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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D Is je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week je abonne
ment te verlengen. 

D 's je LAATSTE nummer. indien je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij 
verzoeken je het alsnog met SPOED 

te doen, als je Freewave wilt blijven ont
vangen. 

Beste lezers. 
Kijk Im daar trots staan op de omslag: 
Joost den Draayer! 

Waarom staat hij daar?? Hij is terug 
op de radio!! 

Sinds zaterdag 18 mei kan je hem tus
sen 10 en 12 uur op Radio Monique horen. 
Zeven jaar geleden, op 26 mei 1978, was 
Joost voor het laatst via H3 te horen 
in het "NOS-maal" en sindsdien hield 
hij zich bezig met de platenindustrie. 
Dat doet hij nog steeds en zijn weke
lijkse zaterdagmorgen-programma op Radio 
Monique is voor hem een mooie uitlaat
klep om zijn eigen produkties aan de man 
te brengen. 

Zondag 19 mei was er nóg een verras
sing op Monique te horen. 
Toen werd tussen 10 en 12 uur het eerste 
programma van Vader Abraham uitgezonden. 

Ook heeft Radio Monique een nieuw 
jinglepakket in gebruik genomen hetgeen 
de "sound" van het station zeer ten goe
de komt. Het wachten is op nog meer 
beroemdheden! ! 

Wat staat er in deze Freewave? 
"De Sealand expeditie" gaat over een be
zoek aan het eiland van Roy Bates in de 
noordzee door enkele zendamateurs uit 
West-Duitsland 

Jac lom schreef drie korte kantteke
ningen en in "Zeezenders Nu" alles over 
de zeezenders van 14 april t/m 5 mei. 

In de "Radio Rubriek" o.a. aandacht 
voor de laatste luistercijfers en 
Patrick Bekaert brengt ons op de hoogte 
over het wel-en-wee in België. 

In het tweede deel over "Lokale radio 
in Zwitserland" aandacht voor Radio Pi
latus in Luzern, Radio Extra BE en 
Radio Förderband, beiden uit Bern. 

Dit keer geen "Zeezender Toen" en 
"Radio Hauraki Story" omdat Tom de Munck 
5i pagina heeft volgeschreven over de 
ontwikkelingen van de bieuwe Radio Lon
don. Een artikel waar terecht de kop: 
"Radio London 'n droom of werkel ijkheid?" 
boven staat. 

Na "TV-News" tenslotte het "Radio&TV 
Logboek" van 18 apr i I t/m 19 me i . 

Al met al weer een Freewave boorde-
vol informatie. Veel leesplezier. 

Ton van Draanen. 
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BAN OP ALCOHOL IN AHERIKA? 
Er zijn plannen ingediend bij de 

Amerikaanse regering om nog dit jaar te 
komen tot een volledige ban van reklame 
voor wijn, bier en andere spiritualen. 
Dit, daar het aantal autoongelukken,door 
het misbruik van alcohol nog steeds in 
een stijgende lijn is in Amerika. De re
klarlewereld in Amerika is nogal geschokt 
van de voorstellen, die kunnen leiden tot 
een wettelijke regeling in deze. De jaar
lijkse inkomsten voor reklame voor alco
hol op radio en televisie in Amerika lig
gen rond de $ 700 miljoen. 
GROOT FM STATION OP MONSEHAT 

Naast de basis voor Radio Antilies op 
haar grondgebied te hebben heeft het be
stuur van Monserat nu ook besloten een 
vergunning Hf te geven voor een groot FM 
station,dat het gehele Caribische eiland
engebied zal voorzien van programma's. 
Het station zal gaan funktioneren onder 
de callnaam 'ZGH-FH 94'en zal onder be
heer komen te staan van de pas opgerichte 
CCC, de Caribbean Communication Company, 
nat een onderdeel is van Raintree Com
rrwnications. Dit is van origine een Ame
riknnnse uitgeverij. De general manager 
zal Wilsie White worden, die voorheen 
werkzaam was bij het ministerie voor 
informatie in Washington. Nog dit jaar 
zal het station met haar prograT!1ma's van 
st.Art gAnn. 
NU OOK ABU SONGCONTES'f. 

Het eerste songfestival van de ABU, 
dc Asia Pacific Broadcastin~ Union, zal 
nog dit jaar worden gehouden in Singapore 
en nIs het geheel een succes zal worden, 
zal het songfestival beurtelings door de 
bij de ABU aangesloten landen worden ge
organiseerd. 
PRIVE TELEVISIE IN NIEU\v ZEELAND. 

De lijst met organisaties die in de 
race zijn tot het verkrijgen van een 
vergunning tot het runnen van een prive
televisiemaatschappij is ingekrompen tot 
een aantal van drie. Het zijn: Indepen
dant Television (ITV), Northern Televi
sion and TV3. De minister voor mediaznken 
Jonathan Bunt heeft bekendgemaakt dat 
eigendomsrecht van buiten Nieuw Zeeland 
slechts is toegestaan tot 5% van het 
Aandelenkapitaal van een station. Hier
rioor kwamen vele organisatie's in het 
nauw en besloten zich terug te trekken. 
Verwacht wordt dat TV3 en Northern Tele
visioJl binnenkort zullen samensmelten om 
op die manier te kunnen strijden tegen 
IrV. Binnenkort zal door de regering wor
den beslist welke maatschappij de ver
gunning zal krijgen toegewezen. 
VIEHDE TELEVISIENET ZUID i\Fl<IKA. 

De S!\BC, de South African Broadcast-

ing Company, zal binnenkort van start 
gaan met een vierde televisienet, dat 
hoofdzakelijk 'entertainment' zal gaan 
uitzenden. Het programma zal hoofdzake
lijk in de engelse taal gaan uitzenden 
en een deel van de programma's zal word
en overge~omen door Channel 2 en 3. 

De Sealand expeditie 
Radioamateurs over de gehele wereld 

proberen steeds de meest exotische lan
den te werken; sommigen onder hen maken 
lange reizen naar onbekende streken en 
hopen vanuit die verre landen~êlf de 
mede-amateurs aan nieuwe landen te help
en. Dat eilanden in de Stille Zuidzee 
steeds een zeer gel iefd doel zijn bewij
zen b.v. de vele DX expedities van DL 1 
VU, Karl, H. Hille die er veel van zijn 
tijd en geld in heeft gestoken. 
Waarom moet het altijd de Noordel ijke 
Zuidzee zijn en kan zoiets niet in de 
Zuidelijke Noordzee, zo vroeg o.a. DF 
2 AO Bernhard Lürssen zich af en vond .... 
Sealand, het vorstendom van Roy Bates, 
eertijds een observatieplatform in de 
Noordzee, ook wel Roughs Tower genaamd. 
En waar 1 igt dat dan wel, zullen enkele 
onder U zich afvrageg. Welnu, de juiste 
plaatsbepaling is 51 53 1 Noorderbreedte 
en 1° 28 1 Oosterlengte, wat inhoudt: on
geveer zeven mijl ten zuidoo~ten van de 
engelse havenstad Fel ixstowe, in het 
graafschap Suffolk. 
De geschiedenis van Sealand is even kort 
als abnormaal. In de 2e Wereldoorlog 
bouwde de engelse regering een serie van 
observatie-platforms en verdedigingsei
landen voor de Oostkust van Engeland. 
Twee hiervan, waaronder Sealand, bevinden 
zich buiten de territoriale wateren. 
Spoedig na het einde van de 2e Wereldoor
log had men geen emplooi meer voor deze 
forten en werden zij geevacueerd. Bij 
tijd en wijle verbleven er zoln 200 men
sen op de 'eilanden'. Volgens internatio
nale regels dienden dergel ijke bouwsels 
in de zee vernietigd te worden, maar niets 
gebeurde. De gevolgen hiervan zou eerst 
13 jaar later aan het '1 icht komen. Vele 
van de bouwsels werden -gebruikt voor zee
zenders als Essex Radio (Bates) , City, 
KIN G , 390 en BBMS. Ondertussen ver
rotte de konstruktie zienderogen. Het 1 iet 
zich aanzien dat het probleem van de ver
nietiging zich zelf zou oplossen. Omdat 
zich ook niemand er ' mee bezig hield het 
eiland in te palmen, bleef het tot 1967 
zogenaamd Niemandsland. 
Omstreeks de jaarwisseling 1966/1967 ging 
een groep van geinteresseerden, onder wie 
Roy Bates en zijn famil ie, op weg naar 
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Roughs Tower en nam het in haar bezit. Op 
2 september 1967 volgde de onafhankel ijk
heidsverklaring van de zojuist gestichte 
staat IThe Principality of Sealand l en 
volgde de tegelijkertijd de proklamatie 
van het echtpaar Bates 
tot Princess Joan en 
P~ince Roy of Sealand. 
Natuurl ijk bleven de 
Engelse autoritei
ten niet stil zitten 
na het ontstaan van 
deze nieuwe ~ r-~ 
buurst~at en om ~~ ~ Jeahnd 
te beginnen 
werd het 'zustereiland' van Sealand op
geblazen om te voorkomen dat anderen het 
voorbeeld van Roy zouden volgen. 
Op alle mogel ijke manieren maakten de En
gelsen 't de inwoners van de nieuwe staat 
onmogelijk. Zo werd b.v. eens een zending 
levensmiddelen in blik tot op de bodem 
doorzocht of werden zendingen levensmid
delen zonder steekhoudende redenen vastge
houden. Zelfs kwam het tot een schoten
wissel ing op zee, waardoor Roy Bates 
zelfs voor de rechter in Engeland ver
scheen. Het geluk was echter met hem, om
dat verklaard werd dat Sealand niet in de 
Engelsé territoriale wateren lag en der
halve het engelse rechten de rechtspraak 
niet van toepassing waren voor het Roy 
Bates ten laste gelegde. Op deze manier 
ontstond de situatie dat op het kunstma
tJge eiland niemand van de andere oml ig
gende staten soevereiniteit kon uitoefe- -
nen. Omdat op deze manier de soevereini
teit van; het eiland werd gewaarborgd, 
greep Roy ~ates onmiddellijk naar alle 
moge 1 ijkheden om zijn staat ook als echte 
staat naar buiten te brengen. Hij deed 
dit door middel van het instellen van een 
staatsburgerschap, het u i tgeven Ivan _pas
poorten, het maken van een grondwet en 
het voeren van een landsvlag, eigen mun
ten en postzegels werden ook uitgegeven. 
Behalve de gebeurtenissen in 1978 bleef 
het rustig op Sealand. In dat jaar vond 
de eerste staatsgreep plaats. Het lid van 
het Kabinet, dat was ontslagen, deed, ge
steund door twee helpers, een greep naar 
de macht. Zijn vreugde van nieuw staats
hoofd bleek van korte duur. In de mor
genschemering van de 7e dag van zijn re
gering sloeg het orginele vorstendom te
rug. Eén van de rebell~n kwam voor het 
'.hoogste l gerecht van Sealand te sta~n. 
In een openbare zitting werd hij veroor
deeld tot een lange gevangenisstraf, waar
van hij uiteindelijk maar 7 weken heeft 
~itgezeten.Hier merkte de buitenwereld dat 
het op Sealand niet om een uit de hand ge
lopen grap ging, doch dat het de bewoners 
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ernst was.De vele pogingen om diplomatie
ke erkenning te verkrijgen bleven echter 
zonder resultaat. Ondanks dat kwam het 
toch tot een aantal diplomatieke gesprek
ken en onderhandel ingen, o.a. met West 
Duitsland. 
Terecht ging men er van uit dat de hoogs
te regeringsautoriteit ook de rechten 
van Post en · Telegraaf/Telefonie uitoefen
de, werd er een brief gezonden naar Sea
land, waarin de belangen van de amateur-
radio in het algemeen en de plannen voor 
een DX-expeditie naar Sealand in het bij
zonder, werden uiteengezet. Tot grote 
verrassing van de betrokkenen bleek men 
op Sealand zeer toegankelijk voor de 
plannen. Persoon I ijk beantwoordde vorst 
Roy de brief van de Duitse zendamateurs, 
met de mededel ing dat hij geen problemen 
had met hun komst naar het eiland. Al
leen de onkosten moesten de deelnemers 
aan de expeditie zelf betalen. Op staan
de voet begonnen koortsachtig de voor
bereidingen voor de tocht. Het team be
stond uit: DL6PE, Burghard (Butz), DK8KW 
Holger (Geri), DeSBT, Dieter (Dick) en 
DF2AO Bernhard (Ben). Na een paar weken 
was de planning geheel rond. Zeer gunstig 
bleek de tijd van 1-6 september, Omdat 
zij samenviel met de verjaardag van de 
staat en wel de 1Se (1982). Op 31 augus
tus verlieten twee volgepakte personen
auto's Keulen, richting het Kanaal. Tegen 
de avond werd Oostende bereikt. Op de 
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boot naar Dover konden de deelnemers ge
lukkig wat slapen en in de zeer vroege 
ochtend kon de reis, aan de andere kant 
van het Kanaal, over land worden voort
gezet. Om de monding van de Theems, door 
de Dartford-Tunnel, ging het naar South
end-on-Sea, waar vorst R0Y een woning had. 
In het kader van een audiëntie, die een 
half uur duurde, ontvingen de amateurs 
hun licentie met de beloofde prefixen S 1. 
Verder ging de tocht naar Felixstowe in 
Suffolk, het eindpunt van de landreis. 
Hier wachtte reeds een motorboot naar 
Sealand. Niet minder dan drie maal moest 
men varen om alle deelnemers en hun om
vangrijke apparatuur over te brengen. 
Bijzonder het volbrengen van de laatste 



De QSL-kaart van Sealand. 

Roy Bates ondertekent toestemmingsakte. De antennes op Sealand. 
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15 meter van de reis verdient een woord 
van waardering voor alle deelnemers. 
Stelt U zich voor: een sinasappelkist 
in zeer slechte staat, die een paar cen
timeter boven het water bengelt. De ka
pitein van het schip mocht dan beweren 
dat er nog nooit iemand in het water w~s 
geval len, door de bodem van de kist was 
de Noordzee erg goed te zien. Derhalve 
werd de overstap met de grootste omzich
t i,ghe i d gedaan. 
Na een- door de omstandigheden zo "lijken
de. zeer lange tijd bereikte men dan 15 
meter hoger 'de vaste grond'. Het doel 
w~s bereikt. Het was maar een klein stap
je voor een zendamateur. 

(wordt vervolgd) Jelle Knot. 

VARIA! 
I k wil deze kee r 

ningen plaatsen bij 
VARA-manifestaties, 

, Radio Monique. Daar 
VARA: 

drie korte kantteke
respektievelijk de 
echte pi'raterij en 
gaan. we dan ..... 

Deze jubilerende omroep is de afgelo
pen tijd de regio ingetrokken en heeft 

gers" gepresenteerd. " ~ 
Op zich genomen (zeker A Á . Á 

zich daar "aan de bur- . ~A N . 0 .~ 

voor een socia! istische ~t.. 
omroep) een goede gedaCh-IMAGJEWATVERWAC;TE; 
te. Maar dan moet je jezé1f wel goed --------- -----
ZEEZENDERDAG IN BELGIE. 

In samenwerking ' met de Stichting Media 
Communicatie wordt op zaterdag 6 juli te 
Gistel in Belgi~ (ca. 15 km van Oostende) 
een zeezenderdag georganiseerd. 

Dankzij SMC zullen enkele deejayls 
aanwezig zijn van Monique en Caroline, 
kan een nieuwe video worden vertoond 
over RNI en zal er speciale aandacht 
worden besteed ' aan het feit dat RNI 
15 ,jaar geleden haar eerste uitzending 
startte. Eveneens aanwezig zijn de Free 
Radio Campaign Holland en de Caro1ine 
Radio Club. 
IS Avonds is er de Free Radio Association 
Drive In show, de allereerste discobar 
gebruikt door RN1 met een Playbackshow 
met o.a. ex-RNI deejay A.J. Beirens in 
de jury. Voor meer informatie: 
stuur een aan U ze1f geadresseerde om
slag (ook voor Nederlanders) naar Post
bus 62, 2080 Kapellen, Be1gi~. ' 

----------

presenteren! In Breda ontbrak daar nogal 
wat aan zoals: geen klinkende namen 
(publiekstrekkers) en een vrijblijvend 
programma. Zelfs aangekondigde namen als 
Ati Dijckmeester en Joop Daa1meijer (voor 
buitenstaanders nog enigszins bekend) 
kwamen niet opdraven. Het Q~volg was: 
weinig publiciteit en een matig bezoek. 
Jammer voor alle inspanningen voor dege
nen die wel aanwezig waren. Ook zij zou ~ 
den bij een aantrekkelijke opzet (met bij
voorbeeld Willem Ruis, André Hazes e.d.) 
ongetwijfeld baat hebben gehad. Kortom: 
Het is anno 1985 ook voor de VARA een 
illusie dat alleen op de omroepnaam drom
men bezoekers zouden komen. 
ECHTE PIRATERIJ: 

Wij kennen ze allemaal: de professio
neel goed opgezette piratenstations in 
vooral de grote steden van Nederland. 
Uit weinig blijkt nog dat ze echt piraat 
zijn. Toch proberen enkele stations op 
een al te gemakkelijke manier aan hun 
geld te komen. Zij pikken namen van ande
re stations (bijvoorbeeld: Antigoon, Con
tact en Continue uit België) en gebruiken 
dan ook maar voor het gemak het totale 
jinglepakket! Dat de originele vrije 
radiozenders hun naam beschermd hebben 

,en voor het jinglepakket de nodige valuta 
op tafe1 hebben gelegd, wordt maar even 
vergeten. Een echte vorm van piraterij 
dus die, mijns inziens, vrije radio be
slist geen goede naam geeft. Wij hebben 
het dan nog maar niet over eigen 
creativiteit! ' 
RADIO MONIQUE: 

Ondermeer via Freewave wordt nogal 
eens fel gediscusieerd over Radio Monique 
Opvallend daarbij is dat bijna iedereen 
zijn/haar mening maar onmidde1l ijk gel ijk 
stelt aan een algemeen waarde-oordeel 
over Radio Moniq~e. 

Beste mensen: al vind je de muziek op 
Monique maar niets, dan betekent dat nog 

(!l
' . n'i.et dat het statio, n als .zodani g 

slecht is. Kortom: Monique is 
vermoedelijk wel goed opgezet 
en voert dat konsekwent uit. 

He t i s dus een goed ' rad i os ta
ticn dat , bij de middengroep (20-40 jaar) 
in trek is. Dat iemand persoonlijk de 
muziek niet goed vindt doet daarbij niet 
terzake. Wat meer objektiviteit dus! 

Jac Zom. 

A TOP 100 UV( 1959 
Zoals je misschien al hebt gemerkt, 

heeft de TROS niet in de nacht ' van 26 or 
27 mei de Amerikaanse Top 100 van 1959 
uitgezonden. Deze zal wel worden uitge
zonden in de nacht van 22 op 23 juni a. s . 



ZeculftlersNH 
14 APRIL Welkom bij deze aflevering van 
het Zeezenders Nu verhaal. Allereerst 
maar eens een beetje agressie inzake een 
2tal voorvallen. Allereerst een kriti~ 
sche noot aan onze colleqa's van het 
FRM. Het verbaast me ten-zeerste dat de 
redaktie van jullie blad zich laat be
invloeden door een aantal werknemers ~n 
een radiostation en derhalve één van de 
insiders op zeezendergebied op een zij
spoor wordt gezet. Op tee wordt gevocht
en voor vrije radio maar daartegenover 
staat dat de 'heren' aan boord proberen 
de vrijheid van meningsuiting en pers te 
onderdrukken. Verder verbaast me het .dat 
een lid van Freewave ons een brief toe
s t u u r t ( zie zeg 't ma a r n u mme r 1 11 ) en 
daarvan een kopie opstuurt naar de 1 ie
den aan boord. Op zich zijn eigen vrij
heid, maar als je een brief verstuurd 
met mededel ingen puur gericht aan Free
wave met daarin al lerlei grieven dan is 
het fatsoenl ijk om te melden in de brief 
dat je een kopie stuurt aan een derde. 
Goed, dit zijn we kwijt. Dan nu het ge
beuren op deze dag. Bij Carol ine werd 
er getenderd en kwam Dave Richards te
rug om de plaat~ van Chris Pearson in te 
nemen, bij Moniq~e het door ons tijden 
geleden aangekondigde nieuwe item met 
popfl itsen ingesproken door Ferry Eden. 
Dit item is in het programma Matinee te 
horen. Als eerste artiesten Duane Eddy 
en Herb Alpert. 15 APRIL De aangekondig
de Juxebox van Stan Haag nog niet op Mo
nique. De Volgende dag, 16 APRIL is dit 
wel het geval. Haag noemt de naam van 
Monique niet in zijn programma maar heeft 
het steeds over dit station. Waarom???? 
Hij heeft het toch al duidel ijk in de 
Grote Verwarring gezegd dat hij voor 
Monique ging werken. Dus strafbaar is 
het toch al aanwijsbaar. Nico Stevens 
wordt via een tender van Nederland ver
voerd, via een buitenlandse haven, en 
Maarten de Jong gaat met verlof. Een 2-
tal nieuwe reklames en wel voor het ver
chroombedrijf Raadgever en een commercial 
voor een popconcert in Roosendaal. 17 
APRIL De dag van de omroepstaking in Ne
derland en Monique springt in door de 
complete VOO aflevering van Muziek ter
wijl U werkt uit te zenden. De aangekond-
igde uitbreiding van zendtijd van de 
radio gemeente Bloemendaal is er nog 
niet en zal er niet eerder komen dan er 
overeenstemming is bereikt tussen de 
Caroline en Moniqueorganisatie. Op deze 
dag wordt door piraten het signaal van 
Monique doorgeprikt op de FMband. In 

' ieder geval is het station op deze manier 
ook te horen in Den Helder en Groningen. 
Het Algemeen Dagblad besteedde aandacht 
aan de komst van Stan op Monique en te
vens maakte men melding van het voorne
men om Prijsbewust weer in te voeren in 
het programma van Tony Berk. 18 APRIL 
Het idee is opgekomen om Debbie England 
(Atlantis) binnenkort aan boord van de 
Ross uit te nodigen om mee te doen aan 
de Coffeebreak van St. John. Proberen 
maar zou ik zeggen!!!! Try to get my 
landlegs back hoorden we op RTL en dat 
betrof dan de eerste show va~ ex Laser 
man David Lee Stone die nu dagel ijks 2 
uur lang te horen is op Radio Luxemburg. 
Diezelfde David Lee presteerde het op 
19 APRIL een brief voor te lezen waarin 
een luisteraar wenste deejay te worden. 
David antwoordde dat hij zuidwaarts nog 
een station wist dat te springen zat om 
eert"'nieuwe jock. Bij de Ross is andermaal 
getenderd en zit Ad Roberts 
weer aan boord en is Frits 
Koning afgelost. Ook 
Barrett is van boord ge
gaan om in Nederland o.a. 
Aan drive-in shows mee te 
doen. De Gaykrant is terug 
van weggeweest en derhalve 
geen Stan Haag. Zodra de 
zendtijduitbreiding er is ook 
een vrijdagaflevering van de 
Jukebox. 20 APRIL: Wordt bekend 
Monique de komende zomer programmals 
wil gaan opnemen aan de Spaanse Costa Bra
va. 21 APRIL: Is de datum van aankondiging 
van de Monique drive-inshow in het Drent
se de Punt. De dag tevoren een andere 
aankondiging in de Noordelijke Pers: De 
komst van de Laser roadshow. Om de ver
warring kompleet te maken. De Monique 
drive in show was er met deejay ....... . 
Simon Barrett van Carol ine. In de Grote 
verwarring werd aandacht besteed aan de 
situatie van Abe Nathan's Voice of Peace
deze week besl ist de Hoge Raad in Israel 
over het al dan niet toekennen van een 
legale status voor het station. Trouwens 
heren bij de VOO, de MV Cito, het schip 
van Abe, is nooit gebouwd om dienst te 
doen als binnenvaart sthip maar was een 
typische coaster. 
Verder is men aan boord van de Ross Re
venge nog steeds bezig met het groot 
onderhoud en wordt nu 'Caroline 319' op 
het achterdek veranderd in 'Carol ine 519 1 

23 APRIL We hadden het zelf nog niet 
ontdekt daar we naar Monique luisterden 
maar het was Rene van Hooff die ons bel
de dat het weer eens mis was met Laser. 
Andermaal stortte de zendmast in elkaar 
en dit gebeurde rond 17 uur. De vraag 
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is ef het nu tech echt geen tijd werdt 
em de mast te vervangen deor een gretere 
en sterkere dan de iele luciferstekjes 
die nu ep de Cemmunicater staan. Presi
dent Mess van MMI reist na het aanheren 
van het needlet direkt naar Eurepa af 
em aktie te endernemen, Op Menique 
nieuwe reklames veer een Reggeaalbum, 
't Rederijkertje (kaasseert) en TSA tur
becassettes. Ook de beottechten van de 
Stichting Media Cemmunicatie werden nu 
aangekendigd. Stichting Cerena is veer 
dit deel epgericht. , 25 APRIL bI ijkt dat 
Chris Pearsen tech neg aah beerd van de 
Ross ' is want tussen 2 en 6 in de nacht 
presenteert hij een pregramma. 26 APRIL 
k~am de tender langszij om Maarten de 
Jeng weer naar Menique te brengen en 
Nice Stevens weer naar land te brengen. 
Oe geruchten als zeu de Telegraaf vanaf 

'de komende zomer het nieuws gaan spense
ren via Menique I ijken steeds meer waar
heid te worden. Nice van der Stee ver
telde dat de verhalen ep waarheid zouden 
berusten. Oek Muziek Parade is binnen
kert te heren met een eigen pregramma, 
en wel iedere zendagmiddag tussen 4 en 
6 uur. Aldus een paginagroet verhaal in 
dezelfde Muziek Parade. Oek werdt be
kend dat de Menique en Laser readshew 
in Nederland niet meer gezamenlijk zul
len gaan eptreden vanaf de kemende zemer. 
Het 1 igt in de bedeeling dat Menique 
naast het Spanje prejekt eek uitgebreid 
de kuststreek van Belgie en Nederland 
zal gaan aandeen veer premotie, ditin 
samenwerking met Phill ip Merris. 28 APRIL 
Brengt nieuwe reklames ep Menique. Onder
meer Atari Computers, Magie Park pretpar
ken in Llorret de Mar en Playa de Are, 
Leve Sengs ef the Sixties en Vereniging 

. Nederlandse Amusementsmuziek. Oek werdt 
bekend gemaakt dat er iets zal gaan ge
beuren met de ledennummers van de Meni
queclub. Prijsvragen zeals LAiER het 
vorig jaar heeft gedaan. 558 is treuwens 
nog steeds stil. Via de Grete Verwarring 
brengt Ten' Latheuwers het Verwarrende 
bericht dat Laser misschien verkecht zal 
worden. Tem de Munck vroeg Ten Latheuwers 
heede redaktie aan dit bericht kwam. 
Latheuwers meest erkennen dat hij eek 
niet wist hee dit bericht ep de redaktie 
terecht was gekemen bij de VOO. Slordig 
dus heren!!!. Infermatie bij Laser leer
de dat van de geruchten hiet veel waar 
zal zijn want er is inmiddels een ver
vanger veer David Lee Stene aangenemen 
te weten Graig Nevak. Oek zal er een spe
ei aa I 'b i rthday' j i ng I epakket gemaakt 
werden. Te hepen is dat Laser ep 24 mei 
inderdaad in de lucht is em het feest 
te v i eren. I n I The Hu 11 Da i 1 Y Ma i l' werd t 
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epenl ijk geschreven hee Radio. Carel ine 
aan de professienele bemanningsleden 
kemt: Het werdt geleverd doer endermeer 
Merrisse Offshere Operatiens uit HuIl 
en Mike Weatherill van deze erganisatie 
vindt het een hele eer dat zijn firma is 
uitgekezen em bemanning te gaan leveren. 
Het valt ens die 28e APRIL treuwens ep 
dat Stan Haag nu eek ep zendag is te be
luisteren. De Menique drivein show is in 
Nederland nu te beeken via Vikingpreduc
tiens telefenisch bereikbaar via 049-56 
2126. Ook in Belgie, te weten in Gent, is 
nu een ander beekingsnummer. Een nieuw 
spelletje in de Meniquepregramma's is 
pepzeeker waarbij de naam van een artiest 
geraden dient te werden. Via Carel ine een 
nieuwe reklame veer een zeiltecht rend 
Engeland. 29 APRIL Andermaal een ~ieuwe 
cemmercial ep Menique. Deze keer veer de 
discetheek Marius in Playa de Arc. Veer 
de verandering maar weer eens de pregram
mering van Careline en Menique ep 30 ap
ril. Carel ine: 6-9 Dave Richards, 9-12 
Jay Jackson 12-15 Nick Richards 15-18 
Susan Charles 18-22 Dave Richards 22-2 
Ferky en 2-6 Chris Pearsen. Menique: 
5-7 Nen step 7-9 Maarten de Jeng 9-10 
Walter Simöns 10-12 Ad Reberts, 12-13 
Teny Berk 13-15 Ren West 15-16 Walter Si
mens 16-18 Maarten de Jeng en 18-19 Stan 
Haag. Bij Carel ine is getenderd Ferky is 
dus terug en Fienna Jeffreys heeft de 
Ress verlaten. 1 MEI De Terugkeer is te 
melden van een eud Carel inepregramma uit 
de 70er jaren. Het is Rey Masters, die 
met zijn Feundatien ef Human Understan
ding iedere maandag t/m vrijdag tussen 
20 en 21 uur is te beluisteren. Het uur 
van 19-20 en die van 21-22 is gevuld met 
veel nen step oud werk en aangenemen mag 
werden dat binnenkert eek hier rel igieuse 
organisaties te beluisteren zullen zijn. 
De erganisatie gebruikt een adres in Les 
Angeles (Bex 34036 en maakt tevens ge
bruikt van BCM Bex 66 in Lenden, hetzelfde 
nummer als Seagull Sales.)De Carel inepre
gramma's hervatten op 319 om 22 uur. Wel 
via de 519 werden de nermale Carol ine pro
gramma's geheerd. De tep 5 is verplaatst 
van 21.00 naar 21.30 uur. Bij Menique is 
andermaal een adverteerder nieuw en wel 
Jedy Apa~t, een damesmedezaak uit Zaandam 
Yie herinnert zich neg het schip de Manor 
Park? Hier zeu in de eind 70 ' er jaren een 
zeezender ep kernen. De geruchten deen de 
rende dat dit alsnog zal gaan gebeuren-
we zullen het uitzeeken. Oek zijn er ge
ruchten als zeu Menique in enderhandeling 
zijn met Ad Visser veer de presentatie 
van een wekelijkse hitl ijst ep zaterdag. 
2 MEI. Net als in de 60'er jaren is er 
een everheidsbedrijf dat adverteert ep 



Carol ine. Dit maal de Royal Air Force 
voor een luchtshow in Milden Hall, Sus
sex (Air Fade 85). 3 MEI brengt nu ook 
Stan Haag op vrijdag. Bij Caroline ver
laten Susan Charles en Nick Richards de 
Ross en komen Peter Phillips, ene Neil 
en ene James aan boord. 4 MEI Is het do
denherdenkingsdag in Nederland en bij 
Monique wordt gedurende de laatste 2 uren 
toepasselijke muziek gedraaid eh om 2 
minuten voor 8 in de avond twee minuten 
stilte gehouden. 5 MEI Via de Grote Ver
warring wordt meer informatie gebracht 
over Abe1s Peaceship. De Israel ische re
gering moet binnen 30 aagen mel?en waar
om in 1981 voor het Vredesstation geen 
zendvergunning is verleend. De regering 
zal dit moeten doen in opdracht van de 
Hoge Raad. Minister van Communicatie~a
ken, Rubinstein, ziet wel iets in een 
commercieel station aan land en zal pro
beren een gat in de wet te vinden om 
een tijdel ijke vergunning te geven aan 
Abe. Tot zover deze ronde met dank aan 
Paul Jan de Haan, Ate Harsta, Jack Duy
zer, Marcel Poelman en Douwe Dijkstra. 
Samenstelling en eindredaktie Hans Knot. 

MET STERKE 

over een 
~,\... Io){;\~ eigen loka-
~~,~ ~ le radio. 

~~ Het vermo-o· . gen van de 
FM zender 

zal maar 
1 i efs t 80 Kw 

gaan bedragen. Of er naast deze sterke 
FM zender nog kleinere FM zenders worden 
geplaatst is onzeker. 
LANGS DE LIJN MOET BETALEN. 

Het NOS sport programma Langs de 
Lijn zal, indien het de aard van het 
programma blijft behouden, voor de voet
balflitsen een financiele vergoeding moe
ten betalen aan de KNVB. Dit is een uit
spraak van het Hof van Amsterdam, dat 
daarbij een vonnis van 14 april 1982 be
vestigde van de Amsterdamse arrondisse
mentenrechtbacht. Drie jaar geleden ging 
de NOS tegen de uitspraak in beroep. 
HILVERSUM 1 HERSTELT ZICH! 

De luiterdichtheid van Hilversum 1 
heeft zich, na de opvallende in novem
ber 1984 gekonstateerde dal ing, in de 
eerste maanden van 1985 in belangrijke 
mate hersteld. Volgens een onderzoek van 
de afdel ing Kijk - en luisteronderzoek 

van de NOS, uigevoerd door buro Intomart , ! 
bedroeg de luisierdichtheid in de perio
de 28 januari t/m 10 februari 1985 van 
Hl 5%. Dit cijfer staat gemiddeld per 
kwartier voor 595.000 luisteraars van 

~. m. . .,6! ~~~;t:~d~~~~~~id van de 
:ove r i ge zende rs b 1 ee f na

ItilF genoeg konstant. 
iH2 s teeg in ve rge 1 ijk i ng 
jme t nov.' 84 me t 1,2% naa r 

l1i1.4% (167.000 luisteraars). 
~ H3 bleef op 8,8%(1047000). 

:H4 steeg met 0.5 naar 0.6% 
iH5 bleef op 0,"'% (12.000). 

De luisterdichtheid van de Hilversumse 
zenders samen herstelde zich ten opzich
te van november vorig jaar met 0,8% naar 
15,9%. Dit wil zeggen dat bijna weer het 
niveau werd gehaald van de periode 1978-
1983, te weten 16 à 17%. De dal ing van 
Hl en 3 in nov. '84 1 ijkt voornamelijk 
veroorzaakt door de herindeling van de 
zendtijd als gevolg van de zendtijduit
breiding voor de tot B-omroep gepromo
veerde zendgemachtigden EO en VPRO. 

13 Programma's op H3 scoorde een 
luisterdichtheid hoger dan 15%. Te weten: 
Veronica Top 40 (20.9%) TROS Top 50 
(20.4%) ,50 Pop of een envelop (20.4%), 
Arbeidsvitaminen op maandag (19.2%), 
LosVast 17.9%), Polderpopparade (17.6%), 
Arbeidsvitaminen op maandag maar dat toen 
het nog tussen 11 en 12 uur werd uitge-

. zonden (17.3%), De ti ppa rade (16.8%), 
Nationale Hitparade (16.2%), TopPopradio 
(15,8), Hugo van Gelderenshow (15,6%), 
De Avondspits (15.3%) en Popsjop (15%). 
JURGENS VOELT VOOR ENGELS MODEL 

Tijdens een lezing van mr. E. jurgens 
voor de universiteit in Nijmegen heeft 
hij ongezouten zijn mening gegeven om
trent het te volgen beleid in de Neder
landse omroepwereld. Hij zei ondermeer 
dat, wanneer het in Nederland goed zou 
gebeuren, het organisatorisch volgens 
Engels voorbeeld zou moeten worden geor
ganiseerd. Met andere woorden er zouden 
voor zowel het televisie gebeuren als 
wel het radiogebeuren en tevens een 
organisatie zou moeten komen die zich 
gaat bezighouden met commerciele radio 
en televisie. 
DENEMARKEN HEEFT MOEILIJKE MEDIAMINISTER 

Mrs. Stilling Jensen, verantwoorde-
1 ijk voor mediazaken in Denemarken heeft 
andermaal problemen gemaakt met de När
radio stations. Gedurende de recente 
staking hebben 3 lokale Kopenhaagse sta
tions een gezamenl ijke uitzending ver
zorgd om te gaan uitzenden onder de naam 
IKanal 7 1- met als doel de hofdstedema
ren van het land te informeren rond de 
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situatie van de enorm grote staking. De 
minister heeft nu gedreigd de 1 icenties 
van de 3 stations in te trekken. Intussen 
h~eft ook Voice problemen ~aar men voor 
een spel programma als medeprijs een Canon 
camera had, waarvan de merknaam in het 
programma werd genoemd. Ook dit is zeer 
slecht gevallen bij Jensen. De populari
teit van de lokale radio en televisie
stations begint dus duidelijk mee te 
spreken bij de meningsvorming van de mi
nister. 

~IIEUW§ UIT ~EU;IË 
DOORLICHTING BRT 

De Raad van Beheer van de BRT heeft, 
na een uitvoèrige gedachtenwisseling 
over de programma IS en enkele organisa
torische problemen ook kennis genomen van 
voorbereiding van de doorl ichting van de 
BRT die dit jaar nog zal worden uitge
voerd. Enkele gespecial iseerde firmals 
die voor het onderzoek in aanmerking ko
men hebben een brief ontvangen waarin , " 

verzocht wordt om een offerte uit te 
b~engen.Men hoopt nog voor de zomer met 
de doorlichting te beginnen en de resul
taten voor het einde van 1985 te kunnen 
bekend maken. 
10 KABELKANALEN EEN LUXE??? 
J Als we in Belgi~ zo'n 30 kanalen op 
de kabel krijgen (zoals ik in de vorige 
Freewave beschreef) is het enerzijds zo 
dat het merendeel buitenlandse stations 
zijnrnet een vaste markt in eigen land. 
Anderzijds kan men zich afvragen, worden 
deze buitenlandse stations bekeken? 

Naar aanleiding van een colloquim had 
Tony Naets,ex-BRT-medewerker en sinds 
1980 wonend en werkend in New Vork, voor 
de ERU (Europese Radio Unie), de kans 
zijn visie over het Amerikaanse kabel
gebeuren te verwoorden. Tony Naets heeft 
in New Vork de keuze-mogelijkheid uit 35 
kanalen. 12 daarvan geven tek~tinformatie 
(financieel nieuws van persagent Reuter, 
advertenties voor onroerend goed enz.) 
Di t i s zowat te verge 1 i j ken met te 1 eteks t 
i n Eu ropa." De ande re kana I en wo rden ge
bruikt door tv-omroepen zoaJswij die 
min of meer kennen en betaal-tv. 

Vaak zijn het de grote omroepfirma's 
die zich in het avontuur storten zoals: 
ABC , CBS~ RCA en zelfs de BBC. Dat dit 
we 1 'eens kan tegenva 11 en mag bI i j ken " u i t 
het volgende: CBS-cable stopte " na één 
ja~r. Verlies: $30 miljoen; RCA's Enter
tainment Ch~nnel hield er mee op na negen 
maanden. Ve~lies: $35 miljoen; ABC's 
newschannel gaf er de brui aan toen de 
verliezen opl iepen tot zo'n $20 miljoen. 
Er bestaan slechts twee winstgevende! 
WTBS, het superstation van TedTurner 
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vanuit Atlanta. Hij was immers de eerste 
op de markt en maakt zo'n ~35.tot $40 
miljoen winst; en CBN (Chrlstlan Broad
casting Network) daar het van de kijkers 
zoveel giften ontvangt. 

Aspirant winstgevend zijn: USA-Network 
(24 uur sport), CNN (CabIe News Net~ork) 
eveneens van Ted Turner en MTV (Muslc 
Television) met 24 uur videoclips en 
popinterviews. De andere tv-stations kan 
met ofwel als overbodig beschouwen of 
gericht op specifieke doelgroepen gericht 
(een Frans, Spaans of Japans kanaal enz.) 
Ondanks het aanbod van de kabelmaatschap
pijen hebben de "gewone" tv-stations " 
zoals ABC, CBS en NBC toch een zeer 
groot kijkerspubliek, om 
de eenvoudi ge re- ~~.....:-.. 
den dat meestal r2~~ 
de grote steden tru~ 
zoals New Vork 
bekabeld zijn en minder bevolkte 
streken niet. Ook bestaat dus betaaJ-
tv op de kabel en het bI ijkt dat 
60% van de kabelabonnees betaaJ-tv 
verkiezen. Eén ervan is ontzet-
tend winstgevend: HBO (Home Box ____ " 
Office). Een maandabonnement kost 
$11. HBO heeft 13,5 miljoen abonnees, wat 
dus een omzet van $148 miljoen per maand 
geeft. Volgens Tony Naets kan men hieruit 
concluderen dat velen zich geroepen voe
len om mee te delen in de kabelkoek, ook 
de groten, doch dat men dit enkele doet 
omdat men zich verpl icht acht met soms 
stuitende gevolgen. 

Als we in België (zo'n klein landje 
vergeleken met de USA) afstreven op eeh 
aanbod van 30 kanalen, kan men best zijn 
dat letterlijk de eersten (Sky Channel 
en TV5) de besten zijn zoals WTBS in de 
VS. De weergave van het colloqium is te
rug te v i nden i n he t boek: "De toekoms t 
van de omroep als openbare dienst" (BRT 
Publ icatie). Ze kan bekomen worden door 
storting van 450 fr op PR 000-0074040-29 
van de BRT, Ä. Reyerslaan 52, 1040 BXL 
(of f28,-- op giro 3625107) met vermel
ding van titel. Deze publikatie is ook 
verkrijgbaar in de boekhandel. 
TELEAC CURSUS ONDERSCHEIDEN. 

De educatieve tv-serie "Nederlandse 
Literatuur na 1830" is onderscheiden met 
d~ Noord-Zûid-Trofee 1985. De serie is 
een gezamehlijke produktie ~an BRT en 
Teleac. De onderscheiding zal op 12 juni 
worden uitgereikt. De Noord-Zuid-Trofee 
is een onderscheiding die eens inde twee 
jaar wordt uitgereikt aan een coproduktie 
van een Nederlandse zendgemachtigde met 
de BRT. Eerder ging de onderscheiding 
o.a. naar de BRT/VARA produktie "Tussen 
wal en schip". Patrick Bekaert. 



LOKALE RADIO 
IN ZWI1SERIAND 
Radio Pilatus in Luzern. De studio's van 
dit station zijn te vinden in één der 
nieuwbouwwijken van de stad. Een wentel
trap in het gebouw voert naar de eerste 
verdieping. Daar is alles sober maar 
toch vriendel ijk inge
richt. In tegenstel
I ing tot Radio Zü
risse en Radio 
Sunshine staat 
Ra d i 0 Pil a tu ser 
financieel wel 
gezond voor. Mede 
door 3000.000 po
tentiële luiste
raars, geen vermel
denswaardige konkur
rentie van andere stations 
en het funktioneren binnen een stichtings
vorm, verloopt het allemaal zeer gezond. 
In de Stichting zijn allerlei organisa
tiesvertegenwoordigd: Kamer van Koop
handel, bankorganisaties, kabelbedrij
ven, het groothandelscentrum Migros en 
zelfs vakverenigingen. Elke organisatie 
staat garant voor SFR 50.000 en zodoende 
heeft men financieel ruimte genoeg om 

Het presentatie en redaktieteam 
zijn derhalve ook ruim opgezet. Zelfs 
voor de sportverslaggeving zijn 2 person
en in dienst. Dagel ijks bereikt het sta
tion al 75.000 luisteraars. De reklame
tijd (15 r;pinuten per dag) is reeds lang 
voor meer dan 70% volgeboekt. Hierdoor 
is het zo genaamde Ibreak even point l 
bereikt. De reklame inkomsten dekken de 
uitgaven van Radio Pilatus. 
Radio Extra BE is te beluisteren in Bern. 
Matthias Lautenberg, de grote man achter 
Radio Extra BE, heeft het woord lokaal 
erg letterl ijk genomen. Zijn ~l ive l stu
diols zijn gevestigd in het llokaal I van 
het restaurant Löwen in de binnenstad. 
De andere studio bevindt zich op de 5e 
verdieping boven het restaurant. Het is 
een tot redaktieruimte omgebouwde woning 
die er erg alternatief uitziet met aller
lei posters en stickers aan de muren. 
Twee soorten programmals kunnen er door 
het station worden uitgezonden. Konstant 
loopt naast de I iveuitzending een nonstop
muziekband mee. Als een presentator voor 
langere duur het station moet verlaten 
sta rt hij de non s topmuz i ekpanee I i n de 
uitzending. Ook maakt men bij Extra BE 
uitgebreid gebruik van een mobilofoon 
die rechtstreeks in de uitzending is te 
prikken. Zeker geen nieuwe uitvinding 

door de vele andere lokale stations 
ebruikt. (b.v~ bi sportver~lag e-

De studio van Radio Extra BE in Bern. Rechts op de foto Matthias Lauterburg (TAV). 
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ving). Extreem veel waarde wordt be
steed aan het lokale aspekt. Vele aktue
le reportages worden er gebracht vanuit 
hèt gemeentehuis, uit het parlement en 
andere bijeenkomstruimten. Het nieuws, 
geleverd door AP/SDP wordt door meerdere 
redaktieleden vertaald in het Zwitsers
D~its, alvorens het de zender opgaat. 
Zo veel journalistieke inzet kost natuur-
1 ijk veel geld en het budget gaat dan 
opk ver over de 1 miljoen SFR. Extra BE 
verkeert dan ook in duidelijke nood. 
Lautenberg, die zich reeds had terug
getrokken uit de organisatie maar nog wel 
eigenaar van het station is, schijnt in 
te grijpen en poogt momenteel een nieuwe 
medefinancier voor het projekt te vinden. 
De ,plaatsel ijke pers heeft reeds interes
sè getoond, hoewel hierbij wel enkele 
politieke problemen om de hoek komen. 
Gronddoel van Extra BE is namelijk to
tale onafhankel ijkheid van de lokale 
dag/weekbladpers. 
Radio Förderband bevindt zich in Bern en 
is als kultuurstation de eerste in haar 
soort in Zwitserland. Tevens is men de 
direkte konkurrent van Extra BE. Men 
heeft 5 vaste medewerkers en een budget 
van slechts 400.000 SFR per jaar. De 
rest van de werkzaamheden l,'Iordt door een 
groot team van vrijwilligers uitgevoerd. 
Et:" is een grote variatie in programma
aanbod, van urenlang walsmuziek tot en
orm lange discussies met auteurs en ac
teurs. Ook Förderband heeft het woord 
lókaa 1 letterl ijk genomen want d i rekt 
onder de studio·s bevindt zich een bier
café. De mensen achter het station (géén 
van hen is de echte baas) zjjn realis
tisch genoeg en proberen h~t station op 
de been te houden. Of dit evenwel voor 
1UO% lukt is af te wachten. 

TAV (Nederlandse bewerking Hans Knot). 

RADIO BREMEN LAAT PUBLIEK RAD I OMAKEN. 
Iedere zondag tussen half 6 en 6 uur 

in de middag is het voor de burger moge
lijk om een eigen programma te maken via 
Radio Bremen. Dit is voor de eerste maal 
d.at via de landel ijke omroepen de luis
teraars zelf een programma geheel kunnen 
maken. 
ADVENTIST WORLD RADIO VIA NIEUWE ZENDERS. 

AWRheeft testuitzendingen gestart 
via de 6145 kHz (06-09 UTC) en op 6010 
kHz (15-18 UTe). Voor de testuitzendingen 
wordt een 10 kW zender gebruikt, waarvan 
mèn momenteel 2 à 3 kW gebruikt. De een
voudige dipoolantenne zal binnenkort 
worden vervangen door een richtariten~~. 
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Dit nieuwe station is gevestigd in Ferl i 
Italie. Daarnaast zal nog een nieuw AWR 
~tation op het eiland Guam worden inge
richt, waarover verder nog geen gegevens 
bekend zijn. 
KONTRAKT DDR EN CHINA. 

Tijdens een verbl ijf van een diploma
tieke DDR delegatie aan China is onlangs 
een kontrakt getekend, waarbij een onder
linge samenwerking op het gebied van de 
radio, van kracht is geworden. 
1000 KILOWATT VOOR ALL INDIA RADIO. 

Met de plaatsing van een 1000 kW zen
der in Nagpur hoopt All India Radio in 
één klap de belangrijkste delen van het 
land met de programma's te kunnen berei
ken. 
KLEURENTELEVISIE IN GHANA. 

Via een kontrakt met de Nippon Elec
tric, een Japanse firma, zal binnenkort 
worden overgegaan tot kleurentv. in Ghana. 
VERHOGING KIJKGELDEN ENGELAND GEWENS~ 

De BBC verwacht van de Engelse rege
ring dat besloten zal worden tot verhogling 
van de kijkgelden. Voor kleurentelevisie 
zou t 65,-- moeten worden betaald i.p.v. 
( 46 tot nu toe. Voor zwart wit zou het 
bedrag gebracht moeten worden op ( 18,
i.p.v. ( 15,--. BBC di rekteur Mi lne heeft 
dit plan ingediend daar de programmakos
ten van de omroep, mede door de hoge in
flatie, nogal zijn opgelopen en de uit
zendtechniek up to date gebracht dient 
te worden. De verhogingen zullen, indien 
ze worden aangenomen, voor de periode van 
3 jaar geldig zijn. 
PRODUKTIESAHENWERKING RUSLAND AMERIKA. 

NBC en het Russische bedrijf Mosfilm 
hebben een kontrakt ondertekend aangaande 
de grootste coproduktie ooit gemaakt 
tussen beide landen. Het gaat hierbij 
om een bedrag van 1 iefst $26,5 miljoen. 
Het gaat hier om een produktie van 10 
afleveringen van 60 minuten!,over het 
bekende boek Peter de Grootte, geschre
ven door Robert K. Massie. <Het werk zal 
verfilmd worden buiten Mos~ou en de 
hoofdrol van Tsaar Peter zal worden ver
tolkt door Maximil iam Schelle Peter's 
vrouw, tsarin Caterina, zal worden ver
tolkt door Vanessa Redgrave. De 'cast' 
bestaat verder uit ondermeer Laurence 
Olivier en Omar Sharif. 
NARRADIO ZWEDEN IN DEFINITIEVE VORM. 

De Zweedse regering heeft het 1 icht 
op groen gezet voor de Närradio in het 
land. Deze, welbekende, vorm van lokale 
radio was reeds vele jaren in het land 
via experimentele vorm, werkzaam. De 
laag-vermogenzenders zullen in aantal 
worden uitgebreid, met andere woorden er 
zullen nog een groot aantal nieuwe ver
gunningen worden uitgegeven (25). 



Radio London 'n droom of werkelijkheid? 
We hebben het geruime tijd al niet meer 

uitgebreid gehad over de eventuele terug
keer van Wonderfuil Radio London (Int.). 
Er gebeurde wel van alles, maar niet ge
noeg voor een totaalbeeld. Nu, na bijna 
1,5 jaar is het misschien goed om vanaf 
de eerste aankondiging van het projekt tot 
op dit moment te overzien wat er zich zoal 
heeft afgespeeld achter de schermen. In 
januari 1984 \-Ias het Di ck Hi tkovsky van 
Besco International (zenderlever ancier van 
2e hands zenders, o.a. voor Radio Caroline) 
die ons attent maakte op een aantal Texanen 
die een zeezender wilde beginnen. Drie na
men noemde hij: Don Pierson, John England 
en Tom Danahir. Doordat Don werd genóemd 
was de eerste gedachte dat het wellicht 
om de terugkeer van Swinging radio England 
of Britain Radio zou gaan, daar Pierson 
ooit de grote man was achter de diverse 
stations di e vanaf de Laissez Faire hebben 
uitgezonden. Oorspronkelijk zat hij in de 
groep vun belanghebbenden achter Radio 
London, maar een meningsverschil tussen 
hem en de andere 'cowboys' maakte al snel 
dat Pierson zich terugtrok en zijn eigen 
projekt begon om te bewijzen het beter 
te kunnen. He lans heeft hij dat nooit 
kunnen doen,want het projekt flopte aan 
alle kanten. Sinds 1967 hoorden we nauwe
lijks nog iets over Pierson. Het was uit
e indelijk de projektleider van het nieuwe 
zeezende r a vontuur, John England, die ons 
vifl de telefoon wat meer wilde vertellen 
over 'zijn' nieuwe radiostation. Op 14 
augustus 1984, zeventien jaar na de close 
down van Big L, zou Wonderful Radio London 
(International) terug zijn van weggeweest: 
"\vie herinnert zich niet de \'Ioorden van 
Paul Kaye 'It's 3 o'elock and Radio London 
is no\v closing down', de grap is dat we, 
~lsof er niets is gebeurd, precies om 1 
minuut na drie uur met de prograrruna's van 
\.JRLI in de Europese ether zullen komen", 
vertelde John England toen optimistisch. 
Ook de naam van het schip, de Four Free
doms, maakte hij bekend. Bovendien vertel
de hij dat er nog een station vanaf het
zelfde zendschip van start zou gaan, VFG, 
thc Voice of Free Gospel. Deze religieuze 
zender zou na 19 uur de 50 kW zender van 
\~R.LI overnemen. 
Iedereen was door het dolle heen na het 
horen van di t nieu\vs, zeker ook toen 
Jonathan Mnr ks in zijn programma Media 
Network op de Wereldomroep op de zaak in
ging e n England interviewde. In maart vorig 
jaa r leek a lsof er niets meer te[;en de 
koms t va n de s t a t i ons was in te brengen. 

~ 
Wonderful 

-Radio london 
International. Ine. 

The Sound of the Bnlir~ Top Porty 

De verhalen klonken zo geloofwaardig dat 
mensen als Paul A Ruslinp, een sollicitatie
brief schreven. Soms belde John, het tijds
verschil met Amerika vergetend, midd e n in 
de nacht op om het laatste nieuws door te 
geven. Don Pierson hield steeds de boot 
af als we hem om commentaar vroegen eh ver
wees steeds naar England. Deze was echter 
niet meer te bereiken want de telefoon wa s 
afgesloten. Ben Freedam, van PA1\1S jingles t 
bood in die dagen uitkomst. Hij kom be
vestigen dat er jingles HEire n geproduceerd 
voor Radio London en dat er op h8sis van 
het oude Britain-pakket jingl es Haren 
ger.laakt voor VFG. \-loodman ver\.,rees ons naar 
Marketing Co~nunications Consultancy in 
een stadje bij Dalins. Engl a nd had echter 
niet alleen plannen voor de terugkeer van 
de zeezender, geruime ti.jcl voor zijn eerste 
aankondiging had hij al contact met een 
engelse produktiestudio met als doel een 
'syndicated' show op te zetten voor de 
Amerikaanse markt. De progra mma's zouden 
onder de naam 'The Radio London TOD 40 
Show' in de Engelse hoofdstad word~n op
genomen, geproduceerd en gepresenteerd door 
een van de mensen van de produktiestudio, 
Chris Elliot. De top 40 show zou met zijn 
nieuwste Britse hits niet alleen voor naam
bekendheid moeten zorgen van Radio London, 
maar bovendien nog geld möeten opbrengen 
dat in het zeezenderprojekt zou kunnen 
worden geinvesteerd~ Reeds in '83 was de 
Engelse studioleiding al huiveri g over de 
ideeën van John: "He bescllOU\vCn het alle
maal maar als een gerucht en niet fTlcer", 
meldde Elliot in die dagen. Toch werd hij 
gevraagd om station controler/progranma 
manager te worden. Uit de vragen die we 
Chris toen (begin' 84) stelden, merkte hij 
dat we beter waren geinformeerd dan hi j 
zelf. Hij had in weken niets van Ene land 
gehoord en hetzelfde gold voor Witkóvsky 
van Besco Int. Aanvankelijk was hij met 
veel enthousiasme benaderd door Pierson met 
de vraag of hij de zenders kon leveren. 
Al weken had Witkovsky niets meer van het 
'London clubje' gehoord. Pierson, min of 
meer ge pensioneerd, is manager van het 
loka le station KVMX in Eastland. Zijn rol 
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'~ Bevoorradingsschip voor 
lijk schip gebruikt te zullen 

on zegt vaneen 
haar ,uitzendingen. 

in het projekt is een onduidelijke. England 
schermde hem steeds af en bleef zichzelf 
als woordvoerder noemen. Eindelijk na veel 
gespeur vonden we Pierson en kregen hem 
~an de telefoon. De mensen die ~e al daar
voor hadden gesproken, om op die r.lanier 
aàn zijn geheime nummer te komen, waren 
veelal vroegere relaties uit de tijd van 
Big L en Swinging radio England. Veel po
sitiefs hadden zij nie t over hem te me l
den en John \1est, nu sales manager bij 
Al fIaFl's Husic of your life, wist zich 
Pi erson nog goed te herinneren uit de 60'er 
jaren, toen hij nog producer was bij PA~lS. 

West vertelde dat Pierson in 1965 alle 
jingles hij hem had besteld en afgehaald 
~aar slechts een klein deel had betaald: 
"Dat geld hebben ;"'re nooit gehad en daarna 
was Pierson onvindbaar" zei ~.Jest. Pierson, 
die wij met de uitspraken van zijn vroege
re relaties confronteerden, noemde het 
allemaal onzin en beweerde altijd alles 
te hebben betaald. Hij was kennelijk wel 
vergeten dat er bij Hilton Hotel in London 
nog een aardig onbetaald po~tje openstond, 
na het openingsfeestje van de stations op 
de Laissez Faire. Intussen was England 
slecht te bereiken. Hij besteedde al zijn 
tijd aan een produktie van 4 uur over de 
offshore radio in Europe. Dit zou word e n 
uitgezonden op een van de popstations in 
de omgeving van Dallas. Ook in deze vier 
uur VIerel weer diverse keren verteld dat 
14 

!~adio London op lL~ augustus definitief 
zou beginnen. Uit alles liet England blij
I~en dat er geen twijfel mocht hestaan. 
Fen schip zou al '·lorden ui t gerust met zen
ders , studio's en alles \vélt daarbij hoort. 
Inmiddels blee f hij ma a r afgeven op Ca ro
l i ne en L3ser; hoe amat e uristisch de s t a 
tions hun zake n behart i f ~ dcn en hoe slecht 
zij ware n georga niseerd: " Ze hadden hun 
huis\verk beter moe t e n doen voor ze volle 
zee' kozen. Eerst had er r e klame verkocht 
moe ten Hord e n" h3d Enp, land zelfverzeke rd. 
st eeds opnieuw herhaald aéln iedereen c1ie 
het maar wild e horen. Toch moest hij in 
3pri l 'B4 voorzichtig meedelen dat het 
niet helemaa l zeker W3S dat in augustu s 
zou word(~n begonnen " \I/i j \vi 11 en niet 
zo'n panielcstart maken als die twee in de 
Knock Deep hebben ged3an, maar lang voor 
augustus '85 zijn wij zeker te horen", 
klonk het toch weer optimistisch: "het is 
tenslotte 17 jaar geleden dat radio London 
uit de ether verdween, men moet dan nog 
maar wat meer geduld hebben met de weder
geboorte. Prem~tuurtjes hebbén weinig 
overlevingskansen ••••.•••• " Op zichzelf 
was het niet geheel onjuist wat England 
zei, maar hij was zelf ook bijna in een
zelfde situatie gekomen als Caroline in 
1981, de ene startdatum na de andere volg
de en versleet hij hiermee steeds weer een 
stukje geloofwaardigheid. Inmiddels was 
hij zover d3t hij de oude stationsmanager 



van Radio london bereid had gevonden met 
hem verder aan de wedergeboorte te werken. 
Zijn naam: Ben Toney: " - Alles gaat zoals 
we willen en we zijn geheel niet bang voor 
de bestaande concurrenten. London was niet 
de eerste, maar zeker wel de beste en de 
meest geslaagde van alle offshore stations" 
Nog steeds was het plan om London excactzo 
te laten klinken als in de sixties. In de 
SO'er jaren echter een golden olcliestation 
met de muziek van weleer. Op verzoek van 
England zonden diverse contactpersonen in 
Europa cassettes op met opnamen van Laser 
en Caroline, allen gemaa~t op dezelfde 
tijdstippen maar op ver~chillende afstand
en vanaf de beide zendschepen. Aan de hand 
van dit materiaal wilde England een analy
se maken van de signaalspreiding variaf de 
Noordzee. Wij hebben echter de indruk 'dat 
F:ngland di t materiaal vooral toepaste in 
zijn documentaire en toevoegde aan zijn 
priveverzameling. Inmiddels was er een 
nieuwe streefdatum voor de start door John 
op ons losgelaten, Kerstmis 1984. 
~anr deze info werd allang niet meer met 
zoveel bombarie vrijgegeven als maanden 
tevoren. Net cIe syndicated ShOH was inmid
dels \1el een aanvang gemaakt en \.,as er ge
start op het nexicnanse 'blaster station' 
XEHF, dat met een 250 kh' zender tot ver in 
de USA is te ontvangen. In die dagen Herd 
h'RLI beloofd da t · de power spoedig zou 
\vorden verdu bbeld 'tot SOü láJ. Zoals England 
late r zou meedelen was dit kennelijk een 
bela ngrijk aspekt in het contract tuss en 
\l J ~LI en XEI~F. Het ~1exicaanse sta tion was 
ooit de plaats WQar Wolfman Jack zijn 
carriere be80n. De London top 40 show ging 
om 0000 uur plaatselijke tijd in de ether 
en de re8cties waren goed. En toen ons een 
a a ntal van die prog ramma's werden toege
zondenkonden wij niet anders dan positief 
oordelen. Chris Elliot maakte er iets goeds 
Vtln. Bijzonder a(1n~enaam trouwens om . ,.,eer 
eens programrnn's te horen doorspekt met 
de vertrouwde Bi g L jingles. Steeds meer 
kranten en tijdschriften in Amerika hadden 
lucht gekregen van de plannen, met als ge
volg dat England en Toney vele malen werden 
geinterviewd. In dit soort artikelen leek 
het wel alsof alleen de motoren van het 
schip nog maar gestart hoefden te worden. 
Problemen waren er niet. Inmiddels was het 
al december en nog steeds was er niets 
bekend als we een half j~ar al wisten. 
Tussentijds had England aangekondigd dat 
hij zo druk met de zaak bezig was dat hij 
voor enige tijd zelfs geen info kon ver
strekken Hij had dit gedelegeerd aan een 
PR man in midden Engeland. Het duurde tot 
beoin 1985 voordat de PRman kontakt met 
on~ opnam. Het was slechts een kort brief
je van Neal Hest, die wellicht bekend is 

bij de kortegolfluisteraars. Neal had de 
rol op zich genomen van door geefluik van 
England. Maar er kwam bitter weini g uit de 
keuken en ook Neal zag het allemaal niet 
zo optimistisch. Wel zond hij al sinds 
enige maanden de synrlicated London top 40 
shows via de vrije kortegolf uit en wel 
via East Coast Commerci~l. Dit bracht hier 
en daar nogal wat verwarring daar mens e n 
dachten dat die programma's al vana f een 
zendschip kwamen. Zo nu en ddn was ook de 
stem van Erigland te horen via dc 6040 kHz, 
wanneer hij weer de geruchten 'vilde tegen
spreken. Maar het was voor h~m wa t e r naar 
de zee dragen. De gerucht en en he t ongeloof 
namen (en nemen) nog steeds toe . Elliot 
geloofde er al helemaal ni e t mee r in. Na
dat eerst leek alsof de syndicated shows 
succes hadden- nadat XE1{F startte namen 
ook stations als KXOL, ( Vi'1X en ~tI'1\ X de 

. , . h h ' programma s op ln un progra mm8sc e rna s. 
In november vorig jaar besloot Elliot de 
kraan dich t te draaien en geen programma' t~ 
meer naar John te sturen. Chris had nog 
steeds aardig wat geld te goed van de 

. \.JRLI club ,die niet aan de betalingsver
plichting voldeed. Ondanks het contact 
dat door Neal West met ons was gelegd, be 
gon England ons zelf weer te voorzien van 
nieu,,,tjes. Over een schi p sprak hij nooi t 
een woord. En als we er weer over begon
nen \olilde hij nooit meer lnlijt dan: "Thc 
ship is oke and transmitters are olee" 
Toch moest hij erkennen da t het allemaal 
niet zo voor de wind ging als hij had ver
wacht: " t' Iet VFG gaat alle s prima, sold 
out, no problem" Voor \vRLI had de club 
echter een andere setup gekozen. I.p.v. 
een serie adverteerders probeerd e , men nu 
een grote sponsor te vinde n, liefst nog 
met het \voord London in de naa m van het 
product of van de firma. Als voorbeeld 
werd London Cosmetics genoemd: " \-Je hehben 
kerstmis niet gehaald, maar 14 augustus 
1985 halen He zeker", klonk het op een van 
de aan ons gerichte gesproken hrieven van 
England • De vert raging van 5 maanden \vas 
veroorzaakt omdat men!lct 'golden oldie' 
format had laten vallen daar men het idee 
had dat het station wel bij de luist e raar 
zou aanslaan maar niet bij de adverteerder. 
Caroline en Laser hebben de markt van de 
popradio en zij hebben moeten constateren 
dat die maar zeer be'perkt , is. "Eigenlijk ' 
is er maar plaats voor 1 Europees popsta
tion, d. w. z. commercieel gezien. Het gaéi t 
ons om het maken van winst. dat was in 1964 
ook al het geval en wij be wezen dat waar 
te kunnen maken". England zei verder dat 
er werd gedacht aan een overstap naar het 
country en western format, omdat dàar wel 
het nodige geld in zou zitten. De country' 
mensen in Texas hebben er dik eeld voor 
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over om hun platen te Sll'J"te· n 1"f1 F' Juropa. 

England gaf te kennen dat het \Jisselen van 
formats en de besluiteloosheid bij de fi
nanciers het projekt de vertra~inn van 

, "j ' Cl t , 
Vl.J . maanden hadden bezorgd. In die dagen 
werd ons een geluidscassette toe~e7.onden 
met daarop een intervic'.'" met rev. Helms 
via het religicuse coast to coast tv sta
tion Channel 49. Randy lIelrns \v'8S de grote 
man achter VFG. Opmerkelijk in dit gesprek 
was dat Helm's be\v'eerde dat er een schip 
zou zijn,dat afgemeerd lag in Ncw York. 
Reeds bij de eerste contacte n met England 
~ertel,de deze dat het bij dit schip, thc 
I'our l; reedor.1s, gin s ora een i'Iorth Sea Oil 
i<ie supply ship. lIelms vertelde cia t het 
schip ongeveer zo groot zou zijn iJls 
t,wreederde van een 'football' veld en dat 
alles aan boord zou zijn voor het runnen 
van een radiostation. Hij had het over 2 
Ai'I en 1 S\v zender. lIelms zei ondermeer: 
uD , . Vt'G . e programma · s van [' worden in Forth 
W~rth bij Dallas opgenomen en steeds tij
(lI.g met een bevoorradingsschi p aan boord 
van het zendschip worden gebracht.". \-lie 
di t soort ui t~)praken hoort via ccn der p,e
lijk groot tv netwerk krij gt al spoediG 
hct idee dat het om cen bloedseri.eus pro
jekt gaat. Aan het einde van de tape vè r
c.-;toort John En ~~ 18nd de 'd roorl' door tc 
v ~rtellen dat het schip ni e t meer in ~ew 
Yorl: ligt. Hij besefte blijkbnar dekscls
E~oed dat \-lij met zo'n ~egeven onniddellijk 
op speurtocht zouden gaan om uit te vinden 
dat er helemaal geen schip zou zjjn of om 
daé1ch."rerke li.jk het vaartuig t e vinden. He 
namen de opmerking van John voor li~f en 
rea liseerden ons dat de haven van Santan
der heel WiJt kleiner was dan die vnn New 
York en het dus aanzienlijk moeilijk zou 
zijn om op speurtocht te gaan. Imners, 
wij vonden als eerste het Carolineschip 
in de Spaanse ha ven. In januari maakte men 
in Texas de zaa k nog gecomplicee rder dan 
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hij al Vlas. HRLI \"as verl(~den tijd uewor-
den. Zo'n naam paste niet bij een CenW 
formaat. Er werd een nieuwe identiteit ge
vonden en wel GBLC-Great Uritain Loves 
Country of Genuine Big L's Country. 
England ontwierp zelf het logo, vrijwel 
direkt nadat hij dit voor London had ge
daan. 

1"IUI fIIUDQO ~ NmQIIC 

De programma director van G13LC Herd vrij-
. \",01 direkt :sevonden in de persoon van Joe 
Poovey, een countryzanGcr met een redelij-. 
ke plaatselijkc bckendheid en tcven~:; \ver:c
Zé:lnm voor een countryrac1iostation in het 
Daliasluis tergebied • lIoe\vel John telkens 
ov r:~r een Cen\,·J for mat sprak kun -je het 
bet e r een Rockabilly format noe~len. Hier
mee Hordt bedoeld een men gelmoes van 
country, rock and roll, top /~O en \,rest 
Coas t pop. lIo c~ dan ook, I,vel een un iek ~e-

1 tI id voor Europese begri ppen, hoc\vel cl i. t 
door velen in tHijfcl werd getrokkcn. 
Iede r 7.cezende rprojekt dr3él~t \-J(~1 1 of 
meer schandale n :net zich ''le e. Ook tijd e ns 
de vo()rhcreidin ~1, van di t nüschicll toe
koms ti. ~ ~e proje~( t i s dit he t ~lcv3 1 nC\4ccs t. 
VFG r 8,;k t ind i r ect betrok!.:e n" in ee ~ Ha t 
vreemd e :;e schi e rl cni s . :' Iet klein e p()rtj c ~~ 

kr e:j cn \1e d e in[ 0 hi e rove r ui t Arlc ri ka 
binne n. D~ man ac hter VFG , ~{é1ndy ~ i e l Jil , 

werd of wordt n01 s t eed s door 2 vvn zi j n 
rel.i g ieu s(~ Vri ellcl(~n lél~:,t ig gevéd l e n 
;ne t vra ~3e ll ove r het proj0.kt. lIet blijkt 
da t zijn r 21[1ti c ~) op z' n ninst l'1i .c; lej d 
zijn. De vriend e n, T J J Oshorne en Tcrr y 
~ li ze , hadden v:i. n a ller] 0i kerke lijke a k
tie:.:; in tot ~1[11 $250 . 0()() bij elk:.1ar [; e brncht 
hetgeen besteed Z 011 Horden LlDIl een reli
gi.eus r;ldio~~ t.iJ. ti.on aLln boord van ccn 
Pools schip voor d~ kust van Z\'!cden. De 
naam van Osborne dook in oe ()O' er jnren 
op al s ge bedsgenezer en als man achte r een 
aAnta l proj ekt j es, wRaronder rcli 1 i -
euse pro3ramma's via nadio City. Sinds 
198 1 was hij betrokken geweest bij het 
Poolse projekt. Opmerkelijk Has (lat de 
contélctman in ",lest Europr.l niemand minder 
was dan Johan Mél3sbach. Maar dAn plotse
ling , toen iederc.!en in het Ameriknnnse 
kamp dacht dat het drijvende kerkje via 
de AIi aktief zou worden was Johan Maas
bach plots te horen via Radio Monique . 
Osborne werd plotseling erg nerveus toen 
hij via de WRL en VFGorganisaties hoorde 
van l' 'Iaasbach' s programma' s. Helm bC 00n op 

zijn beurt eni ~e bedenkinecn te kri'j r, en . 
tegen de opzet van VFG e n omdat hij niet 
op de hoog te wns dat lvbasbach slechts 30 



minuten per da g uitzendt, l eek he t hem een 
probleem om me t VFG nog luisteraars te 
trekken. Bovendien betrokken Helm en Os
borne hun geld uit dezelfde soort bronnen. 
Deze bronnen wa r en i nmiddels achte rdochtig 
geworden en dit alles begon England zo
danig te irrite r en dat hij Helms meedeelde 
maar op te sta ppen als hij nie t snel be
sloot om einde lijk een s verder te gaan 
met het projekt en zich niet langer zorgen 
te maken over Osborne en de zijnen. Het 
antwoord dat England kreeg was niet be
vredigend en Helm werd op een zijspoor 
geze t om plaats te make~' voor een nieuwe 
organis:1 tor voor het 'hemelse' ka~naal. 
Op 10 februa r i verscheen een artikel in 
de Sunda y Times dat nogal voor de nodige 
ve rwa rr i ne zor ~d e . Om de verwarring nqg 
grote r te maken na men o. a . TROS radio en 
he t Parool de l en van het bericht over. 
de n ze i da t Ca rolinc e n ;·· joni quc r.1e t succes 
ui tze nd e n (~n vc r 8é1 t e n Laser. Te vens ver
me l dden ze dnt Texaanse ol ie baronnen 
ni euwe in i ti 8tie ven zoud en ga~n fina nc i er
e n. de n noer.1 de e n zes t al stations met 
c! ;:'l a r bij ee n ve r s chil l e nd e opbOlt\-! in for-
!:1;) ts. He n noemde Le s Palme r al s zegsman 
voor de fi n'Jnc i'2 rs. Hoe de Sund2y TiTlle s 
aan de ze naam k\vam is voor En ;_~ lélnd de 
~~ r o t (~ vrél3g . Pal me r Has pns ne t bij \vRL 
be t rokl:-:=" f1 ~ ; e rél3 kt !1adat hij ruim 1 j aa r 
ni et mee r ak t tct' ·~as ge\"ce s t voor Eng13ncl 
e n de z i j nen. Pec h voor Engl a nd en de 
Su nc! ay T i l:l C S \'Jas da t Pa l mer bij l nnge na 
niet op de hoo gt e was va n de waArhe i d en 
de r hal ve nl1(~ r l e i onzin verte lde . En (~ la n d 

han s t Le zi el i ons de nie uHs t e opze t Vé1 n 
he t pro j el:t tOl' te ;~end c n. Tevens mélé1k t e 
ll i j (~el1 ;;el ui c!s t()pC onrl e r de n3ar1 He be l 
} ~;] cl i o ;lct\"or k , die hij een aanta l beke nden 
l oe::;tllurcle . Op ka nt A ",'c r d de ni eu\ ... e op
zet va n London g egC'·/ t~ n e n op knnt 13 we rd 
kriti ek gele vc: r d op een doc urwntai r e aan
saan(l e d~ ;:;L)t i ons di e i n de 60 ' e r j a r e n 
va na f de Lcd s.sc z Fa ire he b be n ui t gczonden. 
~o n a~ ntal korte gol f ( i llega l e ) s t a tion s , 
\v'aa ron clc r ECC , zon de n de t ape s uit. 

Hou je vas t. ,,,ant hier kOr.·lt de meest ge
compliceer de opze t va n ee n zeezender, die 
ooit hee ft bestaan. 
1. De stations a an boord va n het schip 
' ThcFour Frecdoms ' ope r e r en onder de 

naam 'The Four Frcedoms Broadcas t ing Net
work' • 
2. Het geheel aa n aktiviteiten ge bundel d 
in een firma , is onde r ge bracht onde r de 
naam GELe (Group Broad cas t i ng Licens ed 
Companies) en wordt kortweg ' GBLe r a di o' 
genoemd. 
3 . Dan i s e r een specia l e sticht ing in 
he t leve n geroepen onde r de naam de Four 
Freedoms Founda tion Inc., die a l s s e rvice 
organisa ti e gaa t di enst doen voor de gehe
le vrije r adioscene in Wes t Euro pa . 
John heeft dit ide e komplee t geleend van 
de Inter nat i ona l Broa dcasters Societ y . 
Deze organi sat ie vle rkte achter ' Capital 
Radio in 1970 en steun de a llerlei Mcdia
proj ek t e n en gaf iede r jaar ee n ond e r
scheiding aan mensen die zich ve r die nste
lijk he bben gemaak t op he t gebie d va n de 
radio en t elevis i e . lnni ddels is de ee r ste 
ed i t ie van de Four Fr eedorns Fr eq ue nc y ui t
gebracht, geschreven door prof . Er ic 
Gilder va n de Te x8s Univer sity. 
4. Er is e en eigendoms spl i t s ing aange
bracht t e n aanzi en van de e l ectronic a , 
he t schi p en de prog r (lrrl!n ~' s . Het schip 
i s e i ge ndo!!l va n The Lan~ l (-~y Shi pping Corn
pa ny. de electronica va n Th c Atlan tic 
Charte r Broad cas ting Comp3n~ cn de a irt ime 
va n GBLC. 
5 . Er zullen dri e netHor lc s aa n boord komen 
en wel: 
Ne t \vork One wo r dt Honde rfuIl T{a à io London. 
He t Intc rnntional i s inni dde l s .kOi:1en te 

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 
informatieve en goed gedokumenteerde 
artikelen . Biografieën, discografieën, 
foto's, hitlijsten, concert-, plaat- en 
boekreviews, advertenties, en up-to
date informatie over platenbeurzen en 
optredens. 

The . fabulous 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 

fabulOüs 
sound 
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vèrvallen, omdat di tooi t betre!d~ing had 
op de firmanaam , die oorspronkelijk werd 
toe8cpas t .. lIet sta tion kr i. j g t ee n 25 ld,l 
zender (Af' l) en gaat in de Engelse t aa l 
ui tzenden tussen 6 en 2 Al''! . He t pro (~ rar:1ma 
word t opgedeeld in vijf blokken van vier 
uur e n iede r blok ?:al geheel \vor dc n ver
!{oc h t aa n 1 spon ~;or of syndicator. ()lldanL~:; 

het fe it dat e r wellicht ver schillende 
synd ica tors bijee n zullen word e n ge hr.:lcht, 
is he t de bedoeling he t sch e el a l s 1 stél
t tO:1 t e la t on kl inkc n. Di t daa r de sho\·/s 
allen door Hl~L geproduc eer d z ul len worden 
e n t ev0ns hetzelfde jing lr.pakket zu llen 
be vatten . Ieder van de uren ZJl 55 minuten 
1cta pc pr03ran~~ ' s bc v8tten. De overgeble
v en 5 minuten Horden ge prcs'~ n toercl door 
FF13>! en \Ie I li ve va naf !te t s chi p. He t ~}1':1 t 
da n 0:1 L~ minuten rlieu'.vr.; e n 1 ;,li nuut Heer. 
flet niem·!s zal t i nünutcn voor het hele 
uur Horde n gebrac h t en het \<lC ·2 r op h (~t 

h ~llve uur. Di t is de eni ?t? 1i v e'pro~~ral11-
ncrin ;:, di o is 8e ~)lAi1d. Ov er de gehele d'l·-.' 
3ezi~n ziet het proGr <:unrlL1 vn n \ ·n~L er ;'lIs 
vol J t uit: 6-1 0 Adult Con tcr:lpo r :1ry l O- ll~ 
j."?ocknbi ll y l!i--l f3 n CH Country 18- 1.:2 Liv e 
Coun try e n 22- 02 Coun t ry Cl ;-i s s :Î.cs . 
:'~c t \iork~; T\10 'dordt thc Vo:iC(~ Of Free CO~--: 

pel. Ook d i t station , délt een 25 k\'l N·l 
zc n(~c r ter beschik!~in :3 !(r:ij ~) t, za l .~cdu

rende d(~zel fcle t ijrl e n uit ;~cnGe n, met di e n 
vers t a nd e dat de \verkelijke religieuze 
pro~~rnmr'1a ' stat 6 uur in de .:nidd; g dur en , 
vJaarna rui rl t e Hor d t gcmatlkt voor etnische 
prO~ ramQ8 ' S , zoa ls j a z z r ea gcca e tc. 
De verschil lende pros rn ïil:TIn blokkc n zu l len 
i n een aa ntal Europese tolcn wo r de n ~e
producee rde 
fIctwork Three Hord t G~Hi~ . Dj t derde ne t 
k r ijGt de be schi kki n r.~ o v e r ? 2 n 10 ld! 
S\·! zender t. b. v. een :-~ roo t Euro pce s be
reik en voor e ventuele ontv ::1 n ~_; 8tmogc li j j :

herl e n in de VS. Dc prO~ramDQ ' S VQn GB~C 
bes t a nn hoofdzakelijk uit blokken va n het 
eer E; t c en tHeede net. Hi e r bij zullC:"'n de 
ctn i sch~ prog r ar:1ma ' s de ov e r heid k r iJsen 
wa a rb ij al nnel s prake za l zijn van de 
be t i teling als Jaz~~ of He8G~~'2A sta tion. 
Voo r he t gehe l e projekt .1eldt da t men pa s 
'ilil starten a l s alle zend tijd is verkoc h t. 
r:ennel ij k is England zulkA ;jood ,? rnaa t jes 
;11(~ t alle cO\vboyfir r:la ' s in Te xaG , daar hij 
noga l veel van he t projekt ve n ilacht. I'Ia 
alles \1at we hebbe n VernO!ilCn ovcr de 
rommelir:e gan,7, van zake n lij k t ons het 
optinisme van Eng l a n(l op z' n zachts ge
zegd noea l overdre ven. Bovendien is de 
opze t zod a ni g gecompliceerd geworden,dat 
het meer op een rookgordijn dan op een 
toel~o[!1E;tig offsh ore r a dioproj ek t i s ga:::n 
l i j ke n. Voorl opig tot hier toe met de 
info ove r, kortweg genoemd, Rad io London. 

Tom de f·lunc k Copyright FrecH3ve 1985 . 
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SONJA BAREND WEG UIT AIDAM. 
Na jaren 

haar pro
gramma 
"Sonja 
op .... " 
vanuit de 
Meervaart 
in Amsterdam te --------
hebben gepresenteerd, zal Sonja Barend 
het komende tv-seizoen "Sonja op woens
dag" vanuit het Huiskamp-gebouw aan de 
Maaskade in Rotterdam presenteren. 
Volgens Han van Essen, groepsleider ge
varieerde programmals van de VARA was er 
na 3 jaar behoefte aan een andere lokatie. 
KAREL PRIOR MET PRAATSHOW OP AVROSCHERM. 

Vanaf maandag 1 jul i zal Karel Prior 
tijdens de zomer maanden vijf praatshows 
op het AVRO-scherm brengen. Het worden 
gesprekken van 40 minuten. 
SKY-TRAX POPULAIRDER DAN MUSIC BOX. 

Gespreid over 4 dagen (9, 11, 12 en 
14 april) werden in opdracht VAn Sky 
Channe 1 i n tot aa 1 "'D. Oué '--
970 gezinnen tus- ~ ~ 
sen half zes en 
half zeven IS mid
dags telefonisch be
naderd. Bij 476 van 
deze 970 gezinnen C H A N NEL 
(in de gemeenten Ti lburg, Rotterdam en 
Den Haag) stond de televisie op dat mo-
me n t a a n . I n 70 van de 476 ge val 1 en s ton d 
het toestel afgestemd op Sky Trax (het 
popprogra~ma van Sky Channel) en in 13 
van de 47~ op Music Box van Thorn EHI. 
7 GROTE TV STATIONS AMERIKA OPGEKOCHT; 

Rupert Murdoch, de Austral ische me
diamagnaat heeft overeenstemming bereikt 
om een keten van Amerikaanse t.v. sta
tions te kopen. De stations, in 7 grote 
steden, worden voor een bedrag van ruim 
2 milj~rd dollar overgenomen door Metro
media. De t.v. stations bevinden zich in 
Los Angeles, Chicago, New Vork, Washing
ton, Dal las, Houston en Boston. Het sta
tion in Boston zal onmiddellijk weer wor
den doorverkocht aan de krantenmagnaat 
Hearst voor 450 miljoen dollar, hetgeen 
meteen een recordverkoopbedrag inhoudt. 
De verkoop moet nog goedgekeurd worden 
door de FCC.Naast tv stations in Austra-
1 ie heeft Murdoch vele kranten in diver
se werelddelen in handen. 
KRO FILM IN DE PRIJZEN. 

Op het jaarlijkse Prix Futura festi
val in Berl ijn is de KRO documentaire 
lEen kind van foute ouders' met een 
Gouden Beer onderscheiden. In de documen
taire werd teruggekeken op het oorlogs
verleden van een Nederlander. 



18 APRIL: Veronlca's Nederland Muziekland 
in winterverpakking, komt voor de laatste 
keer dit seizoen vanuit Oldenzaal. Vol
gende maand trekt Muziekland weer het 
land in. ,Artiesten van de maand zijn de 
dames Mai Tai +++ 
19 APRIL: Veronica zou op H3 vandaag de 
première van de nieuwe Prince LP "Around 
the world in a day" hebben, maa r. dat is 
door Prince verboden, omdat de plaat 
maandag world-wide wordt uitgebracht en 
pas dan gedraaid mag worden ++ Liesbeth 
List is het middelpunt in de laatste ' 
"Show van de maand" bij de AVRO op Ned.2 
van ' dit seizoen +++ 
20 APRIL: Volgens Bert Voorthuijsen in 
De Telegraaf heerst er een oorlogsstem
ming bij de omroep door de benoeming van 
~r. P. v~n Dijke tot voorzitter van de 
:IOS en het afkeuren van de Omroep CAO 
door Elco Brinkman++ NCRV's LosVast 

~L7)1~~~~~O~~:tB~~~~i~nDe 
~ ~L(' Middenrneer. Frank 
Boeyen was nog maar net op tijd voor de 
uitzending, omdat hij vast zat in een 
file bij de Coent~nnel +++ 
21 APRIL: Adrian Juste (BBCl) is vandaag 
38 jaar geworden. Van harte ++ De Euro
chart Top 50 op Sky Channel wordt door 
Linda de Mol alleen gepresenteerd, omdat 
Pat Sharp op de opnamedag (afgelopen dins
dag) door de aktie van verkeersleiders 
op Schiphol niet uit Londen kon vertrek
ken ++ In Karel Prior's programma tussen 
11 en 12 uur op Hl "Kom 'ns langs in Des 
Indes" is Wim Wama de hoofdpersoon +++ 
22 APRIL: Krijn Torringa presenteert 
"Hollands Glorie" bij de AVRO op H3 van
uit het Concertgebouw in Amsterdam ++ 
Meta de Vries is even met vakantie. Robin 
Albers is daardoor een 'uur extra op de 
radio ++ Om 21.40 uur bij de AVRO op Ned.1 
het eerste deel van de vijfdelige documen~ 
taire-serie "40 Jaar na dato" samengesteld 
door Ineke Hilhorst. Deze serie zou bijna 
niet worden uitgezonden, omdat Wibo vld 
Linde nogal bezwaar maakte tegen de zin 
waarin verteld wordt dat Willem Vogt (in 
de oorlog de grote man van de AVRO) enke
le Joodse medewerkers ontsloeg +++ 
23 APRIL: Op Radio One praat Simon Bates 
tussen 11 en 12 uur met Elton John ++ 
Mike Smith, Vincent van Engelen, Dick de 
Winter en Ed Stewart zijn vandaag jarig. 
Van harte ++ Om 21.48 uur worden de uit
zendingen op Ned.l en 2, Hl ,2,3,4,5 en de 

Wereldomroep voor 12 minuten onderbroken 
door een ~rikaktie van de omroepbonden. 
Op het scherm verschijnt de tekst: "De 
minister van WVC heeft de door de vak
bonden en werkgevers van de omroep af
gesloten CAO niet goedgekeurd. 
Vakbonden en omroepmedewerkers zijn 
hiertegen in actie gegaan. Daardoor is 
het onmogelijk op dit moment het aange
kondigde programmaschema te volgen."++ 
Bij de ' KRO op Ned.1 de finale van de 
Playbackshow met als jury Wil lem Duys, 
Tineke de Nooij en Barrie Stevens. Win
naars playback werden 1. Toon Hermins, 
2. Ella Fitzgarald en 3. BimBamBom. 
Soundmixwinnaars werden 1. Randy Craw
ford (Glenda Peters) 2. Barbra Streis
and en 3. Don McLean (Gerard Joling) +++ 
24 APRIL: Bruno Brooks (Sky-Veejayen 
One deejay) is vandaag 26 jaar geworden 
++ Bart van Leeuwen is een weekje met 
vakantie. Peter Teekamp presenteert 
daarom "Ook Goeiemorgen" ++ Ischa Meijer 
is gast in Kletskop en Rob van Roberto 
Jacketti en de Scooters is het idool in 
Muziekland-radio ++ Omdat Jan Donkers 
nog in Amerika is, presenteert Roel Bentz 
vld Berg "Gonzo Radio" tussen 19 en 20 
uur bij de VPRO op H3 ++ TROS Formule 1 

wordt niet meer in :::Fm ,IJ I 
München opge~omen JjJ(JJ, 
maar gewoon In Ne- i~iiiiI~"1I" 
derland. Op deze 
manier kunnen Nederlandse artiesten mak
kelijker naar de studio komen en hoeven 
Erik de Zwart en Adriaen Jassies niet 
steeds op vrijdag naar Duitsland te vlie
gen voor de opnamen ++ Ook vanavond om 
20.48 uur een prikaktie van de omroep
bonden en is er voor 12 minuten geen 
radio en tv ++ Bij de TROS op Ned.1 
vanavond het laatste deel van de ATV
serie "De Peetvader" +++ 
25 APRIL: Het team van AVRO's TopPop 

1kJeP., 
' -, maakt vandaag bekend 
~ dat zij na 15 jaar stop
, pen met hun bijdrage aan 

JJ~ 
het programma. Ad Vi s-

, , ser en Jessy Winkelman 
, , . iJ!i). , gaan wat anders doen op 
" Al' ' tv. Ad blijft gewoon 
~"J programma's voor AVRO-
~--------------~radio maken. Kas van 
lersel wordt genoemd als opvolger van 
Ad Visser, maar ook Linda de Mol is een 
goede kanshebber ++ De "Ratrace" in Vero
nica's Countdown op tv is vervangen door 
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een nieuw spelletje. Kijkers moeten uit 
een vertekend portret een popartiest her
kennen. Adam Curry draagt de clip van de 
Commodores "Nightshift" op aan zijn ver
trekkende collega Ad \lisser ++ In het 

;~;!~~:t~:k~~;~t TROS* 
een advertentie V 
voor Plaatsvervangend Hoofd Amusement 
van de TROS . Men zoekt iemand tussen de 
30 en 35 jaar. Belangstel lenden kunnen 
schrijven naar TROS, afd. Personeel zaken, 
Postbus 450, 1200 AL Hilversum ++ 50 Pop 
met Tom Mulder komt vanuit de Christelij
ke Mavo in De Lier i.v.m het eindexamen
feest van deze school ++ Gasten in RUR 
van Jan Lenferink zijn Renate Rubenstein, 
Evert van Bentum en Minister Winsemius. 
Spreekstalmeesteres is de hoofdrolspeel
ster uit de film "Het Bittere Kruid" 
Ester Spitz ++ In het debat in de Tweede 
Kamer zegt Minister 8rinkman bereid te 
zijn het omroep CAO alsnog goed te keuren 
als de omroepen maar meer wi llen bezuini
gen. Hij zegde toe om opnieuw te overleg
gen met de bazen in Hi lversum op aandrang 
van CDA, VVD en PvdA +++ 
26 APRIL: Jeroen van Inkel presenteert de 
tipparade en Peter Teekamp deel twee van 
Curry en Van Inkel. In Countdown Café is 
Ad Visser een van de gasten en praat met 
Alfred en Annette over 15 jaar TopPop en 
hoe nu verder ++ Door de omroepstaking 
van vorige week woensdag, kon de opname 
van de Helemaal-alleen-in-je-eentje-show 
van de NCRV in de grote zaal van It Spant 
in Bussum niet doorgaan. Door extra 
faci I iteiten in te huren werd afgelopen 
zaterdag in de foyer van It Spant een 
aangepaste versie gemaakt en die is van-
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avond te zien. Het was trouwens de laatste 
van dit seizoen ++ Met een feestelijke 
uitzending van Sky Trax, viert Sky Channel 
haar 3-jarig bestaan tussen 23 en 24 uur. 
Gasten zijn o.a. vertegenwoordigers van 
Sky in Europese landen en artiesten stuur
den gelukstelegrammen w.o. Elton John +++ 
27 APRIL: Tineke de Nooij viert haar 44ste 
verjaardag. Van harte. ++ In Gent is op 
53 jarige leeftijd de bekende quizmaster 
Nand Baert overleden. Hij leed al jaren 
aan een longziekte. De BRT heeft nog en
kele afleveringen op de plank liggen van 
zij n k \tJ i s "Va n Poo 1 tot E ven a a ril en z a I 
die als eerbetoon toch uitzenden op de 
zondagavond ++ Dave Lee Travis, zelf een 
verwoed amateur fotograaf en 1 id van de 
Royal Photographic Society, presenteert 
zIJn programma tussen 10 en 13 uur vanaf 
de "Photoworld 85" tentoonsteIl ing in 
het Olympia in Londen. Eén van de gasten 
is de wereldberoemde fotograaf David Bai
ley die een van zijn camerals weggeeft 
++ NCRV's LosVast komt vanuit de Schelft 
in Noordwijkerhout ++ Ook vanavond weer 
enkele laatste programmals van het win
terseizoen op tv. Bij de VARA op Ned.1 
de laatste -en wat mij betreft de leukste
André Hazes Show met als gast Bart Pee
ters en de laatste "Pisa" van i h.t 

Henk Spaan en Harry Vermeegen. ,r.~~ . 

Op Ned.2 bij de AVRO de laat-w ~ 
ste "In de Hoofdrol" van Mies .... ;;;;:; 
Bouwman . Hoofd ro I spe 1 er i s Lee I / .,...~) 

Towers. 0 ja, in LosVast is de~\r 
jeugdige Maart je Beniers uit . ~ c · 

De Zilk de 400.000ste bezoeker / ~/I 
van het programma. Zij werd (J 
door presentator Jan Rietman in de . bloe
men gezet en kreeg een walkman +++ ' 



28 APRIL: Ad Visser is 38 jaar en Ferry 
de Groot is 37 jaar geworden. Van harte 
++ Karel Prior heeft in "Kom Ins langs 
in Des Indes" een ontmoeting met Viola 
van Emmenes +++ 
29 APRIL: Tony Vos is 53 jaar geworden. 
Van harte ++ In het onderdeel "Terug
tune" in TopPop-radio van Kas van lersel 
de tune van Will Luikinga. Omdat de 
plaat niet in de NOS-fonotheek aanwezig 
is, werd de band van Veronica geleend. 
Voor degenen die willen weten wat de 
tune van Wi 11 is: het nummer heet "Cha
sing Moonbeams" uitgevo~rd door The Tor
nados in 1962 op het Decca-l abe h .. ++ 

Op H2 van 15.33 tot 16.30 
. uur dee 1 4 van "De NCRV 

~ zestig jaar met u op weg" 
waarin vandaag de periode 

1964-1974 ++ De TROS zendt op 
om 20.25 uur op Ned.2 "Een songfestival 
voor Unicef" uit. Lenny Kuhr, Saskia en 
Serge. Sandra Reemer, Rudi Carrell, 
Bernadette, Conny Vandenbos enz. laten 
hun songfestival-liedjes nog eens horen 
en om het programma een beetje echte 
Songfestival-nostalgie te geven. vroeg 
presentator Ivo Niehe Wi llem Duys om hem 
te assisteren +++ 
30 APRIL: Koninginnedag 1985 met op Hl 
een feestelijk programma van de AVRO met 
muziek en impressjes van aktiviteiten in 
het land en om 9.15 uur een toespraak 
door premier Ruud Lubbers ++ Dat Gary 
Davies een druk baasje is, blijkt wel 
uit het volgende: Om 12 uur presenteert 
hij op Radio One zijn show met de rundown 
van de ,nieuwe Engelse Top 40 tot half 3. 

Toen snel naar het vl iegveld om naar 
Schiphol te vliegen omdat hij in Utrecht 
moet zijn voor de opnamen van de Eurochart 
Top 50 vanavond. 's Nachts om 2 uur 
loopt hij nog vrolijk door Amsterdam en 
de volgende morgen staat hij om 9 uur 
alweer op Schiphol voor de terugreis naar 
Londen. Om 12 uur presenteert hij de 
volgende "Gary Davies Show" op Radio One 
en vertelt dat het gezell ig was in Neder
land gisteren +++ 

1 MEI: In "Ook GOeiemor-~}I) 
gen" start Bart van Leeu-~ 
wen met de aktie "Wie kweekt de grootste 
pompoen" i.p.v. de grootste zonnebloem 
++ In Kletskop is Fons van Westerloo de 
gast van AQnette van Trigt. Hij was enke
le jaren correspondent van de AVRO in 
Amerika en Robert Long is het idool in 
Muziekland-radio ++ In Formule 1 heeft 
Erik de Zwart een exclusief interview met 
Queen-zanger Freddie Mercury over zijn 
eerste solo-elpee ++ John Peel komt tus
sen 20 en 21 uur rechtstreeks vanuit de 

~ 
studio van het NOS-komplex 

• • (!) i n H i 1 ver s urn ++ I. v . m. de 
1 mei-viering, heeft de VARA 

extra zendtijd op Ned.2. Om 21.50 uur 
werk van de "Internationale Nieuwe Scéne" 
en om 23 uur "De onderste steen" +++ 
2 MEI: Voor de vijfde maal dit jaar wordt 
Radio Sjuul in Amsterdam uit de lucht ge
haald ++In "25 Jaar TROS Pop" gaat Ad 
Roland in de fout. De bedoeling was dat 
er alleen platen uit 1966 zouden worden 
gedraaid, maar de niet oplettende Adje 
draaide ook Yesterday van The Beat}es uit 
1965 en She's Leaving home van dezelfde 
jongens uit 1967. "Vast een voorproefje 
voor volgende week", grapte hij ++ 
De laatste "School
p 1 ei n" me tAl f red La- -
garde van dit seizoen 
werd opgenomen in scho
lengemeenschap De Breul 
in Zeist. Muzikale gas-~--~ 
ten zijn Dream Academy ~~=C~Z=~~~:3I~ 
++ Bij de IKON op Ned.2 de eerste van een 
uitstekende serie over de cultuur van de 
jeugd in de afgelopen 25 jaar onder de 
titel "Walking back to Happiness". 
, , Ka n die her r i e af' I i s de t i tel van de 
aflevering die vanavond wordt uitgezonden 
over de popmuziek. De commentaarstem is 
van Henk Westbroek ++ De bedoeling was 
dat bij de AVRO om 21.15 uur op Ned.2 
"Babbelonië" zou worden uitgezonden met 
een Belgisch team waarin de zaterdag over
leden Nand Baert zitting had. Men besloot 
echter deze aflevering niet uit te zenden 
maar een andere waarin Henny Huisman, 
Judith Bosch en Will Luikinga door Wi llem 
Duys, Lous Haasdijk en Jan Blaaser spraak
verwarrende opdrachten kregen +++ 
3 MEI: Countdown Café komt voor de eerste 
keer uit Bos&Duin in Soest ++ In de laat
ste "Popsjop TV" van dit seizoen bij de 
NCRV op Ned.1 de finale van de Nationale 
Disco Dance Kampioenschappen. Winnaar 
werd de 19-jarige Ricky Molly uit Strij
en. In het volgende seizoen zal Popsjop
tv's middags van 16.25 tot 17.15 uur op 
dinsdag worden uitgezonden. Hierin zullen 
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de "Nationale Rock&Roll Kampioenschappen 
vrije stijl" worden gehouden. Inschrijven 
isal mogelijk bij: Slotthy Produkties, 
Postbus 4505. 5935 ZG Tegelen +++ 
4 MEI: Peter Blom vervangt Henk Mouwe in 
Gospelrock tussen 9 en 10 uur bij de NCRV 
op H3 ++ I n I 'Kop lope r" s taa t het onde r
werp "Vrouw in verzet" centraal. I.v.m 
dodenherdenking presenteert Frits Spits 
een rustige Avondspits ++ Ná de gepaste 
stilte presenteert Teddy Schol ten van 
20.07 tot 21 uur een selectie uit lied
jes die tijdens de Eurovisie Songfesti
vals niet wonnen en daardoor onbekend 
zijn gebleven onder de titel "De Ver-
I i eze rs" ++ Disco Express van ~-.. 
Mart vld Stadt komt hierdoor 
te vervallen ++ Om 21 uur 
wordt in Eurovisie-verband 
het 30-ste Eurovisie Songfesti-
val vanuit GStenborg in Zweden 
uitgezonden. Presentatrice is 
de Zweedse tv-ster Lil I Lind-
fors en de regie is in handen van Steen 
Privin. Nederlanders konden afstemmen op 
BRT lof Duitsland 1. BRT-radio zendt 
op Radio 2 het stereosignaal uit, maar 
door een technische merkwaardigheid is 
dat geluid iéts eerder dan het tv-geluid. 
Uitslag: l:Noorwegen met 123 punten met 
het liedje "La det swinge" door het duo 
Bobbysocks bestaande uit Hanne Krogh (29) 
en El isabeth Andreasson (26). 2: Duits
land met 105 punten. 3: Zweden met 103 
punten. 4: Engeland met 100 punten. 5: 
Israël met 93 punten. 6: Ierland met 91 
punten. 7: Italië met 78 punten. 8: Oos
tenrijk met 60 punten. 9: Finland met 58 
punten. 10:Frankrijk met 56 punten. 11: 
Denemarken met 41 punten. 12: Zwitserland 
met 39 punten. 13: Luxemburg met 37 pun
ten. 14: Turkije met 36 punten. 15: Span
je. ook 36 punten. 16: Griekenland met 
1 5 p u n ten. 1 7 : C y P rus, 00 k 1 5 p u n ten. 
18: België met 7 punten. 19: Portugal met 
slechts 2 punten voor de moeite. Ondanks 
dat Nederland niet meedeed, was het festi
val toch een beetje een Nederlandse over
winning want DonaId Jones verzorgde de 
cheografie en Eddy Ouwens was adviseur 
van het Noorse team +++ 
5 MEI: Het Europese satellietprogramma 
"Olympus" verzorgt de hele dag een proef
uitzending. Van 10 tot 12.30 uur een her
hal ing van het Songfestival. Van 13 tot 
19 uur een verslag van de open Duitse 
tenniskampioenschappen in Hamburg gevolgd 
door een uitvoering van "Stabat Mater" 
van Rossini in de kathedraal van Orvieto 
en een reportage van de wereldkampioen
schappen stijldansen in Dortmund en tot 
slot een speelfilm ++ In verband met de 
bevrijding zendt de NOS op Ned.2 een -
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nationaal programma vanuit de Ahoyhal 
in Rotterdam uit tussen 14.30 en 17.15 
uur. Speciale gasten zijn Koningin Bea
trix en Prins Claus ++ Op Hl is van 7 tot 
20 uur de NOS in de lucht met een Natio
naal programma dat wordt gepresenteerd 
door o.a. Netty Rosenfeld,Ger Lugten
burg, Meta de Vries, Felix Meurders en 
Koos Pos tema. Van 20 tot 23 uur presen
teer t Kare I Pr i or voor de AVRO "Vr i j Ver
taald" een programma vol herinneringen. 
Tot slot het stereogeluid van het "Bevrij
dingsconcert" dat op Ned.2 wordt uitgezon-
den door de AVRO +++ m 
6 MEI: "Radio Oranje" is de ti- ~. 
tel van een driedel ige serie die 
Dik Bikker voor de NCRV maakte 
en waarvan het eerste deel van- ' 
middag tussen 14.33 en 15 uur ,n--- -- f -
op H2 wordt uitgezonden. Aan-
sluitend aan iedere aflevering is tot 
15.29 uur muziek te beluisteren uit de 
jaren '40- 1 45, uitgezocht door Skip Voogd 
++ Geen Avondspits maar "NEDERspits" deze 
week tussen 18 en 19 uur op H3. Frits 
Spits laat het rood-hit-blauw zegevieren 
boven alle buitenlandse plaatjes ++ Bij 
Karel vld Graaf zijn o.a. Eddy Ouwens, 
DonaId Jones en NOS-muzieksamensteller 
Herman vld Velden te gast om na te praten 
over het 30-ste EurovisieSongfestival +++ 
7 MEI: Jeroen Soer vervangt Jan Douwe 
Kroeske tussen 10 en 12 uur bij de VARA 
op H3 met "2 meter de lucht in" ++ Peter 
Holland viert de terugkeer van zijn serie 
over de Famil ie Kachel ++ In KRO's Middag 
Editie zegt NOS-voorzitter Erik Jurgens 
dat de omroep een juridische procedure 
aanhangig zal maken tegen de staat om de 
omroep Mediawet van Minister Brinkman 
onrechtmatig te verklaren en de staat te 
verbieden de afspl itsing van het faci 1i
tair bedrijf van de NOS uit te voeren. 
Brinkman wil van het faci litair bedrijf 
een zelfstandige NV maken, maar volgens 
de omroep machtigt hij zich daarmee om 
tegen de wil van de omroep in het vermo
gen van de NOS te verdelen onder nieuwe 
door hem op te richten rechtspersonen. 
Daardoor worden de eigendommen van de 
NOS onder feitelijke staatscontrole ge
plaatst en dat komt volgens de NOS neer 
op naastig. 
8 MEI: De bedoeling was 
dat vanaf vandaag TV5 
zou worden doorgegeven 
door het Amsterdamse 
KTA, maar doordat de deco
der, die op 23 maart bij de Franse PTT 
was aangevraagd, nog niet is gearriveerd 
kon dit geen doorgang vinden. Wél is 
Music Box te zien op het kabelnet en is 
de eerste die ook in stereo wordt uitge-



zonden. Binnenkort zal Sky Channel volgen 
++ Tineke de Nooij presenteert Kletskop 
en ontvangt Eddy Ouwens als gast. Dolf 
Brouwers is het idool in Muziekland-radio 
++ Naast het presenteren van de Ameri
kaanse Top 100 op Sky Channel, laat hij 
ons kennismaken met zijn 00-
nald Duck verzameling ++ 
Sinds maandag is de Radio 
One Roadshow voor het eerst 
dit seizoen op pad. Tussen 
14 en 16 uur was Mike Read 
voor het eerst Jersey in 
met een speciaal Bank 
Ho11 iday-programma. 
Vanmorgen is hij voor het 
laatst ussen 7 en 9 uur 
i n Je r sea.y +++ 
9 ME I: Tom Co 11 ins, geboren ~"IN~'iu,il'1M 
als Ton Droog, is 36 jaar 
geworden. Van harte ++Veronica 
zendt vanavond op Ned.1 de laat
ste RUR van dit seizoen uit. Het program
ma werd afgelopen dinsdag opgenomen in 
een vl iegtuig van Martinair, vliegend 
boven Engeland, Frankrijk en Het Kanaal. 
Gasten zijn Henk Visser, Pia Beck en 
Simon Vinkenoog. Spreekstalmeesters zijn 
Rijk de Gooyer, Johnny Kraaykamp sr en 
Adele Bloemendaal. Het idee was leuk, 
maar door het geluid van de motoren was 
alles zeer slecht te verstaan +++ 
10 MEI: Cees van Zijtveld viert zijn 42-
ste verjaardag. Van harte ++ Countdown 
Café komt vanavond uit de studio. Gasten 
zijn o.a. Roger Davies van Supertramp en 
organisatoren van het Pinkpopfestival en 
het Lochemfestival. ++ Met de onthulling 
van een monument ter nagedachtenis van 
Piet de Vlaam (in leven Hoofd technische 
dienst Televisie NOS) door Maart je van 
Weegen is vanmiddag het nieuwe schakel
en uitzendcentrum van de NOS officieel 
in gebruik genomen. Het centrum heeft 
ruim 300 miljoen gulden gekost ++ 
"Schatten en schieten" is de titel van 
een nieuwe kwis die deze zomer door de 
NCRV op Ned.1 zal worden uitgezonden. 
Het programma is ontwikkeld door Peekel/ 
Stips Produkties en wordt gepresenteerd 
door Eddy Becker en Wouter Stips +++ 
11 MEI: Teddy Scholten, winnares van het 
Eurovisie Songfestival in 1959 en tegen
woordig o.a. presentatrice voor de NCRV 
is 59 jaar geworden. Van harte ++ Paus 
Johannes Paulus I I is in Nederland aan
gekomen voor een bezoek van 11 dagen aan 
de Benelux. KRO en BRT zullen, in extra 
uitzendingen, veel aandacht aan dit be
zoek besteden ++ In de laatste NEDERspits 
de favoriete Nederspitsplaten die de 
luisteraars de hele week door konden bel
len: 3. Kronenburg Park - Frank Boeyen 

Groep. 2. Twilight Zone - Golden Earring. 
1. Over de muur - Klein Orkest ++ Op Ned1 
van 21.45 tot 22.25 uur een samenvatting 
van het Pisa-seizoen 184/ 185. We zien 
o.a. de glazenwasser, de F.O-show, het 
voetballied en natuurlijk Popie Jopie +++ 
12 MEI: Omdat de KRO de hele dag op H2 
aandacht "bes teedt aan het bezoek van de 
Paus aan Nederland, heeft Veronica tussen 
12 en 19 uur extra zendtijd op H3. In die 
tijd wordt de LP Top 100 allertijden uit
gezonden in presentatie van Peter Teekamp, 
Alfred Lagarde, Jeroen van Inkel, Annette 
van Trigt, Adam Curry, Bart van Leeuwen 
en Lex Harding ++ Van 19 tot 24 uur heeft 
de VARA extra zendtijd op H3. In die tijd 
wordt live vanuit Carré in Amsterdam het 
Radio Freedom gala uitgezonden. Blunder 
in het Veronicablad is wel dat boven de 
aankondiging van dit programma "TROS" 
staat. De TROS is juist, samen met de EO 
één van de twee omroepen, die het Radio 
Freedom-projekt niet steunt +++ 
13 MEI: WAPS (Wave Amsterdam Power Sta
tion) is vanmorgen begonnen op de 102 mHz 
met haar eerste legale uitzending. 
De uitzending werd geopend door minister 
Brinkman. De uitzendingen van Waps komen 
vanuit "De Ijsbreker" en na deze week 
van proefuitzendigen zal het weer stil 
zijn, want op 19 augustus begint Waps 
pas officieel met uitzendingen vanaf 16 
uur IS middags ++ Cees van Zijtveld ver
vangt Krijn Torringa tussen 12 en 14 uur 
als presentator van "Hollands Glorie" 
bij de AVRO op H3 ++ In de hoofdrol bij 
Mies Bouwman op Ned.l Anton Geesink +++ 
14 MEI: Een van de laatste ak
tiviteiten in het kader van de 
gezamenlijke AVRO/TROS aktie 
ten bate van de renovatie 
van het Concertgebouw is van
morgen "Een goed morgen met" 
bij de TROS op H4 dat wordt ge-
presenteerd door Mies Bouwman 6. ____ • 

++ Radio Antigoon heeft aan de Varkens
markt in Antwerpen een eigen pub geopend. 
++ In "Moondogs" bij de VARA op H3 aan
dacht voor Kenny Loggins die deze week 
op promotietoer door Europa is +++ 
15 MEI: Simone Walraven vervangt de 
zieke Hans Mondt in Muziek terwijl U 
werkt bij Veronica op Hl ++ FC Twente 
trainer Frits Kombach en John James zijn 
de gasten in Kletskop en Muziekland-radio 
komt vanuit Den Bosch waar de tv-versie 
van morgenavond wordt opgenomen ++ 
Blunder in het NRC-Handelsblad: Chiel 
Montagne presenteert Nederland Muziek
land ++ Bij de TROS op Ned.l tussen 
22.30 en 1.13 uur de slotavond voor de 
renovatie van het Concertgebo~w. Mies 
Bouwman ontvangt o.a. Prins Claus, Danny 
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de Munk, Lee Towers, Oentece Willfams, 
Pi. Zadora, Shlrley Bassey, Jaap van 
Zweden, 8erdlen Stenberg. Pim Jacobs, 
Louis van DIJk en Leo van Doeselaar. 
Tijdens de uitzending worden de winnende 
lotnummers bekend gemaakt. De loterij 
bracht ~,5 miljoen gulden op.ln totaal 
is er nu 32 miljoen binnen en heeft men 
nog 3 miljoen nodig om het Concertgebouw 
te renoveren +++ 
16 MEI: Nelleke Burg is 34 en Peter 
Adrtehem 26 Jaar geworden. Van hartè ++ 
De TAOS Radio 3 uitzendingen komen tussen 
10 en 22 uur vanuit Dutnrell in Wassenaar. 
Tom, AdJe, Erlk en Ferry ontvangen al$ 
muzikale gasten o.a. de Gigantjes, Star 
Sisters, Bobby Soeks, Time 8andlts, Hai 
Tal, BZN, Frank 8oeyen~ G~rard Joltng en 
Hennan Brood ++ Bij VeronIca op ~ed.l 
vanmIddag d~ laatste uItzending van 
"Tineke" van dit seizoen. l.v.m het mooie 
weer had men allea naar buitén gehaald 
en komt d~ u't~end~ vanaf het terrein 
voor di IOS-studiQ~ Vte~kéloos liep de 
uittending niet, ~nt zo nu en dan viel 
het beeld weg ++ ~e NCRV-uitzendingen op 
Hl ~n tussen 7 eft 11 uur vanuit Fr;es· 
land Qnftr de titel ·~.gje Friesland" +++ 
17 MEI: Wim de 8ie, Jod~ Pijper en Peter 
van 8è~$ekom zijn Jartg_ Van harte ++ 
Oe BBC heeft met haar inzending van de 
Paul O.niels ffl8gie Elster show op het 
tv-festival. dat deze week in Montreux 
werd gehouden t de Gowden Roos gekregen. 
Oe Zilveren Roos gtng naar de Deense tv 
voor een serie van het komische duo Per 
Pallesen en Sör-en Pilmark. "Spitting 
Images:1I van de Qnalhenke I ij ke Sr i tse tv'" 
màatsch~pij UKIB/CJT kr~ de Bronzen 
Roos. Jn deze serie, die in Nederland 
door de VPRq wordt uitgezonden, worden 
tevensgnote poppen gebruikt voor satires 
op bekend~ Britse en buitenlandse perso
nen .. De Nederlandse inzending ItEen straat
je om met Leonie Jansen" viel niet in 
de prijzen +++ 
18 MEI: De grote dag voor radio luiste
rend Nederland. Joost den Oraayer terug 
op de radio, Tussen 10 en 12 uur wordt 
zijn eerste programma, sinds 1978, uitge
zonden op Honique, gevolgd door de eerste 
Honique Top 50 met Ad Roberts ++ NCRV's 
Koploper op H3 wordt tussen 19 en 20 uur 
uitgezonden vanuit Cultureel Centrum 
Winsinghof in Roden +++ 
19 HEI: Ron Brandsteder is 35 jaar gewor
den. Van harte ++ Programmawijziging bij 
Veronica op H2. Gedurende de zomermaanden 
komen de programma's CRH en Confrontatie 
te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt 
"Radio Romantica" uitgezonden. In dit 
programma veel informatie over seks, re
I at i es, I i efde en romant i ek. Presentat.' e 
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Is in handen van Alfred Lagarde en Simone 
Wiegel. Eindredaktie: Renê Mioch++++++++ 
+++Tot over 3 weken+++Ton van Oraanen++++ 

Deel '6 van de Historie van de Zeezenders 
heeft het levenslicht gevonden en is nu 
bestelbaar onder ZZ16. Te bestellen op ta
pe voor 125,-- en op cassette voor i3S,-
Tevens Is deel 8 weer leverbaar onder de
zelfde v~rwaarden. 
In onze verdere lijst zijn de volgende ta
pes te bestellen. 
1.635 met ondermeer WPHO Washington, CJBe 
Toronto, KPMC los Angeles, WCBC en KVLL 
in Dalla5. 
2.633 Brengt variatie n.l.: KHJ Los Ange
les. Radio t70 PauJ Burnett, Radio Clyde 
met een uitstekende documentaire over 
Radio Schotland en Radio Sheffield met 
het programma WqrJd in Radio 
3.631 Brengt Voice of Peace met Rob Scott, 
beter bekend als Alen West, WADC Charlie 
Gear uit 1965, Carol ine North Ripl'ey Torn 
(heeft slechts 3 shows gepresenteerd), 
KBLE Los Angeles met Rosko voordat hij 
bij Caroline ging ~rken, Radio England 
met Ron 0 Quinn en tenslotte een unieke 
show van JaM v~n Doom ~ Rad ia 227 .. 
De banden zijn weer als vQlgt te bestellen 
per 6 uur band f 25.-- per 12 uur f~Of-
per 18 uur I 50,-- çassette per 6 uur 
f 35,-- per 12 uur f 65,-- en 18 uur f85,
Te bestellen op gironummer 292~268 t.n.v. 
J A Knot Groningen. 

LAAI St E NIEUWS! 
JVC NORTH S~!l d!ZZ FESTIVA~ 1~85. 

In het jaar dat het North Sea Jazz 
Festival zijn tÖ~jarig bestaan viert zal 
JVC, de Jap,n Victor Com
pany, het eYen~nt als 
hoofdsponsor onder$teu
nen. JVC zal ziç~ met 
name als gastheer van 
de artiesten manifes
teren. Het jubileum
festival vindt plaats 
op 12, 1 3 en 14 jul i , 
als altijd in net Congres- ~"",,~ 
gebouw te Den Haag. Dit jaar zijn er 10 
p'odia met "live jazz" in alle zalen en 
ook weer in grote tenten naast het Con
gresgebouw. Ook dit jaar zal de AVRO . 
regelmatig uitzendingen verzorgen.van dit 
grootse Jazz Festival~ Enkele artiesten 
die zullen optreden zijn Miles Davies, 
Ray Charles, Oscar Peterson, Ja~s Brown, 
Fats Domino, B.B. King en ElIa Fltzgerald. 
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