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Beste lezers.
Nu al "Prettige paasdagen" wensen is misschien een beétje vroeg, maar dat komt
omdat de volgend~ Freewave p~s over 4
weken zal verschijnen.
Daarom nu al: nàmens de hele redaktie,
prettige paasdagen en eét niet te veel
eieren.
Wat staat er in deze Freewave1?
Veel internationaal nieuws en bijna ntets
over de nieuwe mediawet van Ëlco Brinkman.
Daarover is door de pers al zoveel , geschreven en gesproken, dat wij het nu niet
van zoveel belang vonden Om pagina's vol
te schrijven over dlt wetsontwerp.
We beg i nnen met I'TV"'news li en lire 1ev i s ie
in ' I.Jsland". Dit artikel werd eerder geplaatst in TAV en door Hans Knot bewerkt.
Jelte Boonstra schreef ovér computerprogramma's via het Illegale station
Radio belta, een in het Belgische Essen
gestationeerde, maar op West-Brabant gerichte piraat. Dit artikel is het eerste
in Freewave dat met een tekstverwerker
is get~pt, vandaar het andere lettertype
dan normaa 1 •
Een fl inke serie liFreewetertjes" werden
weer verzameld , door Jean Claude Tack~ert
en "Zeezenders Nu" behandelt de periode
van 4 t/m 20 februari.
Het laatste nieuws op zeezendergebied
kregen we van Tom de MUhck. Hem i,S ten
ore gekomen dat op zondàgavönd 31 maàrt
om 12 uurCarol ine via de twee frequenties .een STEREO-uitzending op de middengolf gaat verzorgen. Dus zorg dat je twee
radio's bij de hand hebt.
In "Zeezenders Toen" bel ichten we de
karrière vaM London-deeJays Peté 9rady,
Tony Brandon, Dave Cash en Kelth Skues.
Onze Deense v~i~nd Pàul Hansen verzamelde weer veel IINews-News·· én Jac Zom
heeft· het in "Kanttekentngen ll over de
grensstatIons.
, Patriek Bekaert heeft het daarna over
de toekomst van de kabel In aelgi~ en
Hans Knot houdt een boekbespreking van
IIS en der &' Frequenzen '85".
.
Na het Hauraki~verhaal van Paul Jan de
Haan het Ràdio&TV Logboek van 12 februari ·
tlm , 8 maart.
We sluiten met de Freewave-ledenservice.
Tot over 4 weken. Ton van' Draanen.
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AMERIKAANS NIEUWS OP
NEDERLANDSE KABEL.
Het dagel ijkse nieuws uit
Amerika zal
vanaf het
~
einde van
Ul5W de zomer
.
. ' . in Europa
op het tvscherm gebracht
kunnen worden. De tv-maatschappij Turner
Broad ca s t i ng (TBS), doo r Freewave u i tvoerig besChreven, gaat binnenkort haar
programma I s aan de Europè's e kabe l,maatschappijen aanbieden. TBS verzorg~ in Amerika 24 uur per dag ondermeer nieuwsprogrammais. In Europa zullen de programma's
via een Sate1l ietkanaal zijn te ontvang~n.
De eerste drie maanden vàn dit nieuwe
TBS-projekt zijn gratis voor de EBU.
NIEUWE DRÄMASERIE VARA
Rijk de Gooyer krijgt de hoofdrol
in - een nieuwe televisieserie van de
VARA, die gebaseerd is op een aantal verhalen van de detectiveschrijver Tomas
Ross. In de reeks, waarvan de werktitel
Faber luidt, zal Rijk een rechercheur
spelen. De serie zal uit 8 delen gaan
bestaan en de omroep zal het in het
seizoen 86/87 gaan uitzenden,
PROMOTIE VOOR REINOLD.
Ingenieur - J.W. R'einöld (48) is met ingang van 1 mei benoemd tot plaatsvervah~
gend regeringscommissaris voor de otnroep.
Hij is op het ogenbl ik hoofd van de di-
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rle van WVC. Relnold
vvordt in zijn 'nieuwe funktie vooral belast met de voorbereidfngen voor de oprichting v~n het nieuw in te stellen regerlngscommissarlaat voor de media. Het
commissariaat voor de media is een van de
drie bedrijven die minister Brinkman heeft
gecr~~rd In plaats van de huidige NOS.
Naast het commissariaat voor de media
komt er het Nederlands Audio Visueel bedrijf en de Nederlandse ~mroep Programma
Stichting.
'
,
NIVEAU VPRO-LEDEN VAAK BOVEN MODAAL.
Om het jaar wor~t eenonder~oek -gedaan ,
naar de persoonskenmerken van de begunst i ger s en 1eden van de 'omroep', In de
VPRO-gids stond enkele weken geleden de
omschrijving van het VPRO-lid. Van de
aanhangers ~it 37,7% 1n welstandsklasse A,
dat is een heel eind boven modaal. VPRO- ,
leden zijn gemiddeld 3x zo rijk als leden
en begunstigers van andere omroepen. Ze
drinken meer whisky dan het gemiddelde en
zijn geïnteresseerd in vegetarisch eten.
Je vindt geen spelcomputers of videorecor-

ders in hun huis en over het algemeen hebben ze de pest aan brommers. Slechts 8,5 %
van de aanhang bromt. 17,1% studeert.
lets meer dan de helft van de VPRO'ers is
op de universiteit geweest ~.t
of heeft een andere hogere
~
beroepsopleiding gevolgd. Ze
zIJn nogal eens alleenstaand en onder de
veertig. VPRb~leden zijn geïnteresseerd
in moderne kunst. Ze gaan vaker dan de
gemiddelde Nederlanders naar de film. In
één ding zijn het net gewone mensen. Ze
doen net ZO vaak als AVRO, TROS, Veronica,
KRO ,en VARA~leden aan sport.
COMPUTERS ONDER . BELASTING IN NIEUW ZEELAND
De leiding van de televisiemaatschap'pijen in Nieuw Zeeland heeft te horen
gekregen dat, bij aanschaf van, computers
deze ondereen belastingdruk komen te
staan van 40% ove~ de aaMschafkosten, dit
daar de computers niet direct onder de
cotnmunicatieindustrie vallen, die vrij
zrjn van belasting bij levering aan radio en televisiestations. Zoals begrijpe1 ijk worden steeds meer computers gebruikt bij de nieuwsvoorziening op radioen televisie.
WANTED OFFSHORE RECORDINGS
I am trying to find new contacts in
Holland and Belgium to exchange offshore
radio recordings with. Write to m~ for
a free 1 ist of many original recordings:
Rob Chapman t 5Parkwood Street, St. James
Northhampton NN550W England.

TELEVISIE IN IJSLAND
Toen "op 30 september 1966 de IJslandse televisie officieel en feestel ijk van
start ging was er reeds meer dan 10 jaar
een t.v. signaal op het eiland te ontvangen. Het betrof de uitzendingen van
de AFRTS, die uitzond voor het NATOpersoneel op de b~sis KeflavTk, niet ver
van de hoofdstad Reykjavik. Derhalve
k\lyam er ,in de jaren voorafgaand aan de
introduktie van de IJslandse televisie
een uitgebreide diskussie over de invloeden van deAFRTS programma's. Hierover ~eer in onze volgende aflevering~
Er we rd ten s ,1otte be sloten ' een e i gen
tv station in gebruik te nemen. Als de
kleinste van de Skandinavische televisiestations heeft men altijd een groot
geb~ek gehad aan financi~le middelen,
hetgeen ~eer tot gevolg had dat vele
techniese ontwikkel ingen pas erg laat
ingevoerd werden.Kl~urenprogrammalsbij
SJónvarpio (televisie) zijn er pas sinds
1975 en in eerste instantie betrof het
hier alleen video- of ander bandmateriaal
wat van elders werd aangeleverd. De
kleurenstudio en de kleurenaftasters
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per week~ De lengte van de reklameblokkwamen er pas in 1977. Live overname van
ken varieärt vaak. In hoogtijdagen. b.v.
programmals uit het buitenland is pas
voor de Kerstdagen, kan een blok wel 30
in 1981 ingevoerd. De eerste was met de
minuten duren. Alle dagen, uitgezonderd
Kerstdagen van dat j~ar toen de festividé zaterdag en zondag. wordt het avondteiten vanuit" Bethlehem werden uitgezonprogramma besloten met een kort nieuwsden. Hiervoor werden op het eiland enige
bulletin en een overzicht ván de programSkygnir's gebouwd, ofwel satellietontmals van de daarop volgende dag. Daarna
vangststations. Tot dan toe werd al het
volgt nog een korte quiz, tenslotte gebuitenlands materiaal naar Ijsland toege~
volgd door een dia van een IJsland's landvlogen. Geschiedkundig gezien was 1983
een groot jaar voor de Ijslandse televischap. Zondags wordt besloten met het
sie. Internationaal kon men erg veel mavolkslied. In de weekenden beginnen dé
teriaal leveren omtrent de enorme vulprogramma's trouwens vroeger. Op zondag
kaanuitbarsting van de berg Heimaye,
is er om half 4 IS middags al een sport
waarbij een dorp volledig verdween onder
programma te zien. Een groot deel hiervan
de lavastroom. Op de plaatstelijke zendis gevuld met buitenlandse beelden, voormast werd een vaste, op afstand bediennamelijk uit Engeland en Amerika . . Deze
bare, camera geplaatst die ondermeer in
beelden worden zonder Ijslands commentaar
de Ijslandse huiskamers 24 uur per dag
uitgestraald. Op de donderdagen is het
beelden doorgaf omtrent de kritieke toebeeldscherm blank, ofwel televisie vrij.
stand . .
Dit werd in januari 1985 veranderd. ~n
ZENDERNET.
1982 was er zelfs in de hele maand juli
Het zendernet bestaat uit 9 hoofdgeen televisie op Ijsland. Van de uiten 121 steunzenders. Veel natuurlijk,
gezonden programma's is het merendeel
daar het landachap van Ijsland erg heuvel
van buitenlands fabrikaat. Erg nauwe betrekkingen onderhoudt de RUV met de NRK,
en be~gachtig is. 10 jaar geleden was
er ook een plan om de vissersvloot (erg
de Noorse staatstelevisie. Deze maatschapgroot gezien het feit dat de visserij het pij is onderm~er zeer nauw betrokken gebelangrijkste is voor de bewoners) van de weest bij de opbouw van de IJslandse teleRUV programma IS te voorzien. Men had het
visiemaatschappij. Diverse Noorse televiplan om langs de kust 5 richtinggevoelige sieprogramma's worden sinds kort direkt
ste~ke zenders te plaatsen, uiteraard geovergenomen en wel via het Ees satell ietricht op de ·zee. Wegens te hoge kosten
kanaal van de NRK, waarmee men in de afwerd het plan nooit uitgevoerd. Het eigelopen zomer aktief is geworden. Vanaf
1 januari worden alle uren op donderdag
land is nu praktisch geheel gegarandeerd
' gevuld met Noorse televisie programma's,
van tv ontvangst. Slechts 140 afgelegen
zodat er voor de RUV geen extra produkboerderijen moeten het nog zonder onttiekosten komen.
vangst stellen.
PROGRAMMÁ
AFRTS KEFLAVIK OP IJSLAND
Het programma van de RUV begint
De eerste uitzendingen van de Amerikaanse
meestal om kwart voor acht in de avond
AFRTS stammen uit 1955, tOen een
met Frétaágrip i táknmáli(nieuws voor
zender van het Amerikaanse leger werd gedoven en gehoorgestoorden) gevolgd door
installeerde Het zou na 1955 nog meer dan
het nieuws, dat ongeveer 30 minuten in
10 jaar duren alvorens de staatstelevisie
beslag neemt. H~t bulletiri eindigt met
van start ging. In deze aflev~ringgaan
een uitgebreidweerbulletin. Bij de binwe wat dieper in op de AFRTS aktiviteiten,
nenlandse berichtgeving doen zich nogal
die worden gerund vanuit Keflavik, alwaar
eens probleme~ voor daar er buiten de
zich de NATObasis bevindt. Allereerst
hoofdstad geen hulpstudio's zijn. Daar-'
dient vermeld te worden dat de verhouding.
door duurt het meestal méér dan 1 dag
tussen de Ijslanders en de gelegerde troevoordat beelden kunnen worden getoond.
pen in de loop _der jaren behoorlijk is
Meestal wordt dit materiaal op 8 mm
scheef gegroeid. Dit medé door de vele
film aangeleverd. Ook door het tekort
gebonden regels voor de troepen~ opgelegd
aan financien k~n de RUV zich geen bultdoor de IJslands~ regering. Overdag mogen
enlandse corres~ondenten veroort6ven.
de mil itairen zich allêén bij grote uit·
In de Skandinavische landen, West Duitszondering buiten de bas t's opho~den en dan
landen Amerika heeft men wel corresmogen ze zeker geen uniform dragen. Dit is
pondenten: men maakt gebruik van stumaar één van de vele voorbeelden van de
' denten, die in de landen studeren.
strenge gedragsregels waaraan men zich
Na het nieuws en het weer volgt het provan de Ijslandse regering moet houden.
gramma Augl9signar, ofwel de Ijslandse
Toen men 1n 1955 in Keflavik met de uit' reklame. Ook ,,verder op de uitzendavond
. zendingen, via kanaal A-8, begon, zond
,is dit nogma~ls te zien, en dat 6 dagen
men met een sterk vermogen uit, waardoor
4

Presentatiestudio van AFRTS in Keflavik (foto: TAV)

Technische ruimte van AFRTS in Keflavik (foto: TAV)
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een groot deel van Zuid West Ijsland ' ook
kon worden voorzien van beelden. Dit is
het deel van Ijsland wat het dichtst bewoond is en waar zich ook de hoofdstad
bevind. Vele inwoners schaften zich toen
een televisie aan. Over de invloed van, de
Amerika~nse tv programmals werd in de
daarop volgende jaren uitgebreid gediskusseerd in het Parlement. Dit had ondermeer tot gevolg dat de regering, bij de
invoering van de staatstelevisie(1966),
besloot dat de AFRTS zender drastisch in
vermogen naar beneden moest. Vanaf dat
moment werd overgegaan tot 250 Watt. Dit
had weer tot gevolg dat vele Ijslanders
over gingen tot de aanschaf van zeer hoge antennemasten en van ontvangstversterkers. Op de Vestmannaeyar eilanden, voor
de zuid kust, werd door ~en commerci~le
onderneming ,zelfs een versterkingsstation
gebouwd. De regering spande een proces
aan maar verloor daar het doorgeven of
ontvangen van tv signalen niet in de
geldende omroepwet van 1934 stond vermeld.
In 1974 kwam tenslötte het besluit waarin de Amerikanen volledig aan banden werden gelegd door de regering. Het was toen
alleen nog maar mogelijk de signalen o~
de basis uit te zenden via de kabel. Men
heeft bij AFRTS 14 personen in dienst die
4 programmals op even zo veel netten verzorgen, waarvan twee met teletextinformatie. Op kanaal 4, het hoofdkanaal, is
er bijna 24 uur per dag nieuws, sport
e~ amusement. Ditzelfde geldt voor kanaal
6 die echter maar 15 uur per dag gemid~
deld in de lucht is. Op kanaal 2 wordt
een' constante s,troom van weerberichten
gegeven, hetgeen noodzakel ijk is op het
grillig~ etland. Op kanaal 5, tenslotte,
allerlei info omtrent legeraangelegendheden. De programmalsworden tevens
doorgestuurd naar het 350 km. verder opgelegen HBfn, een kleine NATObasis. Op
kanaal, 4 en 6 komen de meeste prog rammals van videQtape, die voor-geproduceerd
zijn in Amerika. De nieuws- en sportuitzendingen worden via satelliet ontvangen.
De nieuwsuitzendingènwordengrotendeels
overgenomen van ABC en NBC, maar de laatste tijd wordt ook meer gebruik gemaakt '
van Ted Turner's Cable News Network.
Het satellietontvangststation werd in
me i 1983 in geb ru i k 'genomen. Voor de 1o~
kale prograrrmals staat een volledig uitgeruste studio ter beschikking. Een paar
maal per week worden eigen produkties
uitgezonden, vaak met talkonderdelen en
vrijetijdsprogramma's.' Naast de 4 t.v.
netten zendt AFRTSook twee radioprogrammals uLt. Sinds 1952 heeft men een 24
uurs programma via de 1485 kHz. Het station heeft een vermogen va~ 250 Watt en
6

noemt zich vaak US Navy Broadcasting
1485 Radio. Naast de lokale programma's
worden de AFN p rog rammals (Wor 1d VI i de)
uitgezonden. Sinds 1981 is daar een twee~
de (FM) station bijgekomen, dat 24 uur
per dag uitzendt met non stop muziek.
En dat is beslist geen 'ijiige ' vorm van
radiomaken. TAV ned. bew. Hans Knot.
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VIA 1 L1 ,EC AAL STAT ION.
Al s eerst6 vri j e rndiost a i i on in ~cd e r
land en Bel g ic is radio DeltA, e e n in het
~el g ische Es s en ~~ est a tioneerdc' maa r op Hes t , tk a bant gericht e pir a nt, be gonnen me t het
u i t ze nden va ll complet e comptlt e rpro g rnmma' s ,
\v'narm(~ e he z itter s v a n e e nhui s cor.1j>u t cr hu n
apparatuur g r flti s k unn e n voorzi e n van de
a nders pepe rdure' s oftwar e . lic t s t a tion
z e nd t \ve kel i j ks ee n uur va n di e co mput e rp r o: ~ r arnma ' s ui t, ge l a rd ee rd me t al geI;le ne inf or matie ove r de d iv e rs b comput e rsy s t eme n.
He t programma \vo rdt ~~e prc se nte e rd ~! oo r ;\('lr t
d e Cooyer, ee n rand s t e d eLi.ng , di e in de
computQrbu ss iIless werkt en ond er da t pse udoniem aa n de De lt a uitzf?Il d in ge n mee wo r kt .
De , door Del ta u i t gez ondcn cor71I~ uterpro gr llm
ma n k l1nn l~ n do o r d c l uistcr aa r f3 thu :i s o p ee ll
c ass eLt e b8 IHlj c ', vorde n o ; ) ge no m l~ h e h r e chts t r c (~k s in de comput e r \Vo r de n g t~ s tODt. Tn
h e t e er s t e pro g r amma , da t I() [ ~ bn1 8 ~ i i . 1 .
I:u s~~e n 10 e n tI uur ,,,e rd uit ge zon de n vi n de
)' . Lq.. mdZ l'1""l',I ,·:enl e e n COI !l pll t erp r o i', r 3 ~i11a u i tl f\.4
ge z 0 11 cl e ri \,' é13 rrne e een c or;1pilt e r va n he t me r k
Commodore o !ll ~,: eboll\Vd ka n \~o rd e n t ot s vn t he. s iz e r. Aar t d e Göoye r Z (~ g t tot he t i~iti a 
t i ef t e zijn gek ome n OEi l)(~g :innnn dc COf11 p u tc r hobbyi s ten dc he lpe nd e ha nd te bi e den: ' De
e rvarin g i s dat de ni e uwe be zitt e r s va n c omput.er s jare n op zoek moe ten gaa n néla r ge s chikt r:léJleriaa l. \.Je \v' i ll e n ze VJa t h elp l.~ n
om me t d e conputet wat HH:' er te d() (~ n e n ze
g ra ti s a a n l e u ke p ro f~ r a mmél' s t e he l pen. '
T '

·18 hier s prake V3 n pira tcrt j ? Vol ge ns de
Gooyer li gt h e t 'in d erdaad ' ~o() !' d~ ha nd' d8t
de pir a::l t e en fikse g r e ep zal doen i n h ~t
pakket computerprogramma's dat bes c he rmd
wordt door copyright. Piraterij op ee n pir é1 tJt dus . . ' Daar beginnen we zeke r niet (:18 11,
we kijken we l uit'. zegt de Gooyer, ' Wc he bben namelijl: adverteerders uit de cornput e rwe rel cl die \v(~ ni e t t egbn de haren in \.,r i l l cn
s trijken. Bovendien heb i k plan ken vo l me t
pro gr a mma's;. Op veel daa rvan zit helemaal
geen copyri g ht. Op de pr0 1~ré1mma ' s ui t Du i t s -

er

l and bijvoorbeeld. En
zijn genoeg knutselaars diE:' a a rdi g e J ingell in e l kaàt hebben
gedra aid zonder daarop copyri g ht Lp he bbe n .
nangevraa gd. ~let dat materiaal alle e n al
zijn er genoeg u i tz~ndingen te vul l en. Er
zit bovendi e n een groot risico aan, al s we
populaire en beschermde pro g ramma'~;; a l s
Pa ckrnan gant uitzenden ,. Reken maar, dat Z(~
je dan als station gaan a anpakken.' .

l~ ad io De l ta i s ook V ZHl P Lél n d(~ l e n u i. t h e t
i'~O ~) p r o ;:~ r alJ'Irla i! o hl ) y5-~cO Op uit te zC' nde n. !J(;

gel ijk woord te vormen met de letters die
zich in een schuifraam bevinden. Met die
:'IUS z e n d t i n cia t pro g r af11n1:'} a J ee n g roo L
letters is het steeds mogelijk om een
c'l;înL11 rna: ln de n di t s o or t co pqnJt e r p;" og r amrno t s
woord van 20 letters te vormen, ware het
l i Lt . , ;'l::l D, r c l, c~ u i t /~c: n dln f' \'/ c r cl vori g jaar
niet dat men ditmaal een "0" i .p.v. een
v e r p.L ::'w t ::)t: V ~ lf1 d e~'j" l l l ;t;'l f cL~ rricJd c n (~ o L t: ,
"e" had gestoken. Het te vinden woord
h' ~l é-1rdno r ,de u it r';t:' zon (L~ n ;>r o ;;r ;::ll :1;r! n ' s bJj de
moest "kathode1uminiscentie" zijn, maar
,: I U l s tc of: r:f' r ln RJ'; u' st or i n g él l \\!a':'l r de t oo~;
door die r'~~e letteromwissel ing ging dat
\v'0
" 1 'l (,1(,
I'
1"' r a :~:Jll' Q n I.e n o p s tu d i,o , n ,"I c' n •
.',l) C,1 I',;'1 , \4
natuur1 ijk niet. Geen van de teams had
k\\';ll.it o it h (~ r h;d e n v L ,\ de 1." :" 1, \va[--lr~'lo ór d e
dus het 20-1etterwoofd gevonden, maar
kn n s o p storin g é1 1 v ee l. k l e in e r 'dor d t.. lJe
toen na afloop van de quiz, één der teams
Coo ye r: ' Al is s t o r i ng nJ (~t he] e m;-l al u it zei dat ze maat 1 letter verkeerd zaten ,
~~ es ] ot en . Als e r e e n kn (~ t t C' r (~ n d e bro m m (~ r
~ c
vond de presen ta to r
voo r bij r:i.lot , t ij de ns he t pr og r amma ka n da t
( Van Mollem dat maar
IJ i. ,i voor !)eel d be~~ t tot eeh s t o l~ .i.n.r) l c j. d (~ n.
~~ verda,~ cht en 1 i et
!lc 1E'un a I \-Ja t c nlic h t is !-1ct sv s t e!~m n ooi.t '.
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En omdat het tegenwoordig
toch de mode is om iets
"te doen voor het door
droogte geteisterde Noord~
Afrika, lanceerde de BRT haar aktie
Iloverleven" die door middel van stickerverkopen en giften geld wil inzamelen
dat voornamel ijk voor voedselhulp aan
Ethiopië gebruikt zal worden. Twee weken
na
het begin van de aktie, met dagel ijkse
Op 4 mei is het weer zover, dan wordt
berichtgevingen
op radio en tv, was de
h~t Eurovisie Songfestival uitgezonden,
kaap
van
de
100
miljoen
frank bereikt.
ditmaal vanuit het Zweedse Stockholm.
De
aktie
1
iep
tot
eind
februari,
een week
Dit jaar is het weer de beurt aan de BRT
langer
dan
oorspronkelijk
was
gepland
+++
om een inzending te selekteren. De kwakkel
Op
15
februari
werden
stipheidsakties
~endez-Vous van , twee jaar geleden 1 igt ~e
uitgevoerd op radio en tv: tussen 11 en
9RT-bazen nog altijd zwaar op de maag,
13 en 16 en18 uur was enkel het pauze
zodat men er bij de dienst Lichte Muziek
signaal
te horen en op de tv haakte men
niet goed weet hoe men de inzending voor
al af na het eerste journaal van kwart
dit jaar zal moeten selekteren: via een
voor acht. Hierbij wipte men zelfs een
jury, via het publiek of gewoon door een
regeringsmedede1ing vanmini5ter Nothomb.
rechtstreekse aanduiding, mogen de zahgers
En dat terwijl men bij de wet verpl icht is
eigen komposities brengen~ of moeten ze
deze mededelingen uit te zenden +++
allemaal hetzelfde lied zingen, of neemt
Chrlet Titulaer met een Vlaamse aflevering
men een kombih~tie van deze twee formules?
van zijn "Wondere Wereld" en een prima
Men heeft het allemaal al eens geprobeerd ;
reportage over de aankomst van de ral ly
zonder veel suksesethter. De programmaParijs-Dakar. Het eerste in een uitzendirektie heeft dan maar de knoop doorgeding van de CDO (Christen-Demontratische
hakt en beslist er dit jaar niet veel
Omroep), het tweede van Librado (Liberale
tam-tam van te maken (daar hebben ze trouradio en tv omroep). Twee IIderden" die
wens geen geld voor). Dus hebben zij de
via de BRT hun levensvisie aan het pub1 ie k
OPERAZANGERES Mireille Capelle aangeduid
ku~nen me~de1en. Je vraagt je dan ook af
als verto:1kster van de BRT bijdrage, die
wat de Wondere Wereld of Parijs-Dakar te
nog moet worden gekomponeerd door Fredemaken heeft met een Christen-Democratirik Devreese, met arrangementen van
sche of1 ibera1e levensvisie ... Deze situEtienne Verscheren, leider ~an het BRT
atie
is kenschertsend voor de huidige
jazz-orkest. Dat belooft ..... +++
toestand
van deze "derden" die meer wilOp 12 februari 1 iet de BRT een steek val len dan louter propagandistische uitzenlen bij de IQ-quiz. Twee teams moeten
dingen
te verzorgen. Het liefst zouden
h ier i n zovee 1 moge 1 ijk seconden ve rzamezij erkend willen worden als zelfstandige
len om dan op het einde een zo groot mo-

J

___

_

6

7

had men bij de toekenning van, de zendveromroepen met een eigen tv-net, een beetje
naar Nederlands model, met behalve infor- gunningen rekening gehouden met een toegematie ook amusementsprogramma's en shows.
wezen bandbreedte van 4 mHz, zich baserend
op de huidige frekwenties 100 ~ 104 mHz
Of het ooit zo ver zal komen valt echter
die aan de vrije radio's werd toegewezen.
te betwijfelen +++ En Ma~va werd voor de
1ge keer opgepakt.Alle tv's,
Door deze bandbreedte naar 3.1 mHz terug
zendapparatuur, platendraaiers,
te schroeven is er uiteraard minder plaats
meer over voor al deze zehders, zodat het
studiomateriaal , platen. posters, stickers, ledenmateriaal
niet kan worden uitgesloten dat bepaalde,
en alles wat niet met superlijm
reeds gelegal iseerde radio's, alsnog hun
aan de muur was vastgeplakt, werd
vergunning iullen kwijtspelen (men heeft
er gewoon teveel gelegaliseerd). En dan
deze keer door de Rijkswacht in beslag
genomen. Bovendien werden de draden van
kan de PTT van vooraf aan beginnen met de
de antenne doorgeknipt in de mast en werd opstelling van een frekwentieplàn, de
laatste schakel inde eindelijke erkenning
de villa die als zendlokatie diende vervan de vrije radio's. En men is al nota
zegeld zodat men er niet meer binnen mag.
bene anderhalf jaar over tijd +++
Volgens de laatste berichten gaan de
De Ital iaanse nationale omroep RAl is onMaeva deejays die zegels verbreken (wat
derhandelingen begonnen om de ontvangst
een nieuw proces kan opleveren) om toch
van het eerste programma RAl Uno mogelijk
terug vanuit de huidige lokatie uit te
zenden. Afwachten hoe lang het nu weer zal te maken binnen al de kabelnetten van
Europa. Feit is dat dit programma door de
duren +++ Van 1 Juli 1987 af zullen de
communicatiesatelliet ECS-1 naaf de verste
gelegaliseerde vrije radio's moeten verhuizen naar de 104.9 - 108 mHz om in regel uithoeken van Europa wordt uitgestraald.
De ontvangstinstallatie is onbetaalbaar
te zijn met de internationale afspraken.
De frekwenties 100 - 104.9 zullen dan wor- voor een individu, maar is best haalbaar
den ingenomen door de nationale zenders en voor een kabelmaatsehappiJ, zeker indien
deze een streek bevoorraadt waar veel
de gastzender AFN. Eên en ander betekent
Italiaanse emigranten wonen. Dit is het
dat het maandenlange voorbereidende werk
geval voor Belgisch Limburg en de steenvoor de toekenning van de frekwenties aan
kolenbekkens van Luik. De kabelmaatschapde gelegaliseerde vrije radio's door de
pijen IEGA te Genk, Têlêdis te Luiken
PTT een slag in het water is. Bovendien

r - - - - ---- - - - -

I
1
I

I

I

I
I

------1

Caroline fotoboek, 80 pagina's foto's vanaf 1964 tot 1984. f 25,- incl. plaat.
~oek: Last of the Pirates van Bob Noakes. Met veel in~eressante foto's f 4$,-.

'Boek: Pirate Radio Then and Now. Een foto/leesboek.
Veel interessante foto's van vroeger f 29,-.
POSTERS: Officiële kleurenposter van Laser f 15,Zwart/wit poster van Laser f 7,50
Kl~urenposter van Caroline f 9.50
AANBIEDING: Laser zwart/wit poster + Car01ine kleurenposter voor slechts '12,CASSETTES: Zeezenders 80-84, over de start van Laser, Caroline en Paradijs.
Tijdsduur: 1i uur. f 15,~
SMC audio Magazine. Een geluidsdocument over de kerstdagen op
Carolineen Laser, oud en nieuw, de storm, een mislukte kaping van
het Laserschip en opnamen van Radib Monique. f 10,Boek: The lid of Laser van Paul Rusling. f 40,~ (harde kaft)
Caroline T-shirt5 f 18,50 (alle

ma~en)

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

r Stichting Media Communicatie
I

POSTBUS 53121, 1007 RCAMSTERDAM. Postgiro: 4065700. Banque deParis:
·,LBet.,al tngen uit het bui tenland met een internationale postwissel.

________

8

.

~

I

I
I

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

I
634495216~ I

____. _ _ _ _ _ _ _

I

~.....J

Brutélé te Charleroi namen dan ook het
initiatief om dit programma door te stralen. Zij rekenden evenwel zonder de arm
van de wet, die prompt de zegels kwam
leggen op de ontvangstinstallaties. Het
is immers bij de wet verboden om signalen
van communicatiesatell ieten op te vangen,
aangezien de PTT hierover het monopol ie
heeft en zelfs indien de PTT dit signaal
opvangt en doorgeeft, dan moet men nog
de toelatingen hebben van de bevoegde
gemeenschapsminister van Cultuur en het
minÎsterie van PTT +++ De waarde van de
aandelen van Canal Plus, Frankrijks eerSt~ betaal-tv, zijn op de beurs gezakt
Van 710 naar 620 frank, na de bekéndmaking
van de eerste resultaten vah het station.
eanal Plus startte begin november 1984
met 170.000 abonnees, momenteel zijn er
dat 256.000 en per dag komen er zo'n 300
bij. Om rendabel te zijn, moet men echter
ten minste 1 miljoen abónnees hebben en
met de huidige trènd ziet het er naar uit
dat dit niet snel ial worden bereikt.
FeIt is dat weinigen 10.080 frank wensen
te betalen voor een jaarabonnement; met
daarop nog eens 2.940 frank voor de deco~
der. Voor dit jaar wordt er dan ook een
verl ies voorspeld van om en bij de 6 miljard frank ++ Desondanks heeft de Franse
persmagnaat Robert Hersant een bod geda~n
op al de aandelen van Canal Plus. De groer
Hersant maakte enk~le weken geleden al de .
oprichting van de Europese televisiemaat- '
. schappij Teleurop bekend. De direkteurgeneraal van TVE wordt Phil ippe Ramond,
thans betrokken bij Cana1 Plus. Robert
Hersant heeft zijn overnamebod gedaan
omdat hij ervan overtuigd is dat er
"een andere uitweg is voor een andere
soort televisie". De aandeelhouders van
eanal Plus hebben reeds gereageerd met
de mededel ing dat de zender niet te koop
is +++ Elke zaterdag kan met tussen 20 en ,
~22 uur kijken op FR3 naar een
speciaal programma van The
Disney Channel. Hiervoor werd
FR3
een akkoord gesloten tussen
deze staatszender en de vertegenwoordigers van Walt Disney Productions in Frankrijk. De programma's zijn eental ig Frans
en worden in Cal ifornië opgenomen en
naar Frankrijk doorgestraald +++ De Britse voetbalbond heeft een nieuw gezame1 ijk
BBC-ITV aanbod van 17 miljoen pond verworpen met het commentaar "mad, bad, sad".
Het is de voetbalbond niet zozeer te doen
o~ het geld, die 17 miljo~npond is immers een gevoelige
toename van de laatst
betaalde 12 miljoen,
doch om een uitbreiding
van de berichtgeving op
~-------------------~

de televisie. Zo wi 1 men het aantal live
wedstrijden uitbreiden van 11 naar 19 en
wil men meer samenvattingen tijdens het
weekeinde. De voetbalbond krijgt immers
kritiek van de sponsors die vinden dat
hun reklame te weinig te zien is op de tv
en daar is het hen tenslotte toch om te
doen. Door ~~t huidige cOntract niet te
verlengen wil de voetbalbond de omroepen
dwingen op deze eisen in te gaan, want
televisie zonder voetbal is voor de omroepen ondenkbaar +++ Gaston Thorn. uittredend voortttter van de Europese commissie
en Jacques Pomonti, voorzitter van het
~ranse "Institut National de L' ,a udiovisuel" (INA) werden beiden benoemd tot beheerder van de Compagnie Luxembourgeoise
de Té1édiffusion (CLT). De besl issing viel
in Luxemburg o~ een buitengewone vergadering die was samengeroepen op aanvraag van
Audtofina_ de grootste aandeelhouder van
CLT. Wàarschijnlijk wordt Thorn in mei de
Audiofjhê~kandidaat voor de opvolging van
Matthias Felten, de huidige voorzitter
van CLT, al heeft de Luxemburgse regering
bezwaar tegen zijn kandidatuur +++
In Ital ië heeft de senaat, zij het schoorvoetend en op de valreep, het regeringsdekreet inzake de legal isering van nationale privézenders goedgekeurd. Dit komt
er op neer dat de privézenders Canale 5,
Rete 4 en Italia 1 nu toch nationale programma's mogen uitzenden, iets waarvoor
ze onlangs nog werden beboet. De RAl is
haar omroepmonopolie dus volledig kwijt!
De premier Craxi (wiens dochter overigens
bij Canale 5 werkt) had met een vertrouwensstemming gedreigd indien de senaat het
dekreet niet binnen de wettelijke termijn
van 60 dagen zou goedkeuren +++ in een
stad in de staat Kansas heeft de lokale
televisie een 14 minuten durend programma
voor honden. De verhaaltjes gaan over
sl imme en domme honden, juist zoals dat
bij mensen gaat. En vermits het baasje
meestal meekijkt eten die sl imme honden
altijd een bepaald merk hondevoer. Er zijn
tenslotte 49 miljoen viervoeters in de
Verenigde Staten en evenveel hongerige
magen +++Jean C1aude Tackaert+++++++++++++

ZeezendersNII
4 FEBRUARI Was de datum waar we gebleven

war~n en op deze dag zou de rechtzaak te-

gen J.C.Ryan worden gehouden in Amerika.
Op de valreep meldde hij ons dat de zitting zou zijn uitgesteld tot de komende
zomer. Tevens zocht hij nog naar Paul
Hodge zodat deze voor hem kon getuigen.
Contikki komt op Laser met een nÎeuwe
reklamespot inzake een 8 landenreis en we
9

hoorden via Carol ine enige nieuwe Isoft l
ingezongen jingles. 6 FEBRUARI Een uitstekende recensie van Leo v.d. Goot ,in
hetVeronicablad inzake het Bob Noakesboek. Je kunt lezen dat Leo zelf altijd
intens heeft genoten op de Mebo. 7 FEBRUARI en via Laser horen We de spot voor de
Nederlanse drivein show in verknipte vorm
zo hoor je dan opeens: met medewerking
van posters etc. Duidel ijk dat de Amerikanen het Nederlands nog niet meester
zijn. Uit bronnen die vaak te Vertrouwen
zijn vernemen wij dat de Moniqueleiding
ontevreden is over de samenwerking met
Caroline en eventueel willen overwegen om
van schip te veranderen als men daar de
kans voor zou krijgen. Vandaag ook het debuut van Kitty Carson op Laser. Verder
valt te melden dat Matt Monro op 54-jarige leeftijd in Londen is overleden.
Matt werd ondermeer bekend döor de stationstune van Hauraki, Born Free. In de
lijst van alle Carol inedeejays na 1980
hebben we vergeten te melden: Jay Jackson,
Chas James en Andy the Engineer; verder
is het Bruce Perdy i.p.v. Bruce Perry
en heet Edward King Edvin King. Dank aan
Martin van der Ven. 8 FEBRUARI valt te melden dat Chrispian St. John, al ias Jay
Jackson, is benaderd door Radio Luxemburg
om te komen praten over een eventuele job
bij het station en dat Andy Archer het
proces tot terugtrekking van het Bob Noakes boek uit d~ handel heeft verloren.
Laser is weer eens uit de lucht, na later
blee~ andermaal door mastbreuk. Een klein
deel van de voorste mast is ditmaal afgebroken, reden: zware
antennedraden door
ijsafzetting. Johan
Visser vertelt rond
dat hijen Frit s Koning slechts deels
zijn betaald, hij
om privéredenen niet RADIO MONIQUE
terug gaat naar
boord en dat men sneeuw gebruikt heeft om
eten te koken, omdat er geen water zou
zijn gebracht naar het schip. Mijn idee:
geloof er niet te veel van, dezelfde idianen verhalen hebben we in 1979 ook al
gehoord. Verder wordt bekend dat Monique
binnenkort ook tussen 18 en 19 uur nieuws
in het Duits en Frans zal gaan breng~n en
dat binnenkort op zondag , na 10 uur drie
uur gevuld zullen worden door Vader Abraham endeAal. Alweer publiciteit???
Laser komt toch nog deels terug in de
lucht om op 9 FEBRUARI wederom in de lucht
te zijn op laag vermogen. 10 FEBRUARI is
Laser andermaal uit de lucht om eerder g~
noemde ) reden. In de AVRObode wordt melding gemaakt over Monique. Monique is vafl
10

de Paradijsorganisatie, zo meldt men en
tevens dat men uitzendt vàn 7 tot 21 uur.
Men bl ijkt overigens helemaal hiet goed
geinformeerdwant men zegt dat deze maand
nog P~radijs terugk~ert via twee tenders
op een nieuw schip (1404 en 729 kHz.) Bij
de AVRO weet men nog niet dat de volgende
rechtzitting plaats vindt op 2J mei a.s.
10 FEBRUARI Monique programmering ~rits
Koning vanaf 10 uur, 12-14 Niko Stevens,
14-16 Ad Roberts, 16-18 Maarten de Jong
en 18-17 Andermaal Koning. Carol ineprö' grammering zoals altijd gewijzigd öp de
zondag. Nieuwe commercial ván de laatste
dagen is een spot voor John de Mol kommunikatie in Amsterdam. Vanaf 19.15 worden
via CAROLINE telkens onderbrekingen in
het programma gebracht, en dan hebben we
het over 11 FEBRUARI, met het verzoek van
de mensen aan boord van de Comrnunicator
om in te luisteren op kanaal 16. Laser
bleek van zijn anker geslagen te zijn en
om 21 uur was men terug op de plaats.
Frits Koning maakt melding van zijn dagboek, die hij bijhoudt omtrent zijn belevenissen aan boord v~n het zendschip en
maakt er misschien ooit nog eens een boek
van. Tony Berk is niet aan boord, zijn
tape wel te verstaan, en Frits Koning en
Maarten de Jong plakken beiden een half
uur aan hun eigen programma's vast. 1n
TROSaktua 1 iefst geruchten over 4 nieuwe
zeezenders. Een correspondent uit Londen
maakt melding van Radio London, een country station, twee rel igieusen en een gouwe ouwe station, waarbij 4 schepen zouden
worden gebruikt. Een van de schepen zou
in de Ierse zee komen te 1 iggen en wel
ter hoogte van Liverpool. Op 12 FEBRUARI
andermaal geen Berk. Om 24 uur gaat Caro1 ine 'off air' (61 ietekort?) en 13 FEBRUARI andermaal geén Berk. Wil Tura zingt
Elvis Presley, nu reklamespot op Monique.
14 FEBRUARI zijn er wat problemen met de
generator op het Carol ineschip~ Tussen
7.45 en 8.30 zijn zowel Carol ine als Mohique off alr. Andermaal, het wordt vervelend, geen Berk. Om 16.05 komt er een
draaggolf op de 558 en om half vijf gevolgd doör nonstop muziek. Om 17.00 uur
is Laser terug, echter niet löuder than
ever, zoa 1s wordt gezegd. In Gron i ngen
totaal niet te ontvangen, dus dat zegt
genoeg. Bij de VOO een ode op de televisie aan Carol ine, middels de Status
Quo en ook :het Veronicaschip komt weer
eens in beeld tijdens een ledenwervingsspot, en wij maar denken dat ze voor~oed
afscheid hadden genomen van dezeeperiode. De A status is niet toegewezen en je
zou haast denken dat m~n graag terug
naar zee wil. Missen jull ie ook de (fake)
reklames van Sportlife en Maaslander??

Roger Gale (ex-270/Carol ine) is voor North
Thanet vertegenwoordiger in het Parlement
geworden. 17 FEBRUARI: Bij Caro1 ine 2 nieuwkomers Peter Philips
en Bob Matthews. 18 FEBRUARI~'
Andermaal veranderingen. Dit keer bij
Monique. Nieuw is
Wa 1ter Simons.
Van boord zijn Ad
Roberts en Maarten
de Jong. Ron West is terug aan boord. Van
18.32 tot 18.55 uur (UTC) zijn zowel de
963 als de 576 zenders uit de lucht.
Carol ine heeft het over' onderhoud van de
centrale generator. Bij Carol in~ roepen
deejays sinds kort regelmatig aankomende bands op een bandje in te sturen om
deze te laten draaien via het statiorii
De programmering van beide stations op
dit moment: Caroline: 6-9 John Lewis,
9-12 Dave Richards, 12-15 Mark Sommers,
15-18 Tony James 18-22 Dave Richards
en 22 ~ 02 Bob Matthews. Af en toe worden
de nachtelijke programma's gevuld door
ene Berby. (waarschijnl ijk één van de
technische ploeg). Monique: 5-6.30 en
Walter Simons, 7-9 Niko Stevens, 9-10
Ron West 10-12 Frits Koning 12-13 Tony
Berk 13-15 Ron West 15-16 Walter Simons 16-18 N4ko Stevens en 18-19 andermaal Stevens t bijgestaan door andere
j

deejays voor nieuws en achtergrond info.
21 FEBRUARI en een nieuwe, korte, spot
voor lotto 6 4 9. Zeer verstanding,
want bij de lange spot raakte je al
snel de kluts kwijt waarover het ging.
Geruchten doen de ronde dat zeer binnenkort de tweede zender op de MV Communicator rgehuurd zal gaan worden door
de Radio Maeva organisatie, nadat dIt
station al 19 keer door de Belgische
opsporingsdienst BOB uit de ether is gehaald. Let wel we hebben het puur over
geruchten. 23 FEBRUARI Tussen middernacht en 4 uur is Caroline op dit weekenddagje off air voor onderhoud. 24
FEBRUARI is er andermaal getenderd en
zO horen we o~ Carol ine Nick Richard
terug en op Monique Maarten de Jong.
Via Monique trouwens uitstekend Nederlands van Peter Phil ips, met o.a. het
weerbericht. De middageditie op Moniquè zat trouwens leuk in elkaar, compleet met misthorens en verhalen van de
déejayploeg. Laser gedurende vele uren
off áir voor onderhoud. Zal er dan nu
eindelijk gewerkt worden aan een stabiele zendmast. Tenslotte wat betreft
dele editie valt te melden dat als eerste Nederlandse stad Coevorden zich heeft
gemeld om deel te nemen aan de internationale tentoonstell ing in Vancouver
in 1986, waarvoor via Carol ine veel re-

De draaitafels in de studio van Radio Monique (foto: Jan Parent) .
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klame wordt gemaakt. Tot een volgende
keer. Medewerking werd verleend door:
Ate Harsta, Pa~l Jan de Haan, Jack Duyzer,
Tom de Munck,Douwe Dijkstra, Paul Coates,
Rob Chapman, Hans Meyering, Marcel Poelman. Samenstelling en eindredaktie: Hans
Knot.

15%, maar volgens Radio Noord, moet het
nieuwe programma noginburgereri.Deze
wijzigingen, waarbij maar liefst 5 zenduren betrokken zijn van de 15 die radio
Noord per week heeft, zijn weggehaald van
het nog jonge zaterdagmiddagprogramma.
De avonduitzeridingen van Radio Nóord
staan, zoals bij alle omroepen, onder
SKY CHANNEL WIL MET
druk, waarschijnl ijk vanwege het steeds
groeiende televisieaanbod. Radio Noord
RADIO BEGINNEN.
Binnen twee maanscoorde in november zo'n 8,3% tegen
den wil Sky Channel
11,2% in het jaar daarvoor. Radio Noord
met radioprogramma's hoopt in de komende jaren de vruchten
komen via de satelte plukken van de nu doorgevoerde aanI iet: elke dag van de
passingen, iets waar vele andere regioweek 24 uur popmuziek.
nale omtoepen nog aan moeten beginnen.
Voorwaarde daarvoor is
FINLAND COMMERCIEEL VOOR LOKALE RADIO.
wel dat de kabelnetten
üver enige maanden wordt een besluit
bereid zijn dat programverwacht van de Finse regering waarbij het
ma door te geven. De kans
voor de lokale stations zal zijn toegedaarop is voorlopig gering,
staan om reklame te maken via de programomdat de kosten voor het
ma's. De vergunningen voor deze stations
doorgeven van radioprogramma's vrij hoog
zul len verdeeld worden onder de aanvragzijn, bijna evenveel als die voor tvers .1 n totaal zul I en 22 I i een tie s wo rprogramma's. Verder is Sky van plan om
den vergeven aan aanvragers, verdeeld ovnog deze maand te beginnen met het doorer geheel Finland. De stations zijn gegeven van het tv-geluid in stereo. Hierheel onafhankel ijk en werken zonder inmee zal deze satell ietzender de eerste in
vloed van de staatsradio Yle. In de hoofdNederland zijn, want de NOS gaat hiermee
stad Helsinki tal daarnaast nog een spebij wijze van e~periment pas in de loop
ciaal station wo~den opgericht voor de
van 1986 beQinnen.
'
kranten van het land, waarbij ' 7 diverse
RAD10NOORD VANGT WIJZIGINGEN OP.
krantendirekties zich inmiddels hebben
Radio Noord is niet ontevreden over
aangemeld voor dit station. Zoal~ misschien bekehd zijn alle kranten tweetalid
de meest recente luistercijfers. De rein Fin 1a nd, zowe 1 i n he t Fin 5 a I sin he t
gionale omroep voor Groningen en Drenthe
Zweeds.
zit midden in een , programma opbouw, die
rekening houdt met de plannen van de miVSCONGRES WIL RADIO VOOR SOVJET JODEN.
nister om te komen tot eerinieuwe zenderLeden van het Amerikaanse Congres
situatie voor de hele omroep. Als onhebben een wetsvoorstel' ingediend voor
danks de drastische wijzigingen in de
de financiering van eeh radiostation voor
programmer i ng per 1 oktober 1984 de geJoden in de Sovjet Unie. Voorgesteld
,w ordt $ 3mi ljoen beschikbaar té stellen
middelde luisterdichtheid van Radio
voor radio Maccabbee, een station dat
Noord op 10% bl ijft staan, dan is dit
volgens de leidi~g van Radio Noord geen
moet worden verzorgd onder auspician
onbevredigend resultaat. De 10% is een
van Radio Liberty~ Volgens het voorstel
zou het geld moeten worden gebruikt voor
relatief hoog gemiddelde voor omroep~
dagel ijks zes u~r durende Russisch-talland, 'van de landel ijk~ zenders zii alige programma IS over de Joodse erfenÎs,
leen Hilversum 3 daar met 1,5% boven.
~ultuur
en opvoedlng. Men vindt dat het
Radio Noord is in okiobe~ 84 vooihet
,
station
essentie~l
mOét zijn voor de beeerst beginnen met ,ochtenduitzendingen
strijdtng van de toenemende pogingen om
van half 8 tot 8 u~r. Na slechts zes we- ,
het Joodse culturele leven in de Sovjetken, want het lui~teronderzoekis uitgeUnie uit te roeien.
voerd vanaf ' S november, ,blijkt de belangstellingdaarvoor al op 4,3% 'te 1 iggen,
- - - - . , ~ .-~--ofwel een kleine 40.000 luisteraars. Een
GROTE "BEURS OP PLATEN ,EN RAD! OGEB lED
yerdienstel ijke start. Tussen de middag
Op 11 mei wordt , er in Zaal Prins aan
werd de uitzending met ee'n half uur ver,
de
Heliconweg
50 in Leeuwarden een grote
lengd en inhoudelijk werd een heel nieuw
platenruilbeurs
gehouden waar tevens
pakket aan de aktualiteiten toegevoegd
aandacht
za
I
worden
bes teed aan de 1 i nks '
in de , vorm van een 'Goeiemiddag ' protussen
platen
en
radio.
Voor rnl ichting~
gramma ~ Vc:Jor dit n i.euwe uur l s , een
en Peter Sevenster, telefoon 058.154154luistèrdichtheid v~n 12% gemeten. Het
half uur 'van , vorig jaar l~g weliswaar op
I
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DEEJAYS VAN RADJO LONDON:
Tony Blackburn, Chuck Blair, Pete
Brady, Tony Brandon, Dave Cash, lan Damon,
Chris Denning, Dave Dennis, Pete Drummond, John Edwards, Kenny Everett, Graham
Gi 11, Bi 11 Hearne, Duncan Johnson, Pau 1
Kaye, Lorne King, Mike Lénnox, John Peel,
Earl Richmond, Mark Roman, Norman -St.John,
Jon Sed, Ke ith Skues, Ed Stewart, Tommy ·
Vance, Willy Walker, Richard Warner,
Alan West, Tony Windsor en John Yorke.
Een overzicht alle~n van de deejays is
natuur1 ijk niet genoeg, dacht ik zo.
Derhalve zal ik van enkele deejays een
korte levensbeschrijving geven. Begrijpel ijk zal ik niet verder gaan dan 1967.
PETE BRADY.
Pete startte zijn carrière op Radio
Jamaica maar besloot om naar Engeland
te gaan. Zijn eerste baan daar was assistent film producer en gedurende de
avond uren werkte hij als deejay in een
discotheek.
Hij 5011 iciteerdé begin 1965 voor een
baan bij Radio Londen en werd aangenomen
en hij was de eerste deejay die de Breakfastshow als vaste presentator bracht.
gedurende elke doordeweekse morgen. Hij
verl iet .Radio London in september 1965
om te gaan freelancen. Zo waS Pete Brady gedurende 1966 en 1967 te horen via
Radio Luxemburg (EHI gesponserde programma's) en op de BBC Home $,e rvice; alwaar
hij , ondermeer de Midday Spin~ Swing into
Summer en Newly Dressed presenteerde. Vanaf 30 september 1967 presenteerde hij dagel ijks de Midday Spin, die synchroon
via Radio ONE and rwo werd uitgezonden.
TONY B8ANDON.
Tony Brandon werd geboren in Port land
~n na zijn schooltijd was hij journal ist
en toneelspeler, waarbij hij enige malen
carbaretoptredens deed voor de televisie.
De totale switch Voor Îony kwam in begin
1966 toen hij op toernee ging langs de
engelse troepen op Malta, in LlbJ@, op
Cyprus, in Aden en rond de Perzische Golf.
Hij hoorde van een van de SFBS deejays
dat bij Radio Luxemburg 2 deejays zouden
vertrekken en Tony besloot daarom bij RTL
te gaan 5011 iciteren. Binnen een week was
hij op weg naar the Grand Duchy om zijn
programma's daar bijna
1 Jaar lang te presenteren. Hij 1 iep er
wel een bepaalde frustatie op en wel om-

Door Hans Knot
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dat hij niet zijn eigen platen mocht uitkiezen. Hij besloot een andere werkgever
te zoeken en dit werd in april 1967 Big L.
Tony zelf hierover: Ik ben Luxemburg nog
steeds dankbaar dat zij mij de kans hebben
gegeven om mijn carrière daar te starten,
maar ik had op een bepaald moment door
dat de enige mogel iJkheid om vooruit te
gaan een programma zou zijn in een geheel
eigen stiJl. Vandaar dat ik de baan bij
Radio London heb aangenomen. Ook Tony
Brandon verl iet Big L in augustus 1967 om
vervolgens bij Radio One te gaan werken.
DAVE CASH.
Velen denken dat Dave Cash door Radio
London naar Engeland werd gehaald, zoals
hij zelf ook zei in het laatste uur van
het station. Canada was zijn land van herkomst, echter niet in werkel iJkheid. Hij
werd geboren in Chelsea en verh~isde op
zijn 16e Jaar naar Canada. Hrer ging hij
ondermeer een Jaar naar de universiteit
van British Columbia en toen kreeg hij
door dat het echte leven in de showbussiness te vinden zou zijn. Eerst toneel,
carbaret maar dit bleek ook niet al les
te zijn. Hierom besloot . Dave Cash de autoracerij in te gaan. In een Lotus waS
het ook niet alles en al spoedig brak hij
vier ribben en beslobt hij vervolgens
toch maar weer, gedurende 2 Jaar, een toneelopleiding te volgen. Een van ~ijri buren was in dit tijd Red Robinson, top deejay op CFUN_ die Dave een baan op het station aanbood Hij bleef hi~r 2 jaar werken als deejay in het nachtprogramma tussen 12 en 6 uur. Hij zocht het vervolgens
· verderop na~r het zuiden. Via stations in ,
Los Angeles en New Vork besloot hij op
vakantte te 9aan naar zijn geboorteland
Engeland. Hier werd hem een baan aangeboden bij Big L én hij bleek direkt zo succesvol te zijn dat hij · in de jaarl ijkse
poll eén Sé plaats behaalde in the New
Musical Expres5i Hij werd één deel van
het befaamde duo Kenny and Cash op het
station, welke in 1973 werd voortgezet
gedurende een korte periode op Capital
Radio. Na een periode van 6 maanden op
radio London besloot hij het vaste land
op te zoeken om bij Radio Luxemburg te
gaan werken (CBS en Polydorshow) en vervolgens trad hij in 1967 in dienst van
Radio One.
4

13

KEITH SKUES.
Richard, Keith Skués ~erd op de 4e
maart 1939 geboren in Stockport. Hij was
in de 50'erjaren al gek geworden van de
radio te~wijl hij luIsterde riaar program~
mals van deejays als Bárty Aldiss, Alen
Freeman and Kei th Fordyce .:' De hoofdreden
dat Keith in eerste instantie deejay wil~
de worden was omdat er volgens hem snel
heel veel , geld was te verdi'enen in dit
vak. Zijn ~erste optreden was echter op
de televisie in een show genaamd 'Youth
wants to know ' • Keith solliciteerde eerst
, a I s j ou r ri a li st, ma a r kr a n t en als de Sowdown Guardian en de Local Altrincham
w~nsten hem niet in dienst te nemen, waar~
na hij voor een verzekeringsmaatschappij
ging werken in Manchester. In maart 1958
werd hij - opgero~pen voor de militaire
dienst en wel bij de luchtmacht. Eerst
was hij gelegerd in North Devon, waarna
hij naar W~st Duitsland vertrok. De moge~
I i j kh e i d om te s 0 11 i c i tere nb i j de BFN
{British Forces Network).Hier werd hij
aangenomen als assistent van het present~tieteam, waarna hij via het producerschap het deejayvakinstapte. Een van zijn
eerste jobs was in de woestijn van Koewe it. (zomer 61), waarna hij na een peri 0'"
de van 3 ma~nden werd overgeplaatst naar
Bahrein en Aden. Vervolgens kreeg hij een
3 jarig kontrakt aangeboden bij de BFBS
i n Na i rob i (Ken i a). Hij we rd vanwege zij n
snèlle presentatiestijl erg populair en
kreeg enige kranten achter zich die ,hem
stèunden via onderscheidingen. In Kenia
beklom hij voor een wèddenschap om 50
gulden de Kilimanjaro (niet zo maar een
berg) en dit drong door tot het thuisl~nd.
Hi erna, mocht hij de berg nogmaa 15 bek 1 i mmen maar toen als verslaggever voor de
ITV. In maart 1964 werd hij andermaal 6v14

ergeplaatst naar Aden, daar het station
in Kenia werd gesloten~ ,In Aden verbleèf
~ hiJ 3 maanden alvorens ontslag te nemen
bij BFN. Toeri hij in Engeland aànkwam
werd hem een baan aangeboden blj Radio
Caroline, di~ hij aannam. Op ~it station
presentéerde hij een dageliJkse show~ maar
hiervoor, tê weten de dag voor zijn eerste
show op Carol ihé, presenteerde hij een aflevering van ForceS ~avorites voor de BBC
radio. In septembe~ 1964 had Keith een
ongelukje aan boord. Een oogbeschadiging
liep hij op do6r tegen één van de antennedraden aan te lopen. waaraari een haak
zat. (geen drank, maar wel slecht weer).
Hij werd naar een ziekenhuis gebracht
door ~en reddingsboot en doktoren redden
zijn gezichtsvermogen. In december 1965
verl ie~ hij Radib Carol ine en - kreeg met·
een een show aangeboden op Ràdio Luxemburg, welke gesPQnsored werd door CBS.
Dit verblijf ,duurde niet zo erg lang en
in april 1966 wa~ hij terug bij d~ z~é~
zenders én wel als ' deejayop Radio Lon":
don. Ook hier kwam hij weer i,n de problemen toen hij in jul i 1966 met spoed
naar een ziekenhuis wèrdgebr~cht toen
hij bewusteloo~ met zijn hoofd bp het
mengpaneel was gevallen. Een blindedarm
ont~teking was de oorzaak en Keith was
2 maanden lang niet te beluisteren. In
het ziekenhuis in Ipwisch ontving Keith
meer dan 10.000 brieven en beterschapskaarten van de luisteraars. Eind 1966
keerde hij terug op Radio London en
kreeg zijn eigen ochtendshow van 9 tot
12 uur in de maand februari 1967, terwijl hij voorheen op diverse tijden was
te beluisteren. Op 26 jul i 1967 kreeg
hij een aantal shows aangeboden door de
BBC en verl iet hij Radio London.
(wordt vervolgd).
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TIJDELIJK LICENTIE VERBOD FRANKRIJK.
De Franse autoriteiten, verantwoordelijk voor de lokale radio in het land, hebben nieuwe .maatregelen ontwikkeld tegen
stations, diè zich niet houden aan de wettige regels inzake lokale radio's. Onlangs
.",eret een groot aantal lokale stations, dat
zich niet aan de voorgeschreven uitzendvermogens had gehouden, veroordeeld tot tijdelijke intrekking van de uitzendlicentie.
De straffen varieerden van 10 tot 30 dagen.
FEEST
§IJ KANAL 2.
ADVENTIST \~ORLD RADIO BREIDT UrT.
Op
7 februari vierde Kanal i een feest
AWR~reeds jaren aktief op kortegolf~et haar kijkers vanwege het feit dat in
en ' religieus gebied, heeft onlangs een licentie ontvangen tot de plaatsing van een zeer korte tijd liefst 10.000 k~jkers, van
het toen nog ko~teloze betaalte1evisiekanieuwe kottegolfzenderpark op het eiland
naal, een abonnement inclusief decoder hadGuam. Het radio station dat gebruik zal
den
genomen op het televisienet. De gehele
gaan maken van het zenderpark zal de hisavonduitzending
was op dit onderwerp "getorie ingaan als AWR-Asia. Het station,
richt
en
de
champagne
vloeide volop. Ik zie
dat tot nu toe onder dezelfde naam werkte
nog
steeds
achter
de
mensen
van KRnal 2 devanuit India hee'f t een nieuwe naam gekregen
zelfde
soort
pioncers
als
achter
de mensen
en wel AWR-Southern Asia.
die in de eind .50 t er jaren het Radio HercurvJNRO BREIDT OOK UIT.
projekt hebben opgezet. Dat is heel wat
\mRO, het commerciele station van de
anders als het Weekend TV projekt. De mensAmerikaan Joseph Costello, heeft toestemen achter dit projekt hebben alles wat men
ming gekregen van de Federal Comunication
wenst:
filmstudio's, dure exclusieve appaCommission in Washington tot het plaatsen
en het ingebruik nemen van een 100 kW KGzender, met als doel de programma's , van
WNRO in de toekomst ook beter te kunnen
laten ontvangen ~n het westen van Amerika.
Zoals bekend begon . Costello enige jaren geals adverteerders. Dus duidelijk gecn fileden met zijn station om via commerciele
programma's zijn WNROpopulair te maken in nanciele problemen. Buitendien is er binnen
West Europa. Toen de verwachte reklamespots de leiding van Weekend TV een duidelijk
haatgevoel merkbaar tegen de mensen van
uitbleven schakelde hij om door dagelijks
Kanal 2 omdat zij gewoon zijn gebleven
een groot aantal uren in te richten voor
ondnnks
hun grote succes. Vanaf deze interreligieuse programma's.
nationale
plaats wens ik Kanal 2 heel veel
HADIO SURINAME OOK IN HET ENGELS.
succes
töe
vöör de toekomst. Verder valt
Dé Surinaamse staatsradio,die sinds
te
melden
dat
de Odense Radio, een van de
vorig jaar zomer uitzendingen via de korte
vele
Narradioprojekten
in Denemarken, begin
golf verzorgd in het Nederlands, zendt nu
februari werd gesloten door de direkteur.
ook programrnà's uit in het Engels. Radio
Suriname maakt gebruik van zenders vin ra- Er was reeds eén verlies van 200.000 Dkr~
dio NacionalBrasilia. De programma's worde én alle medewerkers hadden het station al
uitgezonden 'op maandag, woensdag én vrijdag een paar week eerder verlaten, daar hun
tussen 17.30 en 18.15 uur UTe. via de 17755 salarissen niet of niet kompleet '{erden
uitbetaald. Vanaf 1 maart is het station
kHz.
haar vergunning kwijtgeraakt. ViA een adBRT ~IORLD SERV1CE NU OOK IN HET nUITS.
vertentie in ulle lokale kranten is de apSinds kort zendt de werel~dienst ~an
paratuur van het station te koop aal1 :~ e
de BRT ook uit in de Duitse taal. De uitboden. Wel staat vermeld dat bij koop de
zendinr,en vinden plaats tussen 20.00 en
niéUwe eigenaar zelf een uitzendvergunning
20.15 uur ure via de 5895 en de 1512 kHz.
zal moeten aanvragen bij de overheid.
De engelse service van de RRT werelddienst
GROOT NIEUtv' COMH~RCIEEL PROJEKT IN IERLAND.
is uitgebreid van 45 tot 55 ~inuten en is
Eigenaars van enkele grote nachtclubs
op djverse tijden te horen: 0.30 uur op
uit
de Ierse hoofdstad Dublin financieren
5910 en 9925 kHz.; 08.00 uur via de 9880 en
een
nieuw Iers commercieel station, Q 102,
21810 kHz.; 13.00 uur op de 17610 kHz.;
dat
als
grote concurrent moet worden gezien
19.00 uur op de 5895 en 1512 kHz. en om
van
Radio
Nova en Sunshine Radio. Er is ruim
22.00 uur op 5895 en 1512 kHz. De uitzenanderhalf
miljoen
gulden in het staiion gedingen vinden dagelijks, uitgezonderd de
pompt door de financiers en met zal gaan
zondagèn, plaats.
werken met een eigen nieuwskamer, waarbij
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a ll ee n journalisten die lid z lJ n VnJl de
reeds een funktie die oorspronkel ijk aan
Na t i onal Union of Journ al ist s in di ens t z iJ n het NOS/BRT projekt ilRadio Delta" was
ge nomen. Naast veel informa ti e en muz i.ek
toegekend. Vanwege het kleinschaligere
zal bij he t l aa t s te vo6ral aa nd Acht G ~stced gebied van de grensstations doen zij dèt
\.vord e n aéln de traditionele Ier~~e Inn ZiE!k,
vermoedel ijk nog met .meer sukses.
i e t s \.,a araan Sunshi.ne f~ ad i o en ~O V ~l z ich to t
Men kan immers veè 1 concreter opa llernu toe niet hebben g c\vaa gd. Vee l aa ndnc ht
lei onderwe ·rpen ingaan die de grensbeza l ook besteed ,,,ord en a3n prij s vr él~~. c~ n en
woners wederkerig i ntereSSéren.
qui zzes voor de lüist e r aars. Zo i ~-; (~ r onde r-Grensstatións zijn voor België ook van
mee r · ee n ,.vckelijkse prijzenpot va n 1. 1002 ,economische betekenis. lnimerszij ontvanvoor ee n spel waarbij de gedraa id e comine r-gen ook vanui t Nederland geld . (volgens de
cié\ls een ~~ rote rol sp e1en.
·
Telegraaf zelfs veel) vaor ' gevoerde publiNEhiS i'JE\'.'S NEvJS SAî·!ENSTELL ING PAUL S. J[ANSEN
citeit. Mits Juridisch/admlnistratief al,les in orde ts bij de grensstations levért
dit weer de nodige inkomsten voor o.a. de
Belgische fiscus o~.
Het fenomeen grensstation k~n vo~r de
Néderlandse overheid aánletdihg zijn om
GRENSSTATIONS
haar visie t.á.V i vrije r~dio éens en vöor
Deze naam wordt aan Belgische vrije raaltijd positief te, wijzigen.
diostations gegeven die dusdanig gesituWaarom zou een in Italr~ en via Spanje
eerd iijn, da't ze ook in gedeelten van
en Frank r ijk naar België "overgewaaide"
Nederland goed te ontvangen zijn.
ohtwikkel ing immers bij de Nederlandse
Legio voorbe~lden vind je in ieder grensgrens moeten ophouden??
gebied. Of het nu Limburg, Brabant of
Hoe de toekomstige positie van de grensZeeland is. Deze grenszenders bestaan
stations zal zijn. valt uiteraard moeilijk
mede dankzIj het luisterpubliek (en adte voorspellen. Duidelijk is in ieder geverteerders) vanuit Nederland. Hierdoor
val dat ze in een bel~ngriJke behoefte
ontstaat een interessante situatie. namevoorlien~ Dit gezien hun populariteit.
lijk dat wat in · Ned~rland (nog niét) kan,
.
Jac lom.
wordt vanuit . Belgi~ vrij ,gemakkelijk be00
reikt~ Nu zijn er ook in België personen
· ~IElJWi Utr~EffilllE
en instanties die deze ontwikkeling met
argus-ogen vo 1gen . Dit vooral omdat deze
KABEL I N BELG I E IN DE TOEKOMST.
grensstations veelal profes~ioneler zijn
Vooral zij die er belang bij hebben
opgezet dan andere wat meer in het "binzorgen ervoor dat het al of niet invoernenland". van Belgi~ gelegen stations.
en van commerciële televisie in Vlaande~
De vraag is echter of deze ontwikkeren dagelijks in de belangstelling
ling vanuit Belgisch oogpunt louter negablijft en zodoende krijgt men dan ook
tief moet worden geïnterpreteerd. Dat dit
regelmatig ·inter.e ssante informatie ter
door de Nederlarids~overheld . gebeurtis
beschikking. In de krant 'Het Laatste
evident! Ik zie persoonl ijk -vanuit BelNieuws l kon men enige tijd geleden lezen
gi~ geredeneerd- ten aanzien van het
dat de Vlaamse minister van Cultuur,
fenomeen grensstations best een aantal
Poma, aan AVS Meetjeslandse Televisi~
pluspunten, zoals: • de kwalitatief betetoestemming gegeven had om nog dit jaar
re opzet van vele grensstations heeft
te starten met proefuitzendingen via de
haar weerslag op andere Belgische vrije
kabel, ondanks er nog .njets wettel ijk geradio~zenders. Ook zij passen anders ge.regeld is en meng~en vergunning heeft.
zegd hun kwaliteit aan. Een goed voorOok het gemee~tebest~ur van Eek lo en de
beeld wordt gevolgd door anderen.
kabelmaatschappij Tevee Oost hebbery het
• Via grensstations vindt er een soort
licht op groen gezet. Gaan we nu ook met
sociaal-culturele integratie plaats.
' regionale tedevi 's ie naar chaostoestanden
Zówel Belgen als Nederlanders werken
of niet? Een ander interessant gegeven
meestal gebroedelijk of gezusterlijk
i~, dat blijkt dat Nederland met zeer
samen om één doel te ber~iken: namelijk
veel interesse het gebeuren rondom het al
goede vrije radio!
dari niet invoeren varicommerciele teleDe grensstations bieden bovendien in
visie volgt. Zo was midden februari dhr .
vele gevallen informatie over allerlei
Smeekes, direkteur van d~ STER in Neder(al dan niet sociaal-culturele) aktivila~d, als spreke r aanwezig bij een bijte i ten i n het grensgeb i ed. Vi a hun pub 1 i eenkoms t te Antwerpen, georgan i seerd
citeit worden ook "psychische"- grenzen
door VEPEC (Vereniging voor Promotie en
tusse ~ Belgen en Nedetlanders verlaagd
Communicatie). Zijn uiteenzetting kreeg
of weggevaagd. Grensstations vervullen
de zeer sprekende titel: IEr komt rekla16

:.

me op radio en televisie, al leen de miaandacht besteed aan de mogel ijkheden
nisters weten het nog niet l •
tot ontvangst van korte golfstations.
Volgens Smeekes was het de derde keer
Vervolgens wordt haarfijn uit de doeken
dat hij hiervoor naar Vlaanderen over
gedaan hoe de diverse banden in het
dit onderwerp kwam spreken en dat het
spectrum van de radiogolven zijn ingedeze keer de goede keer mocht zijn. Zodeeld. Daarna een overzicht van alle
doende zou er dan eindel ijk reklame in
landen en het verschil in tijd met de
Belgie via de radio en televisie mogen
internationale algemene tijd (UTC) en
komen. Hij wist te vértellen dat vooral
daarna een groot,
de schrijvende pers schrik heeft voor
alfabetisch, landenhet invoeren van reklame op radio en tv.
overzicht waarin
Doch volgens de spreker heeft voor het
melding gemaakt
invoeren van reklame de schrijvende pers
wordt van de divergeen reden tot ongerustheid en moeten '
se kortegolrstations
zij de schade, die zij denken te leiden,
met hun frequenties,
màar eens bewijzen. Televisie is immers
de middengolfstatiobestemd voor themareklame en de schrijns en de eventuele
vende pers meer voor actuele reklame.
uitzendingen in de
Wel gaat hij er mee accoord dat er in
Duitse en/of Engelse
het begin een hulpfonds wordt opgericht.
taa 'l . Vervolgens
worden nog diverse
Etherreklame is daarom niet meer weg te
bijzonderheden op~
denken, al was het dan maar om de inkom7
gesomd,
waaronder
sten, gelden die in Belgie beschikbaar
uitvoerige
adressen. Vanaf pagina 250 is
zijn, in Belgiä te ho~den en ze niet te
er daarna ruimte voor ondermeer een frelaten afvloeien naar het buitenland,
quentiel ijst voor midden- en kortegolf
b.v. Radio en Televisie in Luxemburg.
Smeekesnoemde de Belgen heel lieve men- , zenders.
Zelfs de doot Laser en Caroline gebruiksen die mee zitten te hengelen rondom
te golftengten staan vermeld. Het boek
de Europese reklamevijver. Maar ze zijn
is, töt de maand november j.l., zeer
zo bekommerd om de anderen dat ze gegoed bijgewérkt. Ik miste maar een stawoon weigeren om mee té vissen en de
tion op de lijst van middengölffrequenbuit volledig aan , anderen overlaten.
ties en wel die Van het Vredesschip~
Wat de toekomst betreft ziet Smeekes
Het
boek eindigt met een hoofdstuk aandeze tooskleuri~ in voorwat de nationagaandé
goede kortegolfontvangers, de
le openbare zenders betreft. Zolang de~
lijst
met
internatjonale landenafkotze ongeveér 60% vàn de kijkers aan zich
tingen
en
een
overzicht van de gebruikte
kunnen binden( dtt geldt zowel voor de
afkortingen
in
het boek.Sender & FrequenBRT als de Hilversumse omroepen), hoeft
zen
1985
is
leverbaar
bij Siebel Verlag,
men niet pessimistisch te zijn. Met
Neustrasse
2
D
5307
Wachtberg-Pech,
doorlópend interessante, aantrekkelijke
West Deutschland en is zeer goedkoop,
prograrrma I s kan men het hoofd b i eden aan
DM 36,80. Ingeslotén in het boek is tehet internationale. platvloerse TV ge"
vens een antwoordkaart. Na insturing
weId, dat op komst is. Hierbij doelde
van deze krijgt de lezer in het daarop
hij op SkyChannel, die, volgens de ver, volgende kwartaal etc. 3 aanvullingen
wachting van Smeekes, nog dit jaar op
op het boek gratis toegestuurd. In teder
de Be 1g i sche bu j s te zien , za 1 zij n .
geval voor iedere hobbyist de moeite
Zouden de Belgische minIsters het echt
waard.
Hans Knot.
nog niet weten? Patriek Beckaert.

B[Je~besprel-'.'ng
SENDER& FREQUENZEN 185 UITSTEKEND BOEK.
Wolf Siebel en Klaus Bergmann heb7
ben onlangs de 2e editie (aangepaste versie) van bovengenoemd boek laten versch ij nen v i a Si ebe 1 Ve r 1ag. In dit; 384
pagina's dikke boek, staan ~en groot
aantal interessante hoofdstukken die
zowel voor de beginnende als de al jaren aktieve DX'er van belang zijn. In de
eerste hoofdstukken wordt uitgebreid

\.!ANPERS OPGE~TAPT ,_ B I J
MET 'TOOG OP MORGEN.
teur bi ,i
het NOS
programma Met 't
oog op morgen, heeft
overplaatsing gekregen binnen de NOS.
Aanleiding was een reeks
problemen binnen de redaktie van het Hl avondprogramma. Wanders
werkt nu mee aan het nieuwe programma
17

"Aan de rand van het recht" dat aandacht
besteed aan de rechtspraak in Nederland.
STRENGERE KONTROLE KABELNETTEN
Het gebruik van kabelnetten door de
gemeentebesturen wordt strenger gecontroleerd. In enkele gemeenten heeft de po1 itie, in opdratht van het ministerie van
WVC, al proces verbaal opgemaakt tegen de
gemeentebesturen. Zij zouden de telefoon
en telegraafwet hebben overtreden. Het
gaat in alle gevallen om uitzendingen
waartoe geen toestemming is gegeven~ Gemeenten mogen de kabelnetten wel gebruiken voor onverkorte vèrslagen van de gemeenteraad, maar een aantal gemeenten
heeft ook andere programma's uitgezonden.
Zo is in Amersfoort op alle netten een
proefuitzending aangekondigd. De kabelexp 10 i tan t heeft daà rvoor de lopende
prog ramma' sonde rbroken. In Geme r t i s
een zes uur durende samenvatting van
het Carnevalsfeest gebracht. Daarvoor
werd Belgi~ Frans 2 van de kabel gehaald.
In Nederlek werd zelfs zonder toestemming een kabelkrant gemaakt.
ISLAMITISCHE OMROEP VOOR NEDERLAND
Als het aan de omroepraad ligt komt
er binnenkort een islamitische omroep.
De raad adviseerde onlangs min. Brinkman om de zendtijd aanvraag van de
Stichting Turks Islamitische Culturele
Federatie (STIFC) in Rotterdam te honoreren. Een aantal organisaties voor
buitenlanders zijn niet bl ij met ditad- .
vies. De representativiteit van de
sti~hting wordt betwijfeld en men vreest
voor banden met extreem rechtse groeperingen.
IKONSERIE VERKOCHT AAN ENGELA~D.
Het Tweede Britse commertiele t.v~
net Channel 4 heeft de Nederlandse jeugdserie Sanne aangekocht. De negendel ige
serie dra~it om een aktievoerende dochter
van een gematigd-links kamerlid dat haar
partijgenoot, de minister van defensie,
bijstaat in de voorbereidingen van een
1 ive de ba t ove r dep 1a a t sin g va n kr u i sraketten, via de televisie.
GEVECHT TEGEN WE~KENDWERK
De NOS za 1 naa r ,'de rechter gaan om
een verbod van de ondernemingsraad op
een nieuwe re,ge I ing voor weeke indwerk
aan te vechten. Met de vakbond en de
ondernemingsraad was in het verleden afgesproken dat er op feestdagen en gedurende de weekeinden alleen zou worden
gewerkt voor rechtstreekse programma's
en voor opnamen ~an evenementen die op
die dagen gebeuren. Halverwege vorige
zomer werd steeds vaker van die rege1 ing afgeweken. Er werden opnamen gemaakt die, volgens deonderne~ingsraad,
ook doórde week gemaakt konden w,orden.,
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De bedrijfsleiding zei daarop dat de
CAO niet werd overtreden en dat de
raad geen bevoegdheden had. De raad
heeit daarop de nieuwe regel ing verboden omdat hij niet is geraadpleegd,
terwijl in de wet op de ondernemingsraden staat dat hij daarvoor toestemmihg moet geven. Evenmin is met de vakbonden overleg gepleegd.
NOG GEEN EIGEN FREQUENTIE KABELRADIO
De kabelradiostations in MOnchen
hoeven voorlop1g nog niet te rekenen op
een 'eigen' frequentie in de FM band,
waarop men ongestoord kan werken. De toewijzing zal zeker niet voor august~s gaan
plaatsvinden. Dit komt ondermeer dat er
nogal sterke zenders gepland zijn en de
autoriteiten eerst kont~kt willen opnemen
met autoriteiten in het buitenland 1nzake
het gebruik van bepaalde frequenties.
Dit inzake eventuele interferentiemogelijkheden. 1n dé staat Baden WUrtenberg
zijn b.v. 75 lokale FM stations gepland,
waardoor er nogal wat problemen kunnen
ontstaan.
Ingo Paternoster
TWEE PRIJZEN ACHTER HET ~IEUWS
Achter het nieuws, de actuarubriek
'van de VARA, is op het jaarlijkse t.v.festival in Monte Carlo twee keer bekroond. Het portret van de Vietnamese
Kim Phuc t dat in 1983 door Manus van der
Kamp werd gémaakt, won in de categorie
actual iteiten de eerste prljs. ' Er waren
in totaal 64 inzendingen. Bovendien kreeg
de film een eervolle vermelding van de
UNDA, de internationale kathol ieke
radio en t.v. organisatie. De documéntaire werd in december 1983 uitgetonden door
de VARA.
NIEUWE DIREKTEUR IKON
Dr. R. Haan volgt bij de IKON per 1
juni a.s. dr~. Greven op als direkte~r
Algemene Zaken. Haan is onderme~r werkzaam geweest bij het IKV en heeft als
hoogleraar gefunktioneerd aan een universiteit in Buenos Aires.
VVD Wil SPONSERING OMROEPPROGRAMMAIs.
De VVD vindt dat sponsoren van programmals v06r ' de Nederlandse omroepen
moet worden toegestaan. Dit moet gelden
, voor abonnee-tv, lokale- en regionale
radio en televisie. Dit maakte VVD-mediaspecialist Wim Keja op ' 4 maart j.l in It
AVRO-programma van Karel v/dGraafbekend.
Voor sponsoring zouden programmals in aanmerking moeten komen op het gebied van
kunst, cultuur, wetenschap, amusement en
sport. Deze voorstellen staan in een nota
over sponsoririg van Nederlandse radioen tv-programmals van de VVD tweede kamer
fraktie. Volgens de politieke partij
bl ijkt dat er grote onduidel ijkheid bestaat over wat wel en niet mag en dat

zelfs de verantwoordelijke ambtenaren van
WC daarvan n i et op de hoogte zij n. Keja
heeft de nota samen met zijn kollega Hermans samengesteld. ~iJ vindt dat de wet
moet worden aangepast. Dit wegens de toekomstige ontwikkelingen binnen de nütionale en internationale media. De naam van
een bedrijf dat sponsort moet in beeld
worden gebracht bij het aanbieden van
prijzen, aldus de VVD. Wel zou er, net zoals bij sportsponsoring, een richtl ijn
moeten komen om de grootte en de tijdsduur van het in beeld brengen van d~ naam
van het bedrijf vast te stellen. Van de
financiële opbrengst zou: 75% naar de omroep en 25% naar de algemene omroeppot
moeten gaan, aldus de VVD.
"GEZOND WEER OP" MAG WEER VERKOCHT WORDEN.
Het boek van Sonja Barend en Ellen
Blazer "Gezond weer Op" mag weer worden
verkocht. Het gerechtshof in Amsterdam
heeft in Hoger beroep het vonnis van de
Amsterdamse rechtbank vernietigd. De
Amsterdamse rechtbankpresident Mr. Asscher
bepaalde in december vorig jaér dat het
boek uit de handel moest worden genomen,
omdat Fred van Zijl (de man die over Aids
sprak in Sonja's programma) het niet eens
was met de tekst in het boek.
De eerste druk van 10~OOO exemplaren was
toen al grotendeels uitverkocht. Uitgeverij de Haan weet ' nog niet of ze een tweede druk van het bo~k zullen laten drukken.
ANDRE VAN PUIN IN . DE PRIJZEN.
De postgiro reklames met André van
Duin zijn onderscheiden met de "Gouden
Kubus" een publ ieksprijs die de STER
Jaarl ijks beschikbaar stelt.

bridge in Auckland, een brug die het uitvaren van de Tiri kon beleten. Inmiddels
had zich een menigte van 10.000 mensen
verzameld op de werf allen met één yel:
'FREE HAURAKI I. Gapes besloot het erop
te wagen: uitvaren was zijn devies.
Er ontstond een status quo, iedereen
wachtte af { .de pol itie en Scott hadden de
Tiri verlate~. Het geluid van de Tiri-generatoren kreeg plots gezelschap van de
Tiri-motor- Deze was gestart door Doc Ol
Callahan. In het 1 icht van ·pól itieautols
werd plotsel ing duidel ijk dat de trossen
los gingen en de Tiri losmaakte van de
kade, waarop de pol itie wederom aan "
boord sprong, dit onder leiding van inspecteur Thompson.
TERUGKEREN OF NIET?
Andermaal tegenslag.De waterstand was
te laag om de Tiri op snelheid te krijgen
en het geweld van de Tirimotor deed het
havenzand opspatten. "Inmiddels trachtte
Thompson OICallahan te overreeden terug
" te keren naar de kade, mede gebruikmakend
van zijn inspecteurstitel. O'Calahan, die
veel te druk was met het manouvreren van
de Tiri lapte de sommering van Thompson
aan zijn laars, waarop de onfortuinl ijke
inspecteur de brug verliet en andere bemanningsleden trachtte te overreeden tot
terugkeer. Intussen kwam er enig schot in
de Haurakischuit en men stoomde op richting brug, waaronder inmiddels Haurakifans
hadden plaatsgenomen om het neerlaten van
de brug te voorkomen. De Tiri kwam met
enige centimeters ruimte over door de
brug en met een snelheid van twee knopen
was men op weg richting buitengaats, echter vergezeld door de Deodar.
THOMPSON ZET DOOR
Ondertussen stond Thompson te rammen
op de d~ur van de Tiribrug en eiste hij
van Q ICallahan dat de Tiri zou stoppen,
ONBEVREDIGEND- ANTWOORD
REGERING
_ .
hetgeen resulteerde in een lijzig l neen.
De gezichten van de Haurakimensen
Dit resulteerde in het uitvallen van· de
stonden op onweer, die 23 oktober 1966.
motor. De snelheid viel terug naar nul
Scott had éen voor Hauraki onbevredig~nd
knopen ·en de Deodar maakte vast aan de Tiri
antwoord gekregen van de overheid en
inpassing was voor Haurèki voor alsnog
en een half · uur later zaten Gapes en zijn
niet mogelijk. De schroef was inmiddels
vrijbuiters ontdaan van briTlen, bretels,
wel aangebracht!
veters en andere atributen in een klein
RISICOIS BIJ UITVAREN
kamertje in het pol itiebureau van AuckUitvaren! zei Hauraki. D~t zal beteke- land. Hier luidde de aanklacht:openl ijk
nen dat er Haurakimensen gearresteerd
verzet tegen bevelen van rechtsdienaren.
zullen worden, aldus Scott- die zich wel
Diezelfde na~ht om 3.30 uur werd de gehele Haurakiploegvrijgelaten en men kreeg
realiseerde dat deze padstell ing tot gezelfs toestemming om verdere werkzaamheweld zou gaan leiden. Scott, met al zijn
den uit te voeren, immers het schip was
bevoegdheden, erkende dat hij .eigenl ijk
afgemeerd in de marinehaven en mede bede bevoegdheid had om het schip te laten
mand door politiemensen. Nog een verrasgaan, mits hij beschikking kreeg ove~ besende ontsnappingspoging zat er de~halve
paalde documenten van de scheepvaart In- .
niet
in.
spectie. Helaas, Albert Wall was onbeTWI
STEN
schikbaar en de enige toezegging die Scott
Door al deze New Zealandse IHoekse en
kon doen was het openlaten van de Dow-

~IO~U
_ .

~
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Kabeljauwse' twisten was Hauraki het
nieuws van de dag op radio en televisie,
zodat er ook bij de bevolking een grote
sympathie groeide voor deze David, die
het opnam tegen zijn eigen Gol iath, immers de New Zealanders zijn voor het
grootste deel imigranten en zijn hun eigen gevecht voor 1 ijfsbehoud en goed levensonderhoud in het verleden niet vergeten. Geld, in de vorm van donaties,
stroomde binnen, petities werden aan Scott
overhandigd en handige vrijwilligers waren bereid mee ~e helpen in de afbouw van
de Tiri, waar nog vele gebreken hersteld
dienden te worden.
VRIJGAVE
Op 25 oktober werd de Tiri wederom
vrijgegeven, compleet met zender. Deze was
niet in beslag genomen om nog meer rumour
rond Hauraki te voorkomen. De sleepboot,
die de Tiri overbracht naar de Freyberg ' . .
Wharf heette zeer toepasselijk W J Scott.
Op 28 oktober werd in de plaatse1 ijke
schouwburg een meeting georganiseerd voor
de Haurakifans. Hier beantwoordden Gapes '
' en zijn vrijbuiters vragen, terwijl aan
het einde van de avond een ingezameld bedrag van $ 500 aan Gapes werd ' overhandigd.
RECHTZITTING
-O-p2 nóvembe r 1966 1u i dde de aanklacht tegen John Gapes dat hij een poging
had ondernomen een schip naar zee te
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De

liri 1 in de haven, wachtend

brengen, dat niet door de scheepvaartinspectie was vrijgegeven. Onschuldig pleitte Gapes. De zaak spitste zich toe op vele bekende punten zoals: is het schip een
praam, wat is het doel van het uitvaren
en zou, indien het niet om een radioboot
ging de zaak ook zo hoog zijn opgelopen?
Rechter Sinc1air kwam aan het einde van
de dag, na aanklagers en verdedigers gehoord te hebben, tot de verrassende uitspraak dat de Tiri zin schroef mocht be~
houden en toch geregistreerd zou worden
als praam, dit omdat zonder schroef de
Tiri overgeleverd zou zijn aan de zeer
woeil ige New Zea1andse wateren. Tevens
vond de rechter de akties tegen de Tiri
verwerpel ijk en werdén de Haurakianen
vrijgesproken en begaven zich in jubelstemming op weg naar de Tiri. De overwinning was compleet.
DE LAATSTE LOODJES
Praam of geen praam, sommige noodzake1 ijke voorzieningen gelden ook voor
een praam, zoals de juiste ver1 ichting
en de verwijdering van enkele verrotte
dekplaten zodat er nog meer oponthoud
was, maar tegel ijkertijd werd de studioruimte gevuld met dozen programmabanden
en werd er ook nog extra proviand aan
boord gebracht.
(wordt vervolgd) Paul Jan de Haan.

gingen

12 FEBRUARI: Maart je van Weegen vervangt
Karel vld Graaf in "Met' t oog op morgen"
Anders dan in de programma~
bladen staat aangekondigd,
~
brengt de EO vanavond een
~een Rondu i t-concert met de Amerikaanse gospelzangeres Twi la ,
Paris i .p.v. een concert met Garth Hewitt
+++ 13 FEBRUARI: Peter Ièekamp presenteert
1uziek terwijl U werkt en Tinekede Nooij
Kletskop omdat Hans en Annette met vakantie zijn. Reinier Groenendaal is het
idool in Muziekland-radio ++ Gonzo Radio
van 19 tot 20 uur bij de VPRO op H3 wordt
gepresenteerd door rons Dellen omdat Jan
Donkers ook deze week afwezig is ++
MusicBox is nu ook in Den
~~-------,
Haag te zien, waardoor
het programma nu in één
miljoen huiskamers te
zien is. Binnen een paar
maanden wordt de tweemiljoenste verwacht. Dan nemen ook de steden
Helsinki en Zürich MusicBox in hun pakket
op ++ De NOS zendt op Ned.2 in "Nederland
C" niet het geplande "Der Frei schütz"
(waarmee de gerestaureerde Semper Opera
in Dresden wordt ingewijd) uit, maar een
documentaire over een teruggevonden jeugdwerk van ' Mozart. De Oostduitse televisie
vrcieg te veel geld voor de uitzending ++
Om 20. 33 uu r bij de TROS op Ned. ,1 de
eerste aflevering van de nieuwe comedyserie "De kip en het Ei ll geschreven door
Peter Römer, geregisseerd door Andrew
Wilson en geproduceerd door John de Mol+++
14 FEBRUARI: Omdat Ad Roland er niet is,
presenteert Ferry Maat de
polderpopparadeen Wim van
Putten d~ Nederlandstal ige Top 10 bij de TROS op
H3 ++ In de Avondspits
maakt Olaf Klein bekend
wie op de nominatie staan
om een Edison te krijgen op
11 april tijdens een gala-uitzedingvan de
VARA. Kanshebbers zijn o.a. Robert Long,
Herman van Veen, YOUp van It Hek, The
Nits Klein Orkest en Anita Meyer ++ Gasten in RUR zijn Ramses Shaffy, Mary Dresselhuys en Pater Leopold Verhagen +++
15 FEBRUARI: Omdat Lex Harding met vakantie is, presenteert Jeroen van Inkel de
tipparade en Bart van Leeuwen de Top 40
++ Sensatie in "Curry en Van Inkel":
Omdat Adam in Londen was geweest vandaag,
werd hij met een hel ikopter opgehaald vanaf Schiphol om op tijd in de studio te

~

zijn. Jeroen van Inkel onderhoudt geregeld
, kontakt me t, Adam via een mobilofoon. Om
even voor ne~enen landt Adam op het kleine
grasveldje bij de studio .•... Leuk gedaan
jongens, veel luisteraars trapten er in
++ In Countdown Café weer
U'J7
" "~
"Back to the 60's".
"' ___ '
Alfred Lagarde en
1FJ"J~'J7
Kees Baars ontvangen
~Uf.U'"
o.a. Johnny Lion en de Jumping ~ Jewels,
Renê and hi s All igators, de Jets en Koos
Zwart van het legendarische blad Hitweek
++ Het NCRV jongèrenprogramma "Perplex"
van 16.45 tot 17.30 uur op Ned.1 werd gemaakt in samenwerking met leerlingen van
de Christelijke scholengemeenschap Anne
Maria van Schurman uit franeker +++
16 F~BRUARI: Ben Liebrand levert in de
vroege uren een In the Mix "Wondermix"
door maar 1 iefst fragmenten van 110 platen
te mixen ++ Tom Mulder is vandaag 38 jaar
geworden. Van harte ++ VARA's Sterrenshow
komt vanuit Meppel en bij Sonja vertelt
Manfred dè Graaf over zijn voorbereidingen
van de komende Elfstedentocht ++ TROS
Formule 1 in Con~ert van 23.45 tot 1.25
uur op Ned.2 met optredens van de Frank
Boeyen Groep, Kajagoogoo ,en Mink de Ville
+++ 17 FEBRUARI: In de Grote Verwarring
bij Veronica op Hl o.a. aandacht voor de
op 15 febr~ari gepubliceerde ontwerp
"Mediawet" van minister Brinkman +++
18 FEBRUARI:Frtts
Spits vlert Carnaval en TorntTon
doen de Avondspits
++ In Amsterdam is
Willy Alberti op
S8- Jarige leeftijd overleden. Zijn laatste
tv-optredeh waS IIln de hoofdrol" op 5 januari ++ In de hoofdrol vanavond Linda
van Dyck. Het is trotiwens voor het eerst
dan het programma ' 1 ive wordt uitgezonden
++In verband met te~hnische problemen is
Ned.lom 18.30 uur enkele minuten uit de
lucht ++ In Amsterdam slaat de RCD weer
toe. De z~nders Caravan, Disco Action en
Srenang ' wordt het zwijgen opgelegd +++
19 FEBRUARI: Peter Holland en Henk Westbroek zijn geveld door d~ griep. Jeroen
Scer presenteert "In afwachting van ... "
en Jan Douwe Kroeske maakt z1jn debuut
als presentator in "De P~pkrant". Hij is
de broer van Sieb Kroeske en producer bij
de VARA. Peter Holland wordt tussen 14 en
16 uur vervangen door F~lix Meurders en
Joost Prinsen valt voor Peter in tijdens
"Dubbe 1'1 j sj es" ++ De so 10 LP van Mi ck ,

LO'
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Jagger "She's the Boss'" gaat deze week in Things ++ In Amsterdam worden de zenders
première in de Avondspits ++ Een Goede
Antigoon en Kan Kan Trie opgepakt +++
Klassieke morgen bij de TROS op H4 met
23
,FEBRUAR I: komt
,V
, ARA I s
~
~. -' ~ ,
'
Theo Olof ++ Zoals je· op de tekening kan
Sterrenshow
zien is SkyTrax Veejay Peter
vanuit Winters'"
,
Pbwe11 ee~ weekje ski~n. Tony
wijk ++ Manfred
•
Blackburn presenteert daarom
de Graaf is weer
"
van 17.45 tot 18.30 uur op Sky
de nieuwe Engelse hitparade ~:r~~~~ ~~j o!o~~a HUMANITAS VARAI ,
+++ 2a FEBRUARI: André
vertellen hoe zijn , Elfstedentocht is
van Duin en Peter van
verlopen ++ Om 13.30 uur geen Dikvoo~me
am zijn vandaag jarig. kaatshow omdat André van Duin even vakanVan harte heren ++
tie h~eft genomen +++
Nederland is in de
24 FEBRUARI: Het ORK-codespel bij de
roes gekomen van de kRO op Hl van 13 tot 15 uur wordt ge·
E1fstedentoeht die
speeld in de Agnletenkapel in GOUda ++
morgen wordt gehouin Confrontatie bij de Veronica op H2
den. Bij Veronica
praat Ilona Hofstra met MarjanBerk +++
A:::"':':~~~op Hl verzorgt
25 FEBRUARI: Op BBC Radto One praat
~--~Harry Jansen de he- Simon Bates de komende drie da~en tUssen
~~~~~~~____.,~, le dag reportages
12 en 12.30 uur met Mick Jagger over tijn
vanuit Friesland en Reinier Paping is het
karrière ++ Frits Spits geveld door ' de
idool in Muziekland-radio dat wordt gegri~p. Tom Blomberg en Ton van Draanen
presenteerd door Wi11 Luikinga omdat
doen daarom de Avondspits ++ Sky Channel
Chie1 van Praag in Dokkum bezig is met de
is be~6nnen met TeJetek~t uitzendingen
opnamen van Muz -i ekland-tv vopr morgentijdens de ure~ dan het station g~en proavond ++ Peter Teekamp vervangt Bart van
gram~als uitzendt. Je ziet dan O.a. proLeeuwen, die met vakantie is, in Ook
grammaoverzichten, een sterrenkalender,
Goeiemorgen ++ Om 23 ~ur begint de NOS or het weerbericht enz. ++ Om 20 uur wordt
Hl met het speciale Elfsteden"':programma
het NOS Journaal voor het eerst uitgezon~
dat tot morgenmiddag 17 uur zal duren.
d en van u i t de h i e uwe s tud io . Tot gis te reh
Presentatoren iijn Koos Postema, Fel ix
wa~ er voor h~t Journaal een hoekje in
Meurders, J~n Lenferink, Ria Bremer,
een van de grot~ studiois ingeruimd.
El1es Berg~ren Govert van arakel +++
Hoofdredakteur Ed van Wèsterloo vond dit
21 FEBRUARI: Op Ne~.2 begint de NOS om
meteen een goede aanleiding met eén tets
5 ~ur rrietde marathon-uitzending van de
gewijzigde opze~ te komen. Niet alleen
dertiende Elfstederitocht. Centrale p~e
éen andere tune en een nieuw logo~ pl~s
sentatoren zijn Koos Postema en Joop van
een nieuw decor, maar ook twee ~ieuwsle
Zijl. Verslaggevers langs de route zijn
zers, bij voorkeur een man en een vrouw.
Arie Kleywegt. Fred Racké, Joop Daa1meij- voor de present~tie van hei 8 uur Jour~
er; Mart Smeets, Évert ten Napel, Jan
naal. De afgelopen maa~den zijn hiervoor
dejourna1 istes Elleke van Doorn en HenSteke1enburg, Heinze Bakker, Wi 1Jem Bemn ie Stoel aanget rokken .' Dat,het wennen
boom~ Jos Kuier, Willebrord Frequin en
isin de ~reuwe studio blijkt wel tijdens
Harry Vriend. De eindredaktie isin hanhet half 11 Journaal dat gepaard gaat met
den van Theo Re i tsma en Eddy Poe 'lman.
enkele flinke missers +++
Eindregie Martijn Lindenberg. De NOS is
26 FEBRUAR I: Hugo van Ge 1de'ren is 43 j aa r
uiigerukt met 325 man en 41 camera's.De
geworden. Van ha rte++ Het VARA-H3- team
PTT heeft in totaal 22 straalzendtorens
iS ,weer kompleet. Peter Holland en Henk
opgesteld. Na 6 uur 46 minuten en 47 seWestbroek zijn weer van hun ziekb~d op~
condengaat Evertvan Bentum ars eerste
over de streep ++ Erik de ' ZWart is enkele gestaan. ++ Frits Spits 1 igt er nog in.
, Dus ook vanavond Tom & ' 'on in de Avond";
weken naar de wintersport. Ferry Maat
spits ++ ,Bij de KRO opNed~l de komende
presenteert de totale 4 uûr van de TROS
weken iedere dinsdag om 20.30 UUr de
Top 50show+++ '
22 FEBRUARI: Jeroen van Inke1 presenteert IIp 1aybackshow" me t Henny Hu i sman +++
27 FEBRUARI: Anne van Egmond is 3a ' jaar
de Tipparade en Lex Harding deel 2 van
en HenkWestbroek 33 jaar geworden van' Curry en Van I nke 1 ++ ,Coun tdown Café '
daag. Van harte ++ Omdat Bart van Leeuwen
gaat vo'or het laatst deze maand "Back to
ziek is, presenteert Peter Teekamp "Ook
the 60 1 s ll • Alfred en Annette praten o.a.
Goeiemorgen l l • Muziekland-radlo staat in
met Bert Bossink, Peter van qongen,
het teken van de 15-de verjaardag van
Wi ,11 em van Kooten, Henk Ter1 i ngen en
Danny
de Munk. Fans zijn naar de studio
Herman Stok. Muzikale gasten zijn leden
gekomen
om Danny te fel iciteren. De k1eivan de groep HET uit 1965 en The Pretty

I

~
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In "Krachtvoer" de Elvis Costello Top 10
ne rakker werd op 19 februari 15 Jaar
samengesteld
door de luisteraars++ Veren mag nu tonder toestemming van de arand~rtngen
va~af
vandaag in de programbeldsinspektte optreden ++ Peter Holland
mering van Hilversum 5. IKON, Humanistipresenteert vanavond de Avondspits ++
sch Verbond enz. zijn weer terug op H2
John Peel komt bij de VPRO van 20 tot 21
en .dé omroepen vullen de opengev q l1en
~ur weer e~ns 1 tVé vènuit Hilversum ++
Herman Stok is gast in IiOe Duvel is oud" . tijd op HS met pto~~ammals. Van 18.10
tot 19 uur,.' i.s Oe Grote Verwarring van Vebij de TROS vanmfddag. We zien O.a. ' een
ronica daarom nu op H5 te horen ++ In CRM
unieke opnáme vàn tljn programma "Top of
(dat bleef op H2) praat Jan de Hoop met
Flop" uit het · begin van de jaren zestig
lex
Hèrding, Dlck Maas, Cesar ZuiderwiJk
+++ 28 FËBRUAln: AdJe
en
Harry
de Winter over videoclips en de
Roland presenteert de
~
bijverschijnselen
++ Sky Channel is nu
vermoutshow en Wim van Putten Vijftig
ook
In
Z~ahstad
te
zÎen ++ Doordat de
p of , In klap voor je kop bij de TROS op
videoband met de
. ++ De Nederlandstal ige iop 10 , Mét AdJe
opnamen
van de Eurot vanuit Bréezand ++ Frtts Spits is
Top
50
van
afgelopen
rsteld en weer als v~nouds te horen in
~===:ïl
dinsdag
in Carjn Avondspits ++ Gasten tn RUR~IJn .
touche
in
Utrecht
ter KnegtJéhS, Danny de ~unk en Patty
door
een
koerier
ard v de Banànasplitshow. Spreekstalverkeèrdwas bemeest~r is Mariëtte arugzorgd bij het kangeman, omroepster van de
toor van Sky ChanKRO en bekend van Ted+++
nel,
waS
het
dus niet moge1 MAART: BBC deejay
liJk
om
hét
programma
om
17.30 uur uit te i
Mike Read is 33 jaar gezenden.
Toevallig
moest
iemand
van Sky
worden. Van harte ++
rond
20
uur
even
in
een
kantoor
ernaast
De hele maand maart zulmoe~t
zIJn
en
z~g
daar
de
band
liggen.
len er tn de Avondspits
Om 22.30 uuf· konden we dus alsnog kijken
leen maar Poplymericks op platen van
naar de Eurochart Top 50 van deze week ++
r 1975 worden behandeld ++ De eerste
Ih het maart-/ill "..
. . ~
.
,
roefuittending Vèn het Europese satelriurt1n1e r van
ietprogramma O~y~pus gaat vandaag de
. .
ucht in. Dit gebeurt ter gelegenheId van . Muziek Expres .
de
uItslag
van
de
"popPoll"
1984. Wij beondertekening van het co~tract t~ssen
e NOS en de PTT over de huur van een ka- perken ons tot het radio en tv·gedèélte:
R.ad t oprogramma: 1 (2·) Top 40 21; 2%. 2 (1)
aal op de ECS-satell tet. Het eerste
Avondspits 20,2% 3(5) Top 50 15,9% 4(-)
rogramma (een veertIg minuten durende
amenva t t j ng van de Elf s tedehtocht) i sin · Curry&Van Inkel 9;1% 5(-) WeeshuIs van de
~its .6,7%. Tv-programma: 1(1) Countdown
derland te zien op de kabelnetten van
28%2(3) Zeg Ins AA 23 •.1% 3(~) Formule l '
Amsterdam en Den Haag ++ Verrassend ~aar
waar: BZN treedt op in Countdown Café +++ 15,9% 4(2) TopPop 12;5% 5(4) Plsa 2,8%.
. TV"'persoonl iJkheid: 1 (1) Erikde Zwart
2 MAARt: Peter RIJsenbrij vervangt jaap
22,7% 2(~) Adam tutry 16,9% 3(-) Carry
de Groot van ~O tot 12 biJ de NCRV op H3
Tefsen
7,7% 4(-) Henny Huisman 6~7%
++ In de daarna uitgezonden LosVast spe5(-)
Ted
de Braak 5,7% 6(5) Hans van der
cial opnamen van o.a. Jerry L.ee Lewis,
Togt
4;3%
7(-) Ivo Niehe 3,3%.
MaiTai en de Frank Boeyen Groep ++ Bij
DlscJockey~1
(2) Ertk de Zwart 45,4%
de VARA op Ned. 1 de 1aat s te !lZeg Ins AAA" ,
2(1)
Ffits·
SpIts
15;4% 3(-) Adam Curry
van dit seizoen en de Ste~ré~showko~t
14,4%
4(~)
·
tom
Mulder
4,3% 5(4) Lex Harvanuit de tent die in Deventer staat ++
ding
3,8%
6(S)
Ad
Vtsser
13,4% • .
"In de Hoofdro1" bij de .AVRO op Ned.2 is
BUitENLAND:
Radioprogramma:
1 (3) Europaeen thutswedstriJd van Pim Jacobs ++ Nu
rade
13,%
2(")
Rad
·
i
Q
Carol
ine
8,2% 3(l)
paS hoorden wij dat Chiel van Praag enkele weken geleden IS morgens iussen 7 en
BBC 7,7% 4(4) Luxemburg 6,2% 5(2) aRT Top
7. 45 uur, na zijn .norma1e nachtuitzending 30 5;3%~ TV-programma: 1 (-) MusicBox 14,9
bij Veronic~ op Hl, Henk Mouwe vervi~g bij 2(-) Fórme1 Eins 14,5% 3(2) A-team 9,1%
de NCRV op H3, omdat d~ze zich had ver~
4(-) Sky~~i Musicshow 6,7% 5(-) Knlghtr ide r 4., S% 6 (-) Benny H i 11 4, 1% 7 ('-) Top
slapen +++ .
3 MAART: Peter van Bruggen 1 igt mèt .g riep of th~ Pop~ 4,0%. TV-persoonlijkheid:
1(-) Bart Peeters 9,6% 2(-) Behny HIlI
in bed en Peter van Dam staat op de lange
4,1%
3 (-) Pat $ha rp 4 (... ) B. A3, 6% 5 (-)
latten. Hubert van Hoof presenteert daarMurdock
3,5% 6(-) Michael Knight 3.3%
om tussen 11 en 12 . uur een uurtje met
7(-)
Face
2,9% 8(1) Magnum 2,1% +++
oude speciale Aanbiedingen van de KRO en
4
MAA~T:
·Rob
Out is 45 Jaar en Keith
tussen 15 en 17 uur de "Wereldparad4!" ++

TROS*
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Skues 46 jaar geworden. Ook KROls Hubert
van Hoof viert zijn verjaardag. Van harte
++ Sand~a Reemer presenteert de eersie
twee uren van Nachtwacht i.p.v. vakantieganger Tom Mulder ++ Henk van Stipriaan is
vanaf vandaag iedere maandagmorgen van 7
tot 9 uur bij de TROS op Hl te horen met
HEen goede morgen met Van Stipriaan" ++
Simon Bates is een weekje naar New Vork.
Andy Peebles neemt z~jn programma op Radio One over +++
.
5 MAART:' KRO.- direkteur Ad Langebent is
jarig. Van harte ++ De programmering van
v~n de VARA opH3 is een beetje omgegooid
"Doorloper" is nu van 9 tot 10 u.ur · tè
horen met Peter Holland als presentator
en van · 10 tot 12 uur het nieuwe programma
"Twee mete'r de 1ucht i n" gepresenteerd
door de 2 meter 1ange Jan Douwe Kro·e ske
++ Omdat Jeroen Soer Ertk de Zwart in
Mayrhofen is gaan opzoeken, presenteert
Henk Westbroek de V~rrukk~liJke 15 ++
Radio Octaaf in Amsterdam wordt gepakt
door RCD en politie ++ Met ingang van
vandaag is het programma "Hi lversum 3 bestond n.og nf et" van Meta de Vr i es en Cees
van Zijtveld op Hllv~~sum 5 té horen v~n
.17.30 tot 19 uur. Meta eh Cees zien hun
'verhuizing' naar H5als. een uitdaging_
"Wij gaan er wat van maken. Wij zullen
proberen dit nu nog kleine station met
ons programma op poten te zetten", aldus
Meta. ++ "Klantenservice" bij de TROS op
ti2 vanat 19 uur z'al de komende tijd worden gepresenteerd door Henk van Stlpriaan
en Eva .Smit. Henk neèmt de presentàtie
over ' yan Fe 1 i·x Hu i z inga +++ .
6 MAART: Bram van Spl unteren · (ex-KRO ,VARA
en nu VPRO-producer) is jarig. Van harte '
++ De he~r $mulders van de Stichtin~ Pausb~zoe~ N~derland is gast in ~letskop en
Paul ·van Vliet ,is het idool in Nederland
Muziekl~nd-radio bij Ve~onica op Hl ++
Door een storing is STAD Radio Amsterdam .
a 11 een m~ar v i a het k?be 1net en 'n'i et op
de "vrije" FM te ontvangen om .17 uur ++
"Helpers ' Weg" is ' een nieuw TROS programma
op Hilversum 5 van i7.30tot 19 . u~r dat
wordt gepresenteerd door Felix Huizinga
++Bert VoorthUijsenschrijft in De Tele~
graaf dat de Nederlands~ justitie Monique,
Laser en Carol ine voorlopi~ ongemoeid
laat. Het was minister Brinkman die na
een be~oek aan Londen had · aangedrongen om
maétregelen te nemen tegen de zeezender~.
Justitie zegt dat het vrijwel onmogelijk
is om op te treden., "De zeezenders 1igge n
buiten de territoriale wateren en .dat .
beperkt onze mi~delen o~ in aktie te komen", aldus de Amsterdamse officier van
jus i t i tie mr. H. P Woo r d rik +++
7 MAART: Om 12 uur heeft Radio One de
wereldpremi~re van de Amerikaanse Band ·
24

Aid-single. Jonothan King had hiervoor
gezorgd en Andy Peebles praa~ met Simon
Sates (nog steeds in New Vork) over deze
wereldprimeur ++ NOS Journaal IS man in
Den Haag, Gerard vld Wulp verschIjnt met
. contactlenzén in beeld ++ , Veronica's
Schoolplein werd opgenömen in de Haven en
Vervoerschool Prof.
Rutten ' in Rotterdam.
Muz; ka 1e ga 5 t i $ Pa ul
. !.
Young en zijn band++
Om 21 15 uur de laatste~""'''''''''''---'''''''''''''·
"Op jacht naar de schat"
Van dit seizoen. Leo vld Goot
spoort de schatteh op In de beurt van
'Den Haag en Scheveningen +++
8 MAART: Francis Bouwman. vérantwoordeltjk voor de samenstelling Van de Top 40,
is jarig. Van harte +.+ In i'Jaargènoten lÏ
van Frits Spits o.a. de plaàt "Joost mag
't weten 1i en een fragment van zt jn laat""
s te prog ramma op 26 me i 1978 ++ Je roen
vanlnkel loopt met het schaa~röod op
zijn kaken doo~ het NbS~complex v~ndaag
omdat zijn gulp stuk is. "Gelukktg werk
ik nu voor de radio en niet voor ~~ t~l,
zegt hij in Curry en Van Inkel++++To~ de
volgende keer++++Gulp+++Ton van Dráanen++
ó

fr€€WCM:
l€d€nS€rvic€
In onze aanbieding deze keer
melding
d~

dat jingletape 13 gereed is met andermaal
weer veel uniek matériaal uit hed~n en
verleden. Prijs op band f25.*- op cassette f35~··ln onze serie Zeezenderhistorie
is het tijd voor deel 6 en dezelfde prij2en gelden voor dit deel als voor Jingle
tape ~ 3.
.
. De .vaste aanbiedingeh bestaa~ deze . keer
uit de volgende drie ' banden:
1-401 Is ' puur Am~ri ka met ondermeer
KKRC Suefalls, K~YY L6s Angeles, ROCK 95
George City en KLOK Ford Tower. De opnamen dateren ~i~ 1980.
2-618 Betreft Radio Caral i'ne South met
Mike Ahear'ri, Rosko, R05S Brown, Däve Lee
Travis, Robbie Dál~ en Riek D~ne. De opna~endatereh uit 1966 en 1967.
3~614 Eindelijk weer un.iek oud materi.aal '
van . Veron .jca en wel Joost mag .nieteten
en Joostls Engelse top 20 uit 1964 en ·
de Top 100 a 11 ~ r tij den u i t 1968 me t
ondermeer . Jan .van Veen en Lex Harding.
Daarnaast nog een deelvane~ntop 50 met
Lex Harding op radio 227.
.
'De .banden zijn weer te bestellen als '
vQlgt: 6 uur op band f25,-- t2 "uur f40,-18 'uur f50,-- Op 'cassette gelden de volgendeprijzen: 6 uur f35,~- . 12 uur f65,-en 18 uur f85,-- Te bestellen via gironummer 292926~ t.n.v. J.A. Knot Gron ingen
of via Internationale Moneyorder.
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