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SCREEN SPORT WILT OOK IN NEDERLAND OP
DE KABEL.
Er komt mogelijk een tweede organis aDriewekelijks MediaMagazine tie voor abonnee-tv in Nederland, die
uitsluitend sport zal uitzenden.
EXPLOITATIE: Internationale Club
Het
programma heet "Screen Sport" en is
van Radio Vrienden.
in Engeland al op 45 kabelnetten te zien.
HOOFDREDAKTEUR: Hans Knot
Besprekingen zijn gestart om de sport EINDREDAKTEUR: Ton van Draanen
uitzendingen ook op de Nederlandse kabel netten te brengen. Voor een abonnementsVASTE MEDEWERKERS:
prijs van zoln 20 gulden per maand, kan
Paul Jan de Haan, Tom de Munck, Jac Zom,
iedere dag minstens 8 uur naar sportTheo Dencker, Ger Kruger, Paul Hansen,
uitzendingen
vanuit de hele wereld worJean Claude Tackaert, Susan Watts, Jelle
den
gekeken.
Om het programma te kunnen
Knot, Marcel Poelman, Patrick Bekaert.
ontvangen is een zelfde decoder nodig
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER NEDERLAND:
die nu voor FilmNet/ATN wordt gebruikt.
Ton van Draanen, Postbus 383, Hoofddorp.
Het ministerie van WVC heeft in prinVERANTWOORDELIJKE UITGEVER BELG IE:
cipe geen bezwaar tegen de doorgifte van
F. Jorus, Halmrodelaan 4, 2510 Mortsel.
"Screen Sport" in Nederland. Wel moet
LEDENADMINISTRATIE:
worden voldaan aan de eis dat 5 tot 20%
Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel, België. van de uitzendingen de Nederlandse
CORRESPONDENTIE-ADRES:
kultuur tot onderwerp moet hebben.
Hans Knot, Postbus 102, 9700 AC Groningen.
Een" prob I eem i s dat sport door WVC
ILLUSTRATIES: John van Draanen.
niet als kultuur wordt beschouwd.
DRUKWERK: Offset C. Decoene, Mortsel.
Als oplossing hiervoor wordt daarom gedacht aan de mogelijkheid om tussen de
LIDMAATSCHAP:
sportuitzendingen videoclips met popPer half jaar: f17,50/320 Bfr. = 8 nrs.
muziek
van Nederlandse makel ijk uit te
Per
jaar: f32,50/590 Bfr. =16 nrs.
zenden. Hiermee zou dan, zo wordt aanTRANSAKTIES:
genomen, aan de eis van WVC zijn voldaan.
Voor België ASLK-rekening 001/0590423/60
Overigens is "Screen Sport l l ook van
tnv Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel.
plan om Nederlandse sportevenementen
uit te zenden. In de toekomst denkt men
Voor Nederland Postgiro 3083666
daarvoor de technische faciliteiten van
tnv Ton van Draanen, Postbus 383
de NOS en partikulie~e videobedrijven
2130 AJ Hoofddorp.
gebruik
te maken.
VERZENDING:
De
organisatie
is voor 40% in handen
Eventuele klachten over onregelmatige
van
Amerikaanse
maatschappijen,
waaroritvangst van Freewave sturen naar:
onder
een
tv-station
dat
in
de
VS
24 uur
Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel.
per dag sport uitzendt. Ook de grote
netten ABC en NBC hebben een aandeel in
ADVERTENTIE TARIEVEN:
"Screen Sport". Als alles volgens plan
Eénmalige plaatsing.
verloopt zal Zweden op 80% van de kabelIII pagina: f150,-- of 2250 Bfr.
netten de sportuitzendingen in septemt pagina: f 75,-- of 1125 Bfr.
ber gaan doorgeven. Dan is het ook mot pagina: f 40,-- of 600 Bfr.
gelijk het programma in Nederland via de
Kleinere advertenties zijn niet mogelijk.
Intelsat-satelliet te ontvangen.
Elke auteur en adverteerder is verantwoorEen aantal kabelnetten is reeds bedelijk voor zijn eigen publicatie.
naderd
door "de organisatie, maar nergens
Zonder schriftelijke toestemming van de
is
nog
een
besl issing genomen.
redaktie is gehele of gedeeltelijke overProbleem
hierbij
is ook dat vele kabelname uit deze Freewave niet toegestaan.
netten kanalen te weinig hebben.
VERLENGIN~EN VAN UW ABONNEMENT:
Vanaf oktober zijn de kabelnetten name'I s "je VOORLAATSTE nummer. Je wordt
lijk verpl icht om het Europese satellietverzocht binnen 1 week je abonneprogramma "Olympus" door te geven en .
ment te verlengen.
komt er waarschijnlijk ook een derde
tv-net.
's je LAATSTE nummer, indien je
niet tijdig hebt verlengd. Wij
FREEWAVE NUMMER 116
verzoeken je het alsnog met SPOED
VERSCHIJNT
OP 5 AUGUSTUS 1985.
te doen, als je Freewave wilt bl i jven ontvangen.
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vragen van vergunning bij WVC en Buma/
Stemra
nader overleg omtrent technische
invulling van de kabelfaciliteiten
het definitief vaststellen van een omroepstatuut * het formeren van een programmaraad
het selekteren van medewerkers, waarbij wordt gestreefd naar een
relatief kleine groep met goede kwal iteit
het benoemen van een programmaleider en
algemeen manager * het trachten konkrete
afspraken te maken met de lokale pers
(me t name dag b I ad "De S tem' i) ove r mogeI ijke samenwerking
het samenstellen van
een exploitatiebegroting voor m~erdere
jaren etc. etc. etc.
Wat dit laatste betreft denkt de BRTS
naast gemeentel ijke subsidie aan de volgende inkomsten-bronnen:
donateurs (bijdragen daarvan moet men
zeker in een beginstadium niet onderschatten)
kombinatie met radio/café à la
Radio Rijnmond waardoor huisvestingskosten kunnen worden "gedrukt". het verzorgen van publiciteit voor non-profit organisaties (gemeentel ijke voorlichtingsdienst; schouwburg; evenementen van verenigingen etc. etc.)
he~ draaien van
verzoekjes tegen een bepaalde onkostenvergoeding.
Op deze wijze hoopt de BRTS haar eigen
inkomsten langzamerhand te kunnen vergroten. Wanneer alles volgens plan verloopt
zullen de eerste uitzendingen van de BRTS
begin 1986 van start kunnen gaan. Jac Zom.

RONDJE REGIO ,*

LOKALE OMROEP BREDA.
Via Freewave heb ik jullie regelmatig op
de hoogte gehouden over de lokale omroep
(BRTS) in Breda. De laatste tijd gebeurt
dat echter minder frekwent. Dit omdat er
domweg weinig te melden viel.
Zoals weIl icht bekend, verzorgde de
BRTS in 1983 een aantal experimentele radio- en tvuitzendingen voor Breda en
de op het kabelnet aange ~
sloten o~l iggende gemeenten (met name Prinsenbeek en Ni~uw Ginneken) .
Na 1983 werd het stil.
Dit omdat het wachten was
op een definitief standpunt van de gemeente Breda.
Er werd intussen een lokale medianota
(met de nodige vertraging) opgesteld,
waarna een inspraakronde volgde.
Resultaat van al die aktiviteiten is hu
een positief standpunt van B&W van Breda
t.a.v. lokale omroep in het algemeen en
de aRTS in het bijzonder.
Nu kom je met intentieverklaringen
niet verder, wanneer daaraan geen konkrete (financi~le)daden worden verbonden.
Dat I ijkt dan nu t6ch eindel ijk te gebeu~en ondanks bezuinigingen en schuldenlasten (voor Breda) vanuit het industrieschap Moorwijk. Vanuit de "lopende midde~
len" zal -voorzover het nu laat aanzieneen bedrag van + fl00.000,- worden vrijgemaakt voor de-BRTS.
Hiermee zal de BRTS in 1986 definitief
kunnen starten. Een start die door de
BRTS en haar stichtingsbestuur inderdaad
pas akseptabel is wanneer er voldoende
geld is. Immers de BRTS voelde er niets
voor om op experimentele basis verder te
gaan en daarbij een te groot beroep op
vrijwill igers te moeten doen. Dit komt
zowel de kontinuïteit en de kwaliteit
van Je programma's uiteindel ijk niet ten
goede. Daarom was het devies: "beter niet "
dan half werk". Deze impasse 1 ijkt dus nu
-mede dankzij de morele steun vanwethouder van Assekdonk- doorbroken.
Als alles in de gemeentelijke kommissies en de gemeenteraad naar wens verloopt, komt in sept~mber 1985 het BRTSI icht op groen!
Dat betekent echter nog nJet dat onmiddellijk met uitzendingen zullen worden
gestart. Integendeel: er zullen nog de
nodige voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht zoals:
het "aanscherpen" van de representativiteitsverklaring van gemeente en ,WVC
het aan-
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"De Benn i e Bang show l l
en werd -geschreven voor El is Asser die het
verhaal ook vertelt over de 7-jarige Bennie Bang, een tenger kereltje met blonde

M'' RDJ
' , ',

krulle" tjes. ,Hij woon~
,
in het schilderach- '
,
tige dorpje Ellebrak
, '
aan de riVier de Glop.Het geheel krijgt
een muzikaal karakter door de medewerking
van het AVRO-kinderkooro.l .v. Paul Poulissen. De muziek voor de 32-del ige ~erie
is van c16us van Mechelen.
JAN RIETMAN TREEDT OPIN DE KUIP.
In navolg:ing van Bruce Springsteen,

3

zal Jan Rietman met z'n LosVastspektakelshow op 10 augustus a.s. in de Rotterdamse kuip optreden. In het programma, da~
rechtstreeks van 12 tot 14 uur wordt Ult' gezonden bij de NCRV op H3, zullen een
groot aantal Nederlands~ artiesten aanwez i g zij n e,n zu 11 en d i verse IISuperbands"
met muzikanten uit Nederlandse topgroepen
optreden. Ook wordt er overlegd met enkele grote buitenlandse sterren.
Zo'n 45.000 jongeren zullen de LosVast
Supershow in het Feyenoor~-stadionkunnen
meemaken en z6als gebruikelijk is de toegang gratis. Volgens JanRietm~n zal.~et
spektakel in de kuip zonder enIge tWIjfel
een mijlpaal in de geschiedenis van de
Nederlandse radio betekenen, evenals
voor de Nederlandse amusementswereld~
TROS RADIO 3 ZOMERTOUR 1985.
Na een geslaagde IItry out ll op Hemelvaartsdag is de "TROS Radio 3 Zomertour",
gesterkt door het sukses van vorige jaren
20 jun idef i
ni ti ef u i t de,
op donderdag i'l liliiiiiiliiliillllllllllllil
startblokken
gegaan. Die
dag stond de
,
rijdende karavaan in Roosendaal in het kader van de Stadsfeesten. Voor degene die
de Tour wilt opzoeken, volgen hier de datums. 18 juli: Èfteling in Kaatsheuvel.
25 Juli: Kermis in Tilburg. 1 aug.: Donderdag-Meppeldag in Meppel. 8 aug.: Puttense Braderie in Putten.
15 aug.: Muidendag in Muiden. 22 aug.:
Harlinger Visserijdagen in Harlingen en
tenslotte op 29 aug.: Heideweek in Ede.
De TROS Radio 3 Zomertour is een produktie v~n Hugo v~n Gelderen en 'deejay's
Tom Muld~r, Ad Roland, Erik de Zwart, Wim
van Putten eri Ferry Maat.
SAMENWERKING WEST-DUITSLAND EN TURKIJE.
De WOR en deTRT, respektievelijk de
Westduitse- en Turkse radio~omroep, zullen
in de toekomst nauw gaan ' samenwerken.
Een onlangs ondertekend samenwerkingskontrakt omschrijft een uitgebreide samenwerking op het gebied van programmerings- en
personeelsuitwisseling.
"
_ "
NIEUWE HOOFDSTUDIO RADIO FREE AMERICA.
Radio Free America haar studio, die
staat opgesteld in München, zal geheel
opn ieuw worden ingericht met computerges tuu rde appa ra tuu r. Voor deze in ri c htihg is 5 miljoen guld~n uitgetrokken
en er is een kontrakt tot levering afgesloten met dè firma ADM. De inrichting
zal een jaar tijd in beslag nemen waar- '
na 21 vreemdta 1 i ge , prograrrma lsd i rekt
kunnen worden doorgestuurd naar 47 ienders.
r
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Gefingeerde

radioprogrammas
Toen Radio Mi Amigo een dag )ang in
de mid 70'er jaren de naam Radio' Veronica
aànnam als een soort van 1 april grap
was dit tevens bedoeld als een hommage
aan de voormalige zeezender van die naam.
leder~ luisteraar vond het een fantastisch idee en men sprak over een unieke
gebeurtenis. Toen een jaar later Radio
Mi Amigo aankondigde dat men op 1 april
uit de lucht zou gaan werd het een zeer
wrange 1 april grap daar inderdaad op
de bewuste dag de zender van Radio Mi
Amigo uit de lucht was, vanwege technische defekten. Maar, er zijn plenty andere voorbeelden van radiostations, die
hun luisteraars op de één of andere manier om de tuin wensen te leiden. Dit
vaak met zeer vreemde hachel iJke gevolgen.
Het wel bekendste programma uit de geschiedenis van de radio begon als volgt:
'Hier is de Columbia Broadcasting System
en haar aangesloten keten van radiostations; We brengen U van kust tot kust
Orson Wells 'The War of the World'. Met
deze aankondiging begon op 30 oktober
1930 Om 8 uur in de avond deze CBC uitzending. Het werd ondermeer uitgezonden
door WABC New Vork en een kleine 100 andere stations. Orson Wells en zijn Mercury Theater voerden een hoorspel op naar
aanleiding van een gel ijknamig roman uit
het jaar 1898. Het spel betrof een zeer
dramatische reportage waarin melding
werd gemaakt van een enorme invasie van
ma rsmensen. Na een kort weerber i cht
werd een I i chte a tmosfer i sche s tor i ng in
de programma's gehoord, die van onbekende herkomst was. Vervolgens begon een
direkte uitzending van een dansavond in
het Park Plane Hotel in New Vork. Het
programma werd onderbroken door een
nieuwsbericht dat handelde over een grote explosie op Mars. Al zeer snel werd
het dansfestijn regelmatig onderbroken.
Er werd bericht over een marsruimteschip
onderweg naar moeder aarde. Even later
kwam een Ve rs 1aggever, ,t ij dens de I anding van het toestel, om door de hittestralen die een marsman op hem afvuurde.
Zes miljoen luisteraars van New Vork tot
San Fransico hoorden deze uitzending.
1.7 miljoen van ' hen dachten dat het gefingeerde programma op waarheid berustte en ongeveer 1.2 miljoen luisteraar
vonden het programma beangst i gend en er
'ontstond bèhoorlijk ,paniek. Duizenden
vl~chtten hu~ huizen uit. Tot diep in de

nacht moesten alle stations diverse malen
en. Het werd mede gepresenteerd door Kas
Coll ins (van Iersel) , die regelmatige
melden dat al les maar 'fake ' was geweest
aankondigingen deed. De testen werden
en de volgende dag stonden de kranten bol
vroegtijdig stopgezet vanwege de vele
van informatie over het programma. Voortelefoontje, die men in Hilversum binnenal die mensen, die niet vanaf het begin
naar het programma hadden geluisterd
kreeg.
waren er veel in paniek geraakt. Het over- Op 11 oktober van datzelfde jaar onderkoepelende orgaan van alle Amerikaanse
brak het ILR station Radio Hallam haar
programma in Sheffield. In opdracht van
radiostations, de FCC, 1 iet duidel ijk
haar ongenoegen horen over de uitzending.
het ministerie van Defensie werd direkt
overgeschakeld naar Londen voor nadere
Historisch gezien valt nog te melden dat
berichten. Er werd melding gemaakt van
Veronica in de 70 ' er jaren een Nederlandeen computerfout waardoor Russische ase versie heeft uitgezonden van the War.
toomraketten en bommenwerpers onderweg
De tune van de LP versie werd later als
herkenningsthema voor de zeezender Radio
waren naar Londen. De meeste f uisteraars
Delmare gekozen.
vlogen meteen naar hun kelder voor dekking of belden in paniek hun vrienden
44 Jaar later speelde zich een dergel ijk
en famil ieleden in Londen op om deze te
voorval af in Austral ië. Het was het stawaarschuwen. Dit alles was door Hallam
tion 3UL in Warragul die in het ochtendopgezet als een soort van inleiding omprogramma meldde dat in het stadspark van
trent een diskussieprogramma over kernhet pl~atsje Moes een UFO was geland.
Gevolg: Eén grote verkeersopstopping
uitrustingen.
want iedereen wenst e de U.F.O. te zien.
Keith Skues (ja alweer leuk voor de zeeMidden in het park stond inderdaad een
zenderfreaks) deelde de volgende dag, als
kegelvorming ruimteschip. Onverstaanbare
programmaleider, mee dat de verantwoordestemgel~iden waren te horen en een I mars 1 ijke redakteur en producer berispt zoumens l stapte uit de kegel. Deze bleek een
den worden. De producer vloog de laan uit.
medewerker van het radiostation te zijn
Eén ander mooi voorbeeld deed zich voor
die reklame maakte voor een Science Ficop een zondagochtend in 1972 en wel voor
tion fi lm in één van de plaatsel ijke
de luisteraars van de WOR in Keulen. Men
bioscopen.
berichtte over het instorten van de dom
1 April 1982 was lede grote dag voor de
van Keulen. Twee doden en vijf zwaargeTROS in Nederland. De programma's op H3
wonden waren reeds geborgen en vele men(zowel AM als FM) werden onderbroken door
sen zouden zich nog onder de puinhopen bee~n ander radiostation, zich Space Radio
vinden. Bij de politie en de brandweer
stonden vervolgens de "telefooncentrales
noemend. Het ging om een satellietradioroodgloeiend. Honderden luisteraars raakstation dat bezig was met testuitzending-

Haag en Maurice Bokkebroek. In 1976 o.a. verantwoordel ijk voor de 1 aprilgrap
toen Radio Mi Amigo voor Radio Veronica speelde (foto: Menno Dekker).
5

ien in ~ panlek. Vele familieleden van de
kerkgangers vroegen of er al namen van
de slachtoffers bekend waren. Zelfs journalisten van kranten en tel~visie hielden
de berichtgeving voor waarheid en snelden
naar de plaats des onheils. Dit ondanks
dat voor en na het half uur durende programma melding was gemaakt van de fiktieve vorm van u i tzend i ng. Nogmaa 1s b 1 i j kt
hieruit dat er naast de intensieve radioluisteraars~ die alles horen - dus ook de
waar ' en onwaarheden-, er vele 'behangluisteraars'zijn die gemakkelijk om de
tuin zijn te leiden.
Hans Knot.

BBC AANGEKLAAGD WEGEN PIRATERIJ
TV AM" het cOrrinerciele ochtend televisieprogramma van de ITV heeft een aanklacht laten indienen tegen de BBC. Zoals
pas onlangs bekend werd gemaakt heeft
de BBC op 17 april j.1. onrechtmatig gebruik gemaakt van een interview met de
prinses Michael van Kent. Men heeft delen van het interview via de BBC opnieuw
uitgezonden zonder toestemming te vragen aan de ITV. Men beroept zich op een
mondel inge toestèmming tot hergebruik,
afgegeven door een woordvoerder van de
koninklijke familie. Een onafhankelijke
commissie moet zich gaan beraden omtrent
eventuele stappen.
UITWISSELING IN CARIBISCH GEBIED.
Texte1, het telecommunicatiebedrijf
vam Trinidad en Tobago, heeft een plan
opgezet tot uitwissel ing van televisieprogramma I s in het Car i b i sch geb i ed '.
De eerder twee genoemde landen en Barbados en Jamaica zijn in de plannen opgenomen. Het gaat om uitwisseling van a~
vondnieuwsbulletins, culturele onderwerpen en sport.
NOVA IERLAND FREQUENTIE OVERGENOMEN.
De 891 kHz, de frequentie die langdurig do6r Radio Nova uit Dubl in werd ge~
bruikt, is nu overgenomen door Cavan
Community Radio. Onder goede condities
kan nu ook het nieuwe station van Chris
Carey~ Q 102~ worden gehoord en wel via
de 828 kHz. Ook Radio Dublin ' is de laatste tijd ,veelvuldig te ontvangen en wel
via de 1188 kHz.
GROTE LANDKAART BBC.
De BBC World Service heeft een grote
wereldkaart uitgegeven die uitermate geschikt is voor de OXer. Uiteraard staat
er op de kaart ook enige info omtrent de
diverse uitzendingeri van de BBC World
Service. De, kaart is tebe.s te lren door
[5,~ bij de BBC World Centre Service Shop
Bush House London WC2B 4PH.
6

NIEUWS UIT DENEMARKEN.
Minister Jacobsen, onze zeer jonge
en charmante minister voor ondermeer radio en televisie, heeft onlangs tijdens
een persconferentie gezegd dat zij voor
het invoeren van een definitieve vorm is
van commerciele lokale radio en televisieprogramma's. Er zijn inmiddels al een
aantal lokale televisieprogramma's die
een proef nemen met buitenlandse commercials. Dit betekent dus met artikelen die
niet te krijgen zijn in Denemarken. Men
voert deze reklame om na te gaan hoe het
kijkerspubliek reageert op het uitzenden
van reklame tussen de ,programma's door.
Weekend TV heeft besloten de concurrentie
aan te gaan met Kana 1 2
en wel door de deels
WI~~
overname van de programLLI~
ma's ~an Music , Box in de
late avonduren.
Inmiddels heeft Mr. Riskjar Pedersen,
de financiele direkteur achter Kanal 2,
toch inmiddels een gat in de wet gevonden om alsnog legale reklame uit te
' sturen. Men kan dit doen in de gecodeerde
programma's, daar de Deense wet omschrijft
dat dit dan gebeurt via het zgn. 'gesloten c i rcu i ti. Voordat dit kan worden bestreden door de regering zal er eerst
een serie van rechtzaken moeten komen,
volgens Pedersen. Ik denk dat Kanal 2
tenslotte toch gel ijk krijgt.
Paul S Hansen.

k

enU

tv

Deze aflevering van Nu beginnen we op 26
MEI. Op deze dag allereerst een tender
bij de MV Communicator die Liz West en
Tony Rivers van boord haalde en Eireen
Kelley. De progralTJnering ziet er nu als
volgt uit: 6-10 Rick Harris, 10-14 Eireen
Kelly, 14-18 Greg Novak, 18-22 Chris Carson en 22-02 Charlie ~ Wolfe. Nieuw in de
programmering zijn de zgn. Laser spot1 ightsongs, die betaald gedraaid worden
ih opdracht van de platenmaatschappijen,
waarbij ook de kleine onafhankelijke maatschappijen een rol hebben. Ook de korte
commercials voor platen gaan door, zo
was vandaag 'Sorry wrong number' van
Ëmily Thomas voor het eerst te horen op
558.0ok bij Caroline was er vandaag een
tender' die niemand ophaalde maar Nick
Richards terugbracht. Op Monique vandaag
het eerste artiestengastprogramma tussen
13 en 14 uur met vandaag Patricia Paay.
28 MEI Hoorden we Stan Haag niet daar
de tape van de Juxebox niet ~an boord was
en Frits Koning nam het programma live
over. Ad, trouwens bedankt voor de plaat

om half 6. 29 MEI USA Today is als commercial terug op Laser en ook vandaag
geen Stan Haag op Monique. Frits vertelt
dat Stan zich niet goed voelde. 29 MEI
De Telegraaf meldt dat met ingang van 8
juni Joost de Draayer dagel ijks te horen
zal zijn tussen 10 en 12 uur op Monique
en dat tussen 12 en 14 uur het programma
Prijsbewust met Tony Berk zal terugkeren.
30 MEI Ik weet niet of U het al geconstateerd heeft maar wij hebben al een
paar dagen geen 'Nieuws in It Kort l meer
gehoord op Monique. Er zit duidelijk een
te kleine boordstaf oP. de Ross. Maarten
de Jong wordt gehoord tussen l}~ en 15 uur
en het vermoeden bestaat dat het hier
gaat om een opgenomen programma. 1, JUNI
Moeten we via door een bevriende relatie
opgenomen programma van The Voice of Peace vernemen dat Kenny Everett een nieuwe
plaat heeft gemaakt: Snob rag I I. Weinig
promotie in Engeland dus. In de programmals voor Israel wordt er voortdurend een
gesproken spot gedraaid met het verzoek
tot hulp in de huishouding. Zal wel een
rijke familie zijn. Nieuw in de programmering is de weekend special waarbij diverse artiesten een uur lang de volledige aandacht krijgen in presentatie
van Paul Rodgers. 2 JUNI Het artiesten
gastprogramma OP Monique vandaag met
Arne Jansen en ~el1eke (zangeres bij de
laatste George Baker Selection) . Stan
Haag is vandaag terug van weggeweest.
Over adverteerders gesproken: Nieuw op
Monique is de commercial voor het Free
Radio Magazine. Arabian Sands is zowel
op Laser als Caroline terug van weggeweest. In de Grote Verwarring bij Veronica een special rondom Laser, hoewel
een kort interview met Liz West. Veel
nieuws kwam er eigenlijk niet uit. Joost
de Draayer was tevens te gast om te vertellen dat hij bij Monique in Belgie
we rk t, een kIe in lokaa 1 sta t i on! ! ! ! ! ! !
Op Monique dan toch nog de uitslag van
de tekenwedstrijd. Leuk jongens dat julI i e aan boord de
Freewave zowat spellen. Daar hadden we
toch echt niet op
gerekend. Trouwens
vanuit Engeland ontving ik vandaag wat
vervelende berichRADIO MONIQUE
ten van John HilI.
Hij vertelde ondermeer dat de feestweek,
zoals die uitgebreid was aangekondigd op
Laser 558, niet is doorgegaan. Op de
dag van aanvang werd het geheel afgelast
vanwege een onderzoek dat was ingesteld
door de overheid (DTI). Men vreesde vergaande maatregelen van de overheid. Te-

vens bracht de DTI een bezoekje aan de
redaktie van Time Out. Hier kon men niets
aantoonbaars vinden eveneens als bij
Virgin Airlines. Het begin van een achtervolgingsperiode of gewoon wat gesteek?
4 JUNI Werd er getenderd door de Monique
organisatie en ging Ad Roberts van boord
om plaats te maken voor Niko Stevens en
Ron West. Tevens werd een nieuwe commercial meegenomen, een walgelijke, voor de
nieuwe LP van Denny Christian. Op 5 JUNI
hoorden we nog meer reklame: Viking
Banden, een ledershop in Playa de Aro,
Camping Rimlou eveneens aan de Costa
Brava. Nieuw was ook de presentatie op
de woensdagmiddag om half 5 van de Boord
top 5, vandaag door Niko Stevens. Men
moet trouwens afleren om Laser te reproduceren. Steeds vaker horen we voor een
reklameblok: U bent niet ver verwijderd
van die en die plaat. Trouwens, hadden
we ook nog niet gemeld. Zowel IS ochtends
om half 10 als '5 middags om half 4 het
nieuws in het Engels. Verder zijn alle
korte blokken verdwenen. In het Algemeen
Dagblad vandaag andermaal aandacht voor
Monique. Men meldt ondermeer dat komende zaterdag Eddie Ouwens, producer en
eens internationaal bekend van I remember Elvis Presley (Danny Mirror) het
programma tussen 10 en 12 van Joost de
Draaier zal gaan overnemen met puur nederlandse produkties. Tevens meldt men
de dagel ijkse programma IS van Joost en
Tony Berk op de doordeweekse dagen. Dit
tussen resp. 10 en 12 en 12 en 14 uur.
Verder vertelt het AD ons dat eind ~eze week Monique van start gaat met programma's voor de Nederlandse toeristen
aan de Costa Brava. Dit gebeurt via een
FM zender in Lloret de Mar. Men zal er
24 uur per dag uitzenden via de 96,3
Mhz en gesponserd worden door Magic Park.
~
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Jammer voor radio Mediterranea in Blanes, die tot nu toe het meest populaire
station in dat deel van de Costa Brava
was. Op Laser hoorden we
vandaag voor het eerst een gecombineerde
presentatie van de top 40. Dit keer met
Chris Carson en Greg Novak. Tevens een
nieuwe commercial, naast de vele platenplu g5 di e we maa r n iet mee r ve rme I den ,
het betreft de film Witness the Daily
Star (United Artist). - Zaterdag 8 JUNI
Inderdaad voor de eerste keer Eddie Ouwens. Niet slecht, je kan merken dat hij
vaak in een discotheek draait, veel goe7

de timing en een ,klein beetje meer 'verhaal 1 dan we van hem ~erwacht hadden.
Jammer dat hij een gouwe ouwe jingle van
Veronica gebruikt en dit geldt tevens
voor de Buffoons jingle 1 Goe temorgen 1 ,
die destijds grijs is gedraaid bij Mi
Amigo. Gezien Roberts van boord is horen
we Nico Stevens met de top 50. Zondag 9
JUNI blijkt andermaal uit de programmering dat er getenderd is. We horen Nico
Stevens niet, maar nemen aan dat hij nog
aan boord zit. Wel is Frits Koning weer
naar wal om frisse moed te halen en is
Bart Steenman, geen familie, de nieuwe
deejay in het Monique team.
Heel vreemd is het om te horen dat Monique deze week twee satellietschijven
heeft: Long way home van Hiro Benon en
Waarom fluister je je naam nog van Bennie Neyman.Het gaat dus uiistekend met
de plugplaten. 10 JUNI Vandaag dus de
dagel ijkse, tenminste doordeweekse, terugkeer van Joost. Dagel ijks tussen 10
en 12 op Monique. Hij is wel weer in
zijn nopjes en vr.a agt meteen ' de kruk
terug aan Frits Spits. Jammer dat Spits
niet direkt reageerde. Tussen 12 en 14
uur op de doordeweekse dagen Tony Berkdat is (naar mijn mening) 'niet zo best
voor het station. Nieuwe reklame op Monique is voor een LP getiteld 'The Hitsounds of the Seven t i es I . We,1 toeva 11 i g
dat mijn eigen nieuw boek dezelfde titel heeft (zie elders in dit nummer).
Op Caroline adverteert men voor een zeer
luxueuse cruise met een BW Airliner in
het Caribisch gebi~d. Te boeken via Box
120 ~ iami Beach. 11 JUNI ' Horen we voor
het eerst Ferry Maat zijn 'goeie' vriend
'de Aal' promoten via Monique. · Waar bI ijven stemmen als di~ van Tom M~lder, Tom
Collins en Jos Bergenh~negQuwen777
12 JUNI Reklame op Monique voor het Tshirt van het station. Leverbaar via de
Stichting Corona. Ons werd, na telefonisch overleg, duidelijk ,dat de shirts
er nog niet zijn. Nooit adverteren ~et
iet s wa ter nog n iet is!!!. 13 JUN I i n
diverse kranten wordt melding gemaakt
van vragen die aa~ de minister van Justitie en de minister van WVC zijn gesteld door CDA kamerlid en mediaspeciaI ist Van der Sanden. Hij begrijpt niet .
waarom de regering nog steeds niets
heeft ondernomen tegen de zeezenders'bin~enslepen zou het beste zijn'.a)
van der Sanden kent de wetgeving niet
b) van der Sanden kent de ontwikkeling~
en rond de Magda Maria niet en c) van
der Sanden kent het spreekwoord 'een
ezel stoot zich twee keer tegen d~- .
zelfde steen' niet. Op Laser een nieuwe commercial voor North American Tra8

·vel, een aantal v1 iegreizen tegen Discountprijzen. Wolfe is nog steeds in onderhandeling inzake een eventuele verlenging van zijn contract met Laser en
maakt hierover nogal eens opmerkingen
in zijn shows (goeie gein). 15 JUNI:

Toch maar weer eens de programmering van
Caroline 6-9 Nick Richards, 9-12 Peter
Phillips 12-15 Nick Richards 15-18 John
tewis 18-22 De11 Rogers (nieuw aan boord
en dus zijn eerste show) 22-02 Ferky Mc
Neil 2-6 Geslapen. Op Monique presenteerde nieuwkomer Bart Steenman tussen 9 en
10 uur Drie om drie en was de top 50
vandaag ingebl ikt in 'Spanje' door Ad
Roberts. Ook de uren tussen 16 en 18
waren ingeblikt, dit keer door Maarten
de Jong. Nieuwe commercial op Monique
voor Bar Discotheek De Roskam in Ommeren
bij Tiel. Op Laser meer clubmember winners, voor het eerst sinds 3 weken. Dit
keer wordt een set LP's verloot, waaronder die van Bryan ferry. 16 JUNI Het
artiestenprogramma op Monique werd vandaag door Hans van de Vondelen gepresenteerd, een lid van the Shorts. Bij Caro1 ine is Dave Richards van boord gegaan
en naast Dell Rogers is Neil Francis
terug (15-18 uur). Op Monique andermaal
een geblikt programma en wel tussen 16
en 18 uur van Ad Roberts. Op de VOO in
de grote verwarring andermaal aandacht
voor van der Sanden. Hij komt zelf aan
het woord en tevens de officier van Justitie, Wooldrik. Hij vindt dat de zeezenders niet de hoogste prioriteit hebben en dat er eerst maar eens gewacht
moet worden op de uitspraak inzake de
Magda Maria. In .de avonduren tussen 19
en 22 uur Nederlandse tijd een nieuw
programma op 319: 'Jammi'ng on 319' Deels
met presentatie van De11 Rogers (veel
goeie gouwe ouwe) en 2 nieuwe religieuse
programma's. Om 9 uur 15 minuten lang
'the Jewish Voice Broadcast', opgericht
in 1966 door Lewis en Tyra Kath1in.
Vandaag een Rabbie uit Phoenix, Sha11ey
Vogel. Het adres: Box 6 Phoenix. Een
voice over vertelde op het einde het adres in Engeland, Box 66 BCM london WC1.
Bi11 Ro11ins was de Voiceover, zoals
' dat zo mooi heet. Tussen 15 voor 10 en
10 uur andermaal een rel igieus pr6gramma. Dit maal van A1bert Bond, die we ook

al in de 70 'er jaren hebben gehoord op
Caroline. Adres: Box 72 Station A Vancouver Canada. Na 10 uur overname van de
Carolineservice met James Day en vervolgens van 11 tot 01 uur Ferky McNeil.
In de nacht geen uitzendingen in verband ·
met antennewerkzaamheden.
Tot zo ver deze aflevering, dank aan Ate
Harsta, Hans Meyering, Paul de Haan.
Marcel Poelman en Jack Duyzer. Samenstel1 ing Hans Knot.

Olympjsche
TV-ontwikkeling
De voorlaatste maal dat de Olympische
Spelen in Los Angeles gehouden werden,
in 1932, was er nog geen sprake van een
televisieberichtgeving; dat gebeurde toen
nog slechts via radio en via de telefoon.
De televisie zou echter niet lang meer
op zich laten wachten, en meer dan eens
zouden de OS het proefterrein worden voor
de allernieuwste, pas ontwikkelde, televisietechnieken die vaak pas op de valreep beschikbaar waren. De televisie
maakte zijn Olympisch debuut in 1936 te
Berl ijn, waar Hitler dit nieuwe medium
al gebruikte als' ,het pol itieke forum bij
uitstek. De pol itisering van de media was
toen al een feit- al moet worden gesteld
dat de televisie toen niet te vergel ijken
valt met nu: de o~tvangsttoestellen leken toen nog op radarschermen en werden
geproduceerd door Bosch -fernsehn in samenwerking met de Duitse PTT. Men gebruikte toen reeds principes gepioneerd
door John Logie Baird in Groot Brittanië, die trachtten een brug te slaan tussen de primitieve mechanische toestellen
en de moderne electronica. De zender gebruikte fotografische film als een tussenfase- de aktie werd immers gefilmd
via een gewone geluidsfilmcamera waarvan
de film via een luchtledige tube naar een
ontwikkel ingstank werd afgeleid. De film
werd daar continu gefixeerd en gewassen
en was 1 minuut na de verfilming reeds
ontwikkeld. De nog natte film werd vervolgens nog steeds in het luchtledige voor
een mechanische af~stschijf geprojekteerd, die meer dan 1000 omwentel ingen
per minuut uitvoerde.Deze tussenfilm techniek liet toe beelden te schieten in een
omgeving met te geringe lichtsterkte
voor het direkte gebruik van de af tastschijf. Het systeem had echter ook enkele nadelen- zo gebeurde het dat een test
van dit systeem door Baird in het Alexandra Palace in London kwam te falen om-

dat de watervoorraad in de studio op was
en de film niet meer kon gespoeld worden.
De Duitsers daarentegen hadden hun camera's aangesloten op het waternet van de
stad Berl ijn. Net voor de aanvang van de
Spelen kreeg men plots de beschikking
ove reen n·i euw prototype van een came ra,
ontwikkeld door AEG Telefunken, die electronische aftasttubes gebruikte van het
type dat spoedig dé standaard zou worden
voor alle nieuwe generaties t.v.camera's.
De 2e Wereldoorlog bracht een onderbrek ~
ing in het verloop van de Spelen, en het
was de BBC die, in 1948, de Olympische
vlam weer naar het publ iek br~cht. Engeland telde toen 45.564 televisietoestellen, enkel in en rond Londen, dit is
tweemaal het aantal personen die de Spelen in levende lijve kwamen bezoeken.
De BBC zag de Spelen dan ook als een
gouden gelegenheid om de interesse in
het medium televisie weer aan te wakkeren. Elk beschikbaar opnametoestel werd
opgevorderd om bij de Spelen te worden
ingezet. De oude EMI camera's hadden toen
nog optische zoekers die de cameraman een
omgekeerd beeld gaven van wat hij filmde,
met slechts 1 vaste lens meteen vast
brandpunt. Luttele dagen voordat de Spelen van start zouden gaan ontving de BBC
een nieuw stel camera's van EMI die waren
uitgerust met een stel van 3 lenzen met
instelbaar fokaal punt met een electronisch zoekglas, zodat de cameraman nu ook
een rechtopstaand beeld kreeg van wat hij
filmde. Beelden die nu nog getoond worden
van de Spelen van voor 1960 zijn allen
afkomstig van filmopnames gemaakt voor
het scherm van een televisietoestel.
Videorecorders konden wel op tijd ontwikkeld worden voor de Spelen van 1956 in
Melbourne, aangezien Ampex in Amerika dat
jaar een werkbaar systeem had ontwikkeld
en voorgesteld aan het publ iek. Er was
echter maar een beperkte verslaggeving
omdat men het niet eens werd over het
bedrag dat moest betaald worden door de
vertegenwoordigehde televisiestations aan
de organisatoren ter plaatse. Als tegenmaatregel hield men de Ampexrecorders tegen. De video was er wel bij in Rome,
1960. Toen werd, voor het eerst, de tape
geediteerd voordat hij werd uitgezonden,
en was het b.v. mogelijk een instant-replay in te lassen van de hoogtepunten in
een evenement; men moest gewoon de tijd
wachten nodig om de tape terug te spelen
naar het moment van de instant replay.
De toen gebruikte machines waren echte
kleerkasten die werkten met een tape van
50 mm, en die enkel ge$chikt waren voor
zwart-wit registratie. De videotapes werden onmiddell ijk, nadat ze waren opgeno9

men, per vl iegtuig verstuurd naar de
hoofdstudio's in de thuislanden waar ze
werden uitgezonden. Tegen 1964 had Ampex
een kleurenversie ontwikkeld en die was
er bij in Tokyo. In voorbereiding tot de
Spelen had de Japanse Staatsomroep NHK
wel al proeven verricht voor het gebruik
van een rechtstreekse satellietverbinding met de VS en Europa. Hiervoor werd
een systeem ontwikkeld dat het beeldsignaal comprimeerde en opspl itste in een
100tal uiterst smalle frequentiebanden
die dan via evenveel telefoonlijnen van
een communicatiesatell iet naar een ander
continent werden overgeseind. Daar moest
men deze aparte signalen dan weer mul tiplexen tot wanneer men terug was bij het
bruikbare tvsignaal, dit alles zonder al
te veel kwaliteitsverl ies. Het systeem
had maar 1 nadeel, namelijk dat het niet
gebruikt kon worden voor het overseinen
van een kleurensignaal~ Daarvoor moest
men in de plaats een beroep doen op de
luchtvaart voor het transport van de
videotapes.
(wordt vervolgd) Jean Claude Tackaert .

BRUSSE WEG BIJ DE AVRO.
Jan Brusse stopt met zIJn werk voor
de AVRO. Brusse heeft " dit besluit genomen
daar hij de werksfeer en werkmogelijkheden bij de omroep sinds de komst van
directeur van de Linde niet meer als normaal aantrof. Tevens heeft Jos Brink besloten zich niet meer beschikbaar te
stellen voor de AVRO radio en televisie,
ook hij heeft vele problémen met de AVRO
leiding achter de rug.
PLAZA "ONDER ANDERE NAAM EN ZONDER OSTER .
Het AVRO televisieprogramma Plaza
van Fred Oster en Leonie Sazias wordt
vanaf 4 oktober a.s. 35 vrijdagavonden
achtereen uitgezonden. Dit zal gebeuren
onder een andere, nog te kiezen naam, en
in de presentatie van Ruud ter Weijden
en Leonie Sazias. Fred Oster is door de
leiding van de AVRO teruggetrokken om
zich toe te leg~en op produktie van diverse programma's en de presentatie van
de FO show.
ELFSTEDENTOCHTDOCUMENTAIRE IN DE PR1JZEN.
Op het internationale festival van
televisiesportre~ortages in het Joego10

slavische Portoroz is de NOS samenvatting over de Elfstedentocht bekroond met
de Silver Shot. De gouden onderscheiding
ging naar de BRT voor een reportage over
de Ronde van Vlaanderen. Volgens de reglementen van het concours komen alleen
rechtstreekse reportages in aanmerking,
maar gezien de lengte van de Elfstedentocht, werd hiervoor een uitzondering
gemaak t.
BOB BREMER NAAR DE TROS.
Bob Bremer wordt programmaleider televisie bij de TROS. Hij is reeds met
zijn werkzaamheden begonnen. Bremer werk te jarenlang bij de AVRO. In de loop
van 1983 verl iet hij de omroep om als
prograrrvnaleider bij het abonneetelevisi e
bedrijf van de VNU te gaan werken.
Na het samengaan van ATN en FilmNet
zocht Bremer ander werk. Drs. W. 'Bos
is bij de TROS benoemd tot secretaris
van direktie en bestuur, hij was al
sinds 1977 werkzaam bij deze omroep.
BOELEN WEG BIJ VARA.
Televisieregiseur Frans Boelen verlaat de VARA. Hij is benoemd tot directeurvan de schouwburg te Leiden. Boelen
is hiertoe uitgekozen uit enkele tientallen kandidaten. Boelen werkte de laatste jaren met steeds minder voldoening
bij de omroep. Hij vond dat hij er te
weinig weerklank vond voor de door hem
ontworpen en geregisseerde programma's
als: Man a 11 een en de La te Li en show. '
Ook het programma van Andre Hazes, dat
hij vorig jaar zelf regisseerde, ging
volgens hem de slechte kant op. Boelen
werd tevens bekend door shows als: De
stratemaker op zeeshow, JJ de Bom, Hof
van Holland en de seniorenshow.

EMPEROR ROSKO
wereldwi jd bekend I

In de mid-zes ti ger j ar e n we rd hi j bij
de vele miljoe nen luistera ars van Radio
Caroline gezi e n al s de popula i r s t e dee j a y
va n dit lep, e ndari s che sta tion. Na de i ndiensttreding van de Narine Offenc e s Act
in au guitus 1967 ve rtrok Rosko na a r de BBC
om te gaan we r ke n voor Ra dio Onc. Inmidd e l s
is he t 1935 en nog stee ds wor d t Posko bij
ve le zee ze nd e r fa ns vera fg od wegens zi jn
sn e lle,clirek te e n voor a l komi sche lyri s che
a an kondi ginge n. Ro s ko doet echt e r vee l mee r
da n wer ke n voo r Radio Lux emburg , a lwaa r hi j
sinds eni ge maanden we e r te : be luister e n i s .
In zijn hui s studio in het Amerjkaanse Woodland Uills neemt r1i. chael Pasternak ,zoals
Rosko geboren werd, zijn wekelijkse Holly-

Amerikaanse deejay buiten de VS zijn.'
Volgens Gely hebben belangrijke platenmaatschappijen laten weten dat wanneer 'Rosko
een nieuHe pl a at regelmati g in zijn prog ramma draaide het steeds een top 10 hit werd.
Na zijn carrierc bij Caroline en Hadio On c
was Rosko ·wekelijks te horen op de World
Service van de BBC en \ve1 met een overzicht
van de Engelse hitlijst. Dit \oJerd de te genhanger van the American.Countdown van Ca se y
Kasem en in 1976 Herd Rosko door Bi.llboarcl
Magazine uitgeroepen tot Europ ee s to p de ejay
en in 1978 kree g Hosko ander maal f~e ll ond e rscheiding en \Vel toe ge kend dü,pr het toonaan gevende blad I{adi~ en H eco~ds. Hi j He rd
gekozen tot Werelds Beste Rock Dee j a y in
dat jaar. Hij bleef in E~ro p 8 won e n totdat
hij in 1983 besloot teru g te gaan naa r zijn
geboorteland Amerika. Zoals e e rd e r gena id
was het erg moeilijk om in Ame rika een ba 2n
te krijgen als deejay en zijn be st betaal de
job was die als een l~---üur per dag deej a y
op een station in Tuscoil C~ 1200 ,-- het :~ ee n
voor Amerikaanse begrippen er g weini g i s
voor een topdeejay ). Ook sollici t (~ erd e Eos ko
bij l'ITVnet\vork om een van de pr e sentatie plaatsen voor dit 24 uurs videopop s t a tion.
Ook hier wenste men Rosko niet in dienst
te nemen en de 42 jarige Rosko gin g vervol\oJood j' [usicshow op, een franstalig programma
gens in de slag door 'voicc-overs' te doen
In (~t top !~O muziek, die door een honderdtal
en \"erkte zelfs korte tijd bij de fi 1IYlJ:18a tstation s over de g ;~ hele w2reld 'vJordt uitge- schappij Universal \<Jaar hij vlerkte op de
zonden. 0.3. een groot aantal lokale stageluidseffektenafcleling van de Drnculaprodukties. Daarnaast zette hij een discothee k
tion~; in Hel ~~~i (~ en Frankri.jk. nemen dit
\veke lijks program!l13 af via 'Rosko h'orld
op, onder zijn eigen naam.
Syndicz_lt lons Inc.' gevestigd in Beverly
Spoedig daarna begon hij met het opze tten
IIills. Pa~3 térn(1k laat de programma' s via een van zijn liollY\<Jood Husic en vond een fin a nsat(~11iet~rondst: ation in Hollywood doorstucier in de firma General Foods, die adverren n3ar een sat(~11iet die het Heer doorteert in IH~t programma met kauwgum, da t
geeft aan diverse andere grondstations, ver- internationaal leverbaar is. Dit is no g niet
spreid over de gehele \.,creld. Vol ~~r:!Os Rosko genoeg voor Rosko want hij overwee~t binluistcr r!n er wekelijks 4 miljoen luisteraars nenkort ook van start t e gaan met een speover de gehele wereld naar zijn Holly,,-,ood
ciaal internRtionaal weekblad over de scene
r'lusic Sho\v. Volgens zijn zeggen kent iedere in HollYVJood.
' gum sna ppin g jeune fi ll(~ punker from Lyon
Naast zijn radiocarri r.~ re heeft nosko ook
tot Toronto the Emperor Roska' •
een bepaalde bekendheid gekregen in de filmI"!3ar, in Los Angeles, \.,raar hij \verd geboren
wereld. Zo was hij te zien in L'an 2000,
en opgevoed, is er geen droog brood te ver- The Jazz Singer, Flame, Stax Tour en Horld
dienen voor Rosko en loopt hij als anoniem
War 111. In de teveseries Thnnk you rock
persoon rond, zonder gestoord te worden
and raIl en Elvis trad hij op als present.adoor de diverse fans. Vol5;ens l<osko zelf
tor en hij was tevens presentator van di\v'il geen enkel station een 'superatlantic'
verse popprogramma's op de Engelse, Ierse
dccjny inhuren. Roska's producer, de Franse en Franse televisie. Ook is hij te horen
rock promoter Gerard Gely, begrijpt het ook
op 5 LP's met soulmuziek die hij voor he t
niet dat 1(osko niet aan de bale kan komen in Atlantic lablc samenstelde. Naast de eerder
Amerika: 'Iedereen in Engeland, Frankrijk
genoemde 'Hollywood Kusic Show' is Rosko
en de and e re West-Europese landen kent thc
momenteel regelmatig te horen op Radio
Emperor. Ondanks dat Hollywood Music nog
Luxembourg, Radio Suisse Romande in Góneve,
niet zo lang be staat komt er wekelijks een
Hadio f'lartinique, Capital Radio in Zuid
grot e stroorn post binnen vanuit alle geAfrika, Radio Bahrain in Saoedie Arabiè en
hieden wanr he t wekelijkse progran@a loopt. via l~adio Nova iil Dublin. Een zeer bezi ge
Als Crisey Kasem de bekendste deejay in
radiobij en een naam om nooit te vergeten.
HANS KNOT.
Amerika is dan moet Rosko de bekendste
11

, 18 televisieprogralTllla's en 21 radioproDRIE OMROEPEN ~N EEN PRIJS.
grall1Tla ,I ster beoorde 1 i ng voorge 1egd.
De JB Broekszprijs 1985 is gewonnen
PROGRAMMA VOOR 55 PLUSSERS.
door drie zendgemachtigden en de NOS.
.De KRO televisie gaat de komende
NOS, IKON; VARA en VPRO kwamen in de
winter eens per m~and een 55+ show uitprijzen. De NOS doçumentaire IKerwin, tezenden. Het wordt een service programma
ken van de tijd l ~n de IKON serie ISlikvoor de oudere Nederlander, dat op zonken of stikken' kregen de prijs in de
dagavond van ha)f 6 tot half 7 te zien
categorie televisieprogramma's. Voor de
categorie radio ging de prijs naar de
zal zijn. Het idee voor het programma
VARA voor I De 'z aak St in i ssen I en de
komt van de produktiemaatschappij 10
VPRO produktie IDe verloren toe.koms.t'.
en Jos van der Valk wordt eindredakteur.
Zoals bekend werd deze prijs ingesteld
De show zal degelijke informatie en amuter nagedachtenis van de omroeppionier.
sement gaan bevatten met enige nostalDe programma IS, die voor de prijs in aangische elementen. Het geheel zal zo wormerking kunnen komen moeten een bijdrage
den opgezet dat het het bredere publiek
1everen aan de human i sering van de samen.ook zal gaan aanspreken. De bedoeling
leving, de cuiturele vorming van achteris dat het televisieprogramma zal gaan
gestelde groepen en een grotere betroksamenwerken met het radio programma 'Wat
kenheid van het bredere publiek voor
' heet oud l • Ook zal er door de redaktie
cultuur en m~atschappij. Er werden in tovan beide programma's een maandblad
taal door de zendgemachtigden en de NOS
worden uitgegeven met informatie.

SWRT HU STRAKS IN ZEE
OF SIDRT U NU OP ONZE GIRO?
U

weet' t en wij van Greenpeàce weten' t: gif hoort niet in zee thuis. Toch zijn er mensen
die er anders over denken. Dat blijkt uit het bovenstaande artikel uit de.Volkskrant van
maandag 6 mei 1985. Wat moeten we doen? Toekijken terwijl bedrijven als Bayer en
Kronos van de Noordzee een gifbelt maken? Of kunnen we deze reis op u·rekenen? .
Om het beslag op de Sirius op te heffen, hebben we geld nodig. Om precies te zijn:
300.000 gulden. Dat is veeL Maar als dit dumpen doorgaat, is de schade àan de natuur
straks niet in geld uit te drukken. Help. Juist nu hebben we u extra hard nodig. Uw storting
voorkomt een gifstorting. Greenpeace vecht door. Ons
gironumrner is 60006, Stichting Greenpeace Nederland.
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DE SIRIUS lVIOETVAN DE KETTING. HELP ,GREENPEACE.

VARA PRIJS NAAR OMROEP GOUWESTAD.
douche! Echter, de boot was wel ouder dan
De lokale omroep Gouwestad heeft tede Tiri 1, gebouwd in het jaor 1900.
samen met de uit Gouda afkomstige toneel- Aan boord bevonden zich maar 1 icfst 2
groep De Wijze Kater de prijsvraag gedieselmotoren, hetgeen vertroultJl..:n gaf bij
wonnen die VARAIS radioprogramma over
zwaar weer. De prijs van de Kapuni was
lokale omroep, Luchtruim, enkele maanden
eigenl ijk boven de krappe begroting, n.l.
ge 1eden had u i tgesch reven. Ook we rden
10.000 do 11 a rs, maa r Frankham bepaa 1de
nog twee aanmoedigingen gegeven die ging- dat deze som geld wederom over een éléHd:al
gen naar de toneelvereniging Phoenix uit
jaren uitgesmeerd kon worden. Al snelbe·-Nijmegen en naar de lokale omroep Texel.
gon het werk aan de Kapuni , inmiddels 001Het .winnende progré!.rnma ging over racisme
gedoopt tot de Tiri 2, ook de gele kleur
AVRO IN DE PRIJZEN.
op de buitenkant werd aangebracht.
Het AVRO televisieprogramm~ IDag
AFWIJKEND GEDRAG.
Huis, dag tuin, dag opbergschuur l heeft
Er is in zeezenderkringen eerl oligc 'dit jaar de Ikinderkast l gewonnen. Het
schreven wet dat de zendmast nGoit hoget'
is een tweejaarl ijkse prijs van de Stichkan zijn dan de lengte van het, schip.
ting voor het Kind voor een bij "uitstek
Hauraki lapte ·dit aan haar l<-tars: lengte
verdienstelijk oorspronkel ijk Nederlands- Tiri 2 was 40 meter, hoogte zendmast werd
tal ig televisieprogramma. Eervolle ver~5 meter! Om het nog erger te maken \.y~!'"d
meldingen waren ondermeer voor NOS Je"ugdeen d\.'Jarsbevestiging voor heL tuidraad
journaal en voor NOS Sesamst~aat.
aangebracht, drie meter boven dek echter
TROS WI NT ANDERMAAL EEN HOOFDPR IJS.
zowe 1 aan s tuu rboord als bakb()or(l~ ij d'.:!,
Met het klanbeeld de ondergrondse
ver buiten de reling van de liri 2. De
Concerthal heeft de TROSradio op het inschipper, Griffiths, trok wit weg bij
ternationale radiofestival in Ncw Vork
het aanschouwen van deze constructie.
een gouden meda i lle gewonnen in de cateDoor deze mast. was het wel ollmogtd ijk
gorie luisterspelen. Het klankbeeld gaat
geworden de haven van Great Barrier binnen
over de straatmuzikanten in de Londense
te varen maar het voordeel was natuurmetrostations en is gemaakt door Wim ,Jan1 ijk het sterk verbeterde signaal.
sen en Beer Gertenbach.
VERDERE INBOUW.
DAGBLADEN SLAAN ALARM.
Q'Callahan inmiddels vulde zijn dag
Samen met de toegenomen STERzendtijd
met het reinigen van de zender~ de hon~
zou uitvoering van het p.l an om een derde
derden tapes en generator, afkomstig var.
televisienet te f 'inancieren met reklame
de Tiri 1. In het ruim van de Tiri 2 wcrinkomsten; de winst van de dagbladen
den 2 nieuwe studiols gebouwd enteve~s
met liefst een kwart verminderen. Het
een gescheiden zender en generatorkdmer. '
aantal verl iesl ijdende kranten zou daarVerder werd er veel gedaan om de bemandoor van 17 tot 20 stijgen. Dit komt neer
ningsverblijven te verbeteren ten opzichop de helft van deze bedrijfstak. Dit
te van de Tiri 1 en werd een goed werkend
heeft drs. K. van der Zande, algemeen
air-condi~ioning systeem aangelegd. De
sekretaris van de Nederlandse Dagblad
oude mast van de Tiri 1 werd op het dek
Pers verklaard in een reaktie op het
vastgebonden onder het motto Ije weet
voornemen van het kabinet om een derde
maar nooit l en op 27 februari 1967 1 ien
televisienet geheel uit STER inkomsten te
de Tiri 2 de haven van Auckland uit met
bekostigen. Hij vindt het getuigen van
op de brug Lloyd Griffiths.
weinig politieke moed dat voor de zoveelTERUG IN DE LUCHT.
ste keer voor STER expansie gekozen wordt,
. Op 27 maart 1968, een datum waarop
als het gaat om uitbreiding van het bin- ~~~~~----------------------------~---~E C~ff"Eo'TiJ€. G~!) To \Á\S $.C;L\Tlt..ss EYe.
nen 1and se te 1ev i si eaanbod.

DA~nIO
J1i~U ~~
~"'~Jl~
Jl

EEN ' NIEUW SCHIP.
De betaalbare schepen lagen niet voor
het oprapen. De redding kwam van een oude
lamigo·, n.l. Jim Frankham, de vorige ei·
genaar van de Tiri 1. Jim had onlangs bes~oten dat de M.V. Kapuni niet langer
rendabel was voor zijn handelsvaart en
dus zijn schip had opgelegd. De Kapuni
was 40 meter lang en uitgerust met een
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Hauraki inmiddels naast Veronica de enige zeezender was geworden, kreeg Lloyd
zijn gelijk. De ketting waarmee de Tiri
2 vastlag aan de boei in de Collvill
Channel brak en de golven tefsterden de
Tiri 2 over de volle breedte van het
schip en maakte gevaarlijk slagzij,
waardoor de bakboorddwarsbevestiging
van de mast water schepte. Griffiths probeerde het schip de haven van de Great
Barrier binnen te breng~n, maar de last
van de mast was zo groot dat het schip
nauwe1 ijks bestuurbaar was. Intussen was
wederom Bill Gibbs uitgevaren en op 600
~eter van de kustlijn slaagde hij er in
vast te maken aan de Tiri2. Door een te
zwakke tros brak de verbinding. tussen de
beide schepen en raakte de Tiri 2 op
drift. Door de slagzij liep er veel water in de Tiri 2, waardoor hutten, messroom en de kombuis onder water liepen.
De enige koers waarop het zendschip op
drift nog onder controte was ging richting Auckland. Diezelfde avond liep men
de haven binnen en Gapes begon zich .vertwijfeld af te vragen hoe lang hij nog
de bemanning aan dergel ijke risico·s kon
blijven blootstellen.

TERUG OP ANKERPLAATS.
O'Callahan, de eerste schipper maar
méér nog de vader van de zen de r" wi I de

niet meer terug naar zee en nam ontslag
met de toezegging altijd bereid te zijn
een helpende hand uit te steken. Op 8
april was de Tiri 2 terug op de ankerplaats en hervatte men de uitzendingen
tot 9 april, toen een geweldige storm
uitbrak en dè Tiri 2 wederom ging schuilen op de Great Barrier. Maar zelfs in
de haven bleek de bescherming onvoldoende en knapten de trossen waarmee de boot
aan de kade vastlag. Men dreef van de
kade af, rechtstreeks het strand op.
Hier brak de zendmast door de stormwind,
welke met een snelheid van 140 km per
uur de Tiri 2 teisterde. Die ochtend om
5 uur lag de Tiri 2 onder invloed van
laag water droog op het strand terwijl
diezelfde nacht de veerboot Wahine was
ge~onken ten koste van 60 mensenlevens.

SLEEPBOOTHULP
De sleepboot Otopiri sleepte de Tiri
terug naar het strand en bracht het terug
naar de kade van de Great Barrier. Hier
,werd het rester.ende deel van de mast
verwijderd en een nieuwe mast opgericht.
Gapes had inmiddels besloten dat de Tiri 2 al uitzendend naar Well ington zou
varen en af te meren voor het regeringsgebouw. Onder druk van de andere Haurikianen werd hier toch van af gezien.
(wordt vervolgd) Pau1 Jan de Haan.

et opbouwen van de mast op de Tiri 2.

AMA~-~
Door: JELLE KNOT

ENGELS BEGRIJPELIJK OF NIET (deel 1).
Engels is, van jaren her, dé voertaal
in het amateurgebeuren gewee s t. Vandaar
ook dat veel afkortingen in de engelse
taal wo r den gebruikt. Niet voor iedereen
zullen ze even 'verstaanbaar' zijn en
daarom in deze aflevering voor de lui s tervinken een aantal van de meest gangbare
afkortingen met hun betekenissen. Zoals
gebruikelijk met dergel ijke zaken, beginnen we alfabetisch: ,
A.C.(Alternating Current): Wisselstroom .
Acessory: Toevoeging
Accuracy:Nauwkeurigheid
Additional Equipment:Aanvullende apparatuur
Adjacent: Aanl iggend
Ad jus t men t : Ins tel I i n9
Aerial: Antenne
A F (Audio Frequency) :Laagfrequent.
AFC (Automatic Frequency Control) : Automatische scherpsteIl ing.
AGC (Automatic Gain Control) : Automatische versterkingsregeling
Alignment: Afvlakking
AM (Ampl itude Modulation) : Amplitude
modulatie, dit zijn normale radiouitzendingen. Op Am~rikaanse radio's en ook op
produkten van de Japanse markt wordt vaak
de aanduiding AM gebruikt voor het 'middengolf gebied '
ANL (Automatic Noise Limiter):Automatische storingonderdrukker.
Ampl ifier: Versterker
Attack time: Aanspreektijd bij automatisch geregelde versterkingen.
Attenuation: Demping
Attenuator: Dempingsdeel
AVC (Automat ic Vo i ce Con t rö l): Automatische geluidssterkte regeling.
Balanced 1 ince : Symetrische kabel.
Bandpass: Doorlaat voor een bepaald frequentiegebied.
Bandspread: Bandspreiding
Bandwidth: Bandbreedte
Beam-antenne: gericht werkende ,antenne
BFO (Beat Frequency oscillator): een osc i llator, waarmee uitzendingen in SSB
(single side band -enkel zijbandmodulatie)
. hoorb'aa r gemaak t kunnen worden, evena Is
uitzendingen in CW ·(morse zie CW).
. Braid: Afscherming
Breakdown: Storing
~roadcast: Uitzending
Built-in: Ingebouwd
Cabinet mounted: Tafelapparaat (eigenlijk
in kast ingebouwd).
.

Ca I i bra t i on: IJk i ng
Call-sign: Roepletters
Capacitor: Condensator
Carrier Wave: Draaggolf
Channel: Kanaal
Charge: Lading
Circuit: Kring
Ci cu i ty: Schake I i·ng
Clarifie i : Fijnafstemmer voor SSB signalen.
Co i l: Spoe 1
Connecting lead: Verbindend e leiding
Consumption: Verbruik
Convertor: Omzetter
Coverage: Reikwijdte
Cross modulation: Kruismodulatie
Crystal: Kristal
D.C. (Drain Currency): Gelijkstroom
Dial: Afstemschaal
Display: Uitlezing
Distortion: Verminking
Doubleside-band: Dubbel zijband
Earphone: Oor-telefoon
Earth: Aarde
External: Externe .•.. (bijv. luidspreker).
Zo, de eerste vijf letters van ons alfabet hebben we doorgenomen. Natuurlijk
zijn er meer afkortingen en uitdrukkingen
maar deze vertalingen kunnen mogelijk
wat hulp bieden bij het begrijpen van
een aantal 'engelse ' zaken.

PIRATE RADIO NOW ANÖ THEN STUART HENRY.
Allereerst wi I ik stellen dat de
opbrengst van de verkoop van dit boek
zal worden afgestaan aan het komité
ter bestrijding van spierziekten. Dit
daar Stuart Henry, de hoofdauteur van
dit boek, zelf al jaren lijdt aan spierziekte. Waarom nu eerst deze mededel ing?
Wel, wanneer Stuart en de zijnen met
meer inzet hadden gewerkt aan dit boek
er zondermeer een groter bedrag aan inkomsten te boeken · zou zijn geweest. Dit
wil niet zeggen dat het hier om een
slecht boek gaat. Er zijn n.l. zondermeer 2 pluspunten. Allereerst is dit
het eerste boek sinds het verschijnen
van Offsho~e Radio (Gerry Bishop 1975)
dat vol foto's staat, afgedrukt op prima kwalitert glanspapier. Voor de nietbezitters van het boek van Gerry is dit
boek zondermeer een waardevolle aanwinst .
Zelfs voor de bezitter van Offshore radiostaan in dit boek genoeg nieuwe foto1s. Ten tweede staan er in het boek
van Stuart een groot aantal verhalen
waarbij . 1k zelfs urenlang heb genoten.
Het betreft hier de eigen verhalen van
ex-deejays van diverse zeezenders die
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hun inside verhalen en hun meningen op
paprer hebben gezet. De grote fout is
echter dat daarnaast een overzicht van
historische gebeurtenissen is geplaatst
onderverdeeld in jaren. Juist dit belangrijke aspect is met een natte vinger
afgewerkt, waardoor het - voor mlJ- een
storend element is geworden in mijn grote verzameling van Vrije Radio boeken.
Ik noem maar even een paar voorbeelden:
de Lucky Star was volgens het overzicht
het zendschip van Mercur, de naam DCR
wordt hierbij vergeten. Het REMeiland
is volgens de auteurs op 1 september 64
televisieaktief geworden, hetgeen 6 september moet zijn. De Veronic~ top 40 zou
in de herfst van 1964 zijn geintroduceerd
i~p.v. op 1 januari 1965. De Galaxy werd
herdoopt tot London, hetgeen onjuist is.
De testen van Big L zouden op 5 december
1964 een aanvang hebben genomen irp.v
op 16 december. Op 22 januari 1965 zou
de wet in Belgie, Frankrijk en Zweden
ondermeer van kracht zijn geworden. In
1963 was de wet b.v. al van kracht geworden in België. Het Caroline Northschip
werd niet verkocht aan de fa. Hendrik
Ido Ambacht, maar aan een sloper in diezelfde plaats. Op 5 januari 1983 zou raradio Caroline liefst 4 miljoen luisteraars hebben gehad in Engeland. Ja, zeker bij het afdraaien van cassettes met

the FABUlOUS SOUNDS of the SIXTIES
Een 2-maandelijks infoblad voor de liefhebbers 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-todate 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

FabulÖüs
sound
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oude opnamen. Op 25 mei 1983 is, volgens
het boek, Laser van start gegaan. Dit
moet natuurlijk 1984 zijn. Zo zijn er
nog tientallen andere fouten, waaraan
ik me mateloos heb geergerd. Desondanks
wil ik, gezien de erg goede verhalen,
je aanraden een exemplaar van dit boek
te kopen; het is een aanvull ing voor je
verzamel ing. Het boek is in Nederland
leverbaar via de Stichting SMC Amsterdam.
Hans Knot
KAMERLID WIL TOCH
VOOR PASPOORT."
Het PPRkame rl i d
Lankhorst
wi 1 dat
minister
Brinkman
alsnog met
geld over de brug komt voor zendtijduitbreiding van het minderhedenprogramma
"Paspoort" van de NOS. In schriftelijke .
vragen wil hij weten waarom de bewindsman
bij de toekenning van de 40 minuten extra
zendtijd niet de doorgaande financiele
middelen heeft verstrekt. Het kamerlid
vraagt zich af of Brinkman well icht het
bedrag, dat normaal ter beschikking wordt
gesteld, zodanig hoog acht dat het verantwoord is de alom onderschreven noodzaak van zendtijduitbreiding van de minderheden niet door te laten gaan.
MUSIC BOX NU OOK MET TELETEKST.
Sinds kort heeft MusicBox ook teletekst. Deze satell ietzender stopt in haar
~~____--~teletekstprogrammals zowel commerciële- als non~...mI.A~IIIIII6II""'''''' comme rc i ë 1e info rma tie.
De huur van een pagina geschiedt telkens voor de periode van 1 jaar. De huurder
kan op ieder gewenst moment zelf de informatie op de pagina aanpassen.
Hij beschikt over vaste paginanummers en
indexen. Thorn-EMI Engeland, eigenaar
van MusicBox, ~eeft de verkoop in Nederland uitbesteed aan Sl ice Informaticom in
Hoevelaken.
Naast teletekst, is MusicBox op donderdag 20 juni j.l. begonnen met het uitzenden van "Time out for Holland" met Europees popnieuws en Nederlandse popgroepen.
Het programma wordt gepresenteerd door
Monique Emmen, bekend van het 'Veronicaprogramma "Hollanders" en is te zien om
11 uur IS morgens, 17 uur IS middags en
23 uur IS avonds (de laatste twee zijn de
herhal ingen). Voorlopig wordt "Time out
for Ho 11 and" een j aa r weke 1 ij ks u i tgezonden. Fans van Kas van lerse1 kunnen we

melden dat Kas, als Cas Coll ins, iedere
vrijdag op MusicBox te zien is als presentator van de Europarade.
STICHTING WIL MEER CULTUUR OP DERDE NET.
De ' Stichting het Derde Net is zeer.
te spreken over de plannen van het kabInet tot financlering van een derde net.
De Stichting leidt hieruit af dat een
'derde net' nu zeker in zicht komt. Zij
waarschuwt er echter voor dat het geld
uit reklameopbrengsten niet mag worden
gebruikt voor nog meer van hetzelfde,
sport of amusement. Men blijft hameren
op meer continuTteit in het kunst- en
cultuuraanbod. Men wil ·hiervoor minstens
drie volledige uitzend~vonden pçr week.
UITWISSELING RUSLAND NEDERLAND.
De Russische staatstelevisie en de
NOS willen de ond~r1inge contacten en
programmau i twi sse 1 ing verder intens iveren. Daartoe is onlangs in Moskou door
de direkteur televisie van de NOS, Carel
E~kelaar, een protocol ondertekend binnen het kader van het cultureel verdrag
dat tu~sen Rusland en Nederland bestaat.
Er is ondermeer gesproken over de haalbaarheid van een puur Nederlands programma op de Russische en een puur Russisch
programma op de Nederlandse televisie.
Dit naar voorbeeld van de C~nadese televisiedag in Nederland, begin juni j.1.
OLYMPUS WtL KALM AAN BEGINNEN.
Het bestuu; .yan het Europese satel1 ietprogramma Olympus wil op 5 oktober
a.s. met regelmatige uitzendingen beginnen. Het gaat om -een bescheiden programma van 4 tot 5 uur ' per dag, dat 1 tot 2
keer diezelfde dag zal worden herhaald.
De bescheiden opzet is nodig omdat het
programma veel geld kost, de aanloopkos- ,
ten hoog zijn en er nog maar een betrekkelijk klein aantal deelnemers is. Ook
bestaat er nog geen zekerheid omtrent de
reklameinkomsten. Op dit moment nemen 4
landen aan het projekt deel, te weten:
Nederland, West Duitsland, Italie en Ierland. Inmiddels hebben Spanje en Portugal
besloten om ook mee te doen aan het
Olympus-projekt. Het is de bedoeling dat
het projekt geheel zal worden gefinancieerd uit reklame-opbrengsten. Om dat te
halen zal per uur 5 tot 6 minuten reklame
moeten worden uitgezonden.
TROS VERKOOPT SERIE AAN AUSTRALIE.
De TV Serie Herenstraat 10 van de
TROS is verkocht aan de Austral ische omroeporganisatie Special Broadcasting Ser~
vice. De serie wordt daar ondertiteld in
het engels. SBS is een station dat op
niet commerciële basis programma's uitzéndt voor etnische minderheden. In dit
geval gaat het vooral om Nederlandse en
West Duitse immigranten.

UNIVERSITEITSRADIO
IN ENGElAND

De ruim twintig in aantal aktieve
universiteitsradiostations in Engeland
zijn voor velen van ons totaal onbekend.
Het doel van deze stations is voornamelijk het zich richten tot een zeer beperkt luisterpubliek en wel de student
van de desbetreffende universiteit, alwaar het station voor uitzendt.
Universiteitsradio, ook wel campusradio
genoemd, heeft haar oorsprorig in Amerika.
In de loop der jaren hebben de gelicenceerde universiteit$stations zich ook
verspreid over een aantal Europese landen
waaronder Frankrijk, Noorwegen, Italie
en Engeland~ Als met zoveel zaken is dit
onderdeel van het medium radio in Engeland ontstaan vanwege de populariteit
van de zeezenders. Zo was er in 1967 een
programma op Radio 270 dat werd gerund
door een aantal studenten van de Universiteit vanYork. Op de eerste mei 1968
kwam het eerste legal~ station in de
ether en wel onder d~ naa~ York Uni versity Radio. Op 21 mei 1968 volgde de
Universiteit van Kent en in de loop van
de jaren zijn er nog eens 19 bijgekomen.
In mei 1972 werd een overkoepelend orgaan, de National Associátionof Student
Broadcasting (NASB) opgericht en de
eerste voorzitter wasSue Bond van het
station uit York. De NASB had de volgende
doelstellingen: a. de stations naar
buiten toe te vertegenwoordigen b. de
onderlinge samenwerking op technisch,
programmatisch en personeelsgebiedte bevord~ren en c, nieuwe stations tijdens
de opbouwfase te ~dviseren. Voor de oprichting van de NASBwas er totaal geen
17

enkele samenwerking tussen de toen al
altieve stations. Zo stonden alle stations tegenover grot~ problemen inzake
de 'BUMA' rechten hetgeen door meestal
onbekendheid met de materie leidde tot
het betalen van vaak veel te hoge bedragen. Onder voorzitterschap van Bond's
opvolger, Phil White, werd een gezamenlijk contract met het engels bureau voor
auteursrechten afgesloten. In 1981 kwam
er, na lang overleg met het ministerie
van binnenlandse zaken en de NASB, tot
grote veranderingen in de licentievoorwaarden. Hierdoor werd het ondermeer
mogelijk andere normen voor het zenderpark aan te brengen waardoor sterkere
en heldere signalen uitgestuurd konden
worden. Tevens werd er reklame in de programma'singevoerd. Dit betekende voor
vele stations een financiele ontlasting
want voorheen was vooral de studentenbond verantwoordelijk voor de nodige
financiele steun. Vertegenwoordigers van
de NASBleden ontmoeten elkaar ieder
kwartaal voor uitwisseling van ervaringen en ieder voorjaar is de jaarconferentie, waarbij een voorzitter een publiciteitswoordvoerder en een technisch hoofd
worden gekozen. De aangesloten leden betalen jaarlijks een lidmaatschapsgeld,
waaruit de onkosten voor vergaderingen,
de burokosten van deNASB en de gemeenschappelijke BUMArechten worden betaald.
Twee stations, UR Surrey en UR Bradford
zijn, respektievelijk in 1978 en 1981 uit
de NASB gestapt wegens meningsverschil
met het gevoerde beleid. De URstations
ontvangen jaarlijks een licentie van het
ministerie voor Binnenlandse Zaken, waarvoor f 260 dient te worden betaald. Een
nieuwe licentie kost f 835 en wordt alleen afgegeven aan een zgn. seniormedewerker van een universiteit, die daarna
ondermeer direct aanspreekbaar is bij het
uitblijven van betaling van licentiegelden. De universiteitsstations hebben een
vaste staf van medewerkers en tevens een
~tationsraad. Deze raad bestaat ondermeer
uit een stationsmanager, een hoofd iechnische zaken, financieel beheerder en
een sekretaris. De stations zorgen ervoor
dat journalistiek op hoog nivo wordt gebracht en dat tevens er een onafhankelijke opstelling is ten overstaan van de
luisteraar. Vertegenwoordigers van het
mirtisterievan Binnenlandse Zaken kunnen
ten alle tijde de stations bezoeken en
bij constatering van overtreding van de
gestelde regels kan tot sluiting leiden.
De stationsleiding is ondermeer verplicht
een soort van logboek bij te houden en
elke technische verandering dient aan
het ministerie gemeld worden. Zelfs
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wanneer de politieke onafhankelijkheid
overtreden kan sluiting volgen.
Naast de eerder genoemde financiele
bionnen wordt er ook wel gewerkt met
stèun vanuit de universiteit, de stu~
den ten verenigingen en door h~t organiseren van feesten en disco's.De startkosten van een dergelijk station liggen tussen de 40.0000 en 150.000 gulden en de
jaarlijkse kosten liggen rond .de 15.000
gulden. De middengolfzenders hebben een
maximaal vermogen van 50 Watt en er
wordt uitgezonden via loopantennesystemen ,en vaak wordt er gewerkt in het
midden van de middengolf. Dit gaf, bij
de terugkeer van Radio Caroline in 1983
nogal problemen door de storingen die
·er door de zeezender werden veroorzaakt
door interferentie. Er is destijds gekozen voor de middengolf daar er nog
niet veel studenten waren met een radio
die voorzien was van de FMband. Inmiddels wordt överwogenbinnenkort van
start te gaan met FM stations. De studiouitrusting is meestal eenvoudig en doelmatig, hoewel steeds meer geavanceerde
apparatuur wordt gebruikt, waarbij een
sternet van telefoonaansluitingen van
grote nut is voor de phone-inn programma's. De stations zijn niet aktief gedurende de universiteitsvakanties en
hoofdmoot is informatie en amusement.
Ook worden er colleges, discus~ies en
religieuse onderwerpen uitgezonden. Een
agenda is er natuurlijk ook bij en tevens wordt er veer aandacht besteed aan
minderheidsgroeperingen waaronder vooral
de homofielen veel aandacht krijgen.
De stations zenden gemiddeld 18 uur per
dag uit maar sommigen zenders ·zijn er
24 uur per dag. Van deze laatste groep
zendt een aantal een eigen nacht programma uit en weer anderen nemen het programma van het lokale ILR station over.
Dit natuurlijk om de luisteraar vast te
houden. Meestal zijn het studenten die
uit plezier aan de programma's meewerken
en een staf van een dergelijk station
bestaat uit ongeveer 60 man, hoewel er
een station is met slechts 24 en zelfs
een met 120 man pèrsoneel. W~t betreft
het 'aantal luisteraars kan worden gesteld dat dit ook nogal varieerd per
station, tussen de 800 en 20~OOO. Het
voordeel van de eventuele invoering van
FMradio is dat ook de inwoners van de
stad, wonende in de omgeving van de
zender, kunnen meeluisteren, hoewel dit
uiteraard buiten de doelstellingen van
de stations blijft vallen. De NA SB gelooft dan ook in de toekomst te kunnen
meewerken aan de in te voeren Community
Radio in het land. MARCEL POELMAN.
~ordt
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1 JUN I 1985:' Vandaag i's het hoogtepunt
van de grote ~eeks jubileumaktiviteiten '
rond het zestigjarig bestaan van de NCRV.
De omroep houdt "Open HU)S" en heeft
hiervoor de beschikking over de Expohal ,
het Drafcentrum en · div~rse sportvelden in
Hilversum'. Om half 10
wordt de NCRV-jubilel u~dag geopend met
zang van diverse koren uit Hilversum en
omgeving. Op H3 is de
dag wordt de hele dag
l1ve uitgezonden vanaf de
terreinen en LosVast wordt uitgezonden
vanuit de sporthal "De Bun" in Huizen.
Van de show worden tv-opnamen gemaakt,
waarvan een samenvatting van een half uur
om 19.12 uur wordt uitgezonden op Ned.2.
++ Onder het programma van Joost den
Draayer valt de zender van Monique soms
uit++ In de Avondspits het laatste "TVverslag" van het seizoen. Van oktober tot
vandaag gaven Eric~ Mannink uit Epe, Marion Verheul uit Veenendaal, Frans Wollrabe uit Amstelveen, Ruard Wallis de
Vries uit Alphen aid Rijn, Maryse Seuerens uit Den Hefder, John v'an Uden uit
Tilburg, Yvette Manders uit Amsterdam,
. Carin Besse1 ing ui t Ede en Paul F1 ierman
" u~t Amsterdam bij toerbeurt aan het einde van iedere Avondspits een verslag van
een popprogramma op televisie ++ ' Bij de
VARA op Ned.lom 19.26 uur de eerste aflevering van een nieuw zomerseizoen
"Vijf tegen Vijf" met Willem Ruis ++ Om
22.25 uur de allerlaatste "Sonja op Zaterdag" vanuit de Meervaart in Amsterdam
2 JUNI: Theo Stokkink,
eens deejay bij de KRO op
H3 en nu medewerker cul·
turele program~a's van
de NOS is 44 , jaar geworden. Van harte ++ Eddy
KOhr presenteert tussen
4 en 6 uur de laatste twee
uur van "Niemandsland" bij
de KRO op Hl ++ In de
..
Grote Verwarring van Veronica op H5 ondermeer
. aandacht voor Laser 558 ~+ Paul Gambacci. ni en Tim Rice zijn tussen 16 en 18 uur
(Engelse tijd) op Radio One voo~ het
eerst te horen met een nieuwe zomerserie
"The Other Side of the Facts". In 10 af- .
leveringen wordt er gekeken naar de popmuziek door de jaren heen vergezeld van
unieke feiten +++

3 JUNI: Krijn Torringa pre,s enteert"liollands Glorie" bij de AVRO op H3 vanuit een
fees t tent ~ ' b i jPaa 1 17 op Texel, . De u i tzending gaat vergezeld van jankende jinglemachines ++ Op Ned.l presenteert Jos
Brink de aller-aller-laatste
•
uitzending van "Puzzeluur"
1JA~_AI\I)~
waarna de eerste afle~e~ing
.~
van "De Doornvoge 1s " een ser i e die de AVRO op ve le r
r..f","'J
verzoek herhaa 1d ++ Omdat
Maart je van Weegen met vakan-L-..,;.;...------"
tie is, presenteert Harmen Siezen het
half 6 journaal +++
4' JUNI: Na een onderbreking van 15 jaar
wordt vpnmorg'e n tussen 5.30 en 6 uu r het .
eerste programma van AVRO's Minjon uitgezonden. In het programma mag een deejay
in de dop zijn beste kant laten zien ++
Afgelopen zaterdag werd in
het jaarbeurscomplex in
. .' ..... Utrec,ht e.eh EO-Familiedag gehouden. Op Ned.2 wordt een
Evangelische.samenvatt i"ng o~ 19.12 uur
,
en 20.20 uur. UI tgezonden
Omroep ++ Om 17.46 uur bij de KRO
op Ned.1 de eerste afle~ering van een
serie die in de jaren '70 populair was
"Alias Smith & Jones" met, de inmiddels
overleden akteur, Peter ~uel en Ben Murphy
++ Brandpunt wordt de komende tijd in
zomerverpakking uiigezonden onder de
titel "Brandpunt zomer-cafê" +++
5 JUNI: De Belgische v~rslaggever Rik de
Saedeleer is gast van Annette van Trigt
in "Kletskop" en Jeroen Krabbê is 't idool
in Nederland Muziekland-r~dio ++ In een
extra uittending na het nieuws van 20 uur
via Hl, om 19.55 uur via Ned.2 en om 20.30
uur via Ned.l wordt een dankwoord van
Prins Bernhard uitgezonden voor de blijken
van medeleven die hij tijdens en na zijn
verblijf in het ziekenhuis heeft ontvangen ++ De TROS heeft besloten het voor
vanavond geplande programma "De voetballer van het jaar" niet uit te zenden. De
omroep acht het ongepast zo kort na de
afschuwe 1 ij ke gebeurten i ssen in Brusse 1
dit feestel ijke evenement op het scherm
te brengen. In de plaats van dat programma
wordt "TROS Holland Country Masters" gepresenteerd door Gerard de Vries om 20.33
uur i.p.v. 23.15 uur Uitgezonden en om
23.15 uur "I am a hotel" met Leonard Cohen
++ In de H3 deejay tafel zijn drie nieuwe
ITC's jinglemachines ~eplaätst +++
6 JUNI: Tom Mulder i~ niet zo blij met de
nieuwe jinglemachines.ln "50 Pop of een
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te doen. Hij dreigt
zelfsnonstop het programma af te maken
als de technische dienst niet even komt
kijken ++ Aan het begin van zijn twee
Top SO-uren vertelt Ferry Maat dat zijn
kollega's de laatste tijd nogal wat laten slingeren in de studio. Zo l~gt de
"plopkap" van Jaap de Groot er nog, de
jingle "Jeroen ga wat doen" van Jeroen
Soer en een TopPop-jingle van Kas van
lersel ++ Tussen 21 en 22 Uur in de Soulshow 1 ive-opnamenvan het concert van
Kool and the Gang dat op 10 maart door de
TROS werd opgenomen ++ Bij de AVRO op
Ned.lom 20 uur de laatste van drie
proefprograrnma's met Leonie Sazias en
Fred Oster onder de titel "Plaza". Gasten
zijn o.a. Rob de Nijs, Withney Houston,
Carry Tefsen en Ben Cramer ++ Vandaag
wordt bekend dat Henny Huisman de Televizierring van dit jaar heeft gewonnen ++
Op verschillende kabelnetten zijn weer
proefuitzendingen van "Olympus TV" te
zien vanaf vandaag t/m 12 juni. O.a. worden de Open Franse tenniskampioenschappen
uitgezonden en het C.H. 1.0 concours hippique in Aken. De uitzendingen beginnen
om 12 uur en duren tot 17 uur. 's Avonds
wordt de uitzending van 19 tot 24 uur
herhaald ++ De NOS dient een officieel
protest in bij de Griekse autoriteiten
wegens het mishandelen vah de griek Costa
Eustathiou, freelance medewerker van het
NOS-radioprogramma voor buitenlandse ·
20

Joost den Draayer in 1974 gefotografeerd
door Menno Dekker op z'n kruk.
werknemers. Hij werd gistermorgenvroeg
in Athene in elkaar geslagen door leden
van de Ni.euwe Democraten, toen hij in het
hoofdkwartier een reactie vroeg aan de
verl iezende partij van de verkiezingen.
Een menigte van 20 man viel hem aan, mishandelde hem en vernielde zijn apparatuur
+++ 7 JUNI: De 442-ste kandidáat in het
Avondspitsspel "Kruip in de huid van .... 11
is Jeroen Hendrik Donderwinkel uit Almere .
die in de huid kroop van Jeroen van Inkel.
De oplettende luisteraar hoorde natuurI ijk dat het gewoon de Van I nke I van Veronica was. Frits Spits moest tot deze
noodsprong overgaan omdat de kandidaat
van vanavond, die in de huid van Gerard
Lenorman zou kruipen, 's middags plotseling met de trein naar elders was vertrokken ++ Vanaf vandaag kan met in Hong
Kong ook naar Sky Channel kijken ++
Amanda Redington vervangt Gary Davies in
"Sky Trax"-live on friday. Als gasten ontvangt zij de dames van
Mai Tai ++ In "BackTrax"
vertelt TonyBlackburn
dat zijn vader, die arts
is, Kim Wilde op de wereld
bracht in 1960 ++ Bij de
KRO op Ned.2 om 19.20 uur
de eerste zomerse aflevering van het spel
"Ted-Tijd" door Ted de Braak en een panel
van bekende Nederlanders die de kandidaten
steunen bij de v~ageh +++

8 JUNI: Deze maand
zijn er geen nachtuitzendingen van Veronica op Hl +~ NCRV's
LosVast komt vanuit de "Prins van Oranje"
i n Goes ++ Op H2 wordt door de AVRO 'van
14.30 tot 16.29 uur het eerste, wekelijks
uit te zenden, Minjon-Magazine uitgezonden
onder de titel "Crossen op een oma-fiets".
++ EO-Jongeren houden vanda~g een schoonmaakaktie in de Amste~damse binnenstad.
Enkele Amsterdammers die het met deze
aktie niet eens ~aren, stortten op de
Dam een zak vuilnis voor hen uit. Ook de
Junkiebond demonstreerd~, maar verder
verliep de schoonmaakdag zonder incidenten
+++ 9 JUNI: Wim van Putten viert zijn 33ste verjaardag. Van harte ++ René van der
Veer presenteert tussen 13 en
~1I'---~-4--li 15 uur bij ,de KRO op H3 het
"ORK-codespel" i.p.v. Ruud
Hermans ++ Lachen aan het
;beg i n van de "Eurochart Top
~""----"'~ j 50 show" op Sky Channe 1. We
'zien Part Sharp met een parachute naar beneden komen voor Cartouche
in Utrecht~ Als de lens ui tzoomt , zien we
d~t de parachute aan de gevel va~tzit +++
10 JUNI: Joost den Draayer is om 10 uur
voor het eerst dagelijks twee uur op Radio
Monique te horen. Aan het begin zegt hij:
"En ik wi 1 m' n kruk terug, heer Sp i ts,
anders leer ik he,t nooit". Voor degenen
die het niet weten: Toen Joost in 1978
afscheid nam van Hilversum 3, mocht Frits
de kruk waarop Joost jarenlang zijn programma presenteerde, houden ++ Omdat Ad
Visser met vakantie is, presenteert Robin
. Albers de ~omeride weken de LP-show van
20 tot 22 uur bij de AVRO op H3 ++ Het
was de bedoeling dat Simon Bates op Radio
One drie dagen tussen 11 en 12 uur met
Eieddie Mercury van Queen , zou praten over
zij~ karri~re, maar Freddie is ziek +++
11 JUNI:De VARA-programma's op H3 staan
in het téken van de concerten van Bruce
Springsteen, morgen en donderdag, in het
Feyenoordstadion
in Rotterdam.
Jeroen Soer ·heeft
gesprekken met
I~~~~~~...."~
o.a. manager
Jon Landau in
het programma van Jan Douwe Kroeske tussen 10 en 12 uUr ++ Lachen met Simon
Bates op Radio Onedie een bri~f van ee~ .
luisteraar voorleest waarin staat dat
.
,Bruce Springsteen eigenlijk Dolly Parton ',
is, afgedraaid op langzame snelheid. Mr.
Bates laat daarna I'm on fire van Bruce
op 45- i. p. v, , 33 toeren horen en ......... '
inderdaad lijkt het dan net of Dolly Parton zingt ++ Peter Powell is met vakantie ,

In het Sky Trax-programma met een overzicht van de UK Top 50 wordt hij vervangen door Phil Schofield een Engelse deejay die de laatste jaren in New Zealand
werkte. Op donderdag neemt Psul Jordan
uit Liverpool de presentatie van "The
first run" van Peter over. Op Radio One
wordt hi}' vervangen door Adrian John op
zaterdag en zondag tussen 8 en 10 uur+++
12 JUNI: Schoonmaakster Ann van Spronsen
en glazenwasser Henk Schotte zijn gast
van Annet te van Tr i g tin "Kl etskop" .
Nederland Muziekland-radio komt vanuit '
Veere waar vanavond de tv-versie voor
morgen wordt opgenomen ++ Bram van Splunteren vervangt Jan Donkers tu"ssen 19 en
20 uur in "Gonzo Radio" bij de VPRO op H3
.
In het kader van het
, Holland Festival 1985
zendt de NOS op Ned.2
rechtstreeks vanuit
theater Carrêin Amsterdam de opera
"Naima" van Theo Loevendie en LodewiJk
de Boer uit. Het is het eerste programma
. van de NOS met stereo-geluid via de tv.
De zenders van Ned.2 van Lopik, Smilde,
Goesen Wieringermeer zijn door de PTT
al omgebouwd voor stereo-uitzendingen.
Eind volgend Jaar zullen alle Ned.2-zenders 'gestereofoniseerd' zijn. Voor de
zenders van Ned.l zal dat in 1990 het
geval zijn +++
13 JUNI: In een brief aan Veronica,laat
minister Brinkman weten dat de uitslag
van de ledentelling positief is uitgevallen en zal hij de Omroepraad adviseren om
Veronica de A-status toe te kennen.
Rob Out reageerde verrast: " Tegen alle
stromingen in hebben we het in nog geen
10 Jaar van aspirant tot A-omroep gebracht.
Als de Omroepraad nu niet, zoals gepland,
in augustus bij elkaar komt maar zo spoedig mogelijk, kunnen we nog per oktober
als A-omroep beginnen. Dat is ook van belang voor de andere omroepen want alle
voorbereidingen zijn al getroffen en ook
de facil iteiten zijn al verdeeld" ++
,Tom Mu 1der i n de Havermoushow: "H i er een
Klaas Vaèk-hittip uit 1970 Love her medley van de Doors" . . Na de plaat een kleine
korrektie, want hij bleek uit 1971 te
komen ++ Bij de VARA op Ned.2 om 23 uur
de allerlaatste "Haagse Bluf" vanuit het
HOT-theater in Den Haag~ gepresenteerd
door Nelleke Burg, Redrnar Kooistra en
MarJoliJn Uitzinger.De laatste zal het
komende , winterseizo~n mede-presentatrice
worden van het programma "Bij Koos" +++ .
'14 JUNI:. In Londen is op 65~jarige leeftiJd o'ud-AVRO-programmadi rekteur S iebe
van der Zee overleden. Hij kreeg tijdens
een bezoek aah zijn zoon een hartaanval
die hem noodlottig wèrd. Slebe van der
21

Zee begon zIJn veel bewogenomroepkarriè'"re in 1945 bij Herrijzend Nederland. In
1950 kwam h i'j i n di ens t van 'de AVRO als
radioverslaggever. Twee jaar later werd
hij hoofd van de net opgerichte afdeling
televisie van de AVRO ++ 1.v.m. het overlijden van Siebe van der Zee heeft de
AVRO haar ~v-avond op Ned.2 aan~epast.
Om 19.12 uur wordt een In memoriam uitgesproken door voorzitter Wallis de
Vries en wordt om 20.40 uur het klassieke
jubl }eumcontert van de AVRO uit 1984 her- ,
haald ++ Spitse opmerking: "Weet je wat
Wibo betekent?: Wet Inkomsten Belasting
Ontduiking" +++
15 JUNI: VPRO's Jan Donkers is 42 jaar '
geworden. Van harte ++ NCRV's LosVast
komt vanuit het sportcomplex in 's-Heerenbergh ++ Nieuw in de zaterdagavondspits. '
Luisteraars mogen bellen en raden wat de
nieuwe steunplaat wordt. Degene die het
goed raad, krijgt de steunplaat van deze
en volgende week. Niemand raadde het,
want Frits koös Rock me Amadeus van Falco
tot nieuwe steunplaat. Een plaat die hij
de afgelopen weken nog niet heeft gedraaid
++ Thari Schröder is de nieuwe tv-omroep- '
ster van de NCRV ++ Om 21.20 uur
de eerste van vier afleveringen van de
zomerserie "Speel 's met 1 icht klassiek".
Presentatie is in handen van Regine
Clauwaert en Ruud Wester, direkteur van
het Drents Orkest die de vele muziekfragmenten van kommentaar voorziet +++
16 JUNI: Erik de Zwart is 28 jaar geworden. Van harte Paulus ++ Omdat Steve
Wright met vakantie is, horen we tussen
10 en 12.30 uur Gary Davies op Radio One.
De weekshows vanSteve tussen 14.30 en 17
uur worden overgenomen door Mark Page ++
Pat Sharp van Sky Trax wordt in Club Veron i ca 's T ren d op H2 onde rÏIIDEIISÜM
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17 JUNI: Jaap de Groot viert zijn
40-ste verjaardag. Van harte ++
'
Bij de AVRO op H3 en Ned. 1
"~
f
--D
wordt de "Verkeersveiligheids- ,
dag" gehouden. Op de radio wordt
de dag om 7.08 uur geopend door Pieter
van Vollenhoven. Elke twee uur wordt een
bepaald thema behandeld zoals de personenctutobestuurder, de vrachtwagenchauffeur,
de : voetganger, de fietser, de bromfietser
eh de motorrijder. De tv-uitzending be'
gint om 16 uur en duurt tot 23.30 uur.
Er wordt een kwis gespeeld met Fred Oster,
Karel vld Graaf en Ria Bremer praten met
deskundigen en er treden artiesten op +++
18 JUNI: VARA's Aad Bos en KRO's Henny
Huisman zijn jarig. Van harte ++
De minister van Wetenschap en Kunst van
de Westduitse deelstaat Nedersaksen, Jo22

, hann TBnjes Cassens rei~t in het raadhuis
van de plaats Syke in Nedersaksen het
Bundesverdiens-kruis eerste klasse uit
aan Rudi Carrellvoor zijn verdiensten
voor de Bondsrepub 1 i ek ++ Dubbe 111 sj es
met Oom Ben en Peter Holland kpmt vanaf
Texel waar ge~proken wordt ov~r parachute' springen e.d. ++ De KRO begint öp Ned.l
weer met de zomerkwis "Cijfers e'n Letters" dat dit seizoen door Bob Bouma
wordt gepresenteerd +++
19 JUNI: Jan Douwe Kroeske vervangt Aad
Bos tussen 0.02 en 2 uur bij de VARA op
Hl ++ Jos Brink is 43 jaar en Fred Oster
is 49 jaar geworden. Van harte heren ++
In "Kletskop" van Annette van Trigt is
' F-16 piloot Mario Oliemans de gast en
Peter Holland is het idool in Muzieklandradio ++ Bij de TROS op Ned.l alweer de
laatste aflevering van de zomerserie met
Ron Brandsteder, Adelheid Roosen en Ivo
Niehe "Het andere net". Gast is de dichter
Jules Deelder uit Rotterdam +++
20 JUNI: De TROS Radio 3 Zomertoer is
vandaag in Roosendaal in het kader van de
(natte) Stadsfeesten. Artiesten die optreden zijn o.a. , Jan Boezeroen, Barrelhouse, Time Bandits en Gerard Jol ing ++
Behalve in Soul show zijn de dames van
Hai Tai ook te zien in Top of the Pops
op BBC 1 ++ Tij dens "De He i I i ge Koe" van
Veronica op Ned.l valt om 21.15 uur
de zender van Lopik zo'n minuutje lang
uit ++ Op MusicBox vandaag de eerste uitzending van "Time out for Holland" gepresenteerd door Monique Emmen ++ In samenwerking met de Nederlands Christelijke
Bond van Doven, zendt de NCRV op Ned.2
de eerste "Kijkspel'-' uit. In deze kwis
komen vier teams van elk drie dove kandidaten tegen elkaar uit. Presentatie is in
handen van Eddy Becker en de dove cdmpute r- s ys teemon twe rpe r Ch ris de Vri je +++
21 JUN I: "He i deheuve 1"
~E
i 5 een nieuw gedee' te
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in Hilversum, waar
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vandaag een ope, n
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Dag wordt gehouden
t<,a~~~~
voor om, roep,medewerkers. Tussen 18 en
• ~. ~~$
19 uur komt de Avond-~~90:,..._~ ~,..,...'Q
spits als "HeidesPits"~~"'O~~
vanaf het grasveld bij
..... EN·"
de Heideheuvel++ Curry eh Van IMkel beginnen hun programma om 19 uur met een
parodie op de Miss Universe-verkiezing
die gisteravond door Veronica tv werd
uitgezonden ++ Op het Engelse ' Channel 4
worden tussen 18.50 en 19.20 uur de kOmende zeven weken op vrijdagavond uniek~
herhal1ngen van het legendarische poppro~
, gramma "Ready SteadyGo" uitgezonden ++ '
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Ve ronica direkteur Rob Out heeft de ruzie
tu s sen AVRO en TROS bijgelegd en doet
wee r mee aan ATV. Een tijd geleden trok
Ve ronica zich terug omdat de AVRO Leonie
Sa zias voor de presentatie van "Plaza"
had gekontrakteerd, terwijl de afspraak
was dat men van elkaars medewerkers zou
afb 1 i j ven +++
22 JUNI: Bij de TROS op Hl tussen 0.02 en
7 uur de Amerikaanse Top 100 van 1959 en
op de halve uren platen uit de Nederlandse Top 50 van 1959. Presentatie is in
handen van Tom Mulder, Ferry Maat en Erik
de Zwart die geregeld omroepen dat de
lijsten verkrijgbaar zijn bij Freewave en
The Fabulous Sounds of the Sixties. Het
programma werd geproduceerd door Pieter
Leen ++ Omdat Henk Mouwe met vakantie is,
presenteert Peter Blom twee weken "Gospel
Rock" van 9 tot 10 uur bij de NCRV op H3
++ LosVast komt uit een feesttent in Veenoord/Nieuw Amsterdam +++
23 JUNI: KRO's Ork-codespel komt vanmiddag rechtstreeks van het Zonnebloemschip
dat ligt afgemeerd in Roermond ++ Steve
Wright is terug van vakantie en weer te
horen op BBC Radio One ++ Omdat Ivo Niehe
met vakantie is, presenteert Frits Spits
(voor het eerst) Met 't oog op Morgen bij
de NOS van 23 tot 24 uur op Hl +++
24 JUNI: Jay Jackson leest op Caroline
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Nadat in het najaar van 1982 "The Hitsounds of the ' sixties" verscheen en in de
loop van 1984 "20 jaar Radio Caroline",
is er andermaal een
pennevrucht van Hans
Knot van de persen
gero 1d. 0 i tmaa 1 heeft,
hij zich bezig gehou-i
den met de muz i ek
uit de zeventiger ja ~
ren. Gevo 1gis een
I
overz i cht per 1and
i
van Amer i ka, Enge 1andl
en Nederland van al1 ~
hit 1 ijs ten. D. w. z .
I
voo r Ame r i ka all e
I
Top 20-, voor Engeland Top 25- en voor
Nederland alle Top 40-hits per maand, inclusief de hoogste noteringen.
Het boek is exclusief voor Freewavelezers leverbaar voor f 15,-- door overmaking .van dat bedrag op giro 2929268,
J.A . Knot, Postbus 102, Groningen of
door het bedrag te sturen in een envelop.
i

overleden Tony Windsor ++ Mike Smith vervangt twee weken Mike Read tussen 7 en 9
uur op Radio One ++ "Hollands
wordt door Kr~jn Torringa gepresenteerd vanuit een
~ ~ ·r~ feesttent in Goor i .v.m het
. ~ ~l l10-jarig bestaan van de School
•
en Volksfeesten +++
25 JUNI: F~l ix Meurders is 6 weken met
vakantie naar Indonesië. Peter Holland
vervangt het in "Gesodermeurders" met om
8 uur zes weken lang favoriete singles
van omroepmedewerkers. De eerste is
You're cheatin ' heart van Fats Domino, de
favoriete single van Bram van Splunteren
van de VPRO ++ Een goede K1assjeke morgen
bij de TROS op H4 met Ernst van Altena+++
26 JUNI: Oud-journaliste Jeanne Roos is
gast van Annette van Trigt in "Kletskop"
en Lex Goudsmit is het idool in Muziekland-radio ++ In de uitzending van "Te land,
ter zee en in de lucht"
dat de TROS vanavond
op Ned.1 uitzeridt,
doen ook teams
uit Engeland mee.
De BBC heeft 10 teams
gestuurd naar de opnamen~ vorige week
donderdag en vrijdag
in Volendam tijdens
het "Tobbedansen". De
BBC zal het programma binnenkort in zIJn
geheel uitzenden, voorzien van een apart
in te spreken Engels commentaar +++
27 JUNI: Alexander Po1a is 71 en Dora
Smit (IKON) is 52 jaar geworden ++ Het
ANP bestaat vandaag precies 50 jaar ++
Tom Mulder presenteert 150 POp" vanuit
Hattum. Gasten zijn Vanessa, Frank Boeyen,
de Cats, Trafassi en Benny Neijman ++
Van 20 tot 20.40 uUr zendt de AVRO op
Ned.2 "Bij wijze van afscheid hier Frankrijk, hier Jan Brusse" uit. In dit progranvna fragmenten van programma's die Jan
de afgelopen 25 jaar voor de televisie
maakte ++ Op veler verzoek bij Veronica
op Ned.lom 21.15 uur "The Story of Abba"
gevolgd door "De Noodrem". In dit themaprogramma aandacht voor de fysieke en
geestelijke agressie in de sport met o.a.
een discussie o.l.v. Ruud Hendriks +++
28 JUNI: KRO's Aad v/d Heuvel en TROS
producer Peter de Moqij zijn vandaag
jarig. Van harte ++ Om 14 uur begint om
Hl de jaarlijkse uitzending van Radio
Tour de France. Presentatie is in handen
van Andrê van Duin, Klaas Samp10nius en
Koos Postema. Verslaggevers in de Tour
zijn Harry Jansen, Evert ten Napel en
Gerry Knetemann. Voor de televisie zijn
Mart Smeets en Jean Ne1issen naar Frank23

_GlOrie,.

cumentaire over zeezenders en tenslotte
rijk afgereisd ++ "Raad een lied of niet"
Radio City met een late dateshow.
van Willy Walden, Aase Rasmuisen en proDe
banden zijn weer als volgt te bestel ducent Louis Dusêe zal, i.v.m. de Tour,
len:
tussen 20 en 21 uur bij de TROS op Hl
op band: 6 uur f 25,-- 12 uur 140,-- en
worden uitgezonden +++
18 uur f 50~-- Op cassette 6 uur 1 35,-29 JUNI: Donald de Marcas is 52 jaar ge12 uur 160,-- en 18 uur f 85,--~ Te beworden. Van harte ++ Hilversum 1 staat
stellen
door overmaking op giro 2929268
vanaf 10 uur in het teken van de sport.
t.n.v.
JA
Knot Groningen of door betal ing
De 'NOS geeft verslagen van de TT in Assen
met
International
Moneyorder.
en de Tour de France ++ Bij de NCRV op H3
geen Zaterdagsport de komende weken, maar
Popexpress door Peter Blom ++ LosVast
met Jan Rietman komt vanuit een feesttent
FINANCIELE PUINHOOP IN NEPAL.
in Nijnsel ++ Peter Powell is terug van
De afgelopen jaren hebben we met een
vakantie en weer te horen in zijn zaterbepaalde regelmaat je geinformeerd over
dagmorgen-programma van 8 tot ln uur op
de radio- en tv-situatie in Nepal. Nu kunRadio One ++ Om 16 uur op Sky Channel in
nen we melden dat, mede door het terug"Sky Trax" een spec i a 1 door Pat Sharp met
trekken van de jaarl ijkse staatsbijdrage,
als gasten de dames van Sister Sledge +++
de
radio-omroep van het land in een der30 JUNI: Op de verjaardagskalender zien
mate
financiële terecht is gekomen dat
we dat André Hazes en Adelheid Roosen jawaarschijnlijk
nog dit jaar de knoppen
rig zijn., Van harte ++ Bij de VPRO op
definitief
zullen
'worden omgedraaid.
Ned.l de laatste "Hier is Adriaan van Di S'I
Zoals
bekend
werd
eerder besloten niet
van dit seizoen. Tijdens de opnamen, afover
te
gaan
tot
invoering
van (kleuren)
gelopen donderdag 1 iep het nogal ~it de
televisie
in
de
Aziatische
bergstaat.
hand, omdat Van Dis ruzie kreeg met zijn
PHILIPSFABRIEK
IN
SAMENWERKING
MET CHINA.
laatste gast de freelance journal ist
Philipszal
in
samenwerking
met
de
Willem Oltmans++++Volgende keer meer+++++
radioen
tv-industrie
China,
gehuisvest
+++++Ton van Draanen+++++++++++++++++++++
in Peki~g, een gigantisch complex gaan
bouwen in China, waar specifiek audioapparatuur zal worden geproduceerd.
De verwachting is dat per' jaar 1 miljoen
We kunnen hierbij meedelen dat deel 17
audioapparaten
de fabriek kunnen verlaten.
van de historie van de zeezenders klaar
Er
zullen
+
1000
mensen komen te werken,
is. Te bestellen onder code ZZ 17. Ook
die
zullen-worden
opgeleid door Chinees
is deel 9, voor diegenen; die hem nog
sprekende
Phil
ipsmedewerkers.
De apparaniet hebben, weer leverbaar onder code
tuur
zal
normaal
onder
het
Phil
ipsmerk op
ZZ9. Per deel op band f 25,-- op cassetde Chinese markt worden gebracht.
te f 35,-STICKER WERELDOMROEP.
De normale aanbiedingen zien er deze
Radio Nederland Wereldomroep verspreidt
maal als volgt uit:
ook
dit jaar weer stickers waarop de uit1-645 Splinternieuwe opnamen uit het
zendtijden staan, vermeld. Ze kunnen bijMiddenOosten. Op deze band 3 uur BFBS
voorbeeld op het radiotoestel worden geCyprus op FM kwaliteit met ondermeer
plakt . De sti,ckers zijn verkrijgbaar bij:
John Scragg en Andy Peebles. Verder 3
Wereldomroep,
Postbus 222, 1200 JC Hiluur Voice of Peace op FM kwaliteit waarversum.
De
belangrijkste
vakantieprogrambij een duidel ijk verschil is te bemerkmals
van
de
Wereldomroep
zijn
te beluisen qua format met een paar jaar geleden.
teren
van
9
tot
10.25
uur,
onder
meer op
De opnamen zijn in mei j.l. gemaakt.
49
meterband.
de
25,31
en
2-639 Is een band vol variatie. AllerSATELLIETEN OOK SCHADELIJK VOOR DAGBLAD.
eerst een uitgebreid interview met deeAls door grote Europese ondernemingjay, rebel en komiek Kenny Everett,
en
gebruik
wordt gemaakt van reklamezendKSAN San Francisco met ' Johnny Walker uit
tijd
op
satell
ieten zal dat gaan drukken
1976, Radio Caroline met Carl Conway en
op
de
inkomsten
van de dagbladpers. Dit
Simon Dee uit de eerste maand van uitbl
ijkt
uit
een
onderzoek
onder de 25
zending in 1964, Carol ine South met Tom
grootste
ondernemingen
in
Europa. DrieLodge, City met Phil Jay en Paul Kaye
kwart
van
de
ondernemingen
blijkt belangmet een fantastisch programma op R. Hal~
stelling
te
hebben
voor
satell
ietreklame
lam.
en
slechts
weinigen
zeiden
hiervoor
hun '
3-636 Caroline Mike Luvzit, A. Archer en
reklamebudget
te
willen
uitbreiden.
een zeer uniek programma van Don Allen
op Caroline South!! TROS JAM ON RADIO
met Robbie Dale, Radio West met een do-

LAAI SI ENIEUWS!
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