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

·del ijk voor zijn eigen publ icatie. 
Zonder schriftelijke toestemming van de 
redaktie is gehele of gedee1telijke over
name uit deze Freewave niet toegestaan. 

VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D Is je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week je abonne
ment te verlengen . . 0 Is je LAATSTE nummer. indien je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij 
verzoeken je het alsnog met SPOED 

te doen, als je Freewave wi lt bI ijven ont
. vangen. 

Beste lezers. 
Een toepassel ijke omslag deze keer. 
Hilversum ' werd de afgelopen weken ge
teisterd door prikakties en een hele dag 
geen radio en televisie. Dit allemaal 
omdat minister Eelco Brinkman het, nota 
bene al zo'n 6 maanden geleden afgeslo
ten omroep CAO, heeft afgekeurd. 

Deze aktie maakt hem nog minder po
pulair en de benoeming van Mr. P van 
Dijke tot nieuwe voorzitter van de NOS 
is voor velen de druppel die de emmer 
doet overlopen. Mr. van Dijke isnu nog 
Commissaris van de Koningin in Utrecht 
en gaat in . oktober met pensioen. 
Pas dan kan hij zich ful1-time voor de 
NOS inzetten. In Hilversum vindt men dit 
onverantwoord. Het voorzitterschap van 
de NOS is een belangrijke baan die je 
niet een paar dagen per week kan uit
oefenen. Daarbij komt nog dat de 64·ja
rige Van Dijke totaal geen omroepervaring 
heeft. Den Haag zegt dat Van Dijke voor 
een interimperiode van drie jaar is be
noemd. Dan moet de NOS "nieuwe stijl", 
overeerikom~tig dè nieuwe Mediawet, ztjn 
doorgevoerd. We wachten ~et spanning af! 

Wat staat er in deze Freewave??? 
SybrandVerwer had een gesprek met VARA's 
Jeroen Soer, die enige pittig uitspraken 
deed. 
leezenderfans komen aan hun trekken in 
"leezende rs fJü" én "Zeezenders Toen". 
Door ruimtegebrek geen "Radio Hauraki 
Story'l van Pau 1 Jan de Haan. 

De "F'reewetertjes" van Jean Claude 
Tackaert moet je ook missen. Jean Clau
de was te druk bezig met het inrichten 
van zijn huis, dat hij op 3 mei j.l. be
tr6k met zijn gel iefde, met wie hij op 
die d~g in het· huwel ijk trad! . 
Namens a 11 e mede'tlerkers we'hsen wij het 
jonge paar veel geluk. 
. "Lokale Radio in Zwitserland" is een 
korte serie van Tele Audio Vision~redak-

. teur Alexander Wiese dat door Han~ Knot 
voor Freewave werd bewerkt. In dit num~ 
mer het eerste deel. 

Onder de kop "Video" bespreekt Hans 
enkele video's van EAP over de zeezen
ders en Ger Kruger verzorgde het nieuws 
uit Duitsland. Het "Radio&TV Logboek" 
behandelt de periode van 1 tlm 18 april 
en Patrick Bekaert brengt ons nieuws 
uit België. 
Tot over drie weken. Ton van Draanen. 
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Sybrand 'krwer in gesprek met~ ... 
,---....... 

In onze spannende vervolgserie over de 
"nieuwe lichting" in Hilversum aandacht 
voor talenten die pas sinds eind zeven
tiger jaren, of zelfs latert aan de bak 
zijn gekomen in het mekka van de Neder
landse omroep. Evenals çje twee eerder be-
1 ichte personen, Kas van lersel en Jeroen 
van Inkel. iemand die zijn eerste ether
evaring opdeed via "radiopiraterij'l. 

Jeroen Soer, geboren op 10 maart 1956 
in Dordrecht, doorliep niet helemaal pro
bleemloos een middelbare opleiding. 
Hij deed dat via de diverse scholen en 
en sloot dit, mét sukses, af via een 
staatsexamen, atheneum B. 

Vervolgens koos hij voor de studie
richting bouwkunde te Delft en kwam op 
wonderl ijke wijze tot de ontdekking dat 
hij het presenteren van grammofoonplaten
muziek wel aardig vond. 

"Ik vond muziek altijd al ontzettend 
leuk. Op een avond in een studentendisco
theek in Delft kwam ik achter de discjoc
key installatie terecht. Ik had die avond 
dus duidel ijk teveel gedronken. 
Maar kwam toen ook tot de ontdekking dat 
ik behalve het draaien van platen, het 
leuk vond om erbij te praten. 
Het bestuur van de studentenvereniging 
vond dat blijkbaar ook en zo ben ik in 
de diverse aktiviteiten gerold van die 
vereniging. We kwamen ondermeer in kon
takt met de plaatselijke ziekenomroep. 
Dit speelde zich allemaal half 1979 af. 
Die ziekenomroep, de RAZO, nam kontakt 
met ons op, eri we kregen als studenten
vereniging zendtijd. Op een keer kwam ie
mand bij de RAZO op bezoek die kontakten 
had met mensen van de Carol ine-organisa
tie. Die iemand was Frank van der Mast 
(nu onder zijn eigen naam Jan de Hoop 
werkzaa~ bij Veronica, tóen voor de AVRO 
in de weer op H3). Via hem kwam ik in 
kontakt met Ruud Hendriks en Erik de 
Zwart in Amsterdam. Toen ging het allemaal 
heel erg snel. Samen met Ruud en Erik ben 
ik aan boord gegaan van het toenmal ige 
zendschip Mi Amigo. Daaf aangekomen ben 
ik meteen programma's 'gaan maken onder de 
naam Jeroen Woelwater. 

Dat was eind augustus 1979. 
Na een paar dagen ging ik eens rustig 
rond kijken op de Mi Amigo en wilde daar
na eigenlijk gel ijk weer het schip af, 
omdat ik het er een lévensgevaarl ijke si-

.tuatie vond! Mijn vader is scheepsbouwer 
geweest en door mijn eige~- sttidie in 
Delft weet ik er wél wat van. Op een ge
geven moment waren we met slechts vier 
man aan boord en daarbij was niemand die 
écht verstand had van scheepvaart. 
Op mijn speurtocht door het schip ont
dekte ik ondermeer dat onder de zender
ruimte er zoln 50% van de klinknagels 
verdwenen waren en op sommige plaatsen 
was de scheepswand zo dun, dat leek wel 
t i nfo ri e! 

Ruud en Erik (toen bekend als Rob Hud
son en Paul de Wit. red.) vonden het wel 
meevallen, ze wi1den graag radio maken. 
Ik ó6k wel, maar ik vond het niet verant-
woord om op een lek bootje te zitten. 

Er zat geen motor in het schip, zelfs 
geen stuurwiel. Stel dat je op sleeptouw 
genomen moet worden, kun je je eigen 
schip niet eens op koers houden! 
Om olie te sparen ging 's nachts de gene
rator uit, zodat het schip niet eens ver
licht was en er was niet voldoende red
dingsmater i aa 1," 

RADIO · CAROLINE 
319 m - 9&3 kHz . 

LOVING AWARENESS 
Ik heb toen een weddenschap met Ruud 

en Erik afgesloten, om een krat pils, 
dat het schip vóór 31 maart 1980 zou zin
ken. Nou, het schip is dus op 19 maart 
1980 ten onder gegaan. Dat krat pils moet 
ik, geloof ik, nog krijgen. Maar dat weet 
i k n iet me er ze k er ..... ' , 

Na een verblijf van slechts één week, 
verliet Jeroen op 3 september het toen
malige Carolineschip. Hij bleef echter 
bandprogramma's maken en verzorgde nog 
geruime tijd de tendering. Vanuit Hoek 
van Holland naar een niet nader te noemen 
haven aan de oostkust van Engeland en van 
d~aru~t naar het schip. 

Na diverse moeilijkheden met de Caro-
1 ine organisatie besloten Jeroen, Erik, 
Ruud en Ad Roberts te stoppen met het 
maken van programma's voor de zeezender. 

"Op een gegeven momen t we rden we ni et 
meer betaald en we besloten als één team 
te kappen met Caroline. Danny Vuy1steker 
(destijds een van de Belgischemedewer
kers. red.), een rat van de eerste orde, 
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wilde ons afkopen, maar daar trapten WIJ 

niet in. Alleen Ad Roberts hield zich 
niet aan onze gezamenlijke afspraak, hij 
gi ng .weer terug naar . boord. Wi j bleven 
gedrie~n als team éénsgezind énwij zijn 
ook alle drie hier in Hilversum terecht 
gekomen. En ik weet zeker dat Ad Roberts 
hier ook graag aan de bak zou willenII. 

11 Rad i 0 Moni q u e, dat v i n dik dus n iet 
om aan te horen, dat is plraatje spélen 
en niet zfjn. Caroline vind ik wel aardig. 
Trouwens met die hele zeezenderij-wereld 
wordt het anders, er komen andere dingen 
op on~ af. Dan doel ik op de komst van 
satel1 ieten en dergel ijke." 

"Samen met Erik de Zwart ben ik nog 
enige jaren aktief geweest voor de Vero
n i ca d r i ve i n show. In die tij d heb ik 
ook een proefband gest~urd naar de KRO, 
want die zochten toen nieuwe mensen. 

IJ 
Toen ik een tijdje la-

~~ter belde n~~r de KRO, 
~",",_~~~_~.:-,j~~_~~ bleek dat miJn band . 

kwijt was. Dat was voor 
mij een aardige reden daar via de tele
foon over op te spelen. Dat leidde er toe 
dat ik, samen met nog iemand, een stem
test mocht komen doen. Dat was in de KRO
studio. Ik was bloednerveus. De technicus, 
dat weet ik nog, was Ewoud Smit." 

Het toeval wil, dat we op dezelfde dag 
dat we dit gesprek met Jeroen Soer hadden, 
we voo~noemde NOS-techneut ook tegenkwa
men. Hem vroegen we wat hij nog wist van 
die s temtes t ..•... 

"Ja, dat weet ik nog wel. Ik was toen 
nét technicus, maar deed alsof ik dat al 
járen was. Ik dacht; daar komen weer twee 
van die onbespoten bladeren. Jeroen had 
me alles keurlg uitgelegd, ondanks dat, 
ging ik een paar keer de fout in. Van één 
plaat draaide ik de verkeerde kant en een 
andere startte ik op de verkeerde snel
heid.Jeroen wist dit in zijn proefpro
gramma allemaal prima op te vangen. Hij 
dacht dat ik die fouten expres maakte, 
om hem te testen, maar dat was dus niet 
het geval. Ik kon duidelijk merken dat 
hiJ ervaring "had. Die andere jongen was 
ook wel aardig, maar minder geschikt als 
deejay. Van die Jongen hebben we ook 
noo i t meer gehoord ....... 11 

Zodoende kwam Jeroen Soer bij de KRO 
terecht, waar hiJ van 1980 tot 1982 werk
zaam is geweest. 

"Het eerste programma waaraan ik mee
werkte was "Niemandsland". Een nachtpro
~ramma van donderdag op vrijdag van één 
tot zeven uur. Samen met Peter van Dam, 
Paul van der Lugt en Hans Wijnants. 
baarnaast was ik ook eerste vervanger 
voor Hilversum 3. Zodoende was ik ook 
regelmatig overdag te beluisteren. 
4 

Ik was de hele dag bezig. Deed de produk
tie van het ochtendprogramma van Peter 
van Dam I'Man neke POpl1 .We rk te mee aan 
"Nieuwsbox" van Hans Wijnants. En de 
toenma 1 i ge fo rmu I e voor "K- ROck" heb ik 
samen met Vincent van Engelen bedacht. 
Ik had het best naar mijn zin bij de KRO". 

"Op 5 maart 1982 werd ik gebeld door 
Willem van Beusekom van de VARA met de 
vraag: "Wi I je bij ons komen werken?" en 
dat heb ik toen gedaan. Mijn kontrakt bij 
de KRO verbreken leverde niet zoveel pro
blemen op, omdat duidelijk aanwijsbaar was 
dat ik er veel op vooruit ging. Als ik nu 
terug kijk, vind ik dat ik een 
goede besl issing heb genomen." 

"De KRO is nu niet zo goed 
bezig. Op woensdag was dat al 
duidel ijk door de konkurrentie 
van Veron i ca op H i 1 ve rsum 1. . \Dl~_~~ 

Daarom is het maar goed dat 
' ze naar de zondag verhuisd zijn. Hoewel, 
Peter Koelewijn, daar kan ik dus écht 
niet tegen. Dat is radio anno 1962, zoniet 
nog slechter." 

Jeroen begon 1 april 1982 bij de VARA. 
Destijds op H3 nog met de wisseling van 
presentatoren op de halve uren. Hij zat 
van half 10 tot 12 uur. De eerste ander
half jaar vulde hij met zgn. themapro
grammais. Dat hield in dat een groot aan
tal platen in het programma een bepaalde 
overeenkomst hadden. Het eerste thema-

programma had "de dagen 
van de week I1 (Lazy Sun

day, I donlt like Mon
dayls~ Saterdaynight at 
the movies enz. enz.). 

Daarna volgden themals als misdaad, het 
weer, platen waarin Amerika centraal staat, 
sport, platen over overspel, huilplaten, 
water, gèneeskunde, media en communiatie, 
hits uit films, hits die live zijn opge
nomen, platen met feestgedruis enz. enz. 

Anderhalf jaar nagenoeg iedere week 
een ander thema. (Niet tijdens de uitzen
dingen van VARAIs LiJn 3). 
De laatste dinsdag van september 1984 
vulde Jeroen voo~ het · laatst de ochtend
uren met een themaprogramma. Als rode 
draad draaide hij platen waarop geluide~ 
voorkomen die niet door een muziekinstru
ment voortgebracht zijn. 

Op 4 oktober van hetzelfde jaar, ging 
de nieuwe VARA-3 dag van start. Vanaf die 
datum presenteert geïnterviewde "De Ver
rukkelijke 15 11 met 15 tips, waaronder 
deejayhittips . en 15 hits gekozen door de 
luisteraar~~ De presentator van het pro
gramma hierover: 

"Zoln anderhalf jaar geleden besloten 
we bij de VARA een nieuw programma op te 
zetten met een hitparadevorm. Maar dan 



niet gebaseerd op verkoopcijfers en niet 
economisch gebonden. We zijn dus afhanke-
1 ijk van de respons van de luisteraars. 
Ik kan niet zeggen hoeveel kaarten er we
kel ijks binnenkomen, maar het is een 
enorm aantal." 

De reden voor Jeroen om geen aantallen 
te noemen heeft te maken met het ver-

in het tip-gedeelte van de Verrukkefijke 
15. Daarnaast ben ik één van de weinigen 
die zelf platen koopt in de diverse im
portzaken en dat betaal ik uit mijn eigen 
zak." 
Een dergel ijke importplaat waarvan Jeroen 
tentijde v~n ons gesprek (eind februari) 
helemaal weg is, is van een groep genaamd 
de dB's met de elpee '.'Like This". 
·Êen plaat die- in Nederland ': niet ' uitge
bracht is en derhalve door Jeroen voor 
45 gulden bif een importzaak gekocht. 
Behalve dat hij deze plaat veelvuldig 
en ruim bel ichtte in zijn eigen program
ma, ging hij hem zelfs persoonl ijk pro
moten bij Veronica's Countdown Café, eind 
januari. 

liHet Circuit" een programma over de 
media. Jeroen deed hiervoor wekelijks de 
presentatie vanaf een steeds wisselende 
lokatie. 

"Het circuit was een zeer bewerkel ijk 
programma. Behalve de presentatie, ~eed 
ik daarvoor ook redaktiewerk. En daar 
hadden we één dag voor, en dat was dus 
duidelijk te weinig. Het . p~od~ktieteam, 
waar ook Peter Holland en Fel ix Meurders 
in zaten, was eigenl ijk te klein. 
Ondanks het feit dat ik geen journalis
tieke ervaring heb, vond ik het toch niet 
slecht gaan. Het was een programma waarin 
bij na a 11 een maa r ge p raa t we rd. 11 

Het circuit, destijds uitgezonden via 
Hilversum 2 op vrijdagavond, heeft één 



seizoen volgemaakt. Bij de laatste zender
wisseling, oktober 1984 (o.a. door zend
tijduitbreiding van EO en VPRO), keerde 
het programma "Lucht ru im" v 
weer terug. Luchtruim is .... ~ 
een programma vari een · 
half uur over lokale om
roepen, dus n i et ove r de MAG JE WAT _~~RW~~_!É.~ 

totale media. Verder over . regionale radio- 
zaken én aandacht voor het zeezendergebeu
ren. Samen met Stephanie Brokerhof ver
zorgt Jeroen voor "Luchtruim" de redaktie. 
Jeroen neemt tevens de ptesentatie voor 
zijn rekening. Sinds begin maart Is het 
programma weer verhui~d, ditmaal zowel 
van dag als van zender. Het wordt nu uit
gezonden via Hilversum 5 ("Ha clIo mijnheer 
waar I igt dat?") op donderdagavond van 
18.30 tot 19 uur~ (Hoezo, Grote Verwar
ring???) Uoor zijn vele werk op het ge
bied van de media, is onze hoofdpersoon 
zich enorm gaan interesseren voor dit 
hele gebeuren; zijn toekomstbeeld van 
loka"le rad io: 

"Binnen anderhalf à twee Jaar is het 
moge 1 ijk om lokaal uit te zenden via de 
ether, dus onafhanke 1 i Jk ,of een bepaa 1 de 
plaats een kabel~ysteem heeft of niet. 
Uiteraard met goedgekeurde apparatuur, 
afgesproken vermogens en dergelijke. 
En dat bijvoorbeeld tussen de 104 en 108 
mHz. Alles mêt offici~le vergunning. 
Neem dat maar van mij aan!" 

Jeroen Soeris f r,ee-l ance werkzaam 
voor de VARA, maar heeft wel een va--st 
kontrakt. Dat . houdt in dat hi] nog ander 
werk mag ve-rr i chten bui ten de VARA. 

"lkwtldus abso 1 uwt geen STER--spots 
inspreken, ik heb daartoe ook geen enkele 
economische noodzaak. Een reklamespot vOor 
de Shell bijvoorbeeld, ik vind dat dat 
helemaal niet kán. Een a-udio-visual in
spreken tou ik wel willen, maar dan moet 
ik wel precles weten waarover het gaat en 
achter de j nhoud staan. ' .1 

Naast zin uVerrukke li J kel 5" en 
"Luchtruim" presenteert hij ook nog het 
programma "G-root Lichti' . in de nacht van 
dinsdag op woensdag op Hilversum 1. 

"Dat vind ik eigenl ijk het leukste om 
te doen. In dat programma kan ik mijn ei
gen muziek kwiJt, dat zou Je best freak
muz; ek kunnen noemen. I' 

VARA's Clipparade. 
Vo~r dit zaterdagavondprogramma op tv, 
zoekt Jeroen o.a. de clips ui·t, samen met 
Rubert van Woerkom en reg i sseur Boy Smi ts . . 

Pagina 326 van Teletekst komt ook voor 
rekening van Jeroen. Het is popinformatie 
pagina van de VARA. 

"tkprobeer iedere dag een bericht te 
schijven voor die pagina. Achtergrond
informatie over een bepaalde groep b.~. 
6 

en verder een priJsvraag. Vergeleken met 
de poppagina's van de andete omroepen op 
teletekst, is er ~een enkele op stukken 
na zo aktueel als deze. Ik heb hiervoor 
'n a~ntal unieke informatiebronnen, vOOr
namel ijk fn het buitenland. Amerika en ' 
Groot Bri'ttannië. Het is eén hoop werk, 
je belt je guf. Ik he~ hoge telefoon~ 
rekeningen die ik ·niet vergoed krijg, 
maar ik vind het leuk om te doen." 

.~~--:---~----, En ui teraard verschi jnt 
t--__ op dinsdag de "Verruk-

i-'---

keI iJke15" op teletekst. 
O~danks alle boven

genoemde inspanningen, 
bleek uit de laatste 
cijfers van de dienst 

KiJk- en luisteronderzoek van de NOS over 
Teletekst, dat VARA's poppägina 326 pas 
als vierde scoort ten opzichte van de 
poppagina's v~n Veronica, TROS en AVRO 
(respektievelijk 1,2 en 3). 

Voor welke andere omroep zou Jeröen 
eventueel willen werken? 
"Nou, in ieder geval n re t voor de TROS, 
dat vind ik verschrikkelijk. 
Neem biJv60rbeeld TROS~Aktua-tv, dat vind 
ik z6 dom, z6 geestig. verschrikkelijk! 

Lees drie dagen De Telegraaf ~n Je 
weet precies wat Je in Aktua kan verwach
ten. Hoewel, met Erlk de Zwart zou ik 
graag samenwerkèn~ dat Is nog steeds een 
goede vriend van me. Nou en dus óók nÎet 
voor de EO of voOr de NCRV. Het hangt 
eigenl1Jk Van het felt af of Je volledige 
programmatische vrijheid krijgt." 
~ - - ......... . ---- .......... --- --- --
. Zeezenders 'ss 

Dat is de titel van het nieuwe boek
werk over de zeezenders. 
Prachtig uitgevoerd met een hard karton
nen kaft inkleur. glanzend papier en 
c.a .. 20 p~gin~-grote foto's. 

Het boek handelt over o.m. deOelmare
avonturen (1978/1979)~ de Nederlandstali· 
ge C.arol ine (1979/1980), Radio Pardijs
story (1981) ,de herstart v~n Carel ine~ 

. de komst van Laser 730/558 en de start 
en het ontsta~n van Radla Monique!! 

De pri j s voor di t un i eke doèumen t is 
5 1 et h ts f 1 0, .... ( 20 0, B f r 1 (2 • - ) • 

Prijs is inklustef verzendkosten! 
HOE TE BESTELLEN??? 
Voor Nederland: Stort dit bedrag op post

. glro 4322034 t,h.V. L.Bedij~ in Noordwijk 
Voor B~lgi~ ~n ~ngeland: Stuur het bedrag 
aan bankbiljetten a~n: VRF, Postbus 123, 
2200 AC NOORDWIJK. HOLLAND. 



N6g meer aktiviteiten 
onze gesprekspartner. ' 
Samen met o.a. Erik de 
Zwart en Ruud Hendriks 
zit Jeroen in een initia
tiefgroep voor de oprich- ~ 
ting van een lokaal station de 

voor Amsterdam, via de FM. De stichting 
is inmiddels opgericht, het streven is 

om minimaal 12 uur per dag in de lucht 
te komen. 

"We willen geen piraat je gaan spelen, 
maar ook niet alle informatie in één uur 
proppen. Je moet de infprmatie die je in 
drie uur kwijt kan, verspreiden , over de 
hele dag. En vooral niet téveel informatie 
dan is er niet meer naar te luisteren. l' 

Maar in Amsterdam hebben we toch STAD? 
"STAD, verschrikkelijk!! STAD is een "re
gionale zender, moet dus bezig zijn voor 
heel Noord-Holland, maar ze houden zich 
nog niet eens bezig met Groot-Amsterdam! 
STAD moet gewoon een echte regionale zen
der worden en daarnaast is er in Amster
dam plaats voor een êchte lokale omroep~ 

Nee, STAD is echt verschrikkelijk, 
Rad i 0 Rij nmo nd i s een s tuk 1 eu ke r ! i I 

Tot zover de visie van Jeroen Soer op 
ons dynamische omroepgebeuren ....... . 
Volgende slachtoffer: Robin Albers! 

Zeezel1dersNu 
17 MAART: Op Carol ine hoorden we Peter 
Phill ips vertel ten dat hij in de loop van 
de avond meer zou gaan vertellen omtrent 
zijn vorige werkgever (Radio Jackie) en 
dat hij tevens zou gaan vertellen alwaar 
de stickers van het station verkregen 
kunnen worden. Helaas kwam hij er niet 
meer op terug en aangenomen kan worden 
dat hij daartoe een verbod heeft gekreg
en. Aan boord van de Ross wordt trouwens 
hard gewerkt om het schip een frisse 
nieuwe verfkleur te geven. Zowel binnen 
als buiten werken alle deejays en de rest 
van de bemanning hard om dit kar~ei te 
klaren. 19 MAART: Vahdaag verscheen voor 
de rechtbank in den Haag ondermeer Wim 
de Groot en Ferry Eden. Dit vanwege hun 
arrestatie toen de Magdelena (Mi Amigo 
272) in 1978 werd opgebracht door de 
justitie. De procureur van de rechtbank 
deelde mede dat de zaak verder schrif-
tel ijk zou worden afgehandeld en dat men 
over 6 week een uitspraak kan verwachten. 
Mijn eigen inschatting is dat men totaal 
geen straf meer zal krijgen. We wachten 
af. Diezelfde dinsdag hoorden we voor 
het eerst de reklame van Auto Rob Slot 
op Monique. Deze firma adverteerde reeds 
eerder op Mi Amigo en vele landpirat~n 

en diezelfde dag was ook eeh commerciàl 
te horen voor een feest welke in Brabant 
zal worden gehouden op 4 mei. Kaarten 
zijn leverbaar bij de diverse VVV's in 
de zuidel ijke provtncie. 20 MAART Marcel 
Poelman bezocht een Monique drivein show 
en tot zijn verbazing was dit een ge
combineerde show van Laser en Monique. 
Het gebeuren vond plaats in Huize Tijd-
'verdrijf in Den Helder en deejays waren 
Nico van der Stee en Tommy Rivers.Een 
mini optreden van Koos Alberts was er
bljingesloten. Donderdag 21 MAART: Bij 
La~er is getenderd. Chris Carson zit 
weer aan boord en Rick Harris ~ is ver
trokken. Chris neemt nu het middagpro
gramma van David Lee Stone over en David 
zit zelf op de Breakfastshow. DÎezelfde 
dag was op VARAIs Luchtruim een item, 
waarin aandacht werd besteed omtrent de 
zeezenderdag, afgelopen zaterdag in 
Amsterdam. Uitgebreid aan het woord kwa
men Rob Olthof (SMC) en ondergetekende. 
Eén telefoontje naar MMI leerde ons 
dat verreweg de meeste post voor 0 
Laser bestemd is voor Charlie Wolfe. 
Dus inderdaad de po
pulairste jock van 
hedentendage. 
22 MAART: Vandaag is 
bekendmaking van de 3e Contikki priJsvraag. 
Andermaal is er ook weer een winnaar uit 
Nederland. Virgin Airl ines is, mede door 
de uitgebreide promotie via Laser, een 
grandioos succes aan het worden. De vlu
chten op New Vork zijn nu al 7 i .p.v 3 
keer per week. 23 MAART: Charl ie Wolfe 
an Liz West besteeden in hun programma 
aandacht aan het 21jarig bestaan van 
Carol ine. Helaas wel 5 dagen te vroeg. 
Tevens deelt men de luisteraars mee dat 
men ideeen kan opsturen hoe het 1 jarig 
bestaan van Laser op 24 mei gevierd dient 
te worden. Vanaf 31 maart, zo wordt van
daag bekend gemaakt, zal Monique tot 20 
uur i.p.~. 19 uur haar uitzendingen via 
de 319 meter uitstralen. De deejays van 
Monique vragen de luisteraars een teke
ning in te sturen van het zendschip en 
de mooi?te krijgen een onderscheiding 
dan wel prijs. Zal het net zo gaan als 
met de gesproken brieven die nooit zijn 
uitgezonden???? Op Caroline is tussen 
15 en ]8 uur Chris Pearson voor het eerst 
te horen en Ferky, die nu en dan een show 
presenteert, noemt zich nu Ferkey Mc 
Neill. 24 MAART: Frits Koning is terug 
aan boord en Ron West is terug naar de 
wal (waarschijnlijk voor goed). Nieuwe 
commercials die we hoorden zijn voor 
een tapijtleverancier in Nootdorp, ge
naamd v.d. Goes en verder de nieuwe LP 
van Billy Ocean. Maaslander kaas is te-
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ruggekeerd op Monique 
dus weer een kontrakt 
erbij. Op de korte-
.golf hoorden wè op 

~---- 6240 kHz · een uitzen-
RADIO MONIQUE ding, waa rb i j een 
________ .:..-._---fband van Wonderfull 
Rad i 0 London we rd u i tgezonden. Men geb ru ik t 
een adres in Texas. In de toekomst iedere 
week, zo werd gezegd. 25 MAART: Tot grote 
verbazing van Noord-Nederland is Caroline 
ook tijdens de daguren te horen op goede 
kwal iteit. Wat blijkt?? Radio Caroline 
heeft de 576 kH z . verlaten in ruil voor 
de 581 kHz. Laser, daarentegen is weer 
zwakker te ontvangen wegens t echnische 
problemen. In het programma van Tony 
Berk op Monique i s als gas t 8a rry Zand 
Schol ten (voo rma l i ge spor t medewer ker 
van Radio Veroni ca en tegenwoordig ak 
tie f bij de Te leg raa f) . Car01 i ne kond -
igt voor de eers te maal aan da t ti jdens 
de Paa sdagen de top 200 zal wo rden ge
presen teerd door dee j ays uit heden en 
ve rleden . Teven s heef t de ten de r een 
ni euwe spot meegenomen voor Expo 86 en 
ve rl ie t , zo b l ijkt van daa g, ook Wa l ter 
Simons de Ross . 27 MAART: Ch r is Ca r -
son bl ij kt andermaal n iet t egen het ru 
we . zeegeweld te kunnen en Charl ie Wolfe 
nam daardoor haar Lase rs how over. MM I 
in New Vo rk maa kt bekend dat David Lee 
Stone met de vol gende t en der van boord 

zal gaan om niet terug te keren. Hij zal 
gaan werken voor radio Luxembourg.Caro~ 

1 ine gaat om middernacht uit de lucht 
voor · zenderonderhoud om op de 21 ste 'ver 
jaardag, 28 MAART terug te keren op de 
5/6 kHz. Het signaal * aldus het kantoor 
in Londen~ was bijna niet t~ ontvangen 
in Londen en andere delen van Engeland. 

We 'zullen het maar geloven, hoewel he t 
natuurlijk triest was om te vernemen 
tijdens de feestviering aan boord. De 
gehele dag werd teruggebl ikt en de mooi
ste grap wa s va n Simon, die zijn pro
gramma begon me t de Man of Action , RNI 
tune , en toen d i rekt zei : 0 , sorry, de 
verkeerde tune '. Hierna nat uur lijk Caro -
1 ine van de Fort un es. Ook op Laser en 
Moni que werd aandac ht be s teed aa n de 
ver jaa rda g, wa arb ij op Moni que een do
cumentai re t us sen 18 en 19 uu r . Veel ge 
sc hi eden ls vervals ing . Ondermeer werd het 
hel e At lantis gebeuren overgesldgen . He t 
was een pr odu ktie van Wa lte r Si mmons. 
Goed was oo k he t draaien van Imagine doo r 
de Seawolfe op Laser. 29 MAART werd ons 
bekend dat Radio Monique, ofwe l de dee 
jays , de Fr eewave goed hadden gelezen, 
want onze grap in zake s tereou it zen di ngen 
werd omgeze t in ui t zend i ngen via de FM 
met inga ng van komende weekend . JA JA Ja . 
Ge br uik zo u worden gemaak t van de 10 4. 5 
mH z . ' s Nachts g ing Ca rol ine u i t de l ucht 
voo r ond e rhoud en pl aatsing van de FM 

r---- - - -~-- -- - ---1 
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zender. L9 MAART Een nieuwe naam aan 
boord is Simon Bates, die dienst doet als 
kok. De man verschijnt af en toe ook in 
zowel de Nederlandse als Engelse program
ma's. Vandaag wordt ook bekend dat Spanje 
en Portugal tot de EG zullen toetreden~ 
Duidel ijk moet zijn dat spoedig het on
moge 1 ijk za 1 worden om te bevoorraden van
uit Spanje. Hoewel, ik, kan me niet her
inneren wanneer dit voor het laatst is 
gebeurd. Charlie Wolfe doet op Laser weer 
een dubbelprogramma. Andermaal Chris in 
de ziekenboeg. Velen hebben zich de laat
ste tijd afgevraagd wat . er toch gebeurd 
is met Ed Stewart- in de 60 ' er jaren ak~ 
tief met Myrthle op Big L en laf~r werk~ 
zaam voor de BBC- Wel hij heeft als eerS
te Europeaan een videocafé geopend, vlak 
bij het Palledium in Londen. Vele arties
ten kwamen tijdens de opening. Een andere 
Engelsman, Paul Hollingdale (CNBC) heeft 
naast zijn filmaktiviteiten op Sky Chan
nel nu ook een vaste rubriek op dit ge
bied op Radio Luxemburg. 30 MAART: De dag 
van de terugkeer van Susan Charles op 
Carol ine (tussen 22 en 02 uur doet zij 
het programma) Tevens een nieuwe reklame 
op Caroline voor Arabian Sands, hetgeen 
cen aktie betekent voor vakanties in 
ondermeer Marokko. Een dag later zou deze 
spot ook op Laser zijn te beluisteren en 
voor ,het eerst ~inds 1967 zijn er twee 
engelstalige staiions met één en dezelfde 
commercial. 31 MAART Op Monique vandaag 
geen programma van De Aal, daar de tape 
niet aan boord is gekomen. Er is ook 
niet getenderd bij Monique. Billie en 
Bol~ie (Frits en Nico) nemen een deel van 
de middagprogrammering voor hun rekening 
en er wordt nogal doorgezeurd over de 
toekomstige uitzendingen. De mast zou 
gl insteren, lawaai werd op de achtergrond 
gehoord van timmerl ieden etc. Op pagina 
118 van Teletekst stond te lezen dat 
Monique en Carol ine zouden gaan werken 
met een zender van 110 kW via de FM. Wat 
een enorm groot schip zou je moeten heb
ben voor je antennepark!! !! Ontvangst zou 
mogelijk zijn van Amsterdam tot Brussel. 
Via de Grote Verwarring op Hilversum 5 
werd aandacht besteed aan de kontakten 
tussen de Carolineorganisatie en de su
peradviseur op programmatisch gebied Lee 
Abrahms uit Amerika. Lee gaat Carol ine 
adviseren inzake een strakker fdrmat en 
zal regelmatig in Europa zijn om het sta
tion te beluisteren. De veranderingen 
zullen over ongeveer 4 maanden merkbaar 
zijn. Vreemd voor mij, hoewel weer niet 
zo verwonderl ijk, was dat Ruud Hendriks 
alweer moest beginnen over het niet be
talen van de deejays. Ruud, hoelang ben 
je nu bij Carol ine weg en hoeveel kontakt 

heb je nog met de hedendaagse deejays? · 
Er wordt nu, in verhouding tot 1979 wel 
redelijk betaald. 1 APRIL Wordt ook wel 
'April Fools day' genoemd en dat was via 
leuke jingles op Laser te horen. De 3 
dames aan boord presenteerden een specia
le middagshow, waarbij aandacht werd be
s teed aan ~' ~ 11 er1 e j spec i a legebeu rten i s
sen bver de wereld. Op het einde I iep het 
~en beetje uit de hand daar de dames 
alletlei persiflages in hun show stopten. 
Hoewel? Die van Johan Maasbach was uit ... 
stekend: 'Put your hand on the radio, 
feel the power and strength of LASËR 558 ' . 
De f"Mgrap van Mon i que behoort , tot het 
verleden en was doorzichtig naar mijn me
ning. Op dele dag werd ook bekend dat 
het station binnenkort begint met Bene
lux favorieten, een programma voor be
driJven en kantoren. Dus Arbeidsvitami
nen op Monique. Verzoeken kunnen naar 
het bekende adres in Spanje worden ge
stUurd. Trouwens het Algemeen Dagblad 
was uitstekend in de 1 april grap van 
Monique gestonken want op de vroege maan
dagmorgen lazen we over de komst van 
Monique's FM service in h~~ AD. Op Caro-
I ine is een uitstekende nieuwe spot te 
horen in een surfsoundje voor Hawain 
Tropie. 2APRIL Valt te melden dat de 
hevig door Laser geplugde plaat the Lost 
Opera eindel ijk in Ned~rland is uitgeko
men en op 28 staat in de Tipparade. Te
vens is de plaat uitverkozen tot de TROS 
Paradeplaat. 3 APRIL .Wordt voor het eerst 
een aankondigingsspot gedraaid voor de 
Juxeboxvan Stan Haag. Zoals reeds ~aan
den geleden door ons gemeld, zal Stan 
binnenkort ~et zijn populaire verzoek
platen programma op de 319 te horen zijn. 
4 APRIL Voor U gelezen in de Volkskrant 
onder de rubriek Mini 's: Hoor Johan Maas
bach Radio Monique 319 m AM alle dagen 
6.30u-7u v.m. Op zondagmörgen 8-9 uur. 
Bij Laser is vandaag getenderd. Ric 
Harris retour voor de breakfastshow. Da
vid LeeStone tussen 14 en 18uur. Char-
1 ie Wolfe, helaas, op verlof en Liz West 
die de uren van Charlie overneemt. Waar 
is Tony Rivers toch gebleven en hoe zou 
het met Holly zijn? Bij Monique vandaag 
geen Tony Berkshow. NicoStevens neemt 
het uur waar. Om 14 uur verdwijnen de 
Nederlandse stations uit de lucht van
wege een vakbondsstaking en Tom Mulder 
adviseert de luisteraars te gaan luiste
ren naa~ Radio Monique. Om 16 uur be-
dankt Erik de Zwart de Moniquedeejays 
voor het vullen van het leg~ uur.5 APRIL: 
bracht weer een tender bij de Ross vO~fe ." 
wissel ing van de wacht bij Monique. Van 
boord Ad Roberts en Nico Stevens, aan 
boord Ron West (toch), Walter Simons en 



nieuwkomer Otto de Winter. Inmiddels wel 
diverse nieuwe spots op 319: Simrek 
draaitafels en snelstarters uit Amster-

:Pm ~ I
dam, Fly Away Jeans, 

'IJ. ~ TROS Formule 1 in 
~ _ ~ concert-opnamen op -
...... ~ 11 en 12 apr i 1 in 
Arnhem, Monique promotieteam Costa Brava, 
eerste aankondigingen gastoptredens Mo
niqué drive in-showen Swinging Slue 
Jeans boekingsburo. Het gaat dus goed 
met Radio Monique. 

- 6 APRIL: We vernemen dat er plannen be
staan om de twee zenders van Caro1ine na 
8 uur gescheiden te laten uitzenden. Op 
de ene zender het normale Carol inegeluid 
en op de andere religieuse en gesponser
de shows. Het kantoor in Londen ontkent 
de geruchten. Andere kontaktpersonen in 
Engeland zeggen op de hoogte te zijn van 
de plannen en Vincent Monsey van het kan
toor in New Vork meldt dat er een grote 
vorm van waarheid in zit. Volgens hem 
zullen de plannen spoedig werkelijkheid 
worden. 7APRIL Ronan van harte met 21 
jaar Caroline. Helaas, vanwege het slech
te weer, kon de dartscompetitie tussen 
Laser en Carolinecrew niet doorgaan, een 
competitie waarover veelvuldig in de 
programma IS werd verteld. Gedurende de 
dag uren aandacht voor de top 200 aller 
tijden van de Caro1inedeejays, verder 
veel oude fragmenten, de dart~competitie 
tussehde Rossbewoners (bemanningsl fd 
Tong won voor kapitein lan) en veel drank . 
9 APRIL Bracht een tender John Lewis 
van boord naa r wa l, a1waa r h j j, na een 
verb 1 ij f van b j j na 3 fJlaanden op de Ross, 
kan genieten van een vakantie. Vandaag 
ook voor ~e eerste keer tussen 9 en 10 
de Beneluxprodukties, dit maal met Wal
ter Simmons. Tussen 20 en 20.30 was 
zowel de 576 ~ls wel de 963 kHz zender 
uit de lucht. Reden onbekend~ 11 APRIL 
bereikten ons de berichten uit Engeland 
dat Paradijs, tenminste de mensen acht
er het station, vrede zou hebben gete
kend met de mensen van Radio Mon i que '. 
Zodra het zendschip van Paradijs vrij 
komt zou, wanneer het lopend kontrakt 
met Caroline voorbij is, Monique gaan 
uitzenden vanaf de Magda Maria. Op deze 
11e ver1 iet David Lee Stone de Communi
cator om eind april te ga~n werken voor 
Radio Luxemburg. David Lee werd vervang
en door Tony Rivers. Op deze dag pre
senteerde nieuwslezerOtto de Winter 
ook een eigen radioprogramma -en wel 
tussen 5 en 7 uur op Monique. Vrijdag 

- 12 APRIL Was er geen Igaye show! met 
Henk Krol~ Zou het kontrakt -nu al ver
lopen zijn? In plaats daarvan een pro
gramma met een internationaal tintj~ 
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in de presentatie van Simon Barrett en 
Walter Simons. En dan de problemen met 
Laser op deze vrijdag. In zijn ochtend
show meldde Ric Harris van de zware 
zee en de problemen om het hoofd koel 
te houden. Goed acht uur verdween men 
uit de lucht om om 11.15 uur terug te 
komen met normale uitzendingen. Via 
Monique mochten we vernemen dat de Com
municator aan het varen was. De proble
men waren inderdaad enigszins boven het 
hoofd gestegen want andermaal bleek dat 
het schip van haar anker was ges1agen~ 
Gelukkig is met aan boord in bezit van 
zeer professionele navigatieapparatuur 
en kon men zich snel naar de öude anker
plaats terugbegeven.13 APRIL Bracht on
dermeer een nieuwe spot voor de LP en 
single van Rose Royce op Laser, de in
voering van de Laser GlaSs wa1l-hierbij 
kan iedere luisteraar een pasfoto op
sturen ter versiering- en een speciaal 
door Kasey Kasem ingesproken spot voor 
Laser. Ook de Thompson Twins zijn te
vreden over Laser want zij spraken een 
promotiespot in. 14 APRIL Monique bracht 
De Aal op verkeerde datum want de Paas
editie werd afgedraaid. De Gemeente 810e
mendaalmaakte via haar woordvoerdster 
bekend dat vanaf komende woensdag nu ook 
iedere woensdagavond tussen 19 en 19.30 
de Gemeente via Monique is te beluiste~ 
ren en tenslotte meldde de Grote Verwar
ring over de komst, morgen 15april, van 
het Stan Haag programma 'juxebox'. Stan 

-was speciaal hiervoor naar de studio in 
Hilversum gekomen om over zijn nieuwe 
programma te vertellen. Jammer waS dat op 
de genoe~de datum, 15 APRIL Stanniet 
te beluisteren was _. Tot zover deze af
levering met dank aan: Ate Harsta, Paul 
de Haan, Tom de Munck, Douwe Dijkstra, . 
Graham Paul, Jack Duyser-, Marcel Poelman~ 
Redaktie en samenstelling Hans Knot. 

LOKALE RADIO 
INZWI1SERIAND 

Eindredakteur Alexander Wiese van het 
tijdschrift Te1e Audio Vis ion bracht on
langs een bezoek aan Zwitserland om 
zich op de hoogte te stellen van de re
cente ontwikkelingen op het gebied van 
de lokale radioj Zijn eerste conclussie: 
Er is veel aan de hand i~ Zwitserland. 
Radio Aktuell in St. Galen was het eers~ 
te station wat werd aangedaan. Het is 
midden in het centrum van de stad ge
vestigd op de eerste verdieping van een 
gebouw, waarvan de begane grond wordt 
gebruikt door een bioscooponderneming. 
De studio en de kantoorruimten zijn za-



keI ijk, modern en vriendel ijk · ingericht. 
Sinds mei 1984 zendt Aktuell uit en men 
heeft een potentieel luist~rpubl iek van 
3uO.OOO. Door de topografisch gunstige 
I iggirig van St. Galen is Radio Aktuell 
ook te ontvangen in het noordelijke 
Vor~rlberg, aan de 
Noordoost kant van het 
Bodenmeer en in enke
le delen van Ober
schwaben. Hierdoor 
i s he t e i gen I ijk 
een station voor 
drie landen (West 
Duitsland, Zwitserland ,' ~------~--~ 

en Oostenrijk). De zender heeft ' slechts 
een vermogen van 300 Watt en wordt gefi
nancieerd door de lokale kranten. 

Elf vaste en 30 freelance medewerkers 
(25 SFR ontvangt men per programma-uur) 
maken de programma's. 

De nieuwsbulletins komen per telex
systeem (Telefax) vanuit Bàsel binnen en 
de nachtprogramma's van Radio Aktuelt 
wo rden ave rgenomen van Rad i 0 Bas i 1 i sk. 
Men zendt 17 uu r per dag u i t, hetgeen
volgens de leiding- tot een totaal aan 
kosten per jaar komt van SFR 1 m·iljoen. 
Radio ZUrisee werkt vanuit Stifa. Dit 
plaatsje aan het meer van ZOrich heeft 
2 onderkomens voor het station. In één 
straat maakt men gebruik van 2 gebouwen 
aan weerszijden vàn de st raa t • Aan de 
ene kan t i s de adm i n j st ra tie, recept ie 
en de redaktie gevestigd en aan de an-

dere kant de studio en nieuwsredaktie. 
Vanaf het begin heeft het station grote 
problemen gehad van de kant van de 
Zwitserse PTT. Men kreeg bijna geen me
dewerking. Men is gevestigd in een to
pografisch ongunstig deel van het land, 
hetgeen tevens voor het maken van een 
grote luisterschare niet zo gunstig is. 
Een tweede FM zender werd onlangs in 
gebruik genomen, echter met een Jaag 
vermogen, zodat het bijna geen verbete
ring bracht. Maar, het Radio ZOriseeteam 
geeft het niet op. Besparingen zijn er 
wel b.v. de inkrimping van 1 ive uren tot 
maximaal 11 uur per dag. De ni,euwsbe...; 
richten en het nachtprogramma ·worden ov
ergenomen van de Zwitserse staatsomroep 
DRG. Er is een vermindering van vaste (7) 
medewe~kers doorgevoerd en "er worden 
veel meer vrijwill igers als voorheen in
geschakeld. Dit alles heeft geleid tot 
een terugbrenging van de hoogte van het 
jaarl ijkse begroting tot SFR 900.000. 
Ook probeert men steeds meer g~richt naar 
het publ lek toe te gaan. Met een zeer 
eenvoudige, maar toch funk~ionele, mobie
le ministudio-een draaitafel,mengpaneel 
en micro zijn ingebouwd in een koffer
verschijnt Radio ZUrisee op tentoonstel-
1 ingen en bijeenkomsten om zodoende een 
hechtere band met de luisteraar te kwe
ken. 
Hothkreuz is de zetel van Radio S-unshi-ne 
en midden in het c~ntrum van deze plaats 
is het pand van de Sa-te lli et... en -kabe 1-

Een kijkje in de studio van Radio Aktuell in St. Gallen (Foto: TAV) 
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firma Erivision gevestigd. Op de eerste 
verdieping is ruimte gemaakt voor Radio 
Sunshine. De baas van Erivision is tech
nische begeleider van Radio Sunshine 
en heeft eerder naam gemaakt met Radio 24 . 
Markis Ruoss heeft officieel niets meer 
te maken met Radio Sunshine, daar hij 
zich heeft teruggetrokken in voordeel van 
de nieuwe baas Frank Rittmeyer. De toe
komst van het station is echt niet zo ze
ker. We 1 is Sunsh i ne vo 1 gens het onder
zoeksburo WEMT (onderzoekburo voor de re
klamemarkt) het station met de aantrekke-
1 ijkste markt voor de lokale adverteerder 
(procentueel gezien), maar toch bereikt 
men-mede door de topografische 1 igging
slechts 30 tot 40 duizend luisteraars. 
Ondanks de bereidheid van de middenstand 
om te adverteren is de reklameomzet van 
Radio Sunshine nog lang niet hoog genoeg 
om de kosten te dekken. Programmat i sch 
werkt het station deels samen met Radio 
24. Deze laatste krijgt voor haar mede
werking aan de programma's, via overna
me van uren, 5 minuten van de totaal 15 
minuten reklamezendtijd per dag. Een der
gel ijke gezamenl ijke manier van adver
teren via twee stations vindt ook plaats 
op Sound Radio en Radio Pilatus (Luzern). 
Het eerste station is trouwens praktisch 
ingeslapen en wordt nop zelden gehoord. 
TAV, bewerking Hans Knot (wordt vervolgd) 

Binnenkort zal de defini
tieve beschikking van de 

minister van . 
WVC bekend . 

rD){;\~ worden over 
~~ ~ .de split- · 

m,n~~-.Jh 'van Radio 
U~~ Oost in de 

Regionale Om
roep Ove rij sse 1 

en de Regionale 
Omroep Gelderland. Onder voorbehoud van 
de afgifte van deze beschikking heeft het 
bestuur van de NOS besloten tot de volgen
de benoemingen: De heer B.Q de Groot (42) 
wordt hoofd Regionale omroep Gelderland. 
Hij kwam op 1 juli 1981 in dienst van de 
NOS als Hoofd Radio Oost. De heerM.J. 
Potman (37) wordt hoofd Regionale Omroep 
Ove rij s se 1. Hij kwam op 1 jul i 1978 i n 
dienst bij de NOS als programmaleider/ 
adjunk~ hoofd Radio Oost. 
PRÖGRAMMALEIDERS RADIO ·VRAGEN VERBETERING 
VAN DE NEDERLANDSE MIDDENGOLFZENDERS. 

In verband met de verwathte realise
ring van de nieuwe Rad i 0 1 tlm 5-pr09.ram-
12 

mering per 1 oktober 1985, waarbij de 
middengolfzender 402 m (747 kHz) als be-

langrijke geluids- DD(QJ~8 d~ager voor het Ra- 0 . 
dlo l-programma en ~ ~ 
de middengolfzender '--J 
298 m (1008 kHz) als enige geluidsdrager 
voor de dagelijk~e programmering van 
Radio 5 (13 uur per dag) zullen funktio
neren, heeft het CPl-Radio (College Pro
grammaleiders) er bij de Omroepbestuur
ders van de NOZEMA op aangedrongen zo 
spoedig mogelijk de kwaliteit van deze 
zenders op orde te stellen. Het CPl-radio 
is van mening, dat op korte termijn een 
proef moet word~n genomen met het zgn. 
Optimod-systeem, dat met name de helder
heid en de verstaanbaarheid van de zen
ders ten goede kan komen . . De proefneming 
zou volgens het CPl-Radio vóór 1 oktober 
1985 moeten hebben plaats gevonden, zodat 
de nieuwe programmering per 1 oktober 
onder verbeterde ontvangstmogelijkheden 
gestart kan worden. 
KOPLOPER BIEDT ORGANISATIES ADVERTENTIE
RUIMTE OP DE ZATERDAGAVOND VIAH3. 

De redaktie van het NCRV-jongerenpro
gramma "Koploper" (zaterdag's op H3 van 
19 tot 20 uur), geeft in het vervolg ie

dere zaterdagavond zendtijd NrnVaan twee vrij~i ll.igersorga.- · 
____ '--11 nlsatles. Van le-
X,,-~~ftde:: organisatie 

.,..,...,,,,,.. krijgen twee le~ 
den of vertegenwoordigers, dé gelegenheid 
om in dertig seconden een advertentie uit 
te spreken. De advertentie moet betrekking 
hebben op vrijwill igerswerk en kan telefo
nischworden ingesproken. Organisaties 
die willen adverteren in "Koploper" kunnen 
schrijven naar NCRV Koploper, Postbus 121 
1200JEHilversum. 
LIJST VAN ALLE PIRATENZENDERS. 

Tenminste dat staat te lezen in de 
aankondiging van de Dansk DX lytter Club. 
Je kunt voor jezelf wel nagaan dat het 
onmogel ijk is een overzicht te geven van 
alle stations. Men probeert wel 4 keer 
per jaar een zo duidel ijk mogelijk over-

. zicht te geven, van datgene wat zich in 
West Europa afspeelt. Een èxemplaar van 
het kwartaalblad kan verkregen worden 
door 2 IRC's te sturen naar DDXLK, Box 
392, DK AarhusDenmark. 
CDA WIL ZENDT I JD ISLAMIETEN. 

De CDA fractie heeft minister Brinkman 
gevraagd de Is fam i t ï'sche omroep zend tij d 
te geven op radio en televisie. Volgens 
het CDA moet de minister rekening 
houden met de behoefte van de in Neder
lánd wonende mosl ims aan een eigen com
muhicatiemiddel. De omroepraad heeft al 
een positief advies uitgebracht. 
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KENNY EVERETT~ 

Kerstdag 1944 werd Kenny Everett, of
wel Maurice Cole, zoals hij is ingeschre
ven in het geboorteregister te Liverpool, 
geboren. , Gedurende zijn schooljaren werd 
hij al de geboren grapjas genoemd en 
van zij n ee rs te verd i ende sa 1 a,r i s kocht 
hij taperecorders om mee te kun'nen spelen 
om allerlei grappige zaken te kunnen op
nemen. Deze banden stuurde hij naar vrien
den. In 'the tape programm' (een blad) 
stond een column waarin werd gevraagd om 
eens huisvl ijt op te sturen. Kenny deed 
dit en kreeg binnen een week een brief 
terug met de mededeling van de redakteur 
dat hij het Broadcasting House van de 
BBC moest gaan bestormen ' met zijn opnamen. 
Maar helaas, de BBC had geen interesse in 
de grappen van Kenny en hij kreeg het ste
reotype briefje met als inhoud: Uw sol-
I icitatie is oH~ vangen en U zal nog meer 
van ons krijgen te horen. Maanden en maan
den gingen er voor bij totdat er weer een 
bericht kwam in de vorm van een telegram. 

Kom snel we wil)en een interview met je 
on the British Wireless en we willen graag 
één van je tapes draaien.' Vervolgens 
kreeg hij een uitnodiging om een program
ma te gaan presenteren met de Northern 
Dance Orchestra. 
Kenny zag hiervan af en de personeels
chef bij de BBC zei tegen hem: 'Waarom 
ga je niet naar 1 van de zeezenders, daar 
kun je zondermeer terecht'. Radio London 
was net met haar uitzendingen begonnen 
en Kenny stuurde dezelfde tape naar Radio 
London, waarna hij onmiddellijk werd aan
genomen. Na een paar maanden werd hij 
weer ontslagen omdat hij kommentaar lev
erde op de volgens hem Iwalgel ijke' re-
1 igieuse uitzendingen op het station. 
Hij kreeg hierna een baan aangeboden bij 
Radio Luxemburg, maar dit was helemaal 
niets voor Kenny, daar hij gewend was zijn 
eigen programma technies te begeleiden en 
bovenal zijn eigen platenkeuze te doen. 
Bij Luxemburg werd in die tijd alles door 
de platenmaatschappijen voorgeschreven. 
6 Maanden later stapte hij het London
kantoor weer binnen met duizenden excus
es en miljoenen luisteraars waren erg te
vreden met zijn terugkomst op de 266 me
ter. Hij deed er vooral goede shows te
samen met Dave Cash. In februari 1967, 
toen hij ook zijn populariteit bewust was 

geworden, en niet alleen dat Auntie BBC 
had het ook door, verdween hij bij Lon
don en na een vakantie keerde hij ' terug 
naar Engeland om te gaan werken bij Ra
dio One. 
DUNCAN JOHNSON ., 

Is van geboorte Canadee? en afkoms
tig uit Ontario, alwaar hij op 17 augus
tus 1938 werd geboren. Toen hij 14 jaar 
was besloot hij de school te verlaten, 
omdat zijn baas altijd veel beter was en 
die baas vond hij in een lastige broer, 
die hem hierover fl ink vaak pestte. Op 
18 jarige leeftijd vertrok hij naar Cuba 
om aan pro-Castro demonstraties mee te 
doen in Havanna. Hij vertrok vanuit hier 
naar Vancouver, alwaar hij allerlei kar
weitjes op uurbasis vervulde. Zijn kort
ste baah was die van een tractorchauffeur 
en wel 6 uur ~ In september 1960 kwam Dun
can te werken bij een radiostation in 
Swift Current , alwaar hij 5 maanden werk
te. Daarna ging hij naar CJOJ in Alberta, 
het was hem hier echter veel te koud. Hij 
vertrok Voor een vakantie naar de Bahamas 
maar bleef er meer dan 18 maanden hangen. 
Hier leerde hij ondermeer zijn latere col
lega's Mike Lennox en Willy Walker kennen. 
Op 1 augustus 1963 was het de dag dat 
hij van Bermuda naar Engeland vertrok. In 
het begin deed hij freelance werk bij de 
radio als voiceover en het inspreken van 
commercials. 

In januari 1965 kwam hij bij Big L 
te werken en de leukste herinnering is 
volgens Duncan, dat hij bij aankomst op 
de Galaxy ontdekte dat er niet eens een 
bed voor hem was. 

In jul i 1966 besloot hij met het 
radiornaken te stoppen en een eigen foto
en filmstudio te starten. 

Later keerde hij terug in de radio
scene. Vanaf oktober 1967 had hij onder
meer zijn wekel ijkse IIMidday Spin" op 
BBC Radio One. 
PETE MURRAY JAMES. 

Werd geboren op 19 september 1928 
en volgde zijn schoolopleiding en de 
School of Drama, waarna een grote toneel
carrière volgde. Na oorlogsdienst bij de 
luchtmacht mocht hij zelfs optreden in 
een stuk op Broadway. Na dit Amerikaanse 
uitstapje vertrok hij naar Luxemburg 
waar hij zijn eerste show presenteerde 
op 2e Kerstdag 1949. 5 jaar lang bleef 
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V.l.n.r: Paul Kaye (met gitaar), Tony 
Windsor en Duncan Johnson. 

hij bij Luxy, waarna hij in diverse t.v. 
series voor de BBC optrad. In augustus 
1958 ging hij weer radiomaken en wel via 
de Light programma van de BBC. Dit in 
Pete's party'. Ook ging hij weer shows 
opnemen voor RTL via de studio's in Lon
don. In decembe r 1965 ve rscheen hij voo r 
het eerst op de zeezenders. Hij deed een 
gesponserde show, getiteld 'Call in at 
Curry 'Si , welke zowel öpCaro 1 i oe North, 
Caro1 ine South alswel op radio London 
werd gedraaid. Spoedig . na de start van 
deze show maakte de BBC bekend dat hij 
was · ontslagen en werd hij vervangen door 
de ex-zeezender deejay Simon Oee. In de 
maand oktober 1967 kreeg Petezijn eigen 
programma terug op Radio One en werd hij 
tevens presentator van het televisie pro
gr,anuna Top of the paps. 
MARK ROMAN 

Doorliep zijn schoolj~ren tijdens de 
2e Wereldoorlog. Tijdens dezé periode 
raakte hij geinteresseerd in de Jazz
scene. Dit had tot gevolg dat hij ging 
werken in een Jazzclub in , Illford, alwaar 
hij later mede-eigenaar van werd. Toen 
het een verl iesgevende bussiness werd be
sloot Mark zich terug te trekken uit het 
management en zijn salaris te gaan ver
dienen als vertegenwoordiger. In London 
deed hij mee aan een deejayconcours die 
hij won, waardoor hij een baan kreeg in 
een Ba 11 roomzaa 1 in Zu i d London. Na daa r 
enige maanden te hebben gewerkt als dee
jay startte Radio London met zijn weke-
1 ijkse shows vanuit deze Ballroom (en het 
was hier dat Tony Windsor, Dave Cash en 
Kenny Everett hem ontdekten). Ze adviseer
den de London leiding Mark Roman te be
naderen, zodra er een open plaats kwam in 
het deejay team. Een vacature kwam en de 
plaats werd opgevuld door .... Mark Roman. 
Mark ~erd al zeer snel The Roman E~pire 
als tegenhanger vari The Admiral Robbie 
Dale. Ondanks zijn langdurige klachten 
over zeeziekte vechtte Mark door en werd 
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EO STEWART 
hij ontzettend populair bij de luister
aars. Na 1 jaar bij het station te heb
ben gewerkt werd hem gevraagd de Rolling 
Stones te gaan begeleiden tijdens hun 
tour naar Amerika. Dagelijks bracht hij 
verslag uit op Big L. Dit had een enorm 
succes, zodat na terugkomst in Engeland, 
hij vrijwel direkt weer naar Amerika kon 
gaan met Georgie Fame. Ook Mark vertrok 
na declosedown van Radio London naar het 
Broadcasting House in London. 
EO STEWART 

~erd geboren tijdens een luchta~nval 

in de '2e wereldoorlog in Exmouth. Dit huis 
heet te vreemd genoeg Ca ro I ine House. 24 
jaar later kwam Ed bij Radio London te 
werken. Op zijn 3e jaar kreeg hij van 
zij n' moe de r de bij n a a m S t ewpo t', d a a r hij 
telkens zijn tong uitstak. Zijn eerste 
optreden maakte hij op zijn ge jaar in de 
World Service van de BBC. Hij zong er 
kerstl iederen en dit ging zo door tot 
zijn 21ste jaar~ telkens weer in program
ma's die gericht waren op Amerika. 
Op zijn 21ste vertrok Ed naar Hong Kong, 
alwaar zijn carrière als deejay begon. 
Hij kreeg er liefst 16 wekel ijkse shows 
via Radio Hong Kong. Hij bleef hier 4 jaar 
en tevens een contract met de Lufthansa 
om programma's te maken voor in diverse 
vliegtuigen van deze maatschappij. Hier
door kon Ed . gratis vl iegen wanneer hij 
dit wenste. Hij besloot op een bepaald 
moment terug te gaan naar Engeland alwaar 
hij begon werken bij het Centrale Infor
matie Bureau. Gedurende de zomermaanden 
kreeg hij een baan als stand-inn deejay 
op Big L, maar werd al spoedig in vaste 
dienst genomen. Gedurende 1967 maakte 
Ed een 2e stem in zijn shows en dat werd 
Myrthle (een meisje welke verl iefd op 
Ed was). Vanaf 30 september 1967 tradp.n 
beiden in dienst van de BBC. (wordt vervolgd) 



A DA YIN TH ELI FE 0 F C ARO L I N.E . 
Wanneer je een recensie van een boek 

gaat voorbereiden is het zo dat je het 
boek gaat lezen en al dan niet bepaalde 
uitspraken of opmerkelijke zaken gaat 
onderstrepen. Daarna laat je het een dag 
of wat bezinken om andermaal het boek te 
pakken en de onderstre~pte zaken nog eens 
de revue te laten passeren om yervolgens 
de recènsie op papier te letten~ Hetzelf
de geldt voor het recenseren van een LP 
set. Eerst beluisteren, daarna opmer~ing
en op papier zetten etc. Wel na het ont
vangen van de laatste, in een serie van 
3 video's, van EAP, die in Nederland le
verbaar zijn via de FRC van Hans Verbaan, 
kon ik het niet nalaten om direkt na 
mijn dagelijks werk even de videotape in 
de recorder de steken om te kijken hoe 
de beeld en geluidkwal iteit was van de 
tape. Direkt was ik geheel gefacineerd 
omtrent deze beide zaken, maar ook om 
de opstart van de tape. Gevolg was dat 
ik mezelf moest dwingen de recorder uit 
te zetten om aandacht te besteden aan 
mijn gezin, heig~en natuurl ijk voor gaat. 
IS Avonds was er ruimte genoeg, d~ar de 
desbetreffende video binnenkwam op de 
dag van de omroepstaking en het geen 
beter moment was om de zeezenders niet 
eens te beluisteren maar om te bekijken 
via de diverse vid~obanden. Goed, de 
Day in the 1 ife on Carolinevideo is in
derdaad een beschouwing van de dagelijk
se aktiviteiten die er aan boord van de 
Ross Revenge gebeuren. Allereerst zie je 
Dave Richards, iets geforceerd, zijn 
programma om 6 uur in de ochtend openen, 
waarna hij een overzicht geeft van de 
dage1 ijkse ' arbeid die hij aan boord ver
richt. Daarna komt Ronan aan het woord 
die geheel lyrisch begint te spreken om
trent de Ross Revenge. Opmerkelijk voor 
mij was het feit dat hij met geen woord 
repte over de 'lady' Mi Amigo, iets waar 
hij in het verleden geen enkele keer om 
heen draaide. Het schip Ross Revenge is 
dan ook in de ogen van Ronan 'perfect 
and the most beautiful ship ever rebuilt 
for this purpose'. En wie kan de enigs
zins oud uitziende Ronan ongelijk geven. 
Tijdens de video volgen vele andere me
derwerkers van het station elkaar op om , 
hun zegje te doen inzake de diverse ak
tiviteiten. Zo wordt Stuart Russel ge
interviewd en vertelt Jay Jackson, de 
Paul Kaye van de BO'er jaren, uitgebreid 

hoe men het nieuws vergaard en het geheel 
wordt omkleed met fragmenten van program
ma's inclusief commercials, jingles etc. 
op studiokwal iteit. Vervolgens komt de 
'Hitler ' (volgens Simon Barret) aan het 
woord, hoewel bij het aanhoren van Blake 
Will iams ik duidelijk moet stellen dat 
het eeuw~g ionde is dat deze man door de 
Carolineorganisatie aan de dijk is gezet. 
'Immers; niet alleen zijn goede presenta
tie maar ook zijn muziekkeuze maakten 
voor Carot ine een kompleet station.Blake 
verhaalt over het funktioneren van het 
Gates mengpaneel en omtrent de inven
taris van de studio. Opmerke~ijk is zijn 
Istatement' dat hij bij de vóorbereiding 
van zijn eerste programma dacht 11k ver
zorg straks een radiopr.ogramma voor mis
schien wel 30 miljoen luisteraars, die 
me nog nooit gezien hebben. Stel dat ik 
de startswitch van de draaitafels mis. 
Ik moet er niet aan denkenl. Gevolg was 
wel dat na zijn programma Blake direkt 
remote controls voor de draaitafels ging 
bouwen en plaatsen (afstandbediening). 

, Er wordt verder vertelt omtrent de regel
matige bezoekjés die er worden gebracht 
door v i s se rsboten en po 1 i tieboten. Ve r
volgens wordt Tom Anderson wakker gemaakt 
om zijn dagelijkse taak te vervullen en 
hij verhaált over de binnenkomende post. 
Raffles, de scheepshond wordt door Jay 
Jackson ten tonele gevoerd en Bob Reynolds 
en Bob Paddy (respektievel ijk kapitein 
en màchinist) verhalen omtrent het onder
houd en de wacht óp het schip. Zo wordt 
de gehele dag doorgenomen, waarbij er he
le mooi~ plaatjes op je beeldscherm ver
schijnen. Het laatste, meest opmerkel ijke, 
is de uitspraak van Ronan op het einde 
van de film:'Caroline is the only free 
radio station on the planet'. Slotcon
clussie van dele film is: Uitstekend, zon
der meer de moeite waard met een uitste
kende wimpel voor Ray Anderson en Bill 
Roll ins en de rest van de mensen achter 
East Angl ian Productions. Misschien wel 
het allerbeste het te omschrijven met een 
stopwoord die Ronan O'Rahilly altijd zelf 
gebruikt:'AMAZING!!!!!!!!!!' Geheel an
ders denk ik over de video: Carol ine into 
the eighties. Deze film, die 23 minuten 
duurt, brengt de terugkekr van Radio Caro
llne in beeld. Dat wi 1 zeggen, de film is 
geschoten een week voordat Radio Caroli
ne terugkeerde in de ether. Aan het woord 
kwamen de diverse toekomstige deejays die 
een aantal uitspraken doen, die niet al
tijd even geslaagd zijn. Verder wordt er 
op de videoband niet veel getoond van het 
echte radiogedeelte van het ~ndschip. 
Nee, voor de prijs die er voor deze band 
wordt gevraagd zou ik hem niet kopen. 
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Geheel anders andermaal is het gesteld 
met de Laser 558 film. Andermaal gescho
ten opeen prachtige zonnige zomerdag 
komen de diverse medewerkers van het sta
tion aan het woord: Jessle Brandon, Da
vid Lee Stone, Steve Masters en Rick 
Harris. Je ziet, inmiddels een gedateerde 
film gezien de samenstelling van het pre
sentatieteam. Maar desondanks een mooi 
overzicht van de werkzaamheden en pro
grammals aan boord van de Communicator 
met daarbij voortreffelijke ·on air' 
shots. Zondermeer de moeite waard om een 
exemplaar ~an in je videoverzameling te 
hebben. Te b~stellen bij de FRC, zie 
onde r staande adve r ten tie. Han s, Knot. 

Lta Fr •• radio ca .. palga 
• ,... ._ ...... 1 ....... 1967 Sollaad 

1. Videofilm A day in the life of Radio 
Carol ine is een 50 minuten durende fi lm 
die je een dag uit het leven aan boord 
van de Ross Revenge laat zien, zoals 
boven omschreven. Deze videofilm moet 
in iedere kollektie van elke Carolinefan. 
Nu lev.erbaar op VHS, Betamax of VCC. 
Je krijgt de tapeaang~tekend thuis ge
stuurd voor slechts 130 gulden. 
2. Caroiine into the 80 ls is een video
film gemaakt aan boord van de Ross Reven
ge kort voor dat Radio Caroline in 1983 
weer in, de lucht kwam. ' De duur van deze 
band is 23 minuten en ' tOont de studiols 
zenderruimte etc. inclusief interviews 
met de toekomstige deejays. Prijs per 
aangetekende post: 99 gulden. 
3. Laser 558 andermaal een superproduktie 
van EAP. Een duidel ijk overzicht van de 
dagel ijkse gebeurtenissen op dit super
modern ingerichte zendschip. duur 30 mi
nuten en kosten slechts 120 gulden. 
Verder speciaal voor de Freewavelezers 
zijn er nog een aantal exemplaren van 
het boek Vrije Radio en de media voor 
slechts 25 gulden. Bestel snel, de voor
raad is beperkt. Gratis bij dit boek 
wordt een minikleurenposter van het 
D~lmare 192 schip bijgeleverd. 
Verder heeft de Free Radio Campaign nog 
vele andere artikelen te koop. Een I ijst 
kun je verkrijgen door een briefje te 
sturen haar Postbus 17460 2502 CL in 
De~ Haag. De bovengenoemde artikelen k~n 
je bestellen door het geld over te maken 
op postgironummer 1074529, postbus 17460 
Den Haag, t.n.v. Free Radio Campaign 
Holland. 
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Radio&TV in Duitsland 
DFS KOPERNIKlIS SA'h~LLIET. 

Na ruim twee jaar voorbereiding heeft 
het IJBP C'Prt \vest Duits industriekollsorti
uï.J dE~ opdr:lcht g(~geven voor do bouw van 
een nationaal Duits satelliet-systeem . 
lk~ opdracht van dit pro .;0ct 011V(\t totar-ll, 
3 sate llieten die in de ruirnté \\lorden gf~
brach t i tI een , gcof1tn t iona irc baan 23.5 
graad oost. 
Een exemplaar wordt "normanl" gebruikt en 
het t\vco.de model d ieh t nIs reserve voor 
het ~eval er defekten aan de eerste 
zullen optrèden. 
!fet derde exempléFlr blijft aan de grond 
voor het geval dat de lancering vnn de 
t\.,ef~ nndercn zouden mislukken • 
rret ;:lI1tt~nne-Byste er1 van oe Kopernicus
stlteTl iet is zodanig 1Ii tg(~voerd dat de 
r~0hele Bondsre p1tbliek en i'lest Berlijn kan 
worden bestreken. 
Up de satelliet zullen de vol~ende fre
quentif~banden Horden gebruikt: 
11/14 Ghz (3 transponders met een hand
b reed te van (JO i·:lhz.) 
12./ ti. Chz ('7 tr ::inspnn(\prs met een band
/, r 0. e d te v fl n 1+ 4 (1 h z. ) 
]0 Chz (1 transponder met een hand-
breedte van (JO >lh7. .) 
:'lHa r ver\II"':lc lltin g zal dez(~ sé.ltelliet een 
bet (~re k\va 1 i tc~i t Ie vernn dil n dp t llélrl~) j n 
~ :e bru i k zij nel e exen p 1<1 ren. 
'ren behoeve van de ontvnngst op (lélr(le 
7.ul 1 en cl i verse on t v8n~s ts tFl ti ons \.,rord en 
i n ~~ e r 1 c h t . 
Voo r d (' 0 n tv (] Tl g s t V ::1 n t v k: () na .1 ent c n 
behoeve vnn de distributi.e over de grote 
k Cl bel net ten i!l de mz ï.J \11 0 r cl e n sc hot E' 1-
nnt0nnes met een diafileter va n j.5 meter 

· gcinstalleerd. 
In juni 1 <)87 hoopt men h(~t eerste exem
'p18<1r m0t con rlrRn~rakpt uit de Ariane 
serie in dr.~ ruimte te brengen. 
Indien deze lancerin~ nanr Hens ver100pt 
hoopt men de tHeede in rIlanrt 1 9R~) in de 
statjon~ire baan te brengen. 
LOKALE l-:ADIO IN DE BRD. 

7.odrn in cle Bondsrepubliek de 
prive-radio zal worden toegestaan zullen 
de aspirant-radiostations geconfronteerd 
worden met een zeer hoog tarief ten ann
zien van het gebruik van het voor deze 
toepassingen toe te bedelen' fre<1ucntie-
gebied tussen de 100 en 104 Nhz. 
Een voorlopig "prijslijst je" is reeds 
vrijgegeven. 
De bedoeling is dat men per maand aan de 
PTT de volgende bedragen op tafel moet 
brengen: 
0.3 kw ............•......•. DM 2.200,00 
0, (, k \v ••••••••••••••••••••• DN L~ .000 ,00 



1 , 5 k\!/ ...................... Di'''l 
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l a ndse tv-prog ramma 's kijken , 
Staatssecretaris Hoekzema van Defensie 
laat op het ogenbl ik ondertoeken hoe de 
tv-uitzendingen rechtstreeks via bestaan
de steunzenders kunnen worden doorge 
straald naar de t roepen in de Bondsrepu
bI lek en wat de kosten daar van bedragen . 

De projektgroep, dieis opgericht olv 
kolonel J. Hardy, Hoofd Personeelszorg 
van Defensie, moet al medio deze zomer 
verslag uitb r engen van het onderzoe k. 
TV 5 EN MUSICBOX MOGEN OP 
AMSTERDAMSE KABELNET . 

De Franse satell iet
zender TV 5 en het Engelse 
Mus.icBox mogen sinds 17 
april officieel via de 
Amsterdamse kabel worden door
gegeven . Dankzij de instemming van de ge
meenteraad met het voorstel voor de ver
del ing van de kapaciteit op de kabel, is 
nu ook de weg open voor aanbieders van 
abonnee-tv en kabelkrant in de hoofdstad. 
Dlrekteur Jacobs van de KTA vertelde dat 
het nog ongeveer een maand zal duren voor
dat TV5 en MusicBox te zien zijn. Dat 
hangt samen met het aanbrengen van techni
sche voorzieningen zoals decoders e.d. 
\/oor de kabelkrant heeft het dagblad 
"Het Parool" zich aangemeld die verklaar
de aan het einde van de zomer te starten. 

FANTASTISCHE UITBREIDING SKY CHANNEL. 
Nadat Sky Channel al sinds enige tijd 

is te ontvangen in 31.000 huizen in Mün
chen via het lokale kabelnet, 1s er nu een 

uitbreiding van 
~ maar 1 iefst 

109.000 huizen in 
Beieren. Dit brengt 

Sky in een groot aantal 
Duise gezinnen, want 

C H A N NELook Baden-Würtemberg 
is inmiddels aange-

sloten. Nog dit jaar verwacht me n op 
200.000 aansluitingen in Berl ijn te zit 
ten. De streefdatum hiervoor J s gesteld 
op 28 augustus a . s. Het aantal aansluitin 
gen in Oostenrijk neemt ook snel t oe. 
Naast Wenen is nu ook het kabelnet van 
Linz aangesloten en komt het tot aa l in het 
land nu op 150.000 . 
SPLINTËRS VERWIJDERD UIT IKON. 

De 48 gemeenten, die zijn aangeslo
ten bij de Bond van de Vrij Evangel ische 
Gemeenten, hebben besloten de IKON te 
verl aten en zich te voegen bij de Kerken 
en geloofgemeenscha ppen die onder de 
naam Zend tijd voo r Kerken werken. Het 
beslui t gaat in tegen het advies van het 
bes tuur van de Bond , dat de relatie met 
de IKON wilde handha ven omda t'd eze om
roep aandacht schenkt aan min der heid s 
groepen in een wereldwijde samenleving , 
waaraan wij nie t toekomen. IDe mee rder -

the FABUlOUS SOUNDS of the SIXTIES 

Een 2-maandelijks infoblad voor de lief
hebbers van zestiger jaren muziek . 

Elke 2 maanden minstens 48 pag . zeer 
in format ieve en goed gedokurnenteerde 
artikelen. Biografieën, discografieën, 
foto's, hitlijsten, concert-, plaat - en 
boekreviews, advertenties, en up-to
date informatie over platenbeurzen en 
optredens. 

The tabulous sounds of the sixties, is 
een uitgave van de stichting Fabulous 
Sounds, Postbus 111 - 5280 AC Boxtel 

Een jaarabonnement kost f 23,50 
(6 nummers) Proefnummer f 4,50 

fabulÖüs 
sound 
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heid van de gemeenten vindt echter dat 
in sommige opiniërende IKON programmals 
geen aandacht wordt geschonken aan de 
Bijbel over ee~ bepaald vraagstuk te 
zeggen heeft. Verder noemen zij het taal
geb rui kin somm i ge programma IS S tu i tend 
en wijzen zij de manier waarop sexual i
te i taan de orde komt af. 
HAAGSCHE BLUF WORDT OPGEHEVEN. 

Met ingang van het komende televisie
seizoen zal het VARA programma Haagsche 
Bluf worden opgeheven daar het program
ma niet luit de verf is gekomen I. De po
litieke aktual iteiten, die in het pro
gramma zaten verwerkt zullen dan worden 
opgenomen in 'Bij Koos ' , dat met ingang 
van het nieuwe seizoen op woensdag te 
z·ien zal zijn. Presentatrice Marjolein 
Uitzinger zal Koos gaan assisteren bij 
he t p rog rarnma . 
WIJZIGING LEIDING FILMNET ATN 

Rob Houwer en Cees Wolzak hebben zich 
teruggetrokken uit de leiding van Filmnet 
ATN, waarin zij respectievel ijk programma 
directeur en directeur marketing waren. 
Ze zijn nu benoemd in de raad van com
missarissen. Houwer blijft toezicht hou~ 
den op het Nederlandse aandeel in de 
programmering van het bedrijf en Wolzak 
neemt zijn taak weer op van groepsdirec
teur nieuwe media bij de uitgeverij VNU. 
Bij Filmnet ATN is J. Nilsson algemeen 
directeur en H Melzer financieel direc
teur geworden~ 
VARA HEEFT PLOEG VOOR KNOKKE ROND. 

Eveneens als de afgelopen jaren het 
geval was zal de VARA weer een ploeg gaan 
uitzenden naar het jaarl ijkse songfesti
val voor ploegen in het Belgische Knokke. 
Matilda Santing, Julya Joko en Astrid 
Seriese zullen van 2 t/m6 juli de kansen 
voor Nederland proberen hoog te houden. 
Met Nederland doen eveneens Belgie, Bul
garije, Finland, Joego Slavie, Engeland 
Ierland en Ital ie mee. 
DICK VAN BOMMEL WEER PROGRAMMAAKTIEF 

Dick van Bommel verlaat na 20 jaar 
zijn post als hoofd van de afdeling ge
varieerde programma IS bij de NCRV tele
visie. Hij gaat de funktie overdragen 
aan een jongere collega enwil zelf 
weer tijd vrijmaken om programma IS te 
gaan maken. Van Bommel heeft destijds 
allerlei programmals gemaakt voor de 
NCRV televisie, waardoor deze omroep 
gJgantische kijkcijfers haalde. Hij was 
onderme~r de ontdekker van het spel Zes
kamp, dat later op internationaal nivo 
werd gespeeld. 
BBC STORINGSVRIJ OP BUIS fN DEN HAAG 

Den Haag zal met omliggende gemeen
ten in 1986 de eerste stad zijn in Ne
derland, alwaar de BBC TV ontvangst sto-
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ringsvrij zal zIJn. De kabelmaatschap
pij van de stad is momenteel in onder
handel1ng met de PTT tot plaatsing van 
een straalverbinding tussen een ont
vangststation in Belgie ~n het kabel
net in Den Haag. 
ZWEDEN EN REKLAME OP RADIO EN TV 

Dè kans bestaat dat dit jaar nog 
zal worden overgegaan tot de invoering 
van reklame op radio en televisie in 
Zweden. In september worden de algemene 
verkiezingen gehouden en de verwachting 
is dat de Sociaal Demokraten de macht 
uit handen moete~ geven ten gunste van 
de Conservatieve Partij. Deze laatste is 
voorstander voor reklame. 
AANSLAG OP NOS PROGRAMMAlS KOMENDE ZOMER 

Als gevolg van de bezuinigingen kan 
de NOS het voornemen om in de zomermaan
den met een aantal vaste programmals door 
te gaan niet uitvoeren. Het gevolg is 
dat rubrieken als 'Den Haag Vandaag I , 

Paspoort, I Het Cap i too I I, 'Neder land C I 
en 'Van Gewest tot Gewest l in de zomer
maanden van de buis zullen verdwijnen. 
Verder beStaat er de kans dat het Jeugd
journaal ook tijdens de zomer niet zal 

. worden uitgeionden. 
AUTEURSRECHTEN OLYMPUS. 

Olympus TV heeft overeenstemming be
reikt met de BUMA STEMRA inzake een rege-
1 ing van de auteursrechten voor de ver
spreiding van het Europese satel I ietpro
gramma van Olympus. De overeenkomst geldt 
voor die uitz~ndingen die in de aanloop
periode tot 5 oktober van dit jaar wor
den uitgezonden. Normaal gesproken moe
ten de kabelexploitanten de rechten be
talen maar aangezien het om satell iet
programma IS gaat moet de aanbieder aan
spreekbaar worden gesteld voor betal ing 
der rechten. 
VARA WEER KNOCK OUT 

De VARA maakt ook in het komende 
zomerseizoen een aantal Knock Outshows. 
Ze zullen in september vier weken achter 
elkaar worden uitgezonden. Harry Ver
meegen zal de shows ook dit jaar weer 
gaan presenteren en de shows zullen in 
drie, iets kortere dan vorig jaar, blok
jes worden uitgezonden. Lokaties zijn 
ondermeer Vlissingen en Willemstad. 
BOTSWANA OVER OP TELEVISIE. 

En al weer een land welke tot het be
sluit is gekomen televisie in te voeren 
in het land. Het gaat dit maal om het 
Afrikaanse Botswana. Bovendien zullen er 
drie kortegolfzenders in gebruik worden 
genomen. Bovendien wordt in overweging 
gehouden om een nieuwe middengolfzender 
aan te schaffen om de streken in het 
Noord Westen beter van ontvangst te kun
nen voorzien. 



1 APRIL: D~ telefoon bij de NOS is de 
hele avond overbelast. als gevolg van de 
enorme hbeveelheid mensen die belde naar 
aanleiding van een 1 aprilgrap van het 
Jeugdjournaal. In dit journaal zat een 
onderwerp waarin gesuggereerd werd dat er 
voo rtaan door de ove rhe i d be 1 as ti ng, zou 
worden geheven op 
zakgeld ++ In het AADIOANTIGOON 
Be 1 gis c he tie n e rb 1 a d Uw ongekleurd, alternatief; 
" Joe p ie" de u ,i t 5 I a 9 swingend geluid op FM 

van de Poppo 11 '84 . l ;) · 

SR' T' '2' bl f' h' b / J (JA ":!: , ' e eet est e rff' i,J~ ~-; ' 
rad i os ta t Lon; gevo I gd ,;. ,,,,1 I:; : 

door BRTl ~ Cana] 21/ (i,J, ) " .;) 
Radio ,e i té .. Studio ~ ' ili} f!;' 
Brusse 1 en" het Ant- $ft'~l ' 
;~~j~~o~~a~~~n b::~!O l~, :\l!Sf 
hitlijst kozen de le- . ~ 

~:': ~n ~ e k~~, !n T ~ ~ p; ~ . ~s;;' ~,:';, ~: 
. a' ~\j 

30; Maeva Top 50" 100.4 inHZ st~reo 
Stalen 10 en de Antj- Posthus40.2510Ml)J1s<"l 
goon Top SO. Tot 
be 5 t e ,j n ter-na t j on a I e hit 1 i Js t we rd de 
Veronica Top 40 gekozen,g'evolgd door 
TROS Top 50 e~ Europarade. Ferry Maat 
werd tot beste tnternationale deejay , 
gekozen; gevolgd door Erik de Zwart, 
frits Spits, lex Harding, Ad Visser, 
Adam Curry, Bart van Leeuwen, Terry Wo
gan, Kas van 1ersel en Paul Gambaccini+++ 
2 APRIL: Op de verjaardagskalender zien 
we dat Alfred Lagarde 37 en Paul Gambac
cini 36 jaar is geworden. Van harte ++ 

1n VARA's Getallenrijk 
wordt par.1ementair
medewerker Dolf Brou

wers, die thuis nog her
stelt van twee gebroken 
ribben, telefonisch ver
rast door o.a. Kneteman, 

Aad v/d Heuve J, Rij k 
de Gooyer en Johnn~ Kraaykamp die hem 
all emaa 1 even 'een hart cnde r de riem · 
steken ++ Amanda Reddington vervangt 
Péter Powel1 op Sky Channel tijdens de 
presentatie van de nieuwe Engelse hit~a
rade. Peter is een weekje met vakantie 
++Net als gisteren, staken ook vandaag de 
medewerkers van de Deense omroep ++ Om 
20 uur iS het vijf minuten stil op Ned.l 
Hl,2,3 en 4 als protest tegen het afkeu
ren van minister Brinkman van het Omroep
CAO ++ Ferry Maat is een van de juryleden 
in KRO's Playbackshow +++ 
3 APRIL: Frits Spits is maar 1 iefst drie 

uur achter elkaar op H3 te horen. Tussen 
16 en 18 uur presenteert hij de Nationale 
Hitparade, omdat Tom Blomberg met vakan
tie op Kreta is, en van 18 tot 19 uur 
zijn eigen Avondspits ++ John Peel is 
deze week ook op vakantie op Kreta . . Al 
zijn BBC-programma's had hij van te voren 

~. ~9~3°:~, ~d~n h b,i ~ j t~, :s~~RO ~ii5 
20 en 21 Uur vervangen ' 
door Fons Dellen ++ De TROS 
kan je nU gratis bellen op 06-01-21 om je 
aan te melden als lid ++ Adeliene van Lier 
van VARAIs Clipparade, is gast van Annet
te Van Trigt in Kletskop en Chriet Titu
laer is het idool in Muziekland-radio ++ 
Bij de TROS op Ned.l vanavond om 21.05 
uUr de eerste aflevering van de serie 
"TheGodfather" die deze omroep de komen-
de weken, samen met AVRO en Veronica op 
het scherm brengt ++ Ruim 5 uur is de 
Amsterdamse politie in de weer geweest om 
een tot een waar fort omgebouwd pand aan 
de Da Costakade binnen te dringen, waar 
de apparatuur van de illegale zende~ Radio 
Sjuul stond opgesteld. Toen de politie 
binnen was, bleken de medewerkers van het 
station als het ware in rook te zijn op
gegaan. Vermoedel ijk hebben zij, ondanks 
de aanz i en Ij j ke po ,l i tiemach t, kans gez ien 
via d-e achterliggende tuinen te ontkomen 
++ Elcd Brinkman heeft een verzoek om 
zendtijd van de Islamitische Omroepstich
ting afgewezen hoewel de Omroepraad vóór 
toewijzing had geadviseerd +++ 
4 APRIL: NOS-muzieksmaakmaker Herman v/d 
Vel,den is 43 jaar geworden. Van harte ++ 
Tussen 14 en 15 uur liggen de Hilversumse 

. zenders plat! Ook deze prikaktie is be
doeld om Brinkman tot andere gedachten 

,te brengen en alsnog het omroep CAO goed 
te keur~n. Tom Mulder adviseert op ~3 de 
luisteraars om een uurtje over te schake
len naar 319 meter én luiste~aars in de 
omgeving van D'en Haag kunnen Moni que 
ook horen op 104,5 mHz! Nico Stevens rea
geerde hierop met dank, maar zei ook dat 
hun 1 aprilgrap (Monique op FM) geslaagd 
genoemd kan worden ++ Gary Davies is te
rug van vakantie en weer te bewonderen in 
Sky Trax op Sky Channel met de nieuwe 
Billboard hitparade +++ 
5 APRIL: 'Hans Mondt is 44 én Janice Long 
(radio One) is 30 jaar geworden. Van har
te ++ Lex Harding is nog steeds zi~k, 
daarom ook vandaag Jeroen van ~nkel met 
de Tipparade en Bart van Leeuwen met de 
Top 40. Uniek aan het einde van de Top 40 
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V.l~n.r: Ton van Draanen, Pete Best en Tom Blomb~rg. 

is het feit dat Bart precies om 17.SG uur Band met zangeres Mathi lde Santing ++ 
de plaat "We are the World" van USA for Tussen 18.30 en 19 uur zendt de NOS op 

Africa draait. Ned.2 de 2500-ste Sesamstraat uit +++ 
Op dat moment , 8 APRIL: Ruud Hendriks is 26 en Ted de 

in de we
reld gedraaid. 

langs de middengolf 
inderdaad de plaat ook op AFN, 

enkele Duitse~ en Engelse stations ++ 
Omdat Annals Hoeve in Hilversum van eige
naar is ge~isseld, mag Countdown Café van 
Veronica hier vandaan geen uitzendingen 
meer verzorgen. Vanavond komt Countdown
Café voor het eerst vanuit de nieuwe 10-
katte It Spant in Bussum +++ 
6 APRIL: Tussen 12 en 14 uur bij de NCRV 
op H3 een LosVast Special met Rob de Nijs 
++ Nino is een van de nieuwe presentators 
van het Sky-popprogramma "Sky Trax". In 
het dagel ijkse leven i~ hij deejay op een 
van lokàIe BBC-stations ++ In "Soul Food" 
om 19.10 uur op BRT 2-radio het tweede 
deel van een Marvin Gaye special gemaakt 
door ,Frarik van Rampelberg, Peter de Groot 
en Mark Lefever +++ HiLVERSuM 
7 APRIL: Met twee rechtstreekse ~'~ 
u i tzend i ngén V,i'a Hl en, 4, bes teed,t L1, " ' , de TROS ruimschoots aandacht 
aan de aktie "Speel mee met ' ' 
het Concertgebouw". Om 14 viASSlI ,', 
uur vanuit de Grote Zaal optre- I\t ' 

' dens op Hl van , Drukwerk, Annie Schilder, 
Dennie Christian, Mieke, Koos Alberts, 
Danny de Munk e.a. Van 21 tot 24 uur op 
H4 een Jazzconcert met o.a. Rita Reys 
en het Trio Pim Jacobs en de Fr~nk ~rasso 
20 

Braak 50 jaar geworden. Van harte ++ 
Frits Spits is een weekje met vakantie 
naar Engeland. Tom ,Blomberg en Ton van 
Draanen verzorgen de "Vakantiespits", 
met de hele week aandacht voor de zesde 
internationale Beatles-dag die a.s. za- , 
terdag in het Groothandelsgebouw te Rot
terdam wordt gehouden. Deze dag wordt 
georganiseerd door Beatles Unlimited uit 
Nieuwegein die als speciale gast dit 

' jaar de eerste drummer van The Beatles, 
Pete Best, hebben uitgenodigd. In de 

BM'fL~S UNLIMITED PRlèSENTEERT g, . I 
BEATLË1SmNDAG ~ J 

GROOTHANDELSGEBOUW CLAUSZAAI , 
STATIONSPLEIN 45 HOTTERDAM 

MET ALS SPECIALE GAST . . ~ 
P~:;!:~~:,~~~T c:1 

MUZU:K, VIIlEO. BOEKEN. Pl.ATEN. MARKT, Vt:II .ING ' ~ 

ZATERDAG 13 APRIL 1985 VAN 10.00 TOT 18.00 UUR , " , '~, .' 
KAARTEN à 5 GULDEN AAN DE KASSA OP DE DAG ZELF 

b@~~I@s unlimi,@l1 POS'flius ~02 34:10 AP NmUWEGEIN 
VOOR MEt:R INFORMATlt; IU:L 03402 . 47:108 

vakantiespits wordt vijf dagen achtereen 
een unieke opname van The Beàtles ge
draaid, toegel icht door een v~n de mede
~erkers van Beatles UnI imited. Als prijs
vraag hoor je elke dag t/m vrijdag een 
fragment van een nummer van The Be~tl~s. 



De eerste letter van elk fragment is be
langrijk. De vijf letters vormen een woord 
die je naar Beatles Unlimited moet sturen. 
Hoofdprijzen ,zijn 6 gesigneerde exempla
ren van het door Pete Best geschreven 
boek "The Pete Best Story" over zijn tijd 
bij The Beatles. Gast in de H3-studio is 
vandaag René van Haarlem die het nooit 
officieel uitgebrachte JlLeave rny kitten 
alone" laat horen ++ Omdat Kas van lersel 
een weekje met vakantie is, presenteert 
Cees van Zijtveld de uren tussen 7 en 9 
en Romeo Altenberg de uren tussen 16 en 
18 uur bij de AVRO op H3 +++ 
9 APRIL: Om 8 uur bij ~e VARA op H3 de 
favoriete single van Annette vaR Trigt: 
Reach Out van The Four Tops ,++ In de 
Vakantiespits "Goodbye" door PaulMc 
Cartney als unieke Beatlesopname, toege
licht door Koop Geersing ++ Een Goede 
Klassieke morgen bij de TROS op H4 met 
de burgemeester van Amsterdam Ed . v. Th i jrl 
++ De KRO zendt op Ned.lom 20.30 uur 
een korte toespraak van Paus Johannes 
Paulus uit, waarin deze zich in het Ne
derlands richt tot de Nederlandse katho
lieken, in een vooruitbl ik op zijn be
zoek ih mei a.S. De uitzending duurt 10 
minuten en is gemaakt door het Vaticaan+++ 
10 APRIL: Tony Berk is vandaag 37 jaar 
geworden. Van harte ++ Koos Postema is 
gast van Annette van Trigt in Kletskop 
en Bart van Leeuwen vervangt Chiel van 
Praag als presentator van Muziekland
radio, omdat Chiel een weekje met vakan
tie is ++ Omdat Jan Donkers in Amerika 
is, presenteert Bram van Splunteren "Gon
zo Radio" tussen 19 en 20 uur bij de VPRO 
op H3 ++ John Peel is terug van vakantie 
en laat in zijn programma muziek uit 
Kreta horen ++ tn de Vakantiespits is 
"One af ter 909 11 de un i eke Beat lesopname 
die wordt toegelicht door Tom Weel +++ 
11 APRIL: Eddy Becker is 38 en Pierre 
Kartner is 50 jaar geworden. Van harte ++ 
Bij de TROS op H3 tussen 9 en 11 uur de 
allerlaatste Hugo van Gelderenshow i .v.m 
programmawijziging vana~ volgende week. 
++ Gasten in RUR van Jan Lenferink zijn: 
Jenny Arean. Lou van Rees en I'ngrid 
Bergmans. Spreekstalmeester is Jan Rot ++ 
Bij de VARA op Ned.2 en stereo op Hl het 
"Edison Gala Populair 1985" rechtstreeks 
vanuit het Casino in Den Bosch gepresen
teerd door de ondeskundige Willem Nijholt. 
Optredende artiesten zijn " 
zijn o.a. Al ice, Ashford and 
Simpson, Anita Meyer, Klein 
Orkest, Charles Dumont en 
Brenda Lee. Van Kooten en 
de Bie zouden ook optreden, 
maar zagen hier toch maar van 
af. Marjol Flore nam hun plaats over ++ 

BLUNDER: Na het nieuws van 14 uur horen 
we op de STER op H3 een commercial voor 
de show van Piet Klerkx op tweede paasdag 
in Waalwijk! Alvast voor volgend jaar??? 
Omdat de Britse omroep BBC had geweigerd 
het kontrakt te vernieuwen met zeven 
vooraanstaande verslaggevers, zijn 180 
televisiejournal isten 24 uur in staking 
gegaan ++ -iIHello little girl" is de unie
ke Beatles-öpname in de Vakantiespits die 
wordt toegeliCht door Jos Remmerswaal ++ 

.~ 
Paniek in het programma van 
Simon Bates op Radio One, 

~
omdat zijn prullebak in de 

• brand staat, n~dat hij een 
~~' r~ sigarettenpeuk daar in had 
~ gegooid +++ 

12 APRIL: Peter Holland presenteert van
daag "Jaargenoten" tussen 10 en 12 uur 
bij de NOS op H3 ++ Na 3 weken ziek te 
zijn geweest, is Lex Harding weer te ho
ren als presentator van de Top 40 ++ 
"If youlve got troubles" is de unieke 
Beatles-opname in de Vakantiespit~ die 
wordt toegel icht door Evert Verrneer. Ook 
de laatste letter in de prijsvraag. Oplos
sing 1s RINGO w Om 19 uur arriveert Pete 
Best in het NOS-komplex. In RK6 praat hij 
zo'n 3 kwartier met Tom Blomberg over het 
Beatles-gebeuren. Een gedeelte hiervan 
zal morgen in de Vakantiespits worden uit
gezonden ++ Pete is ook te gast in Veró
nica's Countdown Caf! ++ In de Rijnhal in 
Arnhem maakt de TROS vanavond en morgen
avond opnamen van de tweede Formule 1 in 
Concert. Optredende artiest~n zijn King, 
Murray Head, Kil ling Joke, Howard Jones, 
Bryan Adams en Golden Earring. De laatste 
vervangen Dan Hartman +++ 
13 APRIL: Peter Rijsenbrij vervangt Jaap 
de Groot , in "Popsjop"-radio bij de NCRV 
op H3 ++ In de laatste Vakantiespits van 
deze week, om 18.40 uur een kort gedeelte 
uit het gesprek van Tom Blomberg met Pete 
Best gevolgd door Pete's favoriete nummer 
van The Beatles III saw her standing there" 
++ De BBC Radio One programma's komen 
vandaag yoor het laatst vanuit studio 
"Continuity C". Vanaf maandag heeft het 
One-team een nieuwe ruimte tot hun be-
sc hik kin g ++ Van 1 9 . 30 tot 2 1 . 30 u i s G ra
ham Bannerman voor het eerst op Radio One 
te horen. Met zin 21 jaar is Graham de 
jongste One-deejay tot nu toe. Hij begon 
zin karrière op 15 jarige leeftijd bij 
de ziekenomroep in Colchester en de laat
ste twee jaar werkte hij bij Radio Orwell 
++ Op BBC-tv vanavond de eerste van een 
nieuwe serie Kenny Everett-shows +++ 
14 APRIL: In zijn programma "Zin in POp'l 
heeft Wilfried Povel,tussen 9 en 10 uur 
bij de KRO op H3, het over Trends. Hij 
praat hier ondermeer over met Marc van 
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Amstel en draait ook de plaat "De trends 
of today" van de Marc van Amstel Band+++ 
15 APRil: Henk Mouwe is 33 
Jaar geworden. Van harte ++ 
In het derde deel v~n de 
serie op H2 tussen 15.33 en 
16.30 uur "De NCRV zestig 
Jaar met u op weg" de periode 1954 tot 
1964 gemaakt door Jan Zindel en Sieg ter 
M.eu len ++ Avondsp i ts- tv-ve rs 1 aggee f ster 
Carin Bessel ing staat voor het nieuws 
van 8 uur bij Kas van Ierselonder de 
douche ++ Hollands Glorie met Krijn 
Torringa komt vanuit de Glazen zaal van 
he t RA I-gebouw in Ams te rdam ++ Fr i ts 
Spits is weer te horen met zijn Avond
spits. na een week vakantie in Engeland. 
Spitse opmerking: "Leuk land, Engeland, 
maar het stikt er van de spookrijders il

• 

++ Radio One heeft zijn intrek ' genomen ' 
in de nieuwe "Hi-tech"-studio. Adrian 
John opent om 6 uur officieel de studio. 
In het BBC-nieuws is een rep6rtage te 
zien over de nieuwe studio ++ Toppop is 
op tv ni~t 1 ive, maar werd gisteravond 
opgenomen ++ In de hoofdrol ontvangt. 
Mies Bouwman bij de AVRO op Ned.l Albert 
Mol en zijn vriendenkring ~++ 
16 APRIL: Lex Harding is 40 jaar gewor
den. Van harte ++ Omdat Roel Koeners 
ziek is, i 5 "DOorlope~1I van 9 tot 10 uur 
bij de VARA op H3, vandaag .samengesteld 
door Frank Klunkhaar ++In VARA's Getal
lenrijk is rond 13.20 uur (grapje??) een 
werkonderbreking van zo'n 40 seconden 
te horen d.m.v. de bekende pauzepingel 
++ John van Geld uit lelystad is winnaar 
geworden van een paar gesigneerde sokken 
van Peter Holland. Met zijn 8 meter heeft 
John, volgens Peter, de beste lang5te 
brief geschreven ++ Vanmorgen dient in 
Amsterdam het kort geding dat de NOS 
heeft aangespannen tegen de gezamenlijke 
vakbonden voor omroeppersoneel. Deze 
bonden hebben opgeroepen tot een staking 
van 24 uur, morgen. De president van de 
Amsterdamse rechtbank mr B. Asscher deed 
om 16.45 uur uitspraak en gaf de bonden 
gelijk. Dus morgen wordt er gestaakt! 
17 APRIL: Al les plat in Hilversum!.!! Van
morgen om 6 uur ging Hl uit de lucht en 
kwamen de andere radiozenders niet in de 
lucht. De poorten van het NOS-terr~in wer
den door stakende omroepmedewe rke rs bewaak t 
dat door niemand mocht worden betreden. 
Van een massale staking is echter geen 
sprake geweest. Bij de AVRO, TROS, KRO, 
NCRV, Veronica en EO werd er vrijwel nor
maal g~werkt. Alleen bij de VARA en VPRO 
werd er niet gewerkt +++ 
+++ 18 APRIL: De TROS heeft een nieuwe 
programmering op H3. 7-9: Havermoutshow 
door Tom Mulder. 9-10: Nederlandstalige 

. Top 10 door Ad Roland. 10-11: Polderpop-
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parade door Erik de Zwart. 11-12: Europa
rade door Ad Roland. 12-14: 50 Pop met Tom 
Mulder. 14-16: Deel 1 van dè TROS Top 50 
doot Erik de Zwart 16-18: Dèel 2 ~an de 
TROS Top 50 door Tom Mulder (i.v.m. vakan
tie Ferry Maat) 19-20: , 21 Jaar TROS, gouwe 
ouwe door Ad Roland. 20-22: Sóulshow d60r 
Ad Roland en 22-24: LP show door Wim van 
Putten+++++++++Ton van Draanen+++++++++++ 

~IE~ UITD:ffilË 
BELG I E HET EËRSTE TV':'MEKKA VAN EUROPA??? 

Op het ogenblik kan de doosnee tv-kij
ker aangesloten op het kabelnet kiezen 
uit een aanbod van 15 verschillende tv
stations. Dat zijn BRTl en 2; RTBF 1 en 2; 
Ned. 1 en 2, Fr 1,2 en 3; 
Duitsland 1,2 en 3; BBC 1 
en 2 en tenslotte RTL. 
Afhankel ijk van de woon
plaats komen hier nog bij: 
ITV en Channel 4 (kuststreek) 
RTL-Pl~s en SOdwestfunk 

G 
.' (Duitse grensstreek); G lil Satell iet TV-5 (Wallonië 

~. . Brusse 1); RAl 1 (Provi n-
cie Limburg en Luik) en 

binnenkort in de provincies Oost Vlaande
ren en Antwerpen het nieuwskanaal van ' lTS 
uit Brugge. Aangezien deze bijkomende zen
ders reeds op de Belgische kabel zitten, 
is het theoretisch mogelijk om ze Over 
het ganse land te verspreiden en heeft 
men gemakkel ijk een keuze uit 22 tv-sta
tions. Toch is ' dit, mogen we de liberalen 
geloven, nog niet het einde. Volgens de 
PW kunnen tegen het einde van dit jaar 
nog de volgende tv-stations op de kabel: 
OTV/VMM (3e net), RTBF-betaal-tv, Sky, 
Esselte Betaal-tv, enkele regionale com
merciële omroepen en desnoods enkele inia
tieven van de kabelmaatschappijen. 
Zonder veel problemen kan men dus in Bel
gië, eind dit jaar, kiezen uit zo'n 30 

. tv-stations. 
Wel kan men zich afvragen hoe de kabel 

abonnee zal reageren? Zal hij zomaar alles 
aanvaarden of zal hij selektief te ~erk 
gaan? In ieder geval betaalt men in Bel'gië 
op dit ogenblik zo'n 5000 Bfr voor het 
kijk- en luistergeld en zo'n 4000 Bfr 
voor het kabelabonnement, terwijl we op 
dit ogenblik weten dat betaal-tv noch in 
Nederland, noch in Frankrijk een sukses is. 
LOKALE RADIO IN BELGIE. 

Traag maar zeker schijnt er nog steeds 
vooruitgang gemaakt te worden met de lega
lisering van lokale radio's in België. 
Doch de voorlopige eindresultaten zorgen 
er wel voor dat het bij sommige stations 
achter de schermen begint te rommelen. 
Ten eerste zal (is?) er besl ist worden dat 
de 10kal~ radio's per uur maxi~um 7 minu-



ten reklame . ~ogen uitzenden in niet op
eenvolge.nde tijdsblokken. Tevens zal er 
waarschijnlijk beslist worden dat de loka
le radio's tesamen zo'n 21 miljoen Bfr. 
auteursrechten moétén betalen (dit zonder 
BTW) met daar bovenop 6% op de reklame
komsten. Waar de raad niet mee akkoord 
ging is dat de auteursrechten betaling 
met terugwerkende kracht ZOU gebeuren, 
vanaf 1 januari 1985. Vooral dit laatste 
brengt sommige stations in problemen en 
zijn sommige stations nu reeds te koop, 
omdat zij het financieel niet meer kunnen 
waar maken . Patriek Bekaert. 

Fréewave ledenservic€ 
Deel 7 van de documentaire 

van de zeezenders en daarnaast is het mo
ge!ijk voor hen die al de complete aan
vulling aan het verzamelen zijn om deel 
15 te bestellen. Kosten op tape f25,--
op cassette 1 35,--. (let wel per deel) 
Dan de normale aanbieding: 
1-624 brengt ondermeer Amerikaanse top 
deejay Cousin Brucie. 3 uur lang hoor je 
hem met opnamen uit 3 verschillende de
cennia. Verder Radio Carol ine Internatio
nal met Johnnie Walker en Ross Brown. 
Radio Essex met de documentaire IRusty 
ships' en veel meer. 
2~627 Brengt o~s . haar Canada waar naast 
de Rockradio momentéel de gouwe ouwe ra
dio weer geheel in is. Dit is dan ook al
lebei te horen via opnameri van CHUM, tFNV 
en CING, allen stations uit Toronto~ 
629 is weer variatie volop. Allereerst 
Caroline South in 65 en 66 met Keefers 
en Keith Skues, Radio Schotland in d~ 
eerste week van uitzending met Charlie 
White, Caroline $outh met Steve Young 
en niet te vergeten Radio Hauraki met op
namen uit 1984. 
De prijzen: op recordertape 6 uur 125,-
12 uur /40,-- en 18 uur f50,-- op casset
te 6 uur f 35,-- 12 uur 165,-- en 18 uur 
1 85,-- Over te maken op gironummer 2929 
268 t.n.v. JA Knot Groningen of via post
bus 102 Groningen en International Money- , 
order. 
WEGENS SUKSES GEPROLONGEERD!!! 

Er komen nog steeds bestell ingen bij 
ons binnen voor de twee ECHTE k1euren
foto's van ,de Mi Amigo en Ross Revenge, 
hoewel de sluitingsdatum van 15 april 
al gepasseerd is. Om al die mensen niet 
teleur te stellen, is het mogelijk om 
de foto's nog te bestellen. 

Maak f 40,-- over op giro 2929268, 
t.n . v J.A. Knot, Postbus 102, 9700 AC 
Groningen en de twee unieke foto's, for
maat 30x45cm, worden je toegestuurd in 
een koke r . 

Nederlandse 
Hitparade 1959 
Deze Top ,.-50 werd samengesteld door Pieter 
Leen àan de hand van de hitlijsten van 
PMuziek Parade". Uitzending: in de nacht 
van 26 op 27 mei i85 bij de TROS op Hl. 
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Petite Fleur - Chris Barber e.a. 
Mandolins in the moonlight - P. Coma 
Tom 000 1 e Y ... Kin g 5 ton Tri 0 _ 

Sweetheart my darling-Caterina Valente 
Piove - Willy Alberti/Domenico Modugno 
Smoke gets in your eyes - Platters 
Tell him no - Travis · & Bob e.a. 
Personality - Lloy~ Pri~e 
Bird Dog - Everly Brothers 
Sail along silvery moon - Bi l1y Vaughn 
Ma Ma Ma Mariè - Gaylords 
lèg niet nee ~ Fouryo's 
Die Gitarre und das Meer - Freddy 
Una marcia in fa - Willy Alberti 
La Paloma - Billy Vaughn 
Marina - Rocco Granat~/Willy Alberti 
When - Kalin Twins 
Living 0011 ~ Cl iff Richard 
My Happiness - Connie Francis 
A fool such as , - Elvis Presley 
Come Prima - Willy Alberti e.a. 
Lonely Boy - Paul Anka 
Stagger Lee ~ Lloyd Price 
Een beétje - Teddy Schol ten 
One Night - Elvis Presley 
Spiel noch einmal - Caterina Valen~e 
Prbblems - Everly Brothers 
Sing little birdie - T.John~on/P.Carr 
Sus i e dar 1 in' . - C h ris How 1 a i1 d 
Teenager Melodie - Ronny 
Return to me - Dean Martin 
Three bells - Browns/Compagnon de la C. 
Ach vaderlief - Zangeres zonder Naam 
Send me the pillow-Lydia & Melodie Stro 
Sleigh-ride in Alaska - Selveta's 
Round the bay of Mexico~Harry Belafonte 
Morgen - Ivo Robic/Eddie Calvert e.a. 
Ti11 I kissed you - Ever1y Br/Blue D. 
Lipstick on your collar - C. Francis 
Schön is die Jugend - Leni & Ludwig 
Schneewalzer - Schriebl & Huppert 
Fever - Peggy Lee 
Only Sixteen - Sam Cooke/Graig Douglas 
Teafor two - Tommy Dorsey 
Little star - Elegants 
El isabeth Serenade - Ron Goodwin 
Ou i, Qu i, Ou i - Jean Ph i 1 i ppe 
I'm gonna get married - Lloyd Price 
Lonesome - Monty Sunshine&Chris Barber 
Mona Lisa - Conway Twitty/Carl Mann 
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,~~ TOP 100 UAK 1959 
Deze Top 100 werd samengesteld door Pieter Leen en uitgezonden door de TROS in de 
nacht van 26 op 27 mei 1985 via Hilversum 1~ 

1 Mack the' Kn-ife - Bobby Darin 
2 Battle of New Orleans - Johnny Horton 
3 My heart is an open boök - Carl Dobktns 
4 M r .B 1 ue - F 1 ee tw,ood s 
5 Primrose Lane - Jerry Wallace 
6 Personality -Lloyd Price 
7 Put your head on my shoulder-Paul Änka 
8 Donna - Ritchie Valens 
9 Hawaiian Wedding song - Andy Wil1iams 

10 Stagger Lee - Lloyd Price 
11 Pink Shoe Lages - Dobie Stevens 
12 What a diff'rence - Dinah Washington 
13 The Three bells - The Brown~ 
14 There goes my baby - The Drifters 
15 Sea of love - Phil Phill ips 
16 Dream lover - Bobby Darin 
17 Venus - frankie Avalon 
18 Lonley Boy - Paul Anka 
19 HappyOrgan - Dave "Baby" Cortez 
20 Sleep Walk - Santo & Johnny 
21 Lavender blue - Sammy Turner 
22 Just a matter of time - Brook Benton 
23 Tragedy - Thoman Wayne 
24 Red' river rock - Johnny& Hurric~nes 
25 Ti 1 1 I kissed you - Everly Brothers 
26 lipstick on your col lar - C. Francis 
27 I cried ' a tear - LaVern Baker 
28 Robbin' the Cradle - Tony Bellis 
29 Don't youknow - Della Reese 
3D 16 Candles - The Crests 
31 Sorry (I ran all the way home)-Impalas 
32 Come softly to me - Fleetwoods 
33 Peter Gunn - Ray Anthony 
34 Charlie Brown - The Coasters 
35 Lonley Street - Andy Wil1 iams 
36 Teen beat - Sandy Nelson 
37 Guitar Boogie Shuffle - Virtues 
38 Kansas City - Wi lbert Harrison 
39 Broken-heartedmelody - Sarah Vaughan 
40 Quiet Vi llage - Martin Denny 
41 Teenager in love - Dion & Belmonts 
42 Déck of cards - Wink Martindale 
43 Water100- Stonewall Jackson 
44 Never be anyone else - Ricky Nelson 
45 Poison Ivy - The Coasters 
46 I'm gonria get married - Lloyd Price 
47 You're 50 fine - The Faloons 
48 Lonely teardrop - Jackie W~lson 
49 Makin love - Floyd Robinson 
50 All American boy - Bill Parsons 

51 A fool such as I - Elvis Presley 
52 In the mood - Ernie Fields 
53 I've had it - The Bel1 Notes 
54 Since J don't have you - Skyl iners 
55 Seven t"itt1e girls - Paul Evans 
56 Frankie - Conhie Francis 
57 So fine - The Fiestas 
58 Just ask your heart - Frankie Avalon 
59 A big hunk of love - Elvis Presley 
60 Only You - Frank Pourcel 
61 What'd 1 say - Ray Charles 
62 Heartaches by the number ~ Guy Mitchell 
63 May you always - McGuire Sisters 
64 40 miles of bad road - Duane Eddy 
65 My happiness - Connie Francis 
66 Gotta travel on - Billy Grammer 
67 Smoke gets in your èyes - Platters 
68 Morgen - Ivo Robic 
69 Danny Boy - Conway Twitty 
70 Tallahassee Lassie - Freddy Cannon 
71 Sea Cruise - Frankie ford 
72 Tiger - Fabian 
73 Tall Paul - Annette 
74 Battle Hymn - Norman Tabernac1e Choir 
75 Petite Fleur - Chris Barber 
76 My heart sings - Paul Anka 
77 Goodbye Baby - Jack Scott 
78 Kookie, Kookie - E. Byrnes&C. Stevens 
79 Turn me 100se - Fabian 
80 Enchanted - . Platters 
81 I need you r 1 bve ton i gh t - El v is Pres 1 ey 
82 I ' want to walk you home - Fats Domino 
83 It was I - Skip & Flip 
84 Bobby Sox to stockings - Fr. Avalon 
85 You were mine - The Fi reflies 
86 Mi~ty - Johnny Mathis 
87 I only have ey~s for you - Fla~ingos 
88 We got love - Bobby Ryde11 
89 Just keep it up- Dee Dee Clark 
90 I loves you Porgy - Nina Simone 
91 Manhattan Spirit~al - Reg Owen 
92 Ki 'ssin' time - Bobby Rydell 
93 So many ways - Brook Benton 
94 Just as much as ever - Bob Beckham 
95 Oh C~rol - Neil Sedaka 
96 lover's question - Clyde McPhatter 
97 Thank you pretty baby - Brook Benton 
98 Itls late - Ricky Nelson 
99 Tell him no - Bob & Travis 
100 Goodbye Jimmy, goodbye - Kathy linden 


