch niet 
veel mensen de boom in zal jagen. 

TROS 
A. Van de omroepen scoor
~de TROS en Veronica 

gemiddeld het hoogst 
(25 en 23%). Daarna komen KRO, VARA, NCRV, 
VPRO en de EO scoorde, zoals gewoon I ijk 
het laagst (2%). Kunstprogrammals werden 
ook slecht bekeken: ze trokken hoogstens 
5% van de kijkers. 
CANAL PLUS NU AL IN MOEILIJKHEDEN. 

Het op 4 november 1984 gelanceerde 
Canal Plus in Frankrijk verkeert nu al in 
financiële problemen. Abonnees kunnen 
dagelijks ondermeer 2 tot 3 films bekij
ken. Verder de bekende Amerikaanse series, 
kwissen en ontbijt-tv. De abonnee-tv is · 
niet goedkoop in Frankrijk. Buiten de 
maandel ijkse abonnementsprijs van f 44,50 
moeten de abonnees een decoderapparaat 
huren van f 155,- en een nieuwe antenne 
aanschaffen. Want in Frankrijk komt de 
abonnee-tv nlet over de kabel binnen, 
maar via de satelliet . . De totale onkosten 
om Canal Plus kunnen daardoor oplopen tot 
f 545,-, hetgeen voor veel Fransen veel 
te veel is. Canal Plus is eigendom van 
een aantal door de Franse staat gecontro
leerd~ maatschappijen, waaronder het 
persburo Havas. 
15.000 PAGINA's INFORMATIE BIJ KTA. 

Volgend jaar september zullen abonnees 
van KTA voor f 2,50 per maand extra, de 
mogelijkheid krijgen om via het tv-scherm 
thuis 15.000 pagina's informatie op te 
roepen met nieuws, agendais, een encyclo
pedie, dienstregelingen van trein en bus, 
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gegevens voor hobbyis, geldverkeer, toe
risme enwinkelaanbiedingen. Om de pagi
na's te kunnen ontvangen moet men een 
tv-toestel met Teletekst en een telefoon
toestel met druktoetsen hebben. Maar wie 
dat niet heeft, kan ook kijken, want er 
kan bij de telefoon een kastje worden ge
kocht~ waarvan de eenmal ige aanschaf 
tussen de 30 en 40 gulden bedraagt. 
Wie geen Teletekst heeft, kan een deco
der aanschaffen die rond de 250 gulden 
kost. Een bijkomend voordeel van deze 
decoder is, dat men dan ook het HiFi
stereogeluid kan ontvangen, dat de NOS 
in 1986 bij wijze van proef aan de tv
uitzendingen gaat toevoegen. Momenteel 
vinden er al testuitzendingen op het 
hoofdstedelijk kabelnet plaats via een 
golflengte die voor de abonnees nog niet 
te ontvangen zijn. Bij de opening van de 
Firato, in september 1986, zal het defi
nitieve startsein worden gegeven voor de 
service. Technisch is het systeem klaar. 
WAPS EN RADIO X WILLEN LEGAAL UITZENDEN. 

De Amsterdamse piraten WAPS (Wave 
Amsterdam Power Sound) en Radio X hebben 
bij STAD Radio Amsterdam een aanvraag in
gediend voor een zendmachtiging. Ook zen
ders voor ouderen en zieken, migranten 
en Nederlandse muziek hebben gevraagd of 
ze via STAD mogen uitzenden. Als de aan
vragen worden ingewill igd, komen alle 
nieuwe1 ingen op één kanaal op de radio. 
Het stichtingsbestuur van STAD moet eerst 
over de kwestie besl issen, omdat STAD 
verantwoordel ijk bl ijft voor de informa
tie die de zenders geven. ,iEn je weet 
niet wat er tijdens direkte uitzendingen 
wordt gezegd", aldus een woordvoerster 
va~ STAD Radio A~sterdam. 
RADIO ROYAL NOG NiET OP KA~EL VELDHOVEN. 

Het college van Burgermeester en 
Wethouders van de gemeente Veldhoven 
heeft een besluit ingetrokken om de vrije 
zender Royal uit het Belgische Achel toe 
te laten op het plaatse1 ijke kabelnet. 
Het college ging aanvankeI ijk akkoord 
met . het toelaten van de zender, die be
gonnen is als landpiraat in Nederland en 
nu als vrije zender opereert vanuit Bel
gië met programma's gericht op Zuide1 ijk 
Nede r land; dit zonde r het prog ra mme ren 
van reklamespots. Achteraf bI ijkt men 
wel reklame uit te zenden en in de Twee
de Kamer waren er vragen gesteld om
trent de plannen van het kabelnet. Het 
col lege van BenW gaat zich nu beraden 
omtrent de mogel ijkheden die men wel 
heeft voor het doorgeven van het signaal 
van Rad i 0 Roya I . 
BOEKRECENSIE ZONDER UITGEVERSNAAM. 

Minister Brinkman van WVC houdt vast 
aan zijn eis dat uitgevers niet mogen 



worden genoemd bij boekbesprekingen op 
radio en televisie. Zonder die informati~ 
is volgens de bewindsman genoeg ruimte 
aanwezig om het culturele belang van be
paalde boeken te onderstrepen~ Daarmee 
gaat de minister niet in op de wens van 
de wens van een deel der Tweede Kamer 
zich op cultureel gebied wat soepelder 
op te stellen. 
VERHUIZING VANAF HILVERSUM 5 I NMAART. 

Acht kleine zendgemachtigden die een 
geloof of een geestel ijke stroming ver
tegenwoordigen, verhuizen per 3 maart van 
Hi lversum 5 naar Hilvers~m 2. Dit is een 
gevolg van de gerecht~l ijke uitspraak, . 
die het Humanisti.sch Verbond en · het IKON 
enkele maanden geleden hadden aangespan
nen. Zij waren het niet eens met de 
plaatsing op Hi lversum 5 sinds 1 oktober 
j.l. Uit vrees voor nieuwe rechtzaken 
heeft het college van programmaleiders 
radio ook voor nieuwe zendtijd op Hilver
sum 2 gezorgd voor het Rooms Katholiek 
Kerkgenootschap der Zevende Dag Adventis-
ten, het Nederlands-Israel itisch Kerkge
nootschap, de kerk van Jesus Christus 
van de Heil igen der laatste dagen, de 
vereniging der Vrije Gedachte en de 
Stichting Bond zonder naam. Op Hilversum 
5 bI ijven nu al leen de politieke partij
en en de cursussen van ondermeer de Fedu
co, Teleac en 0pen School geprogrammeerd. 
De vrijgekomen z~ndtijd wordt weer door 
de diverse omroepen ingevuld. 
WAARSCHUWING SEAGULLSALES. 

Het is weer eens zo ver. In het ver
leden hebben we het al vaker meegemaakt 
dat er bepaalde instanties zijn die wel 
adverteren in bladen of via de radio, 
maar die niets afleveren. De laatste tijd 
krijgen we regelmatig klachten inzake 
Seagull Sales. Deze firma heeft uitge
breid via Càrol ine geadverteerd met een 
grote variatie aan artikelen. Veel van 
deze artikelen worden niet afgeleverd, 
zelfs niet na het schrijven van een 
brief, waarin een klacht wordt neergelegd. 
Ons advies: wees voorzichtig met het be
stellen via Seagull, er zijn andere be
drijven genoeg waar je materiaal kunt 
bestellen. 

ZESDUBBEL LP RADIO CAROLINE OP JUMBO. 
De veel geadverteerde LP omtrent 

de 20 jarige historie van Radio Caroline 
heb ik eindel ijk ter recensie gekregen. 
De zes dubbel lp, vanaf nu LP, heeft voor 
de trouwe fan sinds 1964 niet zoveel 
nieuws te tonen. Voor de aanhàngers van 
het station van de laatste 10 jaar. is 
het zondermeer de moeite van het aan
schaffen waard, daar de gehele historie 

wordt uitgediept met zeer vele inter
views met diverse mensen vanuit de orga
nisatie van heden en verleden. Het be
gint al vrij spoedig) na het interview 
met Col in Nicho1 en Simon Dee, met een 
opzienbarend fragment. Altijd is ver-
k1 aa rd da} Can I tbye me love de all er
eerste plaat door Radio Caro1 ine uitge
zonden is. Op de LP de officiele eerste 
aankondigingen en zie daar de Rolling 
Stones opeens verschijnen. Het ligt niet 
in de bedoel ing van mij om door alle 
LPls heen te lopen maar om hier en daar 
enigeleuk~ zaken naar voren te halen. 
Op kant 1 hoor je ondermeer Robbie Dale 
vertellen omtrent zijn eerste tijd bij 
Ca~oline en verhaalt . hij smakelijk hoe 
hij luisteraars moest overtuigen om voor
al niet langer naar hem te luisteren via 
de Cheetahzender maar om over te scha
kelen naar de 259 (Mi Amigo). Ook ver
telt Captain Wi Ilem inlt Veldt over zijn 
romance ontstaan na een geleden schip
breuk. Andy Archer vertelt ondermeer ov
er het ontstaan van zijn naam en de ge
hele historie rondom de closedown van 
sommige zeezenders en het doorgaan van 
Caroline. Tevens uitgebreid info rondom 
de closedown in 1968. Erg .leuk voor mij 
was het weer terug horen van Lerry Tre
ma ine, de programmaleider van Carol ine 
in 1970, die anno 1985, Caroline nog 
immer de Backbone of Offshore radio 
noemt. Ronan verhaalt over Chicago en 
zijn inzettingskracht gedurende al die 
jaren en Chicago zelf praat over de vele 
wenckers die er helaas in 1972 en 1973 
bij Carol ine hebben gewerkt. De ontdek
king in die periode voor mij was wel de 
mededel ing van ,Chicago dat er in 1972 
grote plannen zijn geweest om toch voor 
de Engelse kust met uitzendingen te be
ginnen. Dan verhaalt Chris Carrey over 
een droom die zijn vrouw Kate had om
trent het stranden van een groot zwart 
schip, waarbij Ronan de helper zou zijn 
als redder in nood. Enige dagen later 
strandde inderdaad de Norderney. Het 
overzicht tot 1979 is daarop volgend 
een heel vervelend en het laatste jaar 
vanaf de MI Amigo wordt naar mij mening 
te uitgebreid behandeld. Erg goed zijn 
alle spots voor de rel igieuse program
mals, die op studiokwaliteit zijn op
genomen op de LP. Wist je dat Nick Rich
ards nog tijdens het zinken van de la-
dy een· microfoon in zijn binnenzak heeft 
gestopt als souvenier? Ook de nieuwe 
periode wordt goed beschreven en bevat 
naast commentaren jingles en commercials 
op studiokwal iteit. Al met al de moei-
te van het beluisteren waard,hcewel de 
prijs iets te hoog ligt. Hans Knot. 
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Nog even inhakend op het conflict tus
sen de BRT en de gewestregering betref
fende de financiering van de omroep, valt 
het te vermelden dat de Vlaamse regering 
in volle onderhandelingen zit met de na
tionale regering over de kwestie van de 
verdeling van de kijk- en luistergelden. 
Deze opbrengsten gaan immers direkt naar 
de staatskas, terwijl de BRT een toelage 
krijgt enkel van de gewestregering. Nu 
, ~ krijgt deze gewestregering 

(óbrt' we 1 een jaarl i jks bUdg,et van 
, de nationale regering, wat 

dus uit de staatskas genomen 
wordt, dat het zelf moet 

aanvullen met eigen belastingen. Een deel 
van de kijk- en luistergelden komt dus, 
zij het via een omweg, bij de gewest
regering terecht, die dan het geld via de 
jaarlijkse toelage aan de BRT overmaakt. 
Nu ontvangt de gewestregering maar 5 mil
jard van de omroeppot, terwijl de opbren
gsten van die omroeptaksen in Vlaanderen 
8,3 miljard bedragen. Dit komt omdat de 
staat niet de volle 1frO% terugbetaald en 
ook omdat de verdeling tussen de Vlaam~e 
en de Waalse gewestregeringen ieder de 
helft is, ook al brengt de omroeptaks in 
Wallonië minder op (maar 4,8 miljard). 
De Vlaamse deelregering eist nu de volle 
8,3 miljard op een wil dat de radio- en ' 
telev1sietakseri tn de ,toekomst direkt 
door de deelregeringen zouden worden ge
indo Onnodig te zeggen dat de Waalse 
deelregering het niet volledig met dit 
standpunt eens is +++ Dat het slechte 
weer op de meest onverwachte plaatsen 
voor problemeh heeft gezorgd, bleek nog 
eens tijdens het radiojournaal van 13 uur 
op 10jan~ari op de BRT. Na een 
kwartier onhellnieuws over 
de winterellende zei de 
commentator droogweg: 
"Sorry, onze tijd zit er op. 
Voor de rest van het nieuws, 
waaronder een reportage 
over een zware brand in 
Frankrijk, verwijzen wij u 
naar ons volgend journaal om 
14 uur." Heel wat luisteraars 
hadden blijkbaar wel wat 
vragen over deze handelswijze 
en telefoneerden naar de BRT om te horen 
wat er aan de hand was. Klaarblijkelijk 
hanteert de BRT een tijdslimiet van 12 
minuteri voor het journaal en omdat men 
er al 3 minuten over zat, werd in laatste 
instantie beslist om een deel van de in
formatie naar de volgende nieuwsuitzen
ding te verschuiven. Niets aan de hand 
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dus +++ Platenmaatschappij EMI heeft de 
producers van de 5 gewestelijke omroepen 
die samen "Radio 2" vormen, weten te 
strikken voor de nogal ongewone vorm van 
platenplugging. Elke dag immers zijn 
twee nummers te horen uit de , nieuwe LP 
van Raymond v/h Groenewoud. En dat op 
een ogenblik dat die LP nog niet op de 
markt te verkrijgen is. De gewestelijke 
omroepen hebben dan ook een kopie van de 
mastertape van EMI gekregen, op voorwaar
de dat haar produkt op de voorbeschreven 
gecoördineerde wijze zou worden gelan-
ceerd, wat dan ook is gebeurd~ ++ No 
voor eind 1985 start er in 
België, zij het waarschijnlijk ~RTB, 
enkel in Wallonië, een nieuw ~ 
tv-net volgens het betaal~tv- , " 
systeem. De grote promotor van dit pro
jekt is de RTBF die voor de gelegenheid 
een naamloze vennootschap heeft opgericht. 
51% van de aandelen van de~e vennoot
schap zijn in handen van de Waalse gewest
regering, de RTBF zelf neemt 35 tot 40% 
voor haar rekening. De overige 10% zou
den zijn opgenomen door privébedrijven 
en in dit verband worden de namen genoemd 
van de Amerikaanse distributiebedrijven 
Première en UPI en de Franse firma UGG. 
Uit de voorstudies is gebleken dat het 
net rendabel kan zijn indien het aantal 
abonnees boven de 55.000 ligt. De initia
tiefnemers hopen evenwel op min~tens 
220.000 abonnees. Een aansluiting, die 
enkel via het kabelnet te bereiken zal 
zijn, kost maandelîjks 700 frank. Elke 
werkdag zou men van 14 tot 2 uur IS nachts 
uitzenden, met per dag 5 films waarvan 
minstens één van recente datum. In het 
weekeinde zal me~ 6 films uitzenden. 
Overigens zal één film meer keren per 
week getoond worden, zij het op verschil
lende tijden +++ De Franse eerste miriis-
ter Laurent Fabius keurde de lancering 
goed van twee satellieten. De eerste 
moet tv-programmal~ over West Europa uit
stralen vanaf de zomer van 1986. 
De tweede zou dan in februari 1988 de 
lucht ingaan. Het Nationaal Audiovisu
eel Instituut (INA) zal nu naar middelen 
moeten zoeken, zowel in de openbare als 
in de privésektor om het satellietpro
jekt te bekostigen +++ De huidige Frans
tal ige satell ietomroep TV5, is momenteel 
druk in onderhandeling met een aantal 
sponsors om de programmering te vernieu
wen. In het eerste experimentele jaar, 
dat op 2 januari 1984 van start ging, 
brachten de vijf deelnemende omroepen 
tussen 19 en 22 uur enkel heruitzendingen 
van de eigen programma's. Dit eerste jaar 
is bijzonder succesvol geweest en voor 
eind 1985 wordt gehoopt op een ontvangst 



in 2 mil 'oen huiskamers in Europa en Noord 
Afrika. Na het eerste jaar 

~ was het de bedoeling om met 
~ een eigen programmering te 

starten, doch de deelnemende ----... -omroepen eschikken 'over te 00 
weinig middelen om daar nu • 
reeds mee te beginnen. De ge- . 
meenschappelijke kosten bedra-
gen ongeveer 84 miljoen frank 
per omroep. Daarbij zit de huur van het 
kanaal op de Europese communicatiesatel-
1 iet ECS en de betaling van het Parijse 
coördinatiecentrum. De satell ietomroep man 
geen reklamespots in de ether brengen en 
zoekt nu dus sponsors om de programmakos
ten helpen te dekken. Voorlopig worden 
er slechts twee veranderingen doorgevoerd: 
er zal dagelijks vanaf 22 uur een nieuws
uitzending worden overgenomen van de 
Fjanse netten TFl of Antenhe 2, naarge
lang de avond, en op dinsdagavond komt er 
na dit journaal een film bij onder de ti
tel Ciné Club. TV5 hoopt nog deze lente 
het geld te vinden om met de verspreiding 
van zijn nieuwe programma's te beginnen 
+++ Op maandag 7 januari moest ook Frank- . 
rijk zijn ontbijt-tv hebben. MOEST, want 
de vakbonden, die nog maar net de 
lancering van het nieuwe Canal Plus te 
verwerken kregen, weigerden resoluut alle 
medewerking voor deze uitzendingen. 
Na drie dagen manoeuvreren achter de 
schermen kwam het dan toch in orde, zo
dat Antenne 26m 6.45 uur op donderdag 
in de lucht kwam met hun "Télématin". 
Het programma duurt tot 8.45 uur en brengt 
drie nieuwsbulletins, reportages,shows) 
interviews met genodigden en een teken~ 
film voor de kinderen. Antenne 2 kreeg 
heel wat positieve reakties binnen na de 
eerste uitzending van het publ iek +++ 
En Frankrijk 1 ijkt ook in een stroomver- ' 
snelling te geraken +++ De groep van Ro
bert Hersant, bezitter van de grootste 
Franse krantenketen, heeft nu oök een 
Europese tv-maatschappij opgericht onder 
de benaming Télé-Europe (TVE). Hersant 
zelf zegt dat zijn perscombinatie een 
mul it-media-communicatiegroep wordt door 
de oprichting van dit tv-keten. Men hoopt 
in Frankrijk te kunnen samengaan met an
dere pers-, handels- en industriebedrij
ven én men zoekt samenwerking met een 
Amerikaanse partner. De nieuwe maatschap
pij zal starten zodra de Franse wetgeving 
de werking van privéstations mogelijk 
maakt +++ Hersant hoopt duidelijk een en 
ander te forceren, maar of hij daarin zal 
slagen is een and~re kwestie. George Fil-
1 ioud, de staatssecretaris voor communi
catie, heeft al laten weten dat er in 
Frankrijk niet gencieg tv-kanalen beschik-

baar zijn voor een vijfde nationaal net, 
noch voor een groot aantal lokale zenders ~ ' 

Hij ziet daarom alleen heil in ~en sys
teem naar Amerikaans model, waarbijéên 
of meer netten van lokale verdelers ge
voed worden door een geheel . van nationale 
programmamakers. De rechtse oppositie
partijen ~ebben al unaniem beloofd dat 
zij, eenmaal terug aan de macht,onmid
dell ijk werk zullen maken van de totale 
bevrijding van radio en tv. Zij zeggen 
niet alleen drie nieuwe nationale- en 
regionale netten te zullen oprichten, 
maar ook de bestaande zenders te priva
tiseren. En om te tonen dat het hun 
menens is, wordt nu reeds de tekst van 
een wetsontwerp opgesteld, die op de 
eerste dag van hun legislatuur met een 
nieuwe meerderheid in het parlement zal 
worden ingediend. Maar dat wordt wachten 
tot de volgende algemene verkiezingen in 
1986 +++ En ook op 1 janu~ri j.1. werd 
het nationale omroepmonopolie , in Duits
land verbroken met de komst van een 
privé-satellietprogtamma, namelijk SAT 1. 
Of, met een andere naam, Aktuell-Presse
Fernsehen (APF). H~t programma wordt 
uitgestraald via de Europese ECS (nog 
maar eens) en wordt aan zowat 120.000 
gezinnen aangeboden, doch enkel in die 
deelstaten waar de christèndemocraten of 
de liberalen de meerderheid hebben. Het 
betreft. hier geen betaal~tv, de kosten 
worden uitsluitend gedragen door de in
komsten van etherreklime. Bij de program
mering' wordt op het grote publiek ge
mikt: er zijn twee "gewone" nieuwsuit
zendingen en één nieuwsshow van drie 
kwartier. Er zijn een paar magazines en 
praatshows, maar het gaat voornamelijk 
om een mengeling van ontspanningspro
gramma's. De hoofdtoon wordt evenwel 
aangegeven door de speelfilms. Achter de 
satellietgroep steekt een driedubbele 
struktuur: zowat 40% van het programma
aandeel wordt geleverd door het Programm
gesellschaft für Kabel und Satel1iten
rundfunk (PKS) dat voornamel ijk speel
films aanbrengt. 40% komt van grote uit
gevers zoals Burda, Bauer, Ho1tzbrinck en 
Springer en de resterende 20% komt van de 
krantenuitgevers. In totaal 167 Westduit
~e kranten zijn hierbij ingeschakeld. 
De grote afwezige is de mediauitgever 
Bertelsmann, die samen met RTL de duits
tal ige zender RTL-Plus heeft opgericht 
+++ De Britten kijken sinds kort naar de 
debatten in het Hogerhuis via hun tele
visiescherm. De Lords hebben toegestemd 
in een proefperiode van 6 maanden. De 
leden van het Lagerhuis hebben nog geen 
toestemming gegeNen tot het opstellen 
van televisiecamera IS. 
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+++ Duitsland heeft thans verscheidene 
kabel en satell ietprogramma's. Er is PKS, 
dat reeds een tijdje via de kabelnetten 
van Frankfurt en Ludwigshafen loopt en 
RTL-Plus dat eveneens via de kabel wordt 
uitgezonden. Vdorts werkt sinds 1 decem-

ZDF 
1 ig programma waar de Bonds
republiek (ZDF), de Oosten-~ 
ber 1984 SAT 2, een Duitsta-

" rijkse ORF en het Zwitserse 
. SRGaan meewerken en dat een 

tegenhanger van het Franstal ige TV5 moet 
worden. En dan hebben we nu dus ook nog 
(SAT 1 +++ Dallas laat weer eens van zich 
horen. Dit keer in Groot Brittannië waar 
de serie door de BBC op het scherm wordt 
gebracht. De Amerikaanse dis- 8 
tributeur Lorimar liet on1an.gs BBC.I 
aan de BBC weten dat het 
niet langer akkoord kon gaan 
met de verkoopprijs van 11 miljoen pond 
voor een nieuwe reeks afleveringen. Men 
eiste zo'n 50% meer en gaf de Britse om
roep enkele dagen bedenktijd. Toen deze 
dagen echter waren verstreken, bood ze 
haar serie aan aan het commerciële Thames 
Television, die onmiddellijk toehapte en 
het vervolg op de huidig~ reeks aankocht, 

~
" dit tot grote ergenis van de 

.. ••. " I~ : BBC die nu dreigt met tegen-
, :\'akt i es. Zo wi 1 men de res te-

I rende 17 afleveringen van de 
huidige reeks zo lang moge1 ijk rekken, 
kwestie van de concurrentie een hak te 
zetten, en plant men de uitzendingen van 
die andere serie "Dynasty" op hetzelfde 
tijdstip wanneer Thames 'hun' Dallas in 
de ether brengen. De BBC beschuldigt 
Thames o~der andere van 'backdoor busi
ness'. 'Niks van', zeggen ze bij Thames, 
'wij hebben gewoon een serie aangekocht 
die ons werd aangeboden, klaarbl ijkel ijk 
omdat jullie er niet me~r in geinteres
seerd waren'. Maar daarmee is de kous 
niet af. Thames Te1evision heeft namel ijk 
op eigen houtje tot deze aankoop beslo
ten, waarbij het normaal echter de ge
woonte is dat grote series door een co
mité worden aangekocht, waarin al de 
commerci~le omroepen van het ITV-net in 
vertegenwoordigd zitten. Granada Te1evi
sion en Yorkshire Te1evision hebben 
Thames al laten weten nJet accoord te 
gaan met de gevolgde procedure en het 
is niet zeker of deze maatschappij voor 
Dallashun centen op tafel zullen leggen. 
Doen ze dat niet, dan komt men tot een 
situatie waarbij Dallas in sommige ITV~ 
zones wél en in andere zones niét te 
zien ia1 zjjn +++ De direkteur van de 
Turksè radio en televisie TRT kan een 
aantal woorden uit het hedendaagse turks 
niet meer horen en heeft daarom verbod 
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opgelegd om deze in de uitzendingen nog 
te gebruiken. Het gaat om een lijst van 
205 woorden, waarvan er sommigen al meer 
dan 40 jaar in gebruik zijn. Merkwaardig 
is ook wel dat sommigen van die woorden 
voorkomen in de tekst van de nieuwe 
grondwet, die door het huidige militaire 
regime werd uitgewerkt +++ Ruim twee 
weken geleden viel de radiozender Garis
sa in Kenia stil, tot grote verwondering 
van de luisteraars. Achteraf bleek dat 
een 1.20 meter lange kobra-slang de stu
dio binnen was gedrongen en dat de 
radiomakers toen wel wat anders te doen 
hadden. De slang werd uiteindelijk met 
een schroevendraaier doodgeslagen +++ 
We eindigen deze (goed gevulde) Free
wetertjes met een bericht uit eigen 
streken: De gemeenteraad van Eeklo heeft 
haar toestemming gegeven aan AVS Meet
jeslandse Tel~visie om te starten met 
uitzendingen via de kabel. Dit werd 
reeds eerder toegestaan door de raad 
van bestuur van de kabelmaatschappij 
TeVe-Oost. AVS mag van de gemeenteraad 
gebruik maken van het materiaal van TeVe
Oost, dit echter alleen op voorwaarde 
dat de kult~urminister Poma van het 
Vlaamse gewest zijn zegen geeft. Dit zou 
dan voor volgend jaar moeten gebeuren, 
want dan wil AVS met lokale uitzendingen 
te zienzijn+++Jean Claude Tackaert+++++ 
++++++++++++++~+++++++++++Ciao+++++++ 

RONDJEREGIO 
RADIO STAD GRONINGEN IN PROBLEMEN. 

De kans is redelijk dat radio Stad 
Groningen haar vergunning kwijt raakt tot 
het brengen van ' lokale radioprogramma's, 
juist op een moment dat alles naar ge
noegen functioneert. Na een opsta r tpe ~ ~ 
iode meteen aantal problemen, functio-
neert de organisatie goed en zijn de 
programma's het aanhoren waard. Door een 
televisieprogramma van OOG, de sticht
ing waarin Radiö Stad ook functioneert, 
zijn de problemen ontstaari. Men heeft 
tijdens één van de programma's een film 
vertoond, die een prijs heeft gewonnen 
tijdens het Groninger Filmfest ival,afge
lopen naj aa r. I n deze f I 1 m za t noga 1 wa t 
reklame voor landel ijke- zowel als loka
le bedrijven. Het ministerie van WVC 
heeft onlangs de banden van de t.v.pro-
gramma's opgevraagd om ze te screenen 
~an de wet. Een woordvoerder van WVC 
vertelde desgevraagd dat in het uiterste 
geval zal worden overgegaan tot opheffing 
van de lokale radio en televisie in de 
Ma rt i n i stad Groningen. I n ieder geva 1 za 1 
het experiment; wat nog loopt tot eind 
juni, niet in gevaar komen. 



Hello iedereen, dit is Dave Cash. Goodbye 
to Big L. Big L bracht me naar Engeland 
en het is het meest trieste wat ik tot 
nu toe heb moeten doen ... afscheid nemen 
van een radiostation. 

Commercial Avis rent a car. 

Hello, dit is Jonathan King. Veel mensen 
weten dat ik me sterk verbonden voel 
met Radio London. Ik ben er vaak geweest 
en ik vind het enorm dat ze zo waardig 
de lucht uit gaan. Radio London heeft zo
veel aan de engelse natie gegeven. 
muziek: Jonathan King Everyone's going 
to the moon. 

Richard Keith Skues: Het is een trieste 
dag in ons korte bestaan. Gedurende de 
laatste 3 jaren is het geloof in de be
langstell ing voor de vrije radio meer 
dan gevestigd. De verkoop van de radio's 
is verdubbeld. Buitengaatse verschijnse
len zijn daarvoor direkt verantwoorde-
1 ijk, de buitengaatse radio wel te ver
staan. In die laatste 3 jaren zijn ook 
veel popsterren geboren. Er kwamen vele 
nieuwe grammofoonplatenmaatschappjjen bij. 
Wel, om kort te gaan, ik wil mijn oprech
te dank uitspreken aan het adres van 
Phil ip Birch, de direkteur, Alan Keen de 
programmaleider (hij vindt het eigenl ijk 
niet zo leuk dat zijn naam genoemd wordt) 
en aan allen van de Radio London staf in 
de Curzonstreet in Londen. Ook wi 1 ik 
dank uitspreken tot de kapitein, de be
manning, de deejays en niet te vergeten 
de technici en vooral de kok aan boord 
van de Galaxy. Ik wi 1 alle luisteraars 
thuis bedanken- ze zijn zondermeer gewel
dig geweest. Wel, Richard Keith Skues 
trekt zich nu terug en wenst u Servus. 

jingle: You're o.k. in wonderful r. lond
on. 

Paul Kaye: U luistert naar de laatste 
boodschap in het leven van radio london, 
met de stemmen van de vroegere deejays 
en de deejays van nu. 

Tommy Vance: Ik ben net zo bedroefd als 
iedereen dat het tot een eind gekomen is. 
In deze periode was er iets bijzonders 
aan de hand met het radiornaken, speciaal 
in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb een 
mooie tijd gehad en ik weet dat U die 
ook heeft gehad. En tevens hoop ik dat 

U het nooit zal vergeten. Dus, voor de 
laatste keer is dit Tommy Vance, vooral 
tegen U de loyale Radio London luister
aars te land goodbye. 

Paul Kaye: Dank je zeer Tommy Vance. Veel 
mensen die bedroefd zijn over h~t ver
lies van radio London, zijn mehsen die 
in staat waren hun produkten te verkopen, 
via ons station, wij spreken over de 
adverteerders, met serieuze commercials 
gekke commercials of pakkende muzikale 
commercials. Onze laatste commercial op 
radio London is een pakkende muzikale 
commercial voor Consulatè cigarettes. 

Hallo dit is Dusty Springfield op radio 
London. Het is goed triest om gedag te 
zeggen tegen alle mensen die naar radio 
London hebben geluisterd. Ik hoop dat het 
niet lang zal duren totdat we allemaal 
we e rna a r zo iet s kun n e n 1 u i s ter en. I k 
wil iedereen bedanken, iedereen die zo 
vriendel ijk voor mij was, de deejays die 
mijn platen zo veelvuldig hebben gedraaid 
en mijn moeder zei vanmorgen' Ik zou niet 
weten wat ik moet doen zonder Radio Lon
don. Dus de beste wensen voor iedereen 
en ik hoop dat we spoedig Radio London 
weer kunnen beluisteren Bye and thanks. 

Muziek: bel ieve me Dusty. 

Ed Stewpot: bedankt Dusty, je hoeft niet 
te vertellen dat je van me houdt. Wat kan 
ik nog meer zeggen. Het is voor mij ook 
vervelend om goedendag te zeggen. 1k denk 
terug aan het moment, ongeveer 2,5 jaar 
geleden, toen ik uit Hong Kong in Enge
land aankwam. Dat radio London mij de 
kans gaf in uw huiskamer te komen is 
ontzettend mooi. Zo kreeg ik de gelegen
heid Mirtle te ontmoeten. Radio London 
gaf mij de naam Stewpot en bovenal een 
compleet leven. Twee hele jaren heb ik 
op het schip gezeten, een tijd die ik 
voor geen goud had willen missen. En nu 
wi l ik gedag zeggen tegen iemand wiens 
naam op radio London vèel genoemd is: Tom 
Jones. 

muziek: We never fa11 in love again. 

Stewpot: Dat was em. Tom Jones. 
Tom, het is geweldig geweest vanf je eer
ste hit It1s not unusual tot we never 
fa 11 in love aga in. 

instrumentale London jingle. 
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Het kantoorpand van "Big LU: Curzonstreet 17, london. (foto: Jelle Boonstra). 

De Galaxy in 1970 gefotografeerd in de haven van Hamburg. 
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Restanten van de Loncron studio aan boord van de Galaxy (fotots ~ Thomas Krüger). 
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Dit is Ringo en ik wou allen maar cheerio 
zeggen tegen jull ie allemaal luisteraars 
van Radio London, want zoals je weet gaan 
we de lucht uit. Het is nogal jammer. Het 
zal nooit meer hetzelfde zijn, maar die 
dingen gebeuren nu eenmaal. Cheerio. 

j i ngl e. 

Paul Kaye: Hier en daar is gezegd dat mijn 
stem de eerste van Radio London was. Het 
zal ook de laatste zijn en dat is jammer 
genoeg al heel spoedig. Maar, voor zover 
het is staat U mij toe de direkteur van 
Radio London in te leiden: hier is mr. 
Ph i 1 i p Bi rch . 
Het is deze maand precies drie jaar gele
den dat het plan voor Radio London werd 
geboren. Vier maanden na dat tijdstip was 
radio London in de lucht. Nog weer 4 maan
den later toonden de nationale opinieon- ' 
derzoeken aan dat het miljoenen luister
aars had. Nu moet het eindigen. Ik geloof 
dat in de afgelopen 3 jaren radio London 
heel weinig kwaad heeft gedaan en heel 
veel goeds. Gedurende die drie jaren heeft 
het allerlei organisaties geholpen, zoals 
het instituut voor de bl inden Oxfam, om 
fondsen te stichten voor hun zeer goede 
doelen. Radio London heeft het leven ge
red van een man die schipbreuk had ge
leden. Al met al wil Radio London speciale 
dank brengen aan de leden van het Hoger
huis die onze zaak bepleitten. Ook de 
schaduw ministers van posterijen onder 
wie PaulBrian, aan lan Gillmore en de 
andere volk~vertegenwoordigers die in 
het Lagerhuis hebben gestaan voor onze 
zaak. Ik zou mijn persoonl ijke dank wil
len brengen aan de hele staf in 17 Curzon 
Street, aan alle deejays, kapitein Boelin
ga, aan 1027 adverteerders die radio Lon
don hebben gesteund om hun produkten te 
kunnen verkopen. Maar bovenal zou ik U, 
een van de 12 miljoen luisteraars in En
geland en 4 miljoen luisteraars in Hol
land, Frankrijk, Be1gi~, Duitsland en al
le andere landen op het continent willen 
danken voor alle steun, die aan radio 
London werd gegeven gedurende de laatste 
3 jaren. In die tijd bracht Radio London 
een klein beetje warmte, een klein beetje 
vriendel ijkheid, een beetje geluk in Uw 
leven. Het is zoals een luisteraar het 
stelde: De wereld gaat daarzonder Big L 
maar ik ben er niet zeker van dat het 
een betere wereld zal zijn. 

Beatles: A dav in the 1 ife. 

Paul Kaye: Big L tijd is drie uur en rad
io London gaat nu uit de lucht (het was 
inmiddels 1 min 53 sec na 3 uur). 

einde met de langste radio London jingle 
ofwel de radio London Big L filler. 
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Hierna viel het signaal weg op de 266 
CAROLINE BESTEEDDE AANDACHT. 

Direkt na het uit de lucht verdwijn
en van radio London besteedde the Admira1 
Robbie Dale aandacht aan het uit de lucht 
gaan van Radio London via radio Caro1 ine 
South. Hij draaide ondermeer ' een London 
jingle en vertelde dat het erg triest was 
deze gezonde konkurrent te zien verdwijn
en uit de ether. Hierna was het 1 minuut 
lang stil op de 259 meter. Daarna hoorde 
je het I'We shall overcome", het welbekende 
geluid van Johny Walker over de plannen 
van Carol ine om Carol ine International 
te worden. 
VERTREK VAN GALAXY. 

Na het laatste uur kwam een schip, 
de Ocean Cook, langszij de Galaxy om de 
9 aan boord zijnde deejays en enkele be
manningsleden van boord te halen. Ze 
werden door de boot naar Fel ixstowe ge
bracht. Van hieruit ging het naar Ip
wisch per auto, vanwaar de trein naar 
Londen werd genomen. Gedurende de laat
ste uren was herhaaldel ijk aangekondigd 
dat de trein omstreeks half 7 zou aanko
men op Liverpool station. Reeds 2 uur 
van tevoren was het een grote mensenme
nigte op het station. Er werd konstant 
door de menigte geschreeuwd: Big L,Big 
L; Hang Harold (Wilson) en 266 London 
bring it back. Om 20 voor 7 toen de dies
el locomotief nr 1768 arriveerde op per
ron 11 werd het een komp1ete janboel. 
Alles wat er aan rijdend materiaal stil 
stond werd beklommen door de fans, vele 
meisjei vielen flauw van emoties. Toen 
enige van de Radio London fans zagen 
dat deejays van london, die nog aan land 
wa ren ar r i vee rden om hun van boord kom
ende kollegas af te halen, werden ze zo
wat onder de voet gelopen. lan Damon, had 
zich vermomd in de bar van het station 
verstopt, maar werd desondanks ,herkend. 
Hij zei tegen een verslaggever: We heb
ben zoÎets als dit totaal niet verwacht. 
Keith Skues, die inmiddels een baan bij 
de BBC had geaccepteerd, kwam ook op het 
perron aan en werd niet zo geaccepteerd 
door enige fans en werd gewoonweg tegen 
de grond gedrukt toen hij zijn auto ver-
1iet.Hij vluchtte in een vrouwentoi let 
waar hij later werd ontzet door de aan-
wezige pol itie. Ondertussen werden de 
deejays Mark Roman, John Peel, Paul Kaye, 
Mike Lennox, Willy Walker en Chuck Blair 
met open armen ontvangen door de menigte. 
Politieagenten werden door de hysterische 
meisjes onder de voet gelopen en de ramen 
van de trein sneuvelden. Er werd een ware 
achtervolging ingezet toen de deejays in 
wachtende taxis vertrokken. 

(wordt vervolgd) 



ALSNOG TOESTEMMING VOOR BOUW 
NIEUWE FM-ZENDERS. 

De minister van WVC heeft de 
t::r NOS al snog toestemmi ng 

D
~gegeven vijf à zes 

o 0. FM-zenders te 1 aten 
o 0oo~;: 0 bouwen voor uit-

"o0W" 000 
o breiding van 

het regionale 
'--__ -----...;..-...:..~ zend er pa r k. 

Dat betekent dat het opgeschorte overleg 
tussen de Hilversumse en regionale omroe
pen, om te komen tot een . regionaal-lande~ 
1 ijk geïntegreerd radioprogramma, weer 
kan worden voortgezet. Dit progra~ma zal 
het karakter krijgen van een nieuwszender, 
waarbij op vaste momenten het landel ijk 
programma wordt afgewisseld met een per 

~~~!~a~e~~o~~~ ~:o- DD[QJ~ ~ 
kunnen real is:ren ~ ~ 
moeten de regionale ~ 
zenders samen een landelijke dekking 
hebben. Daartoe moeten er nog in elk ge
val zenders worden geplaatst in Zeeland, 
Noord-Brabant, Zuid-Hol land, Noord-Hol
land en Utrecht. Het 1 igt in de bedoelina 
om het 1 and e li j k- reg i onaa 1 prog ramma op .' 
6 oktober a.s. van start te laten gaan 
onder de naam "Radio 1". Dit heeft tevens 
gevolgen voor de ' z,enderkleuring :op de 
andere zenders: Radio 2 wordt een fami 1 ia
Ie, 1 ichte zender, Radio 3 de pop/jonge
renzender, Radio 4 de zender voor "zware" 
informatie en educatieve en doelgroepen
programma's. Per 6 oktober zijn de nieuw 
te bouwen zenders wel iswaar nog niet ge
reed, maar met de zekerheid dat dat op 
kor~e termijn wel het geval zal tijn, zou 
Radio 1 toch al op die datum kunnen star
ten. Daarover moet nog wel bestuurl ijke 
besluitvorming binnen de NOS plaatsvin
den. Zolang dit FM-net (ook genoemd FM
D-net) nog niet voltooid is, zal het pro
gramma ook via een AM-zender worden uit
gezonden. Op die momenten dat deregiona
Ie omroepen voor hun regio uitzeh~en zal . 
op de landelijke AM-zender een andere 
Hilversumse zender gekoppeld worden. Dit 
geldt eveneens voor die FM-zenders die na 
voltooi ing nog niet worden gevoed door 
een regionale omroep. 
ZELFFINANCIERING RADIO NEPAL. 

De regering van Nepal heeft beslot
en dat Radio Nepal zich in de toekomst 
:elf zal moeten financieren. Sinds 1951 
IS het station gefinancieerd vanuit re
~eringsbronnen. Een speciaal ontwikkel
Ingskomite zal nu gaan toezien op het te 
voeren beleid bij Radio Nepal. Men is 
van.mening dat door de zelffinanciering 
d~ Inhoud van de programma's zowel kwan
titatief als kwal itatief omhoog zal gaan. 

Het merendeel van de kosten zal nu ce
dekt moeten worden door commerciële ~ pro
gramma's. Radio Nepal heeft haar studio 
in K~thm~ndu en een relaisstation is ge
vestigd In Pokhara, 200 km van de hoofd
stad verwijderd. 
NIEUW PROGR~MMA VAN ABC WATERMARK. 

Ringo's Yellow Submarine 
is een 25-uur durend pro
gramma dat momenteel met 
veel sukses wordt afge
zet door ABC Watermark. 
De serie wordt gepre
senteerd door Ringo 
Starr en brengt 20 jaar .~~

Beatlemania met meer dan 
300 songs. Per deel 
wordt 50 minuten aan
dacht besteed aan The 
Beatles en de resteren
de 10 minuten is be
stemd voor reklamespots 
van de stations die de 
serie aankopen. De programma's worden aan
geleverd op grammofoonplaten. Verder le
vert ABC Waterma~k een 24 urige serie on
der de titel "The British Invasion" waar
in de doorbraak van de Britse" popmuziek 
tussen 1964 en 1970 wordt behandeld. 

OUDE LIEFDE ROEST NIET!!! 
The Lady heeft het veld geruimd 

voor een jonge, ietwat saaie, deern met 
de naam die allang niet meer nummer één 
is, op het namenl ijst je van aanstaan
de moeders en vaders, te weten Monique. 
Het zat er natuurlijk wel in dat Ronan 
naar andere bronnen dan de enkele Caro-
1 ineadverteerders moest zoeken en het 
alternatief was dus terug naar de ou-

' d~ situatie, een Nederlandstalig sta
tlO~ op de Ross Revenge, hetgeen voor
lop~g ~en financiäle basis brengt, die 
nodig IS om de Rossopzee te houden. 
De gevolgen tekenden zich reeds na en
kele weken af: de dominees zijn te
rug, de vervelende reklamespots van car
navallpls~ andere André en het showor
kest van Freddy Hupp~ldelpup; de hoe
vee 1 he! ~ LPspots za 1 i n de komende tij d 
ongetwijfeld onrustbarend groeien. 
V~rvolgens werd uit Ret museum 'geluk
klg vergeten radiomakersi, gevestigd 
!n het ~laatsje Doodstil bij Uithuizen 
In Groningen ene Berk gehaald die weer 
eens mag demonstrerEn dat radiomaken 
voor hem niet is weggelegd. In 1980 had 
d~ Nede:landse Carol ine een soortgel ijk 
figuur Ingehuurd, ene Will ige Wll 1, dus 
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wat dat betreft ook weer niets nieuws 
onder de zon. Het wachten is nu nog 
op de vermaarde 'Patrick Valain spots 
voor drive in shows etc. I en het i~ ra
dio Mi Amigo all over again. Het presen
tatieteam aan boord van de Ross is voor
namelijk gerecruteerd uit voormal ige 
Unique medewerkers en wekken de indruk 
zich erg te vervelen aan boord, want erg 
sprankelend is het niet. Het kan ~atuur
I ijk ook zijn dat dit juist de bedoel
ing is van de grote goerroes . achter 
Munique , want presentatie en muziek
formaat dien je op elkaar af te stem-
men, en .ja wie raakt er : nu opgewonden 
bij deze grote hoeveelheid Nederlandse 
en Nederlandsta1 ige produkties?? 
Onbegrijpel ijk is het veelvuldig melding 
maken van de aanwezigheid van het Laser
schip in de omgeving van de Ross Revenge. 
lakei ijk op zin minst vreemd. Heeft U 
ooit de bedrijfsleider van Albert Heyn 
in zijn winkel horen omroepen dat de 
Spar een vestiging om de hoek heeft? 
Bij mij wekt het de indruk dat er radio 
gespeeld wordt i.p.v. gemaakt. Het is 
statistisch gezien wel leuk, drie sta
tions op zee, maar echt waardevol~ ..... 
nee zeker niet! Qua niveau haalt Monique 
het niet vergeleken met b.v. Unique en 
toendertijds Atlantis is Rotterdam. Tja, 
dit a lIes ging" dus ten koste van all 
day Carol ine, het station dat juist voor 
de komst van Monique meer en een beter 
gestalte kreeg voor wat betreft het for
mat en hedentendage op de eigen golf
lengte hoofdzakel ijk overdag puik klinkt, ' 
maar eigenl ijk niet meer beluisterbaar 
gezien het geringe vermogen waar men mee 
werkt. Helaas IS avonds op 963 kHz ver
kiest men toch weer het zware formaat; 
de Hoekse en Knockdeepse twisten zijn 
dus nog niet uitgevochten. Hoe de toe
komst er uit gaat zien op de Noordzee 
is onduidel ijk echter wel tekenend voor 
de situatie in 1985 i~ het feit dat tij-
-----~---~ 
ZEEZENDERBIJEENKOMST IN AMSTERDAM. 

Op zaterdag 16 maart a.s. zal er in 
gebouw Maria in de Speerstraat in Amster
dam (vlakbij de Olympiaweg) weer een 
zeezenderdag worden gehouden, waarbij 
naast de vele videos er een forum zal 
worden gehouden. Ondermeer aanwezige 
gasten zijn Bob Noakes en een Carol ine
deejay. Aanvang 11 uur. Er zullen tal van 
nieuwe video's worden vertoond waarbij 
ondermeer zeer exclusieve opnamen uit de 
60' e r jaren. Je kunt een plaats reserve
ren door 16,-- over te maken op giro 
406 5700 t.n.v. SMC Amsterdam. Entrée bij 
de zaal 1 7,50. Tot ziens op 16 maart. 

-------

dens zware stormen in januari de Engel
se kustwacht de motoren moest starten 
(red: medewerkers van Monique bI ijven 
dit ontkennen, maar wij hebben de be
vesti ,ging gehad vanuit Engeland dat de . 
Wal ton on the Naze coastguard desbetref-

. fende handel ingen heeft uitgevoerd) op 
de Ross Revenge. Onbegrijpel ijk dat men 
bij de Carol ineorganisatie niet inziet 
da t een sc hippe r en een mac h i nis t ab
soiute noodzaak zijn aan boord van een 
dergel ijk duur stukje speelgoed. Laser 
wordt ook niet gespaard, de wankele 

. zendmastconstructie geeft de nodige pro
blemen, zodat nu ook de continuiteit 
uit dit station is verdwenen~ Commer
cieel gezien is Laser waaischijnl ijk 
ook een flop en Amerikanen blijven niet 
i nves te ren i neen f I op . Ik voorspel dan 
ook dat Laser het einde van 1985 niet 
zal halen, op zich jammer daar het sta
t i on g a a f k I i n k t ( k I on k). E ven ter u g 
naar de aanhef van deze kanttekening: 
Ik spreek de hoop uit dat Monique de 
Carol inekassa bI ijft vu 'llen zodat Coro
I ine een betere golflengte vindt met een 
zender met een hO<Jer vermogen dan nu. 
Immers, oude I iefde roest niet!!!!! 

Paul Jan de Haan. 

AVRO EN TROS GAAN SAMEN KWIS 
U~TZENDEN VOOR GOED DOEL. 

De AVRO en TROS willen het 
komende winterseizoen gezamen
lijk 11 weken lang een spel
show gaan uitzenden, waarvan 

~de bpbrengst bestemd is voor 
een goed doe I. ' Be i den omroe

pen hebben hiervoor bij de NOS en bij het 
ministerie van justitie een verzoek inge
diend. Het is de bedoeling dat de shows 
35 à 40 minuten gaan duren en twee keer 
per week op maandag (TROS) en vrijdag 
(AVRO) worden uitgezonden. De presenta
tie wordt afwisselend door iemand van de 
TROS en AVRO ve,rzorgd. De 22 shows worden 
live uitgezonde~ waarbij de betrokkenheid 
van de kijker heel groot zal zijn. 
De programmals bestaan uit een loterij en 
een showgedeelte. De TROS en AVRO zijn 
volgend seizoen uitgekozen om in de zoge
heten collecte-vrije periode een spelshow 
voor een goed doel te verzorgen. Dit sei
zoen zijn dat de VARA en KRO. 
TELEVISIENIEUWS SLECHTHORENDEN ËN DOVEN. 

De Raad van Beheer van de BRT heeft 
gesproken over het televisienieuws voor 
dov~n en slechthorenden. Het aparte week-



journaal dat voor hen bestemd was, is 
voorlopig vervangen door de dagel ijkse 
projectie van het geschreven nieuwsover
zicht om vijf voor zes op het eerste BRT 
tv net. De Raad neemt -~ ich voor de tele
tekst Zo adquaat uit te bouwen dat ook 
het journaal van kwart voor acht bij de 
rechtstreekse uitzending ondertiteld kan 
worden. 
ONDERZOEK NAAR TELETEKST. 

Ongeveer eenderde van de kijkers naar 
Teletekst gaat op basis ~ 
van de geboden informatie II __ ~~ 
iets doen of ziet er jUistleleleksl 
vanaf. Het betreft hoofd-
zakeI ijk vrijetijdsrubrieken (bezoek aan 
musea en films), weerberichten, verkeers
informatie (omzeilen van files), sportru
brieken (afgelastingen) en zakelijke in
formatie, zoals koersen en aandelen. Dit 
bi ijkt uit een steekproef onder 377 Tele
tekstbezitters uitgevoerd door de afdel ing 
Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS. 
VANAF OKTOBER AL OM 3 UUR TELEVISIE. 

Het nieuwe tv-zendschema voor het sei
zoen '85/'86 maakt het voor de A-omroepen 
mogel ijk op Ned.1 op een vaste dag in de 
week een doorlopend programma te brengen 
dat omstreeks 3 uur 's middags begint en 

tegen middernacht ein
digt. De vaste combi na

· ties VPRO/NOS op zondag 
en KRO/EO op dinsdag 

(respectievel ijk Neder
land 1 en 2) komen in · 
het nieuwe zendschema 

te vervallen. Deze combinaties bleken 
niet bevredigend en worden vervangen door 
KRO/VPRO op zondag en NCRV/NOS op dinsdag. 
Hoewel het nieuwe zendschema nog niet is 
goedgekeurd en of Veronica A-omroep wordt 
bestaat de kans dat het schema er vanaf 
oktober alsvolgt uitziet: TROS op maandag, 
NCRV op dinsdag, VARA op woensdagj AVRO 
op vrijdag, Veronica op zaterdag en de 
KRO op zondag via Ned.1. EO krijgt een 
vaste avond op donderdag en de VPRO b I i j ft 
gehandhaafd op zondag. Voorts krijgt de 
NOS (inclusief kleine zendgemachtigden 
als IKON, Feduco en Teleac) een vaste 
avond op dinsdag en woensdag op Ned.2. 
Studio Sport behoudt zijn vaste plaats 
op zondagavond. 
VERANDERING BIJ NOS JOURNAAL 

Kees van Twist wordt per mei a.s. 
chef van de buitenlandredactie van het 
NOS journaal. Hij volgt dan Jan Roden
burg op, die eindredacteur van het Jour
naal is geworden. Van der Twist werkt nu 
nog bij de televisierubriek Kenmerk van 
het IKON en was onlangs één van de ini
tiatiefnemers van de radio- en televisie 
aktie 1 voor Afrika. 

KIESKEURIG IN DE PRIJZEN. 
De consumen t enrubri ek Ki es keur i g 

heeft op het Interna t ional e Consumenten
festival in Beri ijn twee prijzen gewon
nen. Het TROSprogramma kreeg een zilve 
ren prijs voor twee reportage s over 
losstaande ~ voetbaldoelen. Tevens werd 
een bronzen onderscheiding gewonnen voor 
een onderwerp over gevaarl ijke snoep 
flesjes, die inmiddels uit de handel 
zijn genomen. Er waren in totaal 95 
inzendingen uit 12 landen. 
ABONNEE TV OP 29 MAART VAN START. 

Op vrijdag 29 maart zal in Nederland 
abonneetelevisie van start gaan via het 
Haagse kabelnet. Rotterdam zal enkele 
weken later volgen, maar Amsterdam zal 
er naar verwachting nog tot na de zomer
maanden op moeten wachten. Met het uit
zenden van de film "Brandende Liefde" 
·met Monique vld Ven in de hoofdrol opent 
ATN/FilmNet in Den Haag de eerste dage-
1 ij kse u i tzend i ng. Daa rna za 1 i ede re dag 
vanaf 16.30 tot 2 uur 's nachts worden 
uitgezonden. In het weekend zelfs tot 3 
uur. Een abonnement kost f 35,-- p.m. Wie 
zich voor een half jaar verpl icht betaalt 
f 32,50 p.m. en voor 1 jaar f 30,- p.m. 
De aanschaf van de decoder kost f 130,--. 
De uitzending zal vanuit Brussel plaats
vinden. De beelden worden 'opgestraald ' 
naar de ECS-satell iet en door de kabel
netten in ons land weer met een schotel
antenne opgevangen voor doorzending. 

RADIO IN IJSLAND 
'I 1\" 

Ijsland, een land groter dan b.v. 
Oost Duitsland. Slechts 235.000 inwoners, 
waarvan 86.000 wonen in de hoofdstad 
Reykjavik. Een land wat in vele opzich
ten minder ontwikkeld is als alle andere 
West Europese landen. Dit vooral door 
het deels onbewoonbare karakter van het 
land. Wij gaan het in deze aflevering 
in It kort hebben over de staatsradio 
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in het land. De R.U.V.(Rikisûtvarpic) 
is de Ijslandse omroep die is gevestigd 
in een gebouw aan de Skûlagota in de 
hoofdstad. Men is onderhuurder van het 
gebouw, want het is eigendom van een 
visverwerkingsbedrijf. Men heeft inmid
dels wel een eigen nieuw gebouw gedeel
telijk betrokken. De geschiedenis van 
de Ijslandse radio gaat terug tot het 
jaar 1925 toen de eerste omroepwet werd 
goedgekeurd door land's regering. Hier
in werd toestemming gegeven voor de 
start van een privézender (niet staats
gerund). Op 30 maart 1926 ging dit sta
tion officieel van start en was, ondanks 
haar lage vermogen van 500 Watt, behoor
I ijk ver te ontv~ngen. Vanaf 1930 werd 
de omroepwet gewijzigd en kwam de radio 
onder staatstoezicht 'te vallen. In de
cember van dat jaar begon dan ook de 
Otvorp Reykjavik met r~gelmatige program
ma's uit te zenden. De eerste zender, 
die werd gebruikt, was een 16 kW zender 
gebouwd in de Marconifabriek in Enge
land. Het zendstation werd gebouwd op 
de Vatnsendi, een heuvel aan de rand 
van Reykjavik. Al zeer spoedig werd het 
vermogen opgevoerd tot 100 kW. De eerste 
FM zender werd in gebruik genomen in 
1958 en de zender stond naast de AMzen
der geplaatst. Pas eind 60'er jaren 
volgde een tweede FM zender, dit toen 
besloten werd een landel ijk FM net te 
bouwen. In december 1980 werd de eerste 
stereouitzending verzorgd. Het huidige 
zendernet bestaat uit 10 langegolfzen
ders, een middengolfzender en 44 FM zen
ders. De meeste van de FM zenders zijn 
aangekocht ~ n Amerika. Dit betreft dan 
de , hoogvermogen zenders. De laagvermogen 
zenders komen meestal uit Frankrijk of 
Ital ië. Wat betreft de technische kwa
liteiten kan gesteld worden dat de IJs
landse autoriteiten nogal vaak ontevre
den zijn. Door de vele bergen op het 
grote eiland is het vaak onmogel ijk om 
met zenders boven de 5 kW te werken. 
DE PROGRAMMA's. 

Het eerste programma start men om 7 
uur in de ochtend, uitgezonderd op de zon
dagochtend wanneer men een uur later be
gint. Dat is erg vroeg daar het leven op 
Ijsland pas omstreeks 9 uur op gang komt, 
dit in vergel ijking tot onze landen. 
Het format van het, tot december vorig 
jaar enige, station heeft zich de laatste 
10 jaar nauwelijks in opzet veranderd. 
Het is te vergel ijken met de programma's 
van de Hilversumse zenders in de eind 
50'er en begin 60 l er jaren. De program
ma's zijn sterk gericht op de oudere luis-

, teraars. Er zIJn wel pop- en andere jeugd 
programma's maar het aantal uren dat ze 
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worden uitgezonden is te verwaarlozen. 
Het is dan ook niet verwonderl ijk dat de 
meeste jongeren veel luisteren naar het 
Amerikaanse station 11485 radio l dat uit
zendt vanaf de NAVO basis, vlakbij 'Kef
lavik. De luisterdichtheid van de RUV is 
niet groot. Een recent luisteronderzoek 
gaf ondermeer aan dat slechts 45 % van de 
potentiële luisteraars naar de program
mals luistert. Dit cijfer geldt dan al
leen nog maar voor de klassieke muziek-

, programma's. De vele hoorspelen die men 
brengt worden veel minder beluistert en 
de cijfers van b.v. het nieuws ende 
verzoekplatenprogramma's 1 iggen op 37 en 
35%. Een bijzonderheid is het programma 
Tilkynningar. Hierin annonces in de breed-
ste zin van het woord. Dus huwel ijksaan

' kondigingen en overl ijdensberichten. Er 
is ook enigszins reklame in de program
ma's van de RUV, via Tilkynningar en 
hieruit komen enige gelden die naast de 
luistergelden worden aangewend voor de 
financierin9 van het station. 
Zoals ~l gemeld werd 1 december 1983 een 
tweede programma ingesteld en wel van
uit het nieuwe omroepcentrum verzorgd. 
Het station het Rás 2, hetgeen staat voor 
Net 2. Het is een commercieel station dat 
wel staatseigendom is maar gerund wordt 
door een privéonderneming, Otvarpsaugly
singar. Er wordt maximaal 9 minuten per 
uur besteedt aan reklame. Als voorbeeld 
van het format heeft men diverse ILR sta
tions genomen. Dus naast de popmuziek, 
phone-inns en talkshows. De eerste uit
zending duurde 30 minuten en stap voor 
stap wordt het uitgebreid. Nu zit men op 
60 minuten per dag. Of het ooit nog eens 
een 24 uurs station wordt is de vraag, 
want de concu~rentie ligt op de loer. 
Er ligt bij de minister voor Cultuurza
ken een aanvraag van een grote firma om 
de Räs 2 van de staat over te kopen. Er 
zal binnenkort dus een uitgebreide dis
cussie volgen om te kijken of een wij
ziging in de omroepwet moge 1 ijk is. 
Echte regionale of lokale programmals 
bestaan er in Ijsland niet hoewel eind 
1982 in Akuseyri een regionale studio 
werd ingericht. Hier worden alléén pro
gramma's voor Rás 1 voorbereid. Deze 
programmals zijn inmiddels zeer geliefd 
bij de luisteraar in IJsland. ' Resultaat 
is dat men nu ook van plan is om regio
nale studiols op te zetten in het westen 
en oosten van het eiland en zal men -
eventueel- definitief ' van start gaan 
met regioradio. In onze volgende twee 
afleveringen over de media in Ijsland 
gaan we resp. in op de televisie en 
het AFRTS stationlChannel 1485'. 

TAV. ned. bew. Hans Knot 



~ BRT VOORZITTERSCHAP GASTPROGRAM
MA-RAAD. 
De Gastprogrammaraad, die alle 

organisaties groe
peert die op de 

Belgische tv 
CJC) uitzendingen 

door derden 
verzorgen, 
heeft een 

nieuw bestuur ge
kozen. Het aftredende bestuur was vier 
jaar in funktie. Het bestond uit dhr. P. 
Thys van de Middenstandtribune e~ mevr. 
C.Galle van de Social istische Omroepver
eniging. Eenstemmig werd dhr. Bondson van 
de Katholieke Televisie en Radio Omroep 
geko..zen als nieuwe voorzitter en dhr. A. 
Peleman van de Stichting Syndicale Omroep 
tot ondervoorzitter. 
BEGROT I NG BRT. 

Op verzoek van de voogdij overheid, 
die het vorige ontwerp van de jaarl ijkse 
begroting niet had goedgekeurd, heeft de 
Raad van Beheer van de BRT een nieuwe ver
sie van de begroting voor 1985 opgesteld. 
Deze versie bl ijft, zoals de wet het voor 
schrijft, binnen de perken van de door de 
Vlaamse regering vooropgestelde dotatie, 
die op 5.034,5 miljoen BFR. vastgelegd 
werd. Vooruitlope~d op nog te verwachten 
inkomsten, het investeringsprogramma in
krimpend, verder snoeiend in de perso
neelskredieten, bijkomend bezuinigend op 
niet-specifieke werkingskosteri, en nood
gedwongen afziende van alle nieuwe ini
tiatieven, heeft de Raad een voorstel 
uitgewerkt om, rekening houdend met de 
voorschriften van de overheid, priori
teit te geven aan de exploitatie om de 
essentie van de programmatie te vrijwa
ren. Met spijt moet de Raad van Beheer 
evenwel ~onstateren dat de dotatie voor 
de Vlaamse omroep meer dan drie miljard 
lager 1 i~t dan de opbrengst van het kijk
en luistergeld in Vlaanderen. De Vlaam
se omroep bl ijft het moeil ijk hebben 
om zijn wettelijke opdracht als openbare 
dienst te vervullen. De BRT kan niet 
meer doen dan wat voorheen mogel ijk was 
en wat andere omroepen nog wel zullen 
kunnen doen. Akte nemend van een recente 
verklaring van de Vlaamse regering, gaat 
de Raad van Beheer er evenwel van uit 
dat geen nieuwe initiatieven voor het 
organiseren van privé televisie zullen 
Worden genomen zonder dat de BRT voldoen
de hoge inkomst en worden gegarandeerd. 
Bekommerd om de optimale werking van het 
institu ut en ingaande op vragen van de 
Vlaams e Overheidsinstanties, heeft de 
Raad van Beheer zich principieel uitge-

sproken voor een doorlichting van de om
roep door een onafhankel ijke inst~ll ing, 
en de directie verzocht binnen de kortst 
mogel ijke termijn ' bij de Vaste Commissie 
een voorstel terzake in te dienen. 
BENOEMING BIJ BR~ 

De Raap van Beheer van de BRT heeft 
het voornemen geformuleerd de heer Jul ien 
Peeters, momenteel directeur van de Wer
eldomroep, te benoemen tot directeur van 
de BRT 1 (Radio), ter vervanging van de 
heer Dries Waterschoot, die met pensioen 
is gegaan. 
2 MAAL PRIJS INSTRUCTIEVE OMROEP BRT. 

Op het 8ste internationale "verbruik
ersfestival te Berl ijn behaalde de reeks 
'kopen zonder kater' van de BRTTV zilver 
in de categorie edukatieve films en Wikken 
en Wegen sleepte een speciale prijs van 
het ministerie van Landbouw in de wacht. 
Uit de reeks 'kopen zonder kater' werd op 
dit 2 jaarl ijkse festival de aflevering 
vertoond die handelde over kopen op kre
diet. De jury heeft in de uitzending 
vooral de manier gewaardeerd waarop de 
verkoopstrategie haarfijn uit de doeken 
wordt gedaan en hoe door middel van her
hal ingen de boodschap in positieve zin 
overkomt. Kopen zonder kater is een reeks 
van 6 uitzendingen van de dienst volwas
seneducatie van de BRT, uitgezonden in 
het voorjaar van 1983. Wikken en wegen 
werd bekroond met de 'Sonderpreis' van 
het ministerie van Landbouw van de Bond
ersrepubl iek voor een thema uit de kon
sumentenkwis van 15 september 1983, een 
ietwat aparte uitzending naar aanleiding 
van 10 jaar wikken en wegen. Op het fe~
tival werd uit dit programma een item ge
toond omtrent het etiketteren van eieren. 

INSCHRIJVING ALS PRAAM. 
Om niet af te gaan stemde de Postof

fice alsnog in met de installatie van de 
radio-telefoon. Hauraki IS advocaat, Roger 
Maclaren, had inmiddels een verzoek inge
diend bij de scheepvaartinspectie de Tiri 
in te schrijven als vaartuig en op te ne-
men in het register als afvaJpraam. 
De scheepvaartcommissie antwoordde dat 
het schip niet uitgeschreven zou worden 
omdat het nog steeds eigendom was van de 
New Zealanders. Hierna wendde Maclaren 
zich tot de Marine Department om inspec- , 
teurs te laten sturen, die vast zouden 
kunnen stellen dat de Tiri inderdaad een 
praam was geworden. De MD, volledig op 
de hoogte van dit juridische trucje van 
Hauraki, begon een langdurig kat-en-muis 
spel met Hauraki, dit om de procedure te 
vertragen. 
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TOCH DOORWERKEN GEBLAZEN. 
Intussen werd er non stop doorgewerkt 

aan de Tiri, dit meestal onder slechte 
omstandigheden want het geld begon weer 
op te raken. De salarisbetal ingen ver-
1 iepen steeds onregelmatiger. de voedsel
voorziening voor de mensen aan boord was 
ronduit slecht, veelal bl ikgroente en 
bl ikvlees of helemaal niets. Er kon op 
maar één manier verbetering in de situa
tie komen: de zender moest de lucht in 
en wel zo snel mogelijk, dit om geld in 
't laadje te krijgen. 

DATUM GEPLAND IN SEPTEMBER. 
Zaterdag 17 september zou de grote 

dag worden, zo hadden de Hau rak i, men sen 
besloten. Op die dag moest de 1480 kHz 
tot leven komen en de kassa laten rinke
len.Vrijdag 16 september kwam de domper: 
Albert Wall, van het MD, kwam aan boord 
van de Tiri met twee documenten, beiden 
ondertekend door? ......... Jack Scott. 
Document 1: De Tiri wordt niet erkend 
als praam. 
Document 2: De Tiri is niet bestemd voor 
haar taak op volle zee, i.v.m. de slechte 
staat van het schip zodat een ieder aan 
boord in direct levensgevaar is en er is 
geen aandrijving aanwezig, zodat het le
vensgevaar nog groter is. 
Met andere woorden: de Tiri kan pas uit
varen als het geregistreerd zou worden als 
een schip, maar dan zou het uitzenden 
zelfs buiten de ' territoriale wateren ille
gaal worden i.v.m. het feit dat de boot 
eigendom was van een New Zealander. 
Zaterdag 17 september, in plaats van het 
anker uitgooien in the Colville Channel 
lag de Tiri nog steeds in Auckland en op 
het Hauraki kantoor was er weer eens on
verwacht bezoek van Scott. 
GEDULD IS NOODZAKELIJK. 

Heb geduld was zijn advies, er komt 
een wetsvoorstel om privé commerciële 
radio toe te laten in New Zealand, dit na 
de novemberverkiezingen. Geduld hadden ze 
niet, de vrijbuiters, want Europe Oil had 
een ultimatum lopen voor Hauraki: 15 nov
ember. Als op die dag de zender niet in 
de lucht zou zijn dan moest Pacific Radio 
Advertising, dus Hauraki, de inmiddels 
opgesoupeerde $ 10.000 onmiddellijk terug 
storten, terwijl er ook nog eens $' 10.000 
aan andere schulden op zeer korte termijn 
terug moest betaald worden. Scott kwam . 
met een compromis dat inhield dat Hauraki 
programma's zou gaan leveren aan het op 
te richten NZBC station in Auckland: Ra
dio IVD; dit met Hauraki reklames. Eén 
week vroeg Scott, die wel begrip had voor 
de netele situatie van Gapes en zijn vrij
buiters 
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PALEISREVOLUTIE. 
Intussen brak er binnen de Hauraki 

organisatie een paleisrevolutie uit onder 
leiding van Derek Lowe, die geen vertrouw
en had in het plan van Scott om Hauraki 
in te passen in een lokaal NZBC station. 
Het plan, aldus Lowe, was alleen geopperd 
om de Haurakiorganisatie geestel ijk en fi
nancieel uit te putten, opdat het langzaam 
aan zichzelf ten onder zou gaan. 
'Onmiddell ijk uitvaren' luidde de motie 
van Lowe, die het juist niet ha~lde bin
nen .het team van direktieleden en aan
deelhouders van Hauraki. Op 18 oktober 
1966 kreeg Lowe zijn gelijk, het parle
ment kwam met een vage toezegging dat 
t.z.t. privé radio een feit zou worden. 
Terzijnertijd betekende dus NEE voor 
Hauraki. In het grootste geheim werd nu 
besloten uit te varen op 22 oktober, on
danks het eerdere dreigement van' Scott 
da't dit u i tva ren desnoods me t gewe 1 d ve r
hinderd zou worden. 
NIEUW PROBLEEM, DITMAAL bE SCHROEF. 

Er deed zich een nieuw probleem voor: 
. 'de schroef'. Om van schip in praam. te 
veranderen had men de schroef verwijderd, 

. de Tiri zou dus buitenga~ts gesleept 
moeten worden. Slepen was er niet meer 
bij: om bij verrassing uit te varen moest 
dit op eigen gelegenheid gebeuren; een 
sleepboot immers zou het verrassingsele
ment verraaden. John Farmer, duiker van 
beroep, kreeg de opdracht de schroef op
nieuw aan te brengen, maar deze klus 
bleek onmogel ijk, om welke reden dan 
ook. Eraf halen was een 'makkie ' maar 
erop! Het lukte gewoon niet. Inmiddels 
had de Auckland Pol ice lucht gekregen 
van de ontsnappingspoging en Farmer kreeg 
s tee d s min der ·lu c h t omd a t zij n c i 1 i n der s 
leeg raakten en duiken uitgesteld moest 
worden. 
Ken Thompson van de pol itie herinnerde 
Gapes aan de Shipping Act welke inhield 
dat ná uitvaren een boete van $ 2000 zou 
worden geheven en dat elke poging door 
de politieboot Deaodar verhinderd zou 
worden. Ook Jack Scott, in aller ijl 
opgehaald van zijn boerderij, nog in 
werkkleding en laarzen kwam aan boord 
van de Tiri, vergezeld van een aantal 
politiemensen. In de nauwe messroom kwam 
Scott met een voorstel hetgeen inhield 
dat hij van Gapes nog eens 24 uur vroeg 
om het Parlement en NZBC te overtuigen 
van het feit dat Hauraki uitkon gaan 
zenden via Radio IVO. Gapés, op de hoog
te van de moeilijkheden met de schroef, 
ging akkoord en Scott verliet via de 
glibberige loopplank de Tiri. 

(wordt vervolgd) Paul Jan de Haan. 



17 JANUARI: Omdat ECK3, dè H3-studio, 
vandaag wordt doorgemeten, komen alle 
TROS programma's en de Avondspits vanuit 
de nachtstudio in het Omroepkwartier ++ 
Ferry Maat heeft twee weken vakantie ge
nomen. Daarom presenteert Erik de Zwart 
de Havermoutshow, Tom Mulder het tweede 
gedeelte van de TROS Top 50, Wim van Put
ten de Nederlandstalige : Top 10 en Ad Ro
land de Soul show ++ Gasten in Veronica's 
RU R zijn Bert Klomp, Marjan Berk en Cor 
Ja ring. Spreekstalmeesteres is Gemma van 
Eck ++ Tony Berk is tussen 12 en 13 uur 
voo r het eerst op Monique te horen +++ 

18 JAN UARI: Bij de KRO 11 
op Hl in het programma ~~ 
" In Antwoord op Uw ~ 
s chr ijven" heeft Edvard Nies-
s ing Frits Spits als gast op verzoek van 
mev rouw Will van Hekke, om enkele vragen 
ove r zijn karrière te beantwoorden ++ 

Door de 
, !ë?w!ë?/ë! ,..I\., s t ren ge 
~ûÛ~ P< vorst, kan 
~~D7~ het live-

. programma 
van de VPRO op H2 tussen 
7 en 9 uur vanuit Amster
dam n i et doorgaan . In 
plaats hiervan wordt een 
zgn. noodband uitgezonden 

++ Pierre Kartner laat we
ten dat hij woest is op TopPop omdat hij 
maandag niet mag optreden in het program
ma met zijn hit "Brinkman, minister Brink
man". Daarom dient er maandag' een kort 
geding voor de Amsterdamse rechtbank dat 
Pierre heeft aangespannen tegen de AVRO 
om tóch, via de rechter, het voor elkaar 
te krijgen in het programma op te treden 
++ De tweede aflevering van het NCRV
jongerenprogramma "Perplex" werd gemaakt 
in samenwerking met de Christel ijke Scho
lengemeenschap uit Assen. Enkele leerlin
gen spraken met Frits Spits over zijn 
werk als deejay, tijdens een bezoek aan 
de H3-studio. Deal was wel dat Frits NIET 
in beeld zou verschijnen. "Ik ben radio
maker en géén tv-ster" zegt Frits altijd 
+++ 19 JANUARI: En vandaag wordt diezelf
de Frits Spits 37 jaar. Van harte ++ On
danks dat er van Private Dancer van Tina 
Turner in Engeland een andere versie is 
verschenen, draait Paul Gambaccini bij 
het overzicht van de Amerikaanse hitpara
de tóch de Amerikaanse versie die in En
geland verboden is wegens reklame voor de 
American Expres scard ++ VARA's Sterren-

show komt uit Zwijndrecht. Door problemen 
met het elék~ronische scorebord, wordt 
de laatste trekking 'met de hand' door de 

notaris gedaan ++ 1001 ~ W 
~achten is Sky Channe 1 ~ ~ 
In de lucht. Dat wordt ~ ~ 
gevierd met een grote 
popmarathon vanuit 
Londen en de speel fi lmC H A N NEL 
"Tommy" tussen 21.40 en 3 uur is nachts. 
Tijdens het feest worden de winnaars be
kend gemaakt van de Sky Pop Video Awards 
1984. Beste vrouwel ijke cl ip: Like a Vir
gin van Madonna, beste mannel ijke cl ip: 
Care1ess Whisper van George Michael, beste 
Europese cl ip: Big in Japan van A1phavi1 1e, 
Beste cl ip van nieuwe act: Relax van Fran
kie Goes to Hol1ywood +++ 
20 JANUARI: In Te1evizier lezen we op de 
"vandaag"-pagina dat KRO's ORK freelancer 
Jeroen Keers is ++ In Veronica's Grote 
Verwarring o.a. een klankbeeld over AFN-tv 
en de voorbereiding van de Elfstedentocht 
die technisch door de NOS zou worden be
geleid met zo'n 35 camera's. Maar het 
feest gaat niet door ++ Om 17.30 uur is 

op Sky Channel in het 
programma "Sky Traxl' de 
eerste uitzending te zien 
van de Eurochart Top 50 

die werd opgenomen in dis
Cartouche in Utrecht. Produktie 

is in handen van John de Mol jr en presen
tatoren zijn Pat Sharp en Amanda Redington. 
~at mij betreft had men het programma ge
woon in Engeland kunnen opnemen, want tus
sen de gebruikel ijke cl ips zijn al leen 
The Limit en Centerfold live aanwezig ++ 
ABC heeft een record gevestigd wat betreft 
de verkoop van reklamezendtijd. Voor een 
60 seconden commercial tijdens de finale 
van de "Amer i can Footba 11 Super Bowl Game" 
tussen Miami Do1phins en de San Francisco 
49-ers die vandaag wordt uitgezonden (ook 
1 i ve v i a Sky Channe 1) i s een bed rag van 
1 miljoen dollar neergeteld! +++ 
2 1 JAN U A RI: Be n n y H i 1 1 i s 6 0 j a a r ge wo r den 
++ Kas van lersel presenteert weer eens 
NOS-Sportief om 9 uur bij de NOS op H5 ++ 

, De vice-president van de Amsterdamse 
rechtbank, mr. De Kruijff, heeft besloten 
in kort geding dat TopPop zelf mag uit
maken wie in het programma komt. Ook al 
is Vader Abraham op 28 binnengekomen in 
de Nationale Hitparade. Ad Visser begint 
de uitzending dan ook met: "En hier onze 
EIGEN keuze van de hits uit de Nationale 
Hitparade van deze week" ++ In de Hoofd-
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· A' In", JA~~6 ~~jN~~.l 
~~I~ vanavond de 
geëmotioneerde Jos Brink +++ 
22 JANUARI: Spitse opmerking: HDe uren 
die ik over heb, gebruik ik als overuren'l 
++ Vanavond bij de KRO op Ned.1 de laat
ste 1-2-3-show. Op opbrengst van deze 
week is voor het Nationaal Fonds Geeste
lijke Volksgezondheid en het decor is 
Delfts blauw. De hele l-2-3-aktie heeft 
f 34.600.000,- opgebracht +++ 
23 JANUARI: Het is vandaag precies 20 
jaar geleden dat "de vader van de Rock 
In Ro 11" All an F reed ove rl eed ++ KRO' s 
Aad v /d Heuve I i s gas t , van Annet te van 
Trigt in Kletskop en Nederland Muziek
land-radio wordt uitgezonden vanuit het 
Jumbo Centrum in Oldenzaal waar de voor
bereidingen ' plaatsvinden voor de uitrei
king van de Veronica Awards 1984 +++ 
24 JANUARI: André van Duin is de hoofd
gast in NCRV-Globaal van 13.20 tot 16 
uur op Hl ++ Bij Veronica op Ned.1 van 
21.15 tot 22.30 uur de uitreiking van de 
Veronica Awards 1984, gepresenteerd door 
Chiel van Praag. Winnaars zijn: Drukwerk, 
BlN, Anita Meyer, Lee Towers, Roberto 
Jacketti, Bonny St.Claire, Berdien Steh
berg en Golden Earring. De award van An
dré Hazes wordt uitgereikt in samenwerking 
met de VARA. Op Ned.2 is André namel ijk 
te gast in de Lottoshow van Johnny Kraay
kamp jr. ,Leonie Sazias mag even inbreken 
bi) Kraay jr. én André zijn award geven 
++ Uit een telefonische enquête, gehouden 
door de Dienst Kijk- en luisteronderzoek 
van de NOS, bleek dat 4! miljo~n Neder
landers boven de 15 jaar geluisterd heb
ben naar de op 28 december 1984 op H3 
uitgezo~den Top 100 Allertijden van Vero
njca ++ Wegens te slechte kijkcijfers 
s topt de VARA met .het maande I ij ke pro
gramma over film "Uitkijk". De laatste 
wordt vanavond uitgezonden met Renee 
Soutendijk als gastpresentatrice +++ 
25 JANUARI: Bij de EO in "Tijdsein" van 
8 tot 9 uur op H3 vertelt de voorzitster 
van de Ouderenvereniging 60+ dat men he
vig protesteert tegen de nieuwe plaat van 
André van Duin "M'n Opoe heeft een zadel 
op d'r rug". De vereniging heeft al Ie om
roepen gevraagd de plaat niet te draaien 
weg e n 5 ' dis cri min a tie van deo u der en ++ 
Curry en Van Inkel zijn op vakantie en 
worden tussen 19 en 22 uur vervange n doo r 
"aId boys" Harding en Van Leeuwen +++ 
26 JANUARI: NCRV's LosVast komt van ui t 
evenemen tenha 1 "Leyd ream" in Roos e ndaa I 
++ wegens ziekte van Michiel de Ruyter 
en zijn producer Piet Hein vld Poel , 
wordt het NOS-Jazz programma van 22 t ot 
23 uur gedaan door Frits Spits en Tom 
24 

SIMON BATES (BBC Radio One)~ 

F3lomberg ++ \/ARA' s Sterrenshow komt van
uit Alkmaar ++ Sonja Barend heeft ,in haar 
programma o.a, een gesprek met Stanley H, 
die afgelopen woensdag uit de Bijlmer 
bajes is gebrQ.~ ,en en sindsdien door de 
politie wordt gezocht. Het interview 
levert veel protest op van kijkers +++ 
27 JANUARI: Bij Radio On e 
zijn heel wat deejays op 
wintersport. Daarom pr e sen
teren Paul Gambaccihi e n Tim 
Rice tussen 10 en 12.30 uur 
het programma van St eve 
Wright. De heren houd e n e e n 
"battle" van Engelse en Ame
rikaanse hits en de lui s t e
raars mogen kiezen we l ke 
hit uit het verleden zij het STEVE 
best e vinden ++ Bij de KRO 
tus s en 16 en 17 uur i n "Rocktempel" op .... 
name n va n het konsert van de Belgische 
g roep TC Matic dat op 3 se ptember 1984 
~ p de Fira t o we rd opgenomen. Geluidsman 
b ij deze groep is mijn nee f Ton van Draa 
nen +++ Tussen 20.35 en 23,4 5 uur s taan 
de VPRO p rog rarnma I s o p Ned . 1 i n he t te ke n 
van het 14e filmfesti val in Rotte r dam. 
Adriaan van Dis praat me t enkele filme r s 
e n om 22 .30 word t de Brazi 1 iaanse film 
"Vi das Secas " uit 1963 uitgezonden +++ 
28 JANUARI: Simon Bates praat op Radio 



One tussen 12 en 12.30 uur in zijn show 
met Cl iff Richard over zin karrière ++ 

~. 
Gary Byrd vervangt de komende we-

~ ken Steve Wright tussen 14.30 en 
~ 17 uur op Radio One ++ In de 
~~ Avondspits gaat deze week de 

nieuwe LP van Rob de Ni js "PU r 
Sang ll in premlere ++ Zonder kort geding 
is Vader Abraham vandaag dan toch in 
AVRO's TopPop te zien +++ 
29 JANUARI: Tony Blackburn is vandaag 42 
jaar geworden. Van harte ++ In "Proeflo
kaal" van 23 tot 24 uur bij de TROS op 
H2 aandacht voor de karrière van Ferry 
Maat onder de titel "Diedjee" ++ Tijdens 
het overleg tussen minister Brinkman en 
omroepvoorzitters in Den Haag is afge
s proken dat een onafhankel ijke commissie 
za l worden ingesteld die moet beoordelen 
of een omroep de reklameregels overtreedt, 
nadat de Raad van State een uitspraak 
heeft gedaan over de tot nu toe opgelegde 
boetes +++ 
30 JANUARI: Jeroen Soer haalt de voorpa- ' 
gina van Het Parool: HILVERSUM: Ruim drie 
kwartier geduld moesten de fans van het 
VA RA-radioprogramma 11Groot Licht" afge
lopen nacht opbrengen. Het van twee tot 
vijf geplande nachtprogramma van Jeroen 
Soer begon pas tegen drieën. "Een typisch 
geva l van verslapen dus. Het is niet an
de r s," aldus de nog niet erg wakker 
kl i nkende Soer to~n hij eindel ijk achter 
de microfoon ~at ++ Leontien Ceulemans 
is gast in Kletskop en Bonny St Clair 
het i doo 1 i n Neder 1 and Muz i ek 1 and- rad i 0 

++ Door technische problemen bij TROS
Aktua om 22.35 uur eerst Benny Hill en 
daa rna he t vervo 1 g van Ak tua +++ HJ'1mDC!lru 
31 JANUARI: Wim van Putten ver- a.~~,q 
vangt Hugo van Gelderentussen 
9 en 11 uur bij de TROS op H3 
++ Wist je trouwens dat Hugo 
de hoesfoto voor de LP van Peter -~3EP 
Koe 1 ewi j n "0 i ep Wa ter" heeft ge- . '.rW1IMf 
maakt? +++ Bij It draaien van Rock 
In Roll van Status Quo in de TT50 doet 
Erikde Zwart de groeten aan de jongens 
op de Ross Revenge ++ Bij de BRT vanavond 
de 150-ste aflevering van "Dal las" ++ 
Gasten in RUR zijn Hein Vergeer, Maggie 
uit den Boogaard en Raymond vlh Groene
woud ++ EO's Hans Le Poole is vader ge
worden van een gezonde dochter ++ Tineke 
is weer terug met haar programma op tv+++ 
1 FEBRUAR I: Veron i ca I s Gea van de Po 1 is 
21 jaar geworden. Van harte ++ Ton Her
l aar vervangt Hans Le Poole in "Tijdsein" 
op H3 ++ De he le maand februari gaat 
Countdown Ca fé te rug naar de zestiger 
jaren. Al fr ed Lagar de en Annette van 
Trigt praten o.a. me t Joop Brands (de 
zanger van Ha ir op de plaat van ZEN), 

Peter Tetteroo, Hans van Hemert, Jan Au
dier en Ruud Dulkenraad. Live treden op 
dezelfde Peter Tetteroo en Q65 +++ 
2 FEBRUARI: Stuart Henry (RTL) is 41 jaar 
geworden ++ Mart vld Stadt vervangt Jaap 
de Groot tussen 10 en 12 uur in IIpop s jop" 
radio bij ~e NCRV op H3 ++ LosVast komt 
vanuit "De Cluse" in Herwen ++ Dave Lee 
Travis is voor het eerst in zijn leven 
gaan skiën. Adrian John neemt zijn 
zaterdagshow van 10 tot 13 uur over ++ 
In het gedrukte exemplaar van de Top 40 
staat nu ook de Satell ietschijf van Radio 
Monique vermeld ++ VARAIs Sterrenshow 
komt uit Drachten ++ In de Hoofdrol bij 
de AVRO op Ned.2 vanavond Hans Wiegel ++ 
Na dit programma een jubileumprogramma 
van de Stichting Conamus die 25 jaar be
staat. Optredende artiesten zijn o.a. 
Rob de Nijs, Marjol Flore, VOF de Kunst, 
Koos Alberts, Patricia Paay en het Metro
pole Orkest olv Rogier van Otterloo. Ad 
Visser is de presentator en Pieter van 
Vollenhoven reikt "Gouden harpen ll uit 
aan Jaap Eggermont en Robert Long. VOF 
de Kunst kreeg de exportprijs 1984 +++ 
3 FEBRUAR I: In Zu i d- Londen i s vannacht 
om 3.30 uur Radio Jackie uit de lucht 
gehaald. Volgens Veronfca's Grot~ Ver
warring heeft de politie enorme schade 
aangericht ++ Flater van de vertaler van 
"The Tube", het engelse popprogramma dat 
de VPRO uitzendt, is dat Gene Vincent 
wordt vertaald al~ JEAN Vinc~nt +++ 
4 FEB RUARI: AVR0 1 s Arbeidsvitaminen wordt 
vanaf vandaag tussen 9 en 10 uitgezonden. 
Romeo Altenberg is nu van 10 tot 12 uur 
te horen ++ Omdat Robin Albers even met 
skivakantie is presenteert Meta de Vries 
zijn uur tussen 15 en i6 uur ++ In de 
krant le~en we dat d~ EO, die in november 
voor het eerst een nachtfilm programmeer
de, daarmee de hoogste waardering van 
alle nachtfilms in 1984 oogstte. Naar de 
film "The Children nobody wanted" heeft 
1 miljoen mensen gekeken, die een gemid
delde waardering gaven van 7,8 +++ 
5 FEBRUARI: Minister Elco Brinkman is 37 
jaar geworden en ook Hans Le Poole van de 
EO i's jarig ++ In Amsterdam is Radio Ein
stein weer eens uit de lucht gehaald. 
Radio Sjuul kreeg de recherche op bezoek 
++ VARAIs Pavilj?en 3 is verleden tijd. 
Vanaf vandaag présenteert Jack Spijker
man tussen 12· en 14 uur het spel "Varal-s 
Ge tal 1 en rij kil. Do 1 f B rou we r s 1 e ve r tno g 
wel enkele komische bijdragen +++ 
6 FEBRUARI: Peter Teekamp vervangt Hans 
Mondt in Muziek terwijl U werkt, Renee 
Soutendijk is gast in Kletkop en Bart 
Corver van Roberto Jacketti is het idool 
i n Nede,rland Muziekland - radio ++ Riek 
Zaal ve rvangt Jan Donkers tussen 19 en 20 
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uur bij de VPRO op H3 +++ 
7 FEBRUARI: Tom Mulder kan om 8 uur niet 
deParadeplaat l'Save a prayer" van Duran 
Duran laten horen, omdat de hoes leeg is. 
Om 8.15 uur horen we de plaat alsnog ++ 
Pijnljjke vergissing van kandidate Marjan 
in "50 POP" die Tom Mulder voor Wi 11 Lui-
kinga uitmaakt ++ Nieuwe kreet van het NCRV VIERT 60-JARIG BESTAAN OP 1 JUNI. 
TROS H3-team: Tom Mulder, Hugo van Gelde- Op zaterdag 1 juni organiseert de NCRV 
ren, Ad Roland, Erik de Zwart, Ferry Maat in Hilversum een grote manifestatie die 
en Wim van Putten "DE MANNEN VAN DE HITS" het hoogtepunt moet worden van een grote 
++ De 73 jarige Henri Knap is hoofdpersoon reeks jubileumaktiviteiten rond het zes-
in NCRV-Globaal op Hl ++ Veronica's tigjarig bestaan .van deze omroep. Plaats 
Schoolplein werd opgenomen in het Eijck- van handeling is het ter-
hagen College in Schaesbergen. Muzikale rein van het Gemeen-
gasten zijn The Stranglers +++ tel ijk Sportpark, 
8 FEBRUARI: Ook vanavond gaat Countdown waar talloze aktivi-
Café op H3 "Back to the60's" metoptre- teiten zullen plaats-
dens van The Fortunes en Chris Andrews. vinden voor NCRV-leden 
Annette en Alfred praten verder met Cesar en andere belangstellenden. 
Zuiderwijk, Hans Vermeulen, Frank Muysen Voor de diverse evenementen 
en Jaap de Groot (ook NCRV) over hun heeft de NCRV de beschikking over de . 
groepen Golden Earrings, Sandy Coast, Les Expohal , het Drafcentrum, het Rugbystadion 
Baroques en ZZ en de Maskers die in die en diverse sportvelden. Het 1 igt in de be
jaren populair waren in Nederland ++ Fla- - doelingom de NCRV-jubileumdag om 9.30 · u 
ter van Elles Berger bij het slot van te opene~ met zang van diverse koren uit 
het VARA programma op Ned. 2: "Morgen zij n H i 1 versum en omgev i ng. Ook zu 11 en er toe-
we er weer met de gebruikelijke program- spraken zijn, ondermeer van NCRV-voorzit-
mals als$terrenshow en Sonja Barend.'1 ter drs. Th.D.Jansen. De NCRV zendt bijna 
Maar morgen is er geen programma van Son- de hele dag rechtstreeks uit vanaf het 
ja Barend te zien!! +++ feestterrein via Hilversum 3. Uiteraard 
9 FEBRUAR I: De ANWB organ i see rt voor de za 1 "LosVas til op deze dag vanu i t H i I ver-
tweede keer "Ijsvrij" op 16 kunstijsbanen sum (of direkte omgeving) komen. '5 Mid
in Nederland. Daarom komen Popsjop en Tus- dags vinden de repetities plaats van het 
senuur vanaf de · kunst ijsbaan i n Ut recht groteshowprogramma dat 's avonds op tv 
en Lo-sVast vanui t het ijsstadion Drenthe wordt ui tgezoliden. Verder zullén er de 
in Assen ++ De Sterrenshow op Ned.l komt hele dag stands zijn waar·in diverse NCRV-
vanuit Veendam ++ Koningin Beatri~ heeft afdelingen en -programma's zich zullen 
vandaag het schip "De Zonnebloem" te water presenteren. En de redaktie van de NCRV-
gelaten. Het schip is gefinancierd van gJds ver~orgtd~verse keren ter plaatse 
het ~eld van de eerste 1~2-3-aktie +++ een krantje over de evenem~nten van de dag. 
10 FEBRUARI: Johan Visser is op bezoek TEKORT AAN MUZIKANTEN NOS. 
bij Ton Lathouwers in De Grote Verwarring. De NOS zal dit jaar doo~lopend 17 
Hij vertelt o.a. over het leven aan boord freelance muzikanten moeten inhuren om 
van de Ross Revenge en over de kollegia- de overgebleven omroeporkesten te laten 
liteit met de crew van Laser 558. Ton fUhctioneren: kortom kosten anderhalf 
vertelt ondermeer dat Radi6Jackie afge~ miljoen guldeh. De in -1984 uitgevoerde 
lopen maandag weer uit de lucht is ge- bezuinigingen hebben wel geleid tot de 
haald en dat het station voorlopig stopt beoogde afvloeiing .van 40 muzikanten, 
met u i tzenden +++ ' maa r door deVUTope ra tie zijn ook or-
11 FEBRUARI: Omdat Mike Read met vakantie kestledeh vertrokken, die onmisbaar 
is, presenteert Noel Edmonds deze week de bI ijken te. zijn. Deeenmal ige VUTregel ing 
Radio One Breakfastshow. In 1977 deed hij heeft vorig jaar veelmeer effect gehad 
dat voor het laatst. Toen ging hij voor dan werd ve~wacht. 70 in plaats van de 
BBC~tv werken ++ Steve Wrightis terug van verwachte 50% van de in aanmerking komen-
vakantie en weer te horen op Radio One de omroepmedewerkers maakte gebruik van 
++ Robin Albers is nog met vakantre en de mogel iJkheid tot vervroegd uittreden. 
Meta dë Vries neemt ook vandaag zijn uur OLON WIL HAAST MET LO!<ALEETHER~~.QIO. 
voor haar rekening ++BiJ de AVRO op N.l . De OLON~ d~ organisatie van lokale 
geen Karel vld Graaf, maar Gerard Cox omroepen ih Nederland, he~ft minister 
en Riens Grate~amet het programma 'IDe . Brinkman gevraagd haast te maken met de 
Grijze Plaag" als try-out. Kijkers wordt Invoering van experimenten met lokale 
om een rekatie gevraagd++Ton van Draanen+ etherradio. De OlON bepleit een snelle 
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toewijzing van etherfrequenties en de 
organisatie doet dat, omdat zij van me
ning is dat er voldoende ruimte is om aan 
alle aanvragen van lokale etherradio te 
voldoen. Bijna 60 lokale omroepen zijn op 
dit moment in staat om op korte termijn 
met uitzendingen te beginnen zegt de OLON. 
Van die 60 zijn er 15 uitsluitend op de 
vrije ether aangewezen, omdat ze zijn ge
vestigd in gemeenten, die niet of nog 
niet bekabeld zijn. "Als lokale radio 
werkelijk een alternatief moet bieden 
voor de etherpiraterij dan is uitzenden 
via de ether noodzakelijk", aldus de OLON. 
ONDERZOEK KIJKGEDRAG DENEMARKEN. 

Een recent onderzoek wijst uit dat 
KKR-TV, Weekend TV en Kanal 2 ruim 300. 
000 kijkers hebben in Groot Kopenhagen. 
Het lokale t.v.station Kanal 25 werkt via 
kanaal 53 en bereikt slechts een deel 
van de Deense Hoofdstad. Dit station 
heeft gemiddeld 75.000 kijkers, hoofdza
kel ijk in het Westel ijke deel van Kopen
hagen. Weekend TV zendt nu trouwens zo
wel vrijdags als zaterdags en zondags uit. 

~~W~1 
Kanal 2 heeft .een groot deel van haar 

aandelenpakket op de wisselmarkt gegooid 
zodat geinteresse~rden kunnen gaan kopen. 
Het eigen kapitaal van Kanal 2 is nu 11 
miljoen Deense Kronen . Het Betaal t.v. 
programma van Kanal 2, dat 1 februari 
j.l. van start zou gaan, is vier tot vijf 
weken uitgesteld vanwege problemen bij de 
firma Salora in Finland, de leverancier 
van de decordeerapparaten van Kanal 2. 
NARRADIO ODEN SE IN PROBLEMEN. 

Het lokale radiostation in Odense 
(Denemarken) is in grote problemen ge
raakt. De reden is het veelvudig gebruik 
maken van reklame in de programma IS. 

De overkoepelende organisatie achter de 
Närradio in Denemarken, waarin alle sta
tions zijn vertegenwoordigd, vindt dat 
de 1 icentie van het station in Odense 
zal moeten worden ingetrokken totdat een 
nieuwe organisatie achter het station is 
opgezet en alle vorm van reklame is ver-
bannen. Paul Hansen. 
CONTINUKABELKRANT IN EDE. 

Onlangs is men in Ede begonnen met 
een kabelkrant die 24 uur per etmaal 
uitzendt. Ede is de eerste gemeente in 
Neder land met een dergel ijk 24 uurs pro
jekt. De krant wordt ~amertgesteld door 
de redaktie van het nieuwsblad Ede Stad. 
Om de exploitatiekosten te dekken wor
den tussen de teksten reclameboodschap
pen gebracht. O~geveer 70 % van de be
volking (ti endUizend) is aangesloten op 

het kabelnet. De Edese kabelkrant is een 
initiatief van de Barneveldse Drukkerij 
en Uitgeverij, die op de Veluwe een groot 
aantal bladen uitgeeft. 
NOTU TEGEN MEDIARAAD. 

De Nederlandse organisatie van tijd
schriftenu) tgevers, de NOTU, is tegen 
het combineren van de persraad en de 
omroepraad tot een algemene mediaraad. 
De NOTU vindt dat een samenvoeging geen 
recht doet aan de verschillen tussen de 
pers en omroep. De organisatie vreest 
bovendien een verstrengel ing van belang
en. Ook de samenstell ing van de media
raad 1 ijkt de NOTU niet gunstig. Het be
stuur vraagt zich af of de onafhankel ij
ke deskundigen in staat zijn zinvolle 
adviezen uit te brengen over een zo 
gecompliceerde bedrijfstak als de pers. 
PRIVESATELLIETEN IN JAPAN. 

In december 1986 zal het eerste privê 
gerunde satellietprojekt in Japan van 
start gaan, opgericht door 189 vooraan
staande bedrijven. 11 andere bedrijven 
hebben afzonderl ijk vergunning gevraagd 
privéuitzendingen te mogen verzorgen via 
de te lanceren BS 3 satell iet, ~ie zal 
worden gelanceerd in 1989. 

Fr€€woV€ l€d€nS€Nic€ 
In onze aanbieding deze keer de melding 
dat jingletape 13 gereed is met andermaal 
weer veel uniek materiaal uit heden en 
verleden . Prijs op band f25.-- op casset
te 135,-- In onze serie Zeezenderhistorie 
is het tijd voor deel 6 en dezelfde prij
zen gelden voor dit deel als voor jingle 
tape 13. 
De . vaste aanbiedingen bestaan deze keer 
uit de volgende drie banden: 
1-401 Is puur Amerika met ondermeer 
KKRC Suefalls, KFYY Los Angeles, ROCK 95 
George City en KLOK Ford Tower. De op
namen dateren uit 1980. 
2-618 Betreft Radio Carol ine South met 
Mike Ahearn, Rosko, Ross Brown, Dave Lee 
Travis, Robbie Dale en Rick Dane. De op
namen dateren uit 1966 en 1967. 
3-614 Eindel ijk weer uniek oud materiaal 
van Veronica en wel Joost mag niet eten 
en Joostls Engelse top 20 uit 1964 en 
de Top 100 aller tijden uit 1968 met 
ondermeer Jan van Veen en Lex Harding. 
Daarnaast nog een deel van een top 50 met 
Lex Harding op radio 227. 

De banden zijn weer te bestellen als 
volgt: 6 uur op band f25,-- 12 uur 140,--
18 uur f50,-- Op cassette gelden de vol
gende prijzen: 6 uur f35,-~ 12 uur 165,-
en 18 uur f85,-- Te bestellen via giro
nummer 2929268 t.n.v. J.A. Knot Groningen 
of via Internationale Moneyorder. 
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NIEUW: De Radio Caroline All time Top 500 poster met de Top 500 1964-1984 en een 
luchtfoto van de Ross Revenge. Formaat 1 meter x 50 cm. f 15,-- in koker. 

NIEUW: Laser 558-pakket. Het bevat 1 kleurenbriefkaart van het Laserschip, 2 but
tons (een met het schip en een met de Laservlag) , 1 grote Laser~ticker, 3 kleine 
pvc stickers, 1 prachtige sleutelhanger met het Laserwapen en een foto van het 
Laserschip. Dit geweldige Laser-pakket kost slechts f 20,-- samen met poster f 30,--

FRC-LASER KLEURENPOSTE'R van het sch i p MV Commun i cator. , Slechts f 15,--

THE LID OF LASERboek. Paul Alexander Rusling vert~lt het verhaal van Radio Lasér in 
Amerika, de start op de noordzee. Kost slechts f 40,--

LAST OF THE PIRATES boek van Bob Noakes die vertelt over het leven aan boord van de 
MV Mi Amigo in de 70's en het leven rond en in het Caroline House. Slechts f 45,--

PIRATE RADIO THEN AND NOW boek van ex-offshore deejay Stuart Henry. Hij vertelt in 
dit boek de offshore radio story vanaf Mercur in 1958 tot Caroline en, Laser in 1984. 
Dit zeer fraaie met mooie foto's gedrukte boek kost slechts f 30,--

HAPPY BIRTHDAY CAROLINE boek van "Buster". Hij vertelt hierin 20 jaar geschiedenis 
van Radio Caroline met veel exclusieve foto's. Slechts f 20,-~ 

CAROLINE 319 INTO THE 80's boek. Is het Carol ine fotoboek met verhaal, geschreven 
en gemaakt doo( Andy Archer. Het kost slechts f 20,--

LASER LOVER T-SHIRTin ' twee kleuren is weer te koop, alleen bij FRC Holl~nd, voor 
de Laser Lover in de maten MIL/XL. Slechts f 20,--

LASER 558 KLEURENFOTO's. Er zijn drie verschillende sets: LR1; LR2, LR3. 
Met het radioschip op zee, deejays, studio's en zenders. Set van 10 kleurenfoto's 
formaat 10 x 15 cm. Kost slechts f 20,--

THE RADIO CAROLINE STORY. 6LP's Böx van Jumbo Records. NU met fotoboek. Bevat het 
volledige Caroline verhaal vanaf pasen 1964 tot 1984. Met veel interviews met oude 
Caroline deejays zoals Robbie Dale en Johnny Walker. Ook veel oude opnamen op deze 
6 ,LP's. , Een geweldige, verzamel ing voor slechts f 130,--

RADIO LONDON LP van FRC-France met GRATIS cassette over de uitzendingen en plannen 
van Radio London in AmerJka. K6sten slechts f 30,--

OFFICIELE LASER 558 VIDEO-TAPE van EAP. Gemaakt aan 'boord van ' de MVComm~nicator 
met een rondgang over het schip, intervieWs ,met Laser deejays, studio's. zenders 
en~. In kleur en dertig minuten lang. Deze videoband kost f 120,--

, , 

OF~ICIELE CAROLINE VIDEO-TAPE van EAP. Gemaakt a~n boord van de Ross Revenge met 
rondgang, ihterviews met deejays, studio's, zenders enz. In kleur voor 20 minuten 
slecht~ f 99~-·. Belde banden op VHS. Betamax. Even vermelden (VCC). 

De FRC CAROLINE/MONIQUE KLEURENPOSTERkost slechts f 15,--

NJEUW: Bouw je eigen RADIO VERÖNICA SCHIP. aouwpla~t in k1eu~ kost slechts f 15,-
THE RADIO FbRTS dubbel LP. Met het kompleteverhaa1 van de radiostations die vanaf 
de forten uitzonden zoals City~ 39Q, Sutch, KING en het verhaal van de ~ootd op 
City-direkteür Reg Calvert en de overval, en bezetting van City. Deze LP kost f 40,--

RADIO ATLANTIS LP. Op deze LP vertellen Atlantis deejays Steve England, John Harding 
e.~.a. het geweldige Atlantis verh~al. Kost slechts f 25,--

DE EERSTE '8 UUR VAN RADIO MONIQUE.Op cassette of band. Van 11 fot 19 uur. Inclusief 
start en testprogramma op 16-12-1984. Kost slechts f 75,--

Bestellingen aan: FREE RADIO CAMPAIGN-HOLLAND, P6stgiro 1074529, Postbus ,17460, 
2502 CL DEN HAAG, Nederland. -(Vraag de GRATIS FRC-l ijst aan!) Beste11 ingen uit 
het buitènland is mogelijk d.m.~ een Internationale postwissel. 


