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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

O 'IS je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week je abonne-

-. ment te verlengen. _ 

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

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

Beste lezers. 
Zo, daar zijn we weer. Na een verdiende 
(verregende) vakantie, is dit Freewave 
nummer 117. Enkele malen heb je deze ko
lom met geleuter van mij moeten missen, 
maar dat kwam hoofdzakelijk door het ve l e 
nieuws wat er steeds wee .~ was. 

Ook nu staat Freewave boordevol nieuws 
en interessante verhalen. Zes pagina's 
hebben we gereserveerd voor "Zeezenders 
Nu". Maar wat wil je ook. We waren met 
dat nieuws op 5 juli gestopt en intussen 
is er een hoop gebeurd op de noordzee. 
Vooral vanaf 8 augustus is interessant, 
want toen kregen de zendschepen bezoek 
van de Engelse autoriteiten. 

Enkele dagen daarna werden in het 
Engelse parlement en Nederlandse Tweede 
kamer vragen gesteld aan de verantwoor 
del ijke ministers, wanneer eindelijk eens 
daadwerkelijk iets tegen Laser, Caroline 
en Monique wordt ondernomen. 

Laten we hopen dat dat niet zal gebe u
ren. Bovendien liggen de Communicator en 
Ross Revenge in internationale wateren, 
dus kan er niets worden ondernomen. 
Nu we het toch over de Communicator heb
ben. Op 22 augustus is het schip een 
stuk verder in de richting van Nederland 
komen te liggen uit vei ligheid. 
Dit vertelde Caroline deejay John Lewis 
op de morgen van 23 augustus in zijn 
show. Hij schrok zich rot, omdat hij he t 
Laserschip niet meer zag liggen. Eerst 
dacht hij dat de Ross van zijn ankers 
was geslagen, maar dat bleek niet het 
geval te zijn. 

Na "Zeezenders Nu'" bijna twee pagina' s 
TV-News en het eerste deel van "BBC En
terprises Ltd., een bedrijf op zich" 
geschreven door Hans Knot die ook ver
antwoordelijk is voor · de onovertroffen 
se ri e "leezende rs ToenII. In dit numme r 
beginnen we met het verhaal van Radio 27 0. 

Na "Amateur Radio" van broer Jelle, 
nieuws vanaf de tekstverwerker verzameld 
door o.a. Paul S. Hansen. 

Daarna het laatste deel van "Olympi
sche TV-ontwikkeling" van Jean Claude 
Tackaert en het Radio& TV Logboek. 

Weer een Freewave vol dus, waarbij 
ik je veel leesplezier wens. 

Ton 'van Draanen. 
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BELGIE TEKORT AAN JOURNALISTEN. 
De Radionieuwsdienst van de BRT is 

permanent op zoek naar correspondenten 
in het buitenland. Maar er zijn ook te 
weinig Vlamingen die journalist zijn, 
die behoorlijk Nederlands spreken, die 
het snelle radiowerk aankunnen en die 
niet alleen voor de omroep willen, maar 
.ook mogen we rken. Da t . an twoordde de 
Vlaamse minis'ter Pomaop schriftel ijke 
vragen van het lid van de Vlaamse Raad 
Capoen.Deze is het opgevallen dat de 
BRT voor correspondentie uit het bui
tenland vrijwel altijd een beroep doet 
op wat hij noemt 'Noord Ne~erlanders'. 
Maar het valt eveneens op, aldus Ca-poen, 
dat de Nederlandse radio weinig of geen 
beroep doet op Vlaamse radiocorrespon
dente~. Capoen heeft daarom minister 
Poma verzocht of de BRT ooit aan Hilver
sum heeft aangeboden een beroep te doen 
op de diensten van de gemeenschappelijke 
Vlaamse radiocorrespondenten. Indien de 
BRT de Hilversu~se omroepen er niet toe 
kan bewegen een aantal Vlaamse corres
pondenten te benutten, kan de BRT dan 
werkel ijk geen geschikte Vlaamse corres
pondenten vinden, aldus nog een vraag 
van Capoen. Het antwoord daarop was sim
pel: het is ee~ probleem Vlaamse corres
pondenten in het buitenland te vinden, 
zo zegt de minister. Volgens Poma heeft 
de BRT in het verleden al herhaaldelijk 
geprobeerd in afspraak met de Vlaamse 
uitgevers een buitenlands correspondenten 
net op te zetten. Maar men is daar nooit 
in geslaagd, aldus de minister. 

N~ een verregende maar toch v~rdiend~ 
vakantie is het redaktieteam weer achter 
het buro gekropen om ondermeer het over
zicht te brengen van alle gebeurtenissen 
op zee. We starten op 6 JULI toen voor 
het eerst een special was te horen op 
Laser onder de t i te I 'Off the record I , 

een Westwood One produktie. In de eerste 
show, tussen 23 en 24 uur Howard Jones 
en Eurythmics. Daarna tussen 00 en 02 
uur Dr. Demento, de man met de gekke pla
ten, waar we eerder over schreven. Deze 
was er slechts eenmalig. Tenslotte wat 
betreft deze dag kan gemeld worden dat 
de nieuwe satellietschijven op Monique 
nu reeds op zaterdag bekend worden ge
maakt. In het gedrukte exemplaar van 
de Veronica top 40 staat er slechts een 
afgedrukt.7 JULI Wordt bekend dat in 
ko rte tijd 2 keer een tender voor Laser 
is ge pakt, waarbij de laatste tender 
veel communicatieapparatuur vervoerde, 

waa~onder een nieuw telexapparaat. Rob 
Eden is ontslagen bij het ILR station 
BRBM in Birmingham .en wel vanwege zijn 
vele contacten met de beide zeezenders. 
Hij is nu in dienst getreden van Rlchard 
Brenson, ondermeer eigenaar van Virgin 
Records en Airl ines: Bij Caroline is een 
boot la~gszi1 geweest om Viona Jeffries 
op te halen en het artiestenprogramma op 
Monique werd gepresenteerd door de Ker- . 
misklanten. 8 JULI Eerst even de program
meringvan ' Caroline6-9John Lewis, 9-12 . 
Peter Philips 12-15 Nick Richards, 15-18 
Neil Francis, 18-22 Susan Charles, 22-02 
David Andrews en 2-6 Dell Rogers ~ Op Mo
nique vandaag voor het eerst een commer
cial voorde Kijkshop (V&D dochter). 
10 JULI Arabian Sands heeft de contracten. 

. met Laser verbroken daar Laser weigerde 
het adres in London van Arabian op te 
nemen. Dus geen snelle response en geen 
waarde voor adverteren. Tr .iest was het 
Om te vernemen dat er een aanslag is 
gepl eegd op de Ra inbow Warrior .. . Di t 
schip was eens voorbestemd om zeezender 
te worden, hoewel dit op het laatste mo
ment niet doorging. In 1979 heeft de 
Rainbow Warrior enige malen de Mi Amigo 
bevoorraad, dit in ru i I voor grat isr· -
klame op Caroline. Liz West maakt op La
zer de resultaten bekend van een poll in 

·MelodyMaker inzake de beste radioperso
na I i t i es: 1. John Pee I J 

2. Janice Long, 3. Steve 
Wright, 4. Ann Nightin-

. gale en 5 het komplete 
Laserteam. Op Laser ook 
een nieuwe commercial 
voor een LP "Artist 
Atlantici'. 11 JULI: Een 
trieste mededeling is dat 
The Voice of Peace met ingang van van~ 
daag met uitzendeh is gestopt. Dit meldde 
een vooraanstaand Deens Dagblad. 

~ 
. . somewhere 

in the Mediterranean. 

Vanwege de voortdurende infl~tie in Isra
el is het on~ogel ijk genoeg adverteerders 
te houden. Afwachten dus hoelang Abe weg
bl ijft. Hem kenMende zal het hoogstens 
4 maanden duren. Laser heeft nu een eigen 
kantoor onder de naam Overseas Media Inc. 
,gevestigd aan de 7 High Street in Ken
sington. Aanwezig daar ondermeer John 
Cole en Robbie Day. De medeeigenaar van 
Laser, de hotelmagnaat Smith, maakte be
kend dat er nog steeds plannen zijn tot 
verkoop van het station. Op Monique tus-
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senll.- en 15 uur een nieuw p rog rarrma ge-
t i te l' d Spa n je 85 me t Ma art en de Jon g. Va n 
15-18 Ad Roberts en van 18-19 Fr i ts Ko
ning' met IFrits tegen Frits"~ Dit vanwe
ge het tijdstip waarop Frits Spits o~ 
Hilversum 3. zit~ Tevens wordt bekend ' 
dat Stan Haag niet terug komt. Berk, den 
Draayer en Ouwens waren er op tegen dat 
Stan bepaalde programma's in kennelijke 
staat zou hebben gepresenteerd. 12 JULI: 
Tenderdagen dus aflossing bij Monique. 
Ad Roberts ging en Ron West kwam terug ' 
na een week aan land ge~eten te hebben. 
Nieuwe commercial van andermaal een V&D 
dochter is Perry Sport. Riek Harris is 
nu definitief weg bij Laser en presen
teert tussen 15 en 18 uur dagelijks zijn 
show op Radio Nova in Dubl in . . Ze zijn er 
trouwens niet zo blij met Riek. Dit van
wege zijn eigenwijs gedrag en zijn zeer 
slechte kennis van de popmuziek. Hij 

-&lVA 5.__ BS' ---
RA"ID --* 1J4& MVI heeft de uren van John Clarke overgeno-
men bij NOVA. Ons werd bekend dat er een 
goede kans bestaat dat John Kenning en 
Jay Jackson een licentie krijgen voor 
een communitystation onder de naam Sove
reign. Verder maakte Moni~ue de namen 
bekend van het Spanje promotieteam: Ali, 
Anneke, Tanja en Greta zijn de uitver
korenen. Nog twee nagekomen nieuwe com
mercials op het Nederlandstalige station 
zijn Parker pennen en Rons Audioprodukt
en uit Naaldwijk. Berk maakte in zIJn 
programma bekend dat de shows nu ' ook te 
koop zijn (zie vorige aflevering Free
wave) en De 11 Roge rs maak te bekend in 
Jamming 963 dat voor de beste homemade 
jingle voor het prograrrma 50 Engelse 
Ponden ter beschikking zullen worden ge
steld. Dus gauw je studiootje in. 13 JULI 
Het Veronicaomroepblad brengt een leuke 
kleurenreportage over Laser. Jammer dat 
gemeld wordt dat Charlie Wolfe één der 
nieuwe deejays is, terwijl hij vanaf het 
eerste moment bij het offic,iële team 
zat en zijn eerste show in jun i vorig 
jaar presenteerde. 'S: Avonds e~n nieuwe 
presentatrice op Laser tussen 10 en 02 
Jo Junelis haar naam.Off the Road was 
vandaag bestemd voor the .Kinks·. Op Mo
nique was .de top 50 deze keer in presen
tatie van Frits Koning en Viona Jeffries 
was heel even aan boord met de tender en ' 
1 i et mete'en even haa r stem horen om ,sne 1 
weer naar Engelahdterug te keren. Ver
der van boord ' voor Carol ine Neil Francis 4 . . 

en Dell Rogers, terug is James Day. Op 
15 JULI Stond vermeld dat Laser finan
ciele problemen heeft en ~at de deejays 
3 tot 6 weken moeten wachten op hun sala
ris. Verslaggever Stuart Payne uit Enge
land belde diverse malen met het Laser 
kantoor in New Vork. Hij hoorde dat het 
team nogal plotsel ing de burelen had 
verlaten. Van een van de medewerksters 
hoorde hij dat ze 2 maanden salaris had 
meegekregen en ze na augustus bereid was 
om te praten.15 JULt.OpRTL is nu een 
nieuwe commercial te horen voor Virgin 
Airlines, dus een andere markt voor Ri
chard. Ik had tijdens de vakantie de 
tijd om wat programma IS af te luisteren 
die ik de afgelopen 'maanden had opgeno
men. Ondermeer de special op de VOO over 
de radio in New Vork. Wel hierin onder
meer aandacht voor het top 40 FM station 
WHTZ ofwel Z 100 en zie daar de prOgram
madirekteur komt aan het woord: Scott 
Shannon. Juist .dezelfde van de Rocking 
American top 30 op Laser. 16 JULI Een 
blunder op Monique. Na het drie om drie 
programma van ElI ie van Amstel werd het 
nieuws gelezen door Ron West. Op de een 
of andere manier iser genknoeid want 
het nieuws kwam vanaf band en bleek een 
dag oud te zijri. Een uur later las frits 
Koning het nieuws, echter zonder verdere 
excuses. Vandaag de fel icitaties aan de 
65 jarige Stan Haag. Op Monique nieuwe 
commercials voor de LP van Benny Neyman 
en CNR Videobanden. De tender is langs
zij geweest en bracht Arie Smit aan boord 
en bracht Ad Roberts na een zeer kort 
verlof terug. Weg zijn nu Ron West en 
Ellie van Amstel. In het Algemeen Dag
blad een groot artikel over Monique met 
daarin een interview met Tony Berk. Veel 
nieuws stond er niet in- tenminste voor 
ons. In zijn programma kondigde Berk aan 
dat hij voor 4 weken prograrrmals in het 
voor uit had opgenomen en nu aan een wel
verdiende vakantie zou beginnen. 17 JULI 
Op de VOO wordt aandacht besteèd aan de 
65ste verjaárdag van Stan Haag. Norman 
Petty werd gedraaid, ofwel de tune van 
de Juxebox. Op Monique ging de zomerpro
grammering in: 10-11 Eddy Ouwens; 11-12 
Joost den Draayer, 12-13 Tony Berk en 13-
14 Eddy Ouwens. Op Caroline wordt nu bij 
de commercial van Arabian Sands gemeld 
dat deCarolinejocks ook aanwezig zijn 
tijdens het vakantieverbl ijf in Marocco. 
18 JULI: Op Monique wordt gemeld dat je 
een sticker op je auto kan plakken. Wordt 
je gezien in Spanje en uitgekozen dan 
win je een reis naar Playa de Aro. 19 
JULI: De Telegraaf besteed in een artike1 
aandacht aan de terugloop van de popula
riteit van Hilversumse zend~r~. Reden, 



zo meldt de Telegraaf, is ondermeer het 
grote succes van de beide zeezenders La
ser en Monique. Drie nieuwe commercials 
vandaag op laatstgenoemde: voor de film 
Supergirl, Kien Kleding en de nieuwe LP 
van Billy Ocean. 20 JULI De terugkeer van 
Andy Johnson op Caroline, die op 4 decem
ber voor het laatst was te horen. Hij pre
senteert deuren tussen 15 en 18 ~n Susan 
Charles is van boord gegaan. 21 JULI Het 
artiestenprogramma is vandaag in handen 
van Frank, je weet wel die van Mirella. 
Arie Smit presenteert het gouwe ouwe zon
dagmiddagmatinee tussen 15 en 18 uur. 
Bij de VOO aandacht voor ,nieuwslijn Euro
pa van de Wereldomroep. Een interview met 
producer Leo de Later: juist vroeger ak
tief bij zowel Carol ine als Veronica als 
nieuwslezer. Op Laser een nieuwe commer
cial voor de Musie Master Guide~ Oh ja, 
de Aal misten we vandaag op Moniquè, ver
der een nieuwe spot voor de LP Amsterdam 
'heeft het en de mededeling van Ad Roberts 
dat de Ross aan het krabben is geweest en 
nu enkele honderden meters verplaatst is. 
Met andere woorden: het anker lag niet 
zo stevig meer op de bodem verankerd. 
22 JULI De programmering voor Radio Caro-
1 ine ziet er momenteel als volgt uit: 
6-9 John Lewis, 9-12 Peter Phil1ips, 12-
15 Nick Richards, 15-18 anderma~l John 
Lewis~ 18-22 Andy. Johnson, 22-2 David 

Andrews en 2-6 James Day. David Andrews 
presenteert tevens Jamming' 963. Bij Mo
nique geen Eddy Ouwens tussen 13 en 14 
uur, maar een tweede uur Tony Berk. Bij 
de AVRO in terugtune van Kas van lersel 
de Mi Amigotune van Bronx. 23 JULI In een 
interview met George Baker wordt uitge
breid aandacht besteed aan zijn succes
volle comeback: George meldt ondermeer 
dat het vooral te danken is aan Monique, 
die zijn plaat we120x! I!!! per dag in 
de programmals draait. 24 JULI Bij de 
AVRO op 1 uitgebreide aandacht aan de 
historie van het Eurovisiesongfestival- ' 
aan het woord ondermeer voormalig RNr 
direkteur John de Mol. Charl ie Wolfe is 
terug o~ Laser (wel voor de laatste keer 
zo is ons gemeld). De programmering is 
nu: 6-9 Jo Junell, 9-1 Eireen Kelley, 
1-5 Tony Rivers, 5'-9 L,iz West en 9-1 
Charl ie Wolfe. Aanland dus nu Chris 
Carson en Greg Novak. La Fature is een 
commercial voor geluids en lichtinstal
laties op Laser en het reklamevakblad 
A~formatie brengt een bericht omtrent de 
luistercijfers van Monique: Radio Mo
nique zendt sinds kort commercials uit 
van enkele V&D dochters, zoals Kijkshop 
en Perry Sport. Eerder sloot Monique al 
een kontract af met Atari. Naast V&O 
zal ook VNU met het jeugdblad Eppo gaan 
adverteren. Daarnaast is er sprake van 

Nick Newman van Radio Nederland Wereldomroep in gesprek. met . Charlie Wolfe 
voor de uitzending van 1 augustus 1985 (foto: Theo Dencker). 5 



commercials voor Rijam schoolagenda's. 
Uiteen luisterrapport van rnter/View 
bI ijkt dat een kwart van de Nederlandse 
bevolking van 15 jaar en ouder wel eens 
van Radi.o Monique heeft gehoord. Vetder 
b'liJkt d~t 11 % wel eens naar het sta~ 
tioh luistert~ De meeste luisteraars 
behoren tot de jongeren: 16% in de groep 
15~25 15% 25-30 jaar. In het westen 
wordt het beste geluisterd: 13% in de 
grote steden en 16% in d~ rest. Er luis
teren gemiddeld 1, 265.000 mensen per 
week naar het station. 25 JULI Jamming 
963 nu in handen van Nick Richards en 
Bokkenbroek meldt vanuit Spanje dat Mo
nique qua advertentieinkomsten net uit-

®
omt wat betreft de kosten. 
verd.er weet hij te vertellen 

, dat Nico Stevens wel terug 
gaat naar boord. Vanaf deze 

plaats trouwens veel sterkte 
voor Haike Dubois, die in België 

hetstellende is van een ernstige ziekte. 
26 JULI: Sinds woensdag wordt de band van 
Tony Berk van afgelopen maandag herhaald. 
Vandaag gaat hij voor de derde keer de ' 
lucht in. Op Laser nu iedere vrijdagavond 
tussen 21 en 22 uur "Salute to Motown", 
met aandacht voor telkens een artiest of 
informatie. In de High Street 186 in 
Margate is het Lasercafé geopend. 28 JULI: 
Er zijn weer nieuwe comercials op Laser. 
Voor Sanyo audiomaterialen, te bestellen 
via een adres in het internationale bus
sinesscentrum in Londen. Virgin Airl ines 
is terug met dezelfde spot als op RTL. 
Verder "18 Soul Giants" als nieuwe LP
commercial, die ook gebruik maakt van het 
adr~s van het internationale bus~iness
~entrum in Londen. 
Bij Monique werd e~ vandaag getenderd en 
zo hebben Arie ~wets en Frits Koning 'de 
Ross Revenge verlaten om ruimte te maken 
voor Walter Simons en alweer een nieuw
kome r, genaamd Wi m de Va Ik. 29 JULI: Een 
tender bij Caroline om Nick Richards van 
bQord te halen. 30 JULI Schalt een nieu
we reklame door de ether op Monique en 
w~l een promotie~pot voor Katwijk al~ 
badplaats, en ,was Wim de Valk voor het 
eerst aktief en wel als nieuws,lezer. 
Vandaag werd bekend dat de zaak in Hoger 
Beroep van Ferry Eden, Wim de Groot en 
Wim Robijn, je weet wel de loop op de 
aardappelbult van de MV Magdalena en de 
daarop volgende .arrestaties; verworpen 
is en derhalve 'di~nen de heren alsnog 
hun boete aan de Nederlandse staat te be-
,talen. ' 0 ja, oud zeelenderjock Wi 1 Luikin
ga vierde vandaag zijn verjaardag. · Op 
Moniqu~ hoorden we, tot vervelens toe, 
3 uur achtereen (16.,.19) Ad Roberts. Uit 
de post blijkt steeds vaker dat bij de 
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fanatieke aanhang van de zeezenders Ad 
Róberts de minst gel iefde is. Reklame 
was er voor de Sa i 1 man i festat i e en er 
is ook een nieuwe LP reklame voor Roman
tic Popsongs. 31 JULI: Een spoedbezoek 
in Groningen van Jan Groeneweg, eigenaar 
van het Veronicaschip. Het gehele do
cumentatiemateriaal inclusief een kleine 
200 foto's rond de geschiedenis van Ra-

, dio Veronica werd door Jan meegenomen om 
tentoon te stellen op het schip tijdens 
de Sailfestiviteiten. Uit Hilversum ver
nemen we dat er tijdens de programma's 
van Joost de Draayer op Monique meer 
luisteraars zijn voor Monique dan voor 
Hilversum 3. 1 AUGUSTUS: De banden van 
Tony Berk worden nu al voor de derde 
achtereenvolgende dag herhaald op Monique 
en bij Radio Oost, een der regionale om
roepen heeft men een nieuwe presentator 
aangenomen te weten Bert Wijfjes. Bij de 
zeezenderfans beter bekend van de naam 
Bert Bennett (Radio Caroline, Radio Atlan
tis en Radio Mi Amigo). Op de Wereldom
roep in het media networkprogramma een 
special over Laser. Men had Nick Newman 
er op af gestuurd en deze stelde de dames 
op de Communicator een aantal standaard
vragen die als antwoord niets nieuws 
brachten. Laser komt later in de lucht, 
niet eerder dan 9 uur en !:laat reeds om 
12 uur wordt de 558 verlaten. Charl ie Wol
ge gaat verder met zijn reddingscampagne 
voor de BBC. Hij is door de leiding van 
Laser nog eenmaal gewaarschuwd geen BBC 
jingles meer te draaien maar hij doet het 
toch omdat hij het zo te doen heeft met 
alle mensen die binnenkoit worden ont~ 
slagen. Hij noemt zijn campagne IBeepAid ' 
en heeft Paul HardcastIe (19) bereid ge
vonden een speciale song te schrijven. 
Ze zijn het nog niet eens over het Ijas
je l

• Paul voelt voor een rustig tempo, 
Charlie voor een up tempo en de jongens 
van de Ross voor een reggea versie. 
De reden voor de loff air I tijden is dat 
zendertechnici Stuart Vincent en Bilbo, 
beiden ex Carol ine, werken aan de zenders. 
Ook Viona Jeffries is nu in dienst van 
Laser en speelt de rol van kokkin. Leuk 
om eens te luisteren naar Radio Invicta 
(ILR). Op dit station werken ondermeer 
ex zeezenderjocks Roger Day en Duncan 
Johnson. 2 AUGUSTUS: Via de TROS radio 
uitgebreid aandacht aan de 60steverjaa r -
dag (3.8) van oud V~ronicamedewerker 
Frans Nienhuis. Een van de gasten in het 
programma is 1ïneke en de presentator was 
ook een oud Veronicaman, Gerard de Vries. 
Bij Monique meldt men dat er een tekort 
aan tandenborstels is aan boord, m.a.w.: 
wanneer wordt er getenderd? Laser vandaag 
weer niet eerder dan 8.45 uur in de lucht. 



3 AUGU~TUS: Andermaal een luistertip voor 
de ~ensen die het kunnen ontvangen: Capi
tal Radio in Londen heeft iedere zaterdag 
tussen 12 en 14 uur Kenny Everett op de 
antenne.Nu pas ontdekken we dat Laser ge
bruik maakt van een gewijzigd adres: 
Postbus 1828 Grand Central Station New 
Vork. Om 10 uur in de avond gaat Laser 
andermaal uit de lucht voor 'engineering 
work' en de mededeling dat men de volgen
de ochtend terugkomt om 8 uur. 4 AUGUSTUS: 
Blijkt dat Laser helemaal niet in de 
lucht komt. Reden een storm? zo vraagt 
iedereen zich af. Neen, ~l eerder was de 
reserve zendbuis opgeblazen en de , afge
lopen nacht begaf ook het enige overgeble
ven exemplaar het. Gezien het slechte 
weer is het erg moeilijk snel een nieuwe 
te bezorgen. Geruchten doen de ronde dat 
het Vredesschip niet wegens financiele 
problemen is gestopt maar dat de haven 
autoriteiten van Haifa de boot in beslag 
hebben genomen tijdens het tenderen van 
bulkvoorraden en wel vanwege de slechte 
conditie van de voormalige coaster Cito. 
Ook wordt bekend dat tandarts carnaval
zanger de Aal definitief niet terugkeerd 
op het station omdat het programma totaal 
niet past om Moniqûe. Simon Barret is 
ontslagen door de leiding van de Ollau 
line en werkt nu in discotheken in Fries
land. De Grote zomerhits is de titel van 
een nieuwe commercial op Monique. 4 AU
GUSTUS Hoorden we dat Ben Bode, van de 
Paradijsorganisatie, nu aktief is als 
adviseur rad i ozakeh . voor diverse Franse 
lokale stations. Hij vertelde ons tevens 
dat de SCAN Radio organisatie in eerste 
instantie een trawler had gekocht die 
niet geschikt bleek voor een zeezender-
projekt. Het betreffende schip zou nu in 
de haven van Marseille liggen. Wel zou 
een tweede schuit, ditmaal een voormali
ge vr~chtboot, zijn aangeköcht en uitge
varen ~ijn naar Amerika voor verbouw tot 
........•.•• Rush 1 i ng, bet rokken bij het 
projekt, heeft zijn kroeg inmiddels ver
kocht en zijn telefoonbeantwoorder geeft 
aan dat hij niet bereikbaar is en bood- ' 
schappen kunnen worden doorgegeven aan 
zijn operation manager in New Vork. Dus 
toch weer een nieuwe zeezender of een 
grote luchtbel? De radioschaal afzoekend 
naar IRL stations bracht ons vandaag bij 
Radio Broadland. Dit station heeft ook 
te veel naar Laser gekeken want op zon
dag presenteert men 'Sixties Sunday'. 
(1152 kHz). Op Monique meldden de deejays 
dat zowel het Carol ineschip als die van ' 
Laser gewaarschuwd waren door de kust
wacht in verband met een zware storm die 
op komst was. Walter Simons liet in de 
Zondagmiddagmatinee trouwens verschi llen-

de ingesproken groeten horen van neder
landse vakantiegangers in Spanje. 5 AU
GUSTUS:Laser 's ochtends nog niet in de 
lucht. Om 19 uur bI ijkt JunelI het sta
tion te openen voor die dag en om 21 uur 
neemt Liz West het van haar over om ver
volgens om 23 uur Charlie Wolfe aan het 
woord te laten. Volgens hem zijn ze uit 
de ether geweest om naar Londen te varen , 
om daar de festiviteiten rond de 85ste 
verjaardag van Queen Mother mee te maken. 
Als het station vervolgens om 01.00 uur 
de lucht gaat zegt Charlie: See you back 
at 7 a.m. or others somewhere in 198]. 
Na enige minuten komt de zende~' terug in : 

ÎLiiiiBl 
die opmerkt: 'Next time I 'm permitted 
forholiday I'm going for good. This ' is 
not the life men used to live today'. 
Scot't Shannon, presen ta tor van de Amer i - ' 
kaanse hitlijst op Làser en direkteur 
van Z100 in New Vork haalde een stunt 
uit bij laat~tgenoemde st~tion: Hij 
huurde Thomas Frangione in om de klusjes 
man van Z, 100 te worden. Thomas bestuurt 
nu ondermeer de Super Sticker Patrol 
Bussvan het station. Thomas kreeg land
el ijke bekendheid in Amerika toen hij 
werd ontslagen door hotel Holiday ' lnn 
in New Vork. Hij had ter ere van de 
gijzelaars inBeiroet~ een vlag gestreken 
en na opdracht tot het opnieuw hijsen 
van de v.ag werd hij ontslagen. Johnny 
Moss vertelde aan een ~an onze spionnen 
dat de spanning aan boord van Radio 
Caroline om te snijden is~ Langriiet 
iedereen is het eens met het vele draai
en van de reggeamuziek. Vorige keer meld-
den we dat A1en West in Belgi~ ~erk had 
gevonden. Hij heeft het betreffende sta
tion al weer verlaten om terug te keten 
naar Engeland, daar zijn salaris niet 
op tijd werd uitbetaald. Ferky Mc.Neil 
keerde terug aan boord van Caro1ine en 
presenteert samen met David Andrews het 
Jamming 963 programma en tevens alleen 
de uren tussen 22 en 02 op Carol ine. 
6 AUGUSTUS bracht tussen 14 en 16 uur 
een bandprogramma van Ron West op Moni
que en een uitzending vanaf de communi
cator en een di nky gepresenteerd door 
Ad Roberts. De platen werden uiteraard 
gèstart vanaf de Ross Revenge. Een le~k 
idee, hoewel het leek aardig fake. Char-
1 ie Wolfe freakte ook vanavond weer uit 
door te melden dat alle kans op een goede 
baan verkeken was: 'I blew all my chan
ges for BBC, Capital Radio and Luxy'. 
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Vandaag werd ook bekend dat Ryan, de 
I op 1 ie h ter I u i t Ame r i ka zij n p roce s a n
dermaal uitgesteld heeft gekregen. Dit 
keer echter voor de laatste maal. De 
nieuwe datum is ·2 december a.s. Robbie 
Day van de Laser road show meldt aan 
iedereen die het wil horen dat het schip 
van Tennessee Sound zo goed als klaar 
is in Canada .en zo goed als zeker bin
nenkort voor de Engelse kust voor anker 
zal gaan. Ook vertelt hij dat er nieuwe 
jingles zijn geproduceerd voor Laser, die 
binnenkort hun intrede zullen doen. 
7 AUGUSTUS: Een nieuwe ,reklame op Caroli
ne en wel voor People Express, een reis
organisatie met trips naar New Vork. 
Tevens 'vraagt men regelmatig de l-uister
aars geld over te maken voor steun . aan 
Greenpeace. Op Monique horen we ook di
verse spots voor een' nieuwe grote adver
teerder: Technichs. Het kantoor van Ca
roline is ook van nummer veranderd: Nu 
Madison Avenue 515 New Vork. De gerucht
en blijven de ronde doen: Nu zou ook 
'Gerard van Dam weer aktief zijn met een 
nieuw projekt. 8 AUGUSTUS: Een tender 
van Lase~ Is op de terugweg naar Engeland 
aangehouden door de douane en politie. 
Geen bewijsmateriaal werd aangetroffen. 
Een po I i ti eboot (OT I) 1 i gt bij de zee
zenders en neemt dag na dag foto's van 
alle schepen die langszij de beide zend
schepen gaan, inclusief de mensen die 
aan en vanaf boord gaan. Speldeprikken 
.of serieuze maatregelen? 9 AUGUSTUS An
dermaal nieuwkomers: Caroline brengt 
John Ford in stelling (12-15 uur) en 
bij Monique gaat Ad Roberts van boord 
om plaats te maken voor Jan Veldkamp en 
Gertvan der Zee. Jan presenteert tussen 
9. en 10 zijn eerste show en Gert is op 
10 AUGUSTUS voor het eerst te beluisteren 
met een programma en tevens het nieuws. 
In het Algemeen Dagblad valt andermaal 
de naam Monique en ook dit keer weer in 
een interview met George Baker. Dank dank 
dank. Dr. Demento is terug van weggeweest 
op Laser, nu iedere zaterdag tussen 24 
en 02 uur. Echt eens luisteren!!! 11 AU
GUSTUS: De Nederlandse Artiestenshow 
wordt vandaag gepresenteerd door Sandy 
en een der satell ietschijven is Radio 
Af r i ca door La tin Qua rter. Reeds vO.r i g 
jaar werd de pl~at exclusief door Carol
ine gedraaid maar niet uitgebracht. In 
het b'egin van dit jaar werd de plaat 
plots wel uitgebracht en door Laser ge" 
plugged en nu is hij dan Satel1ietsch1Jf 
op Monique. Op Laser nieuwe commercials 
voor UK Footbal1 Magazine kijk niet 
vreemd' op als binnenkort op Caroline een 
corrmercial is te horen voor Mitshubisi 
auto' .s. De leiding van Caroline zou een 
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afspraak gemaakt hebben met de Japanse 
autogigant dat gratis reklame zou worden 
gemaakt als de firma een nieuwe genera
tor, waar men ook in handelt, zou leveren. 
12 AUGUSTUS: Reeds enige dagen wordt via 
de 3 zeezenders gewag gemaakt van een 
90 feet lange boot die konstant,inclusief 
felle belichting tijdens de donkere uren, 
de zendschepen in de gaten houdt. 

. Informatie, door ons ingewonnen, geeft 
aan dat het hier gaat om de 190 ton zwa
re Dioptrie Surveyor, die ingehuurd is 
door het Department of Trade and Indus
try. Dit ministerie is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Marine Offences 
Act en de naleving er op. Het bI ijkt dat 
bij dit ministeriri de laatste maanden 
vele klachten zijn binnen gekomen om
trent verl ies aan luisteraars bij de IBA 
stations ende BBC. Gevolg is nu een 
zeer dure aktie waarbij de Dioptric is 
ingeschakeld. Bij navraag bij de DTI 
blijkt dat Laser, Caroline en Monique 

. hevige storingen zouden veroorzaken op 
de diverse noodfrequenties voor scheep
vaart, luchtmacht en allerlei hulpver
leningsinstanties in Engeland. Wanneer 
je dan vraagt om welke frequenties het 
gaat bl ijkt met bij de DTI opeens geen 
frequenties te kunnen noemen en bij lang 
doorzeuren wordt je dan verteld dat het 
zou gaan om de mogelijkheid tot storing
m.a.w. het zelfde liedje als in de be
ginperiode van de zeezenders (64-67). 
Gevolg is wel dat de bevoorrading van
uit Belgi~, Nederland en Engeland op 
een zeer laag pitje is gezet. Reeds 5 
schepen zijn de afgelopen week aange
houden en bekeurd wegens overtreding van 
de we t. He t gaa t h ie rb ij n iet a 11 een om 
bevoorradingsschepen maar ook om boten 
met fans van.de stations. Iedereen die 
maar één voet aan boord van de beide 
schepen zet wordt onmiddellijk op de foto 
gezet en geregistreerd. Een reden van 
de blokkade kan ook zijn dat Radio Essex 
van frequentie ,moet veranderen en door 
de IBA de 558 kHz heeft toegewezen ge~ 
kregen. Daar Laser van deze frequentie 
gebruik maakt zou deze laatste moeten 
verdwijnen alvorens Essex de 558 kan over
~e~en. Grote hilariteit uiteraard op de 
drie zeezenders, waarbij de . deejays re
gelmatig inspelen op de aanwezigheid van 
de Dioptrie. Vo6ral tharlie Wolfe is 
zeer ontstemt en lokt in zijn programma 

. telkens de ' bemanning van het onderzoeks
schip met bepaalde opmerkingen en het 
draaien van dubbelziMnige platen. Op 
zich is de situatie behoorlijk precair. 
De engelse radio en televisiestations 
proberen, door regelmatige verslaggeving, 
de luisteraars en kijkers te beinvloeden 



als zouden de stations de diverse fre- TELEVIZIER WEER LATER. 
quenties storen. Tony Blackburn, al sinds De verplaat-1968 in dienst van de BBC, is, zoals be- sing van 
kend een enorme aanhanger van de zeezend- AVRO's 
ers. Hij hield zijn mond dan ook nietaktual i
dicht in zijn BBC Local Radio Londön pro- teiten
gramma en eiste onmiddellijke 'stopzet-. rubriek ' 
ting van de blokkade, daar niet de BBC "Televi-
maar Radio Caroline de absolute trendset-
ter gew~est is voorde radio en platen- zier Maga-
industrie in het land en dat Laser deze zine" naar zeven uur 's avonds bl ijkt 

geen sukses te zijn. "De kijkcijfers vie- ' plaats nu inmiddels heeft overgenomen. 
Een woordvoerder van Caroline zei: Het len tegen. Dat werd ook in de loop van 
is een absolute verspi 11 ing van over- A'~'RDJ' . .het s,eizoen n.iet beter,. 
heidsgeld, bijeengebracht door de belas- ~~ al bleef de waardering " 

wel op p.ei 1," aldus eindt ingbetalers. We zijn in internatl-onale 
wateren en brengen op legale wijze en redakteur Pieter Varekamp. 

De naam van het programma wordt "AVRO's commercieel radiostation in de lucht, het-
geen ons niet kan worden verboden. Een Televizier" en zal nog maar een onderwerp 
woordvoerder van Lase~ vertelde ons dat per keer behandelen. rre redakti~ van het 

p rog r amma mee'n t da t de "maga z i nell
- fo rmu 1 e ' 

men reeds een tender vanuit Spanje heeft (een aaneensch~kel ing van diverse aktuele ' 
besteld, die onderweg zou gaan naar de onderwerpen) na 16 jaar achterhaald is. 
Communicator. Men wenstte niet een ge- Ria Bremer en M~rk Blassie worden de vas- , 
zamenl ijke tender met Carol ine te bekos- te presentatoren. De laatste wordt tevens tigen, daar in het verleden betaling door 

adjunct-eindredakteur. f ' 
Carol ine was uitgebleven. Een speciaal LIVE AID KREEG HOGE WAARD.ERING. ' 
door de Daily Star gecharterde boot kwam Het door Bob Geldof op13 , ' 
langszij de Ross Revenge om champagne af juli j.l. georganiseerde "Live ' 
te leveren maar \verd helaas niet aange- Aid" werd in Nederland door UVE 
houden. Jammer, daar de krantredaktie een 
proces wenste uit te lokken. Al met a 1 gemiddeld 1.040.000 mensen be-A' ID 

keken. Het programma werd ' 
'een trieste afsluiting van deze lange hoog gewaardeerd: ~emiddeld . , 
aflevering van Zeezenders nu. Medewerken- 7.9. De kijkdichtheid was 
den waren:Ate Harsta, Paul Jan de Haan, over de ruim 16 uur die het 
Jack Duyzer, Hans Meyering, Douwe Dijk- programma ~uurde, zeer kon-
stra, Brian Keith, Buster Pearson, Tom stant. Bij het begin, om 12.50 
d~ Munck. Redaktie Hans Knot. _____ , ______ ___ .. uur, was het kijkcijfer 7. Eén 

punt staat voor 130.000 kijkers 

ZEEZENDERDAG 
OP7SEPTEMBER 

A.s zaterdag 7 sept. van 11 iot 13.30 
uur, organiseert de Stichting Media C~m
municatie een VlDEOMIDDAG op, drie grote 
tv-schermen in het Badhotel, Gevers Dey~ 
nootweg (vlakbij het Kürhaus) te Scheve
ningen. Het Badhotel is te bereiken met 
tramlijnen 7 -en 8 en voor d~g~ne die met 
de auto komt kunn~n we mededelen dat er 
ruime parkeergelegenheid aanwezig is! 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. ' 

Free radio cam,paign 
Founded 14 lIuqu.1 1967 Bolland 

--------_ .. 

van 12 jaar en ouder. Volgens 
de ' VA RA, die 1I L i ve A i d I' i n 
Nederland op het scherm bracht " kan wor
den aangenomen dat ook veel kinderen be
neden de 12 jaar het programma hebben ge
volgd. Rond 21.30 uur werd een topkijk~ 
cijfer bereikt. Van 23 uur en IS nachts 
tussen 2.30 en 5 uur trok "Live Aid" nog 
ruim een half miljoen Nederlandse kijkers. 

Op het spec i ale gironummer dat de VARA' 
voor "Live Aid" heeft opengesteld is tot 
nog toe ruim 429 duizend gulden binnen
gekomen. 
"WORDT VERVOLGD"-CLUB OPGERICHT. 

De AVRO heeft een "Wordt Vervolgd"- , 
club opgericht voor strip- en tekenfilm
liefhebbers. Deze club zal vanaf oktober 
minstens één keer in de maand door het 
hele land verspr~id evenementen verzorgen. 
Alle evenementen zijn gratis voor de, leden 
van de club, waaraan door alle makers van ' 
het programma zal worden meegewerkt. 
"Wordt Vervolgd" ko~t vanaf 4 oktober 
weer op het schermen gaat wekelijks aan-
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dacht besteden aan de clubaktiviteiten. 
Bovendien komt "Wordt Vervolgd" in het 
nieuwe seizoen ook op de radio. 
NIEUWE VASTE STEK VOOR NEDERLAND MUZIEK
LAND 'MET CHIEL VAN PRAAG. 

In het komende wintersei
zoen heeft Veronica'sN'eder
land Muziekland een nieuwe 
vaste stek. I ntegens te 1 ~ 
ring tot foutieve geru~hten 
zal Nederland Muzieland ' in 
oktober gewoon doorgaan en wel vierweke-
1 ijks op de zaterdagavond en met de hui
dige preseMtator Chiel vahP~aag. Het 
programma zal dan worden opgenomen in 
't Heem in Hattum. 
FORMULE 1 VAN DE TROS GAAT VERDWIJNEN; 

Met ingang van 1 oktober a.s. is het 
popprogramma "Formule 1 verleden tijd. 

~ ~ Vanaf die : . )tJ1I1UUI, .. ~~~~U~eZ~~art 
~ .. Iedere vaste 

TROS-uitzend
dag het ni'euwe programma "POPFORMULE" 
presenteren. In het nieuwe programma zul
len drie groepen/artiesten live optreden 
en wordt er uitgebreid aandacht besteed 
aan de Polderpopparade. In het blad Tele ... 
vizier zegt producer Jef Nassenstein: 

' ''Het afgelopen seizoen maakte de TROS het ' 
programma "Formule 1" s.amen m~t Duitse 
collega's. Daar komt nu een einde aan. 
In de praktijk was het voor de producer 
en Erik ~e bezwaarl ijk om wekelijks bijna 
twee dagen naé:tr Duitsland te gaan". 
Popfo rmu 1 e wo rdt op maari'dagavond ui tge
zonden ' en zÇll vee 1 cl i ps beva t ten. 
BRITSE HOGERHUIS 'VERLENGT TV-PROEF. 

Het Bri tse " Hogerhu i s heeft ges temd 
voor verlenging van de proef met tv ... op
names tot het eind van dit jaar. Ledeh 
van het benoe~de en traditionalistische 
Hog er h u J $ : be slo ten ,i n j a nu ar i de t v- k i j
kers een ~lik te gunnen in het Brltse 
parlement. Het zes maanden durende expe
riment zou op 26 juli aflopen. 
~OORD OP TV SCHERM REALITEIT. 

Een B ra% i f i aanse ' pö l 'i ti ecornm i ssa ri s, 
Robson da Costa, i s on langs tijdens een 
live televisieuitzendinv met revolver
schoten vermoord door de broer van ' een 
pol iticus. De pol itieman ' had tijdens de 
uitzending de politicus van corrupiie 
beschuldJgd~ Kort daarop konden de te~ 
levisiekijkers zien hoe de broe~ van de 

politicus de studio binnenviel en on
middellijk zijn revolver leegschoot op 
de pol itieagent, die ter plekke overleed. 
NOG GEEN DUBBELPRESENTATIE NOS JOURNAAL. 

De terugkeer van de dubbelpresenta
tie van het NOS Journaal laat voorlopig 
nog even op zich wachten. In eerdere in
stantie was door Ed van Westerloo bekend 
gemaakt dat de vorm van presentatie na 
de vakantieperiode zou terugkeren. Nu 
blijkt dat men een nieuwe vorm van dub
belpresentatie wil introduceren dat nog 
niet geheel is ingestudeerd. Verder 
kampt men nog steeds met technische pro-

. blemen gezien de vele nieuwe apparatuur 
De pTobleme~ ontstaan vooral door de 
vele wisselingen in het techniekteam. 
EUROPESE SERIE ALS TEGENHANGER AMERIKA. 

Z~s Europese televisiestations heb
ben een overeenkomst gesloten om te con
curreren met Amerikaanse topseries als 
Dallas, Hotel en Dynasty. Het akkoord, 
dat is bereikt tussen de Zwitserse tele
visie, het Franse Antenne 2, Channel 
Four uit Engeland, de ORF uit Oostenrijk, 
de Italiaanse staatstelevisie RAl en het . 
Duitse ZDF, moet resulteren in een aantal 
langlopende reeksen. Om dat te bereiken 
investeren de 6 stations 200 miljoen 
gulden in het projekt, een proef die drie 
jaar duurt, in 1986 begint en 100 uur aan 
programma's zal opleveren. In 1989, na 
de proefperiode, wordt gekeken of het 
experiment geslaagd is en of in de toe
komst nog meer nauwer samengewerkt kan 
worden. 
ANDERMAAL TELEVISIE EIGEN TAAL FRIESLAND 

Onderzocht moet worden in hoeverre 
Europese fondsen, zoals het Europese 
Fonds voor regionale ontwikkeling kunnen 
bijdragen in de financiering van Fries
tallige televisie. Dat schrijft het 
College van Gedeputeerde Staten van 
Fr ies1 and aan de Statencomm i ss i e van 
Cultuur. GS meneM, d~t het nu tijd wordt 
voor politieke besluitvorming vOor een 
eigen Friese televisiezender dit als 
een goed middel voor het behoud en de 
versterking van de Friese taal en cultuur. 
WPN VIA KABEL HELMOND~ 

Sinds half augustus worden de pro
granvna I s van . Wor ld Pub 1 ic News u i tge
zonden via het kabelnet van Helmond. Met 
een aantal gemeenten wordt onderhandeld 
en in Den Haag, Gouda en Amsterdam is 
reeds een testb,ee 1 d u i tgezonden en ook 
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in Rotterdam is er belangstell ing voor 
de programma's. Het satellietstation 
zendt dagel ijks van 8 tot 12 uur en van 
14.00 tot 15.30 uur nieuws uit waarbij 
elke 15 minuten een bijdrage uit een 
ander land wordt u i tgestuurd. 
AVRO Gt\AT OP JACHT NAAR GOUD .. 

De AVRO gaat de komende winter een 
goudjacht organiseren. Eens per maand 
krijgen de kijkers op zaterdagavond via 
Ned2, in het programma GOLDRUSH aanwiJzi-
gingen waar de schat . te 1kJeP.lh 
vinden is. Ook andere V" 
radio- en tv .... programma !~ . • 
van de AVRO spelen daar -~~ . . 
bij een rol. Het tv-

programma "Goldrush
i" 

'rA!iJ'" 
bestaat uit een groot ~~Jr 
raadsel dat moe~ worden . ~ , 
opgelost. Per uitzending 
wordt één deelnemer uitverkoren die, ge
volgd door de "Goldrush'i-karavaan naar de 
uitgekozen plek mag reizen, ten einde 
wel of niet vast te stellen of hij/zÎj 
de gelukkige bezitter is geworden van 
f 100.000,- aan goud. Producer is René 
Stokvis en presentator Ad Visser zal alles 
in de AVRO-uitzending op 23 september à.S 
uitleggen aah de kijkers. 
SAMENWERKt NG. TELEAC EN F~DUCO N I ~T GOED! . 

~
.. Teleac Js niet tevreden over het 

. 

.. samenwer~i~gsverband met.Feduco • . 
de federatie voor educatieve om~ 

. roepen. Dit blijkt uit het Jaar
verslag van Teleac. Feduco is 

teleac een aan ta 1 j a ren ge 1 eden opge ri ch t 
waarbij het de bedoel ing was de partners 
aan elkaar te laten wennen zodat het ten
slotte tot een vruchtbare samenwerking 
zou komen. Dat heeft volgens voorzitter 
Veringa van Teleac niet naar wens gefunk
tioneerd. Per 1 jul i aanstaande moet 
er een duidelijke samenwerking zijn 
wil het geheel slagen. Veringa is min-
der pessimistisch omtrent de samenwer
king met de Open Universiteit. Beider 
doelgroep 1 igt dicht bij elkaar en op 
dit moment maakt Teleac al een aantal 
programma's voor de Open Universiteit. 
MEER LUISTER EN KIJKGELD OPGEHAALD. 

De Dienst omroepbijdragen van de 
PTT heeft vorig jaar 7,5 miljoen gulden 
meer aan luister- en kijkgelden opgehaald 
dan was begroot. Dit lukte door bij de 
controle eh opsporingswerkzaamheden het 
accent te verschuiven van zwartkijkers 
en luisteraars naar wanbetalers. Omdat 
de voorlopige totale kosten ook nog eens 
4,5 miljoen lager bleven dan begroot is 
het totale eindresultaat 12 miljoen ho- ' 
ger uitgevallen dan begroot. 
In totaal bracht de Nederlandse bevol
king 714. 590,048 gulden op. 

BBC Enterprises ltd 
een bedrijf op zich. 

De ast Enterprises is een organisatie 
die is ontstaan uit de in 1959 ontstane 
TV Promotions afdeling van de BBC. Toen
dertijd was het een 5 mans afdeling en 
hedentendage ia het een grote verkoop-

,organisatie geworden met een staf van 
220 medewerkers en met een omzet van om 
en bij de f 25 miljoen per jaar . Eerst 
lullen we in het kort beschrijven welke 
de rol van BBC Enterprises is binnen de 
moederorganisatie de BBC. . 
STRUKTUUR BBC 

'Oe BBC - is door een koninkl ijk besluit 
opgericht orgaan die onder staatstoezicht 
staat. Haar opgave is een openbare radio
voorziening voor binnen- en buiteland te 
regelen en en televisie programma te ver
zorgen. De radiöaktiviteit omvat de bin
nenlandse uitzendingen via 4 kanalen, de 
lokale uit~endingen via ruim 25 lokale 
zenders en een internationale dienst die 
in 37 talen uitzendt over de gehele wer
eld. 
FINANCIERING BBC 

De hoofdfinancieringsbron van de bin
nenlandse' diensten (tv en radio) zIJn de 
omroepbijdragen·ong~veer 46 pond voor 

BBC Broadcastinghouse,. Portland Place 
in Londen (foto: BBC) 
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. kleurentelevisie en 15 pond voor zwart 
wit teievisie. Er is zoals bekend geen 
reklame via de BBC. De , omroepbijdragen 
leveren in totaal ruimE 700 miljoen per 
jaar op. De buitenlandse service wordt 

, gefinantieerd door een regeringsbijdrage 
Van [63 miljoen. De andere bron van in
koms~en van de BBC is via de dochtermaat
schappij BBC Enterprises en BBC Publica
tions die jaarlijks zorgen voor een in
komen van rond de E 8 miljoen. 
DE ORGAN I'SAT I.E VAN BBCENTERPRISES. 

Tot mei 1979 $tond BBC Enterprises 
als een afdeling van de BBC direkt onder 
de financiäle direkteur. Hedentendage is 
men een onafhankelijke maatschappij, hbe
wel ~en verantwoordelijkheid moet afleg
gen aan de raad van Afgevaardigden van 
de BBC. De reden van de opsplitsing in 
2 organisaties was dat men op deze manier 
het doelgebied kon uitbreiden en men zich 
op d~ toekomstige markt kon gaan richten. 
De dir~ktie bestaat uit 3 personen en het 
merendeel ' van de opbrengsten van de firma 
kömt voort uit de verkoop van t.v.pro
gramma's aan meer ' dan 90 landen. 
BEGINPROBLEMEN ' -

In de e~r~te , jaren van de dochteron
derneming (60'er jaren) was er een grote 
lijst van ~~oblemen bij de verkoop van 
de tv programma's. Vooral de problemen 
ihzake de auteursrechten voor toneelspel
ers, auteurs, musici en andere medewerk-
enden ' aan de programma's speelden hier
bij een grote rol. D'eze problemen werden 
opgelost door bij verkoop een bepaald 
percentage ter beschikking te stellen van 
eerdergenoemden. 
VERKOOP ' OVER DE GEHELE WERELD . . 

Watbetr~ft Europaka~ worden gesteld 
dat geheel Europa, uitgezonderd Rusland, 
wordt bereikt, Het verkoopteam hiervoor 
bestaat uit een verkoopleider, 4 verkop
ers en een secretaresse. Een tweede, ge~ 
lijk samengestelde verkoopgroep, verzorgt 
het Verre. Oosten, Afrika, ZUid Amerika 
en het Caribisch Gebied. Er zijn kantoren 
in Aus t ra ,I i ë en Canada wel ke ui teraard be
langrijke marktgebJeden zijn, gezien ~et 
verleden van het Verenigd Koninkrijk. 
AMERIKA 

Amerika werd tot nu toe niet genoemd 
vanwege het gecompliceerde systeem op , de 
Amerikaanse markt heeft men daar vertegen
woo~digers. Ondermeer was de firma Time 
Film de BBC vertegenwoordiger in Amerika 
en wel voor de gehele verkoop. Sinds kort 
is de ' strategie gericht op de Amerikaanse 
markt veranderd. De vertegenwobrdiging is 
nu in meerdere opgedeeld. De eerste ver
tegenwoordiger is lionheart TV Int., een 
in mei 1981 opgerichte maatschappij ' die 
zich richt op Public Broadcas~ing Service , 
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en Syndicator Markt. Ook heeft men een 
kontrakt met RCTV (Rockefeller Center Inc) 
Dit is gebeurd om te komen tot een soort 
van Pay TC Systeem via Entertainment pro
gramma's. Per jaar worden via dit kanaal 
zo'n 200 uur aan programma's uitgezonden, 

. hetgeen neerkomt op 40% van het totaal
aanbod. 
MEER PERSONEEL 

Zoals voorheen gesteld, is de verkoop
staf erg klein, maar er zit wel een enorm 
groot team van mensen achter voor onder
steuning.Voordat een programma aan een 
koper ter hand kan worden gesteld moeten 
de programmarechten zeker worden gesteld, 
moeten de kosten zeer nauwkeuring worden 
berekend etc. Er zijn bepaalde aspekten 
die enorm meespelen bij de verkoop van 
programma IS naar het buitenland toe. 
Zo is er b.v. de Talent Union die hoge 
sommen eist bij de verkoop van materiaal 
naar het buitenland, waardoo~ weer be
paalde produkties veel te duur worden. 
Desondanks zijn er verschi 1lende landen 
die het materiaal toch betrekken van de 
BBC, daar eigen produktie van een derge
lijk programma als zeer snel het tien
voudige kosten. 
KOSTENBESPARING. 

Na de vrijgave en prijsopgave van een 
programma door de verkoopstaf moet een 
proefkassette worden gemaakt inclusief 
propagandaspots en materiaal. Gaan een 
aantal landen akkoord met de aankoopvoor
waarden dan wordt een circuit opgelet. 
Hierbij zendt land A na uitzenddatum de 
tape door naar Betc. Dit is een kosten
besparing die wel eens tot problemen kan 
leiden, wanneer b.v. in een land een 
poststaking is. 
VERTONING NAAR DE KLANT TOE 

Hoe verkoop je een programma. De BBC 
bezoekt vele sc~eening sessions en tv 
festivals die jaarlijks over~l ter wereld 
worden gehouden. Daar worden de program
ma's vertoond aan de potentiäle kopers. 
Voor de BBC is in dit geval de BBC Show
case de belangrijkste meeting. Deze wordt 
jaarlijks in de maand februari ergens in 
Engeland georganiseerd en wordt vooral 
gericht op de Europese markt. In een 
tijdsbestek van 4 dagen worden dan meer 
als 500 programma's vertoond. Ongeveer 
140 verschillende organisaties nemen hier 
aan deel en er wordt voor zo'n f 8,5 mil
joen omgezet. Het tweede belangrijke fes-

. tival is die van Cannes in april, waar 
vertegenwoordigers van over de gehele 
wereld bijeen komen. Daarnaast zijn er 
ondermeer de EBU screenings en die van 
de National Association of Television 
Product ion Excusitives in Amerika van 
groot belang. (wordt vervolgd) 



VAKANTIEOVERPEINZING 1985. 
Eén ding staat als paal boven de 

Zeeuwse wateren, en ondanks de -volgens 
buro Interview- matige luistercijfers, 
onthuld in het VOO programma 'de Grote 
Verwarring', er wordt in Zeeland zeer 
veel naar Monique en Laser geluisterd, ge
zien het feit dat in vele openb~re ge
legenheden en op de stranden de radio's 
continu afgestemd staan op 963 of 558. 
Zelfs onze mini-camping beheerder, boer 
P.de V., luistert tijdens het aardappel
rooien naar Monique, terwijl zijn jonge
re zoon Laser als luisterobject heeft 
verkozen. Met andere wOQrden: luister
aars zijn nog wel degelijk gemotiveerd 
om een middengolfzender op te zoeken mits 
deze zender in de smaak valt, en valt 
het geloei van de heer den Hengst van 
de VOO dat er niet meer naar de midden
golfzenders wordt geluisterd wel een 
beetje mee. Trouwens, valt het U ook 
op, er hoeft maar iets mis te gaan met 
de gezinsplanning van de VOO of die 
goeie gouwe ouwe Norderney vaart weer 
als een spook ove,r het televisiescherm 
en dat terwijl deze boot lekker in de 
Amsterdamse haven ligt na te genieten 
van SAIL 85. Maar, nu even ter~g naar 
Zeeland waar dus nog wel naar de mid
dengolf wordt geluisterd omdanks het , 
grote vrije radio aanbod uit België. 
Vrije radio op de FM wel te verstaan, 
zoals Radio POPULAR op 105.5 Mhz. Een 
gezell ig Vlaams station denk je dan. 
Vergeet het maar, want er is geen Vlaam
se invloed te bekennen. Wat dan wel? Wel 
nu! 24 uur per dag ~on stop muz1ek, af
gewisseld door ongeveer 10 vaste adver
teerders. De Non stop muziek banden wor
den enke Ie keren per dag herhaa ld en ' 
soms ook de dag daarna nog eens een keer. 
Dat is pas een goedkope manier van radio
maken, terwijl de guldens van de adver
teerders dus wel binnenkomen. Wel 
schrijft men op pagina 34 van het Popular 
Magazine dat een Belgische zender een 
goede bijdrage kan leveren om te ver
wezen I i j ken , wa tin Neder land n ret moge-
I ijk is. Radio Popular, een Belgische 
zender voor Belgen? Ammehoela. 0 ja, voor 
ik het vergeet, je kunt ook medewerker 
worden van Popu I a r .Maa r dan wel op vr ij-
willige basis. Met andere 'woorden je 
moet je eigen knapzak met geld meebreng
en. Inmiddels bI ijven die adverteerders 
guldens naar binnen komen, daar · in het 
Vlaamse Watervl iet. Om nog even op dat 
Fanclubblad terug te komen. Op pagina 3 
wijst men elke verantwoordel ijkheid voor 
de Popular uitzendingen van de hand. Wel 
vreemd als je je bedenkt dat het postbus
nummer van het magazine en die voor de 

advertentie voor Popularmedewerkers het
zelfde ÎS, nl. 415 in Middelburg. Nog 
vreemder is het feit dat het Popular Ma
gazine gratis verspreid wordt in een op
lage van 15.000 exemplaren, terwijl je 
op de achterste pagina voor 10 gulden 
weer lid kan worden van een naamloos 
clubje,weike vrije radio in Middelburg 
wenst. Ja,weer op postbus 415 in Middel
burg. Dan ontvang je een jaar lang het 
Popular Magazine in de bus. Maar, dat 
was toch gratis? Wat gebeurt er met die 
tien gulden? En wat is FRAPO BV? 
Nu even tijd voor Charl ie Wolfe , in deze 
overpeinzing. Hij bakt ze weer ~aardig 
bruin aan boord van Laser. De Radio One 
j~ngles schallen vrolijk de ether in via 
Laser 558 en in navolging van Live Aid 
is Charl ie begonnen met BEEB AID, een 
campagne om de BBC van de ondergang te 
redden, momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan e~n toepassel ijk lied om deze 
happening muzikaal te oml ijsten. Nieuwe 
reklames zijn ondermeer de verhuur van 
luxe oabines aan boord van de Ross Reven
ge, voorzien van alle mogelijke voor
zieningen en dan is er een spot voor een 
nieuwe luchtvaartmaatschappij, welke aan 
vI iegtuigkapers de mogelijkheid biedt 
een kaapbestemmingte bespreken. Dit al
les uiteraard onder de noemer Gein en 
Ongein. Nieuw is ook het syndicated pro
gramma van de Amer[ kaanse Mary Turner 

, op Laser waarin vele prominente popar
tiesten uitgebreid aan het woord komen. 
Dit alles onder dezelfde vlag als de 
Amerikaanse Rocking Top 30 op Zondagav
ond. Mary Turner kan je iedere Zater
dagavond van tien tot 12 beluisteren via 
Laser, maar ook iedere via AFN. 
Op het Engelse vaste land doen de oudjes 
het nog steeds erg goed, zoals Tony Black
burn op BBC Radio London, iedere dag tus
sen 9 en 12, en Alan Freeman met Pick of 
the Pops, iedere zaterdag van 10 tot 12 
uur op Capital Radio~ Nog vers in het ge
heugen ligt Pick of the Pops via de BBC 
Light op 1500 meter lange golf. Crazy 
Kenny Everett, ook op Capital, iedere za~ 
terdag na Allan Freeman en wat te zeggen ' 
van Duncan Johnson via Invicta Radio, 
een nieuw ILR station. Nu we toch een 
radiozwerftocht aan het maken zijn even 
in de zendschepen geschiedenis duiken: 
Onlangs stoot ik op een foto uit 1930 van 
de Coaster EXPRESS, gebouwd bij Koster te 
Groningen in 1929 met als bijzonderheden 
195 ton en een 150 pk Deutz hoofdmotor. 
Gerard van Dam in Kapelle begrijpt het al, 
het gaat om de AEGIR 1 van Radio Delmare. 
Deze foto vind Je in het werkelijk 
schitterende coaster boek van dhr. A~ 
Boerma 'Coasters', vrij recent verschen~ 
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coasterfreaks~ Oh 
OCH~ Maar ja, vol
Jan de Haan. 

KARINBLOEMEN VOLGT 
NELLEKE BURG OP. 

Met ingang van het nieu
w~ parlementaire jaar 
wordt Karin Bloemen (24) 

de opvolgster 
van Nelleke 

fD)fA\~ Burg . in 
~~" ~ VARAIs po-

rv,;nn~~ ·1 i t ieke 
U~~ radiocafé 

"In de Rooie 
Haan ll . 

Nelleke nam 
een tijd geleden definitief afscheid van 
het wekelijkse programma op Hl, omdat zij 
binnenkort een rol speelt in de musical 
"Mimi Crimi" van Guus Vleugel. Karin 
speelde het afgelopen seizoen ondermeer 
in IIHadj ememaa ril, IIDe zoon van Lou is 
Davids" en de TROS tv-serie "De kip en 
het ei", Karin Bloemen zal voor het eerst 
op 14 september in "In de Rooie Haan" 
optreden. 
PIRAAT AKTIEF IN NIEUW ZEELAND. 

Radio Hau~aki was destijds de eerste 
piraat vanaf iee gericht op Nieuw Zee
land. Sinds kort zijner testuitzendrngen 
gehoord via de 5850 kHz, di~ zijn opgé
vangen in Nieuw Zeeland en Australiä. 
Radio Kiwi is de naam van het station 
dat iedere zaterdag tussen 7 en 10 uur 
uitzendt vanuit lok~tie Hastings. 
R.AD I 0 TOUR BItU I STERI NG • . 

Elke dag ' ~an de Tour de France hebben 
gemiddeld 2,'] mi ljoen mensen naar de 
programma' s v i Cl H i] versum 1 gel u i sterd. 
De televisieprogrammals trokken gemiddeld 
1 ,1 mil Joenk iJ ke r 5.0 i t b 1 ijk t u i teen 
onderzoek van de dienst kijk en luister
onderzoek van de NOS. De radioluister
aars bl~keh ontzettend tevreden over de 
gebrachte r.pörtages en het televisie
publiek waardeerde ·de reportages met een 
gemiddelde vaM 7,2. lntussen zijn er 
anderen die n.i et zo tevreden z j jn met 
de gebrachte programma IS . Kees 'Buurman, 
een s hoofd van de afde 1 ing ' i nforma ti eve 
programma IS van de NOS en groot :man 
achter de programma IS ,a'ls Langs· de Lijn 
en met het Oog op Morgen, i~gt dat er 
voOral lntern "veel strubbelingen zijn 
geweest', die ·duidel ijk hoorbaar wa .ren 
voor derden die de. noodfrequenties tus
sen Neder 'land en Frankrijk afluisterden '. 
Buurman heeft nu het pl~n om de AVRO, 
waarv~r hij zelf werkzaam is"te...· laten 
samenwerken met Veronica en TROS om . 
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volgend jaar onder de noemer ATV regel
matig programmals te gaan brengen om
trent de Tour de France. Zodra hier meer 
over bekend wordt brengen we je op de 
hoogte. -- -_ . - -- ~ -
E - Ë --- -- ~ 

Ë - --- ---
.... $= 

-.- ..... 
-= - -- -= -= oE 

00 K DEC I BEL WIL OP AMSTERDAMSE KABEL. 
Medio mei j.l. heeft Decibel Radio, 

na bijna acht jaar, haar illegale uitzen
dingen in de FM omroepband op de 96.2 
mHz in Amsterdam gestaakt. Onmiddel lijk 
~ierna is de omroepvereniging Decibel op
gericht die inmiddels duizenden jongeren 

. als lid heeft genoteerd. 
Volgen~ Decibel schort het nogal veel aan 
met name lokale jeugd- en jongerenradio 
in Nederland en heeft men een zendtijd
aanvrage ingediend bij STAD Radio Amster
dam. Het doel van deze aanvraag is om in 
november a.s. ~en incidentele uitzend
week te verzorgen op het Amsterdamse 
kabelnet in samenwerking met tientallen 
jeugd- en jongerenorganisaties in de 
Randstad. Voorts heeft de omroepvereni~ 
ging Decibel middels deze aanvraag aan-
spraak gemaakt op vaste dagelijkse uit 
zendingen m. i.v. 1 . januari 1986. 

Wil je Decibel steunen, schrijf dan 
naar: Omroepverenig 'ing Decibe l', Postbus 
11502, 1000 BD Amsterdam. 
MARGA VAN ARNHEM WEG B IJ AVRO. 

Margavan Arnhem stopt per 1 oktober 
met de presentatie van AVROls Radio 
Journaal~ Er is een verschil van inzicht 

, olltstaan tussen haar en de AVRO omtrent 
de journalistieke aanpak die te maken 
heeft met de verandering van aanpak van 
de radiorubrlek. 

~IElMS U"~EffilË 
LIDMAATSCHAP RAAD VAN BEHEER BRT. 

De Raad van Beheer van de BRT heeft 
mevrouw Carla Galleopgenomen als nieuw 
lid in de Raad van Beheer ter vervanging 
van professor Herman Balthazar, die gou
verneur van Oos t VI aanderen . i s geworden. 
ONTWERPBEGROTING BRT 1986. . 

De Raad van Behè~r van de BRT 'heeft 
een speciale bespreking gehouden inzake 
het ontwerp van de begroting voor 1986. 
De omroep hoopt op een behoorl ijke ver
hoging van de dotat ie om zijn program
mals volgend jaar , te kunnen financieren. 
De radi6 wil ondermeer op de BRT 1 en 
BRT 2 meer werk van Vlaamse ~rtie~ten 
produceren, de uitzendingen van de jonge
renzender Studio Brussel uitbreiden en 
het Europese programma van 'deWereldom- . 
roep aanvullen met Franse. en' Duitse bij-



dragen. De televi~ie wil in het raam van 
het 5 jarenplan werk maken van de uit
bouw van een volwaardig tweede net. Zo
wel de sektie radio als tel~visie hopen 
extra aandacht te besteden aan het WK 
voetbal in Mexico. 
DIREKTEUR WERELDOMROEP BRT~ 

P i et van Roe di e tij de I ijk wa s be
noemd tot direkteur ~an de Belgische 
Wereldomroep is nu door de Raad van Be
heer van de BRT officeel benoemd in die 
funk tie. 
VRIJ RADIO IN BELGIE. 

De frequentieverdel ing ' in Vlaanderen 
was voor een groot deel geregeld, zodat 
de meeste stations al een voort opige zend
ve rgurin i ng hadden on tvangen. Toch wa ren 
er voor Antwerpen nogal wat problemen. 
Dit geldt tevens voor Leuven, Brussel, 
Halle en Vilvoorde. Hier zijn meer sta
tions aktief dan frequenties beschikbaar. 
Uit wel ingel ichte bron heb ik vernomen 
dat voo~ Antwerpen de volgende regel ing 
zal worden getroffen. Onlangs kregen de 
leden van de raad van niet openbare ra
dio's een rondschrijven dat een vergade
ring zou worden gehouden in juli. Daar 
dit midden in ~e vakantieperiode viel 
waren er slechts 11 ledenaanwezig~ te 
weten 9 van de PVV en CVP stichtingen en 
2 anderen. Hierdoor was het voor de 9 
niet moeilijk ~m het voorgestelde ver
deelplan, dat u Itgedokterd werd door Guy 
Corhout, CVP'er en Radio Express mede-
werker, goed te keuren. De verdel ing voor 
Antwerpen zou er als volgt uitzien: R~
dio Express (CVP)en radio Anniek (PVV) 
krijgen elk 1 frequentie ter beschikking 
voor een 24 uur service. In eerste in
stantie moeten de 22 stations die dan 
nog overblijven zich verdelen over vier 
frequenties. Doch opmerkelijk zou zijn 
dat Radio Antigoon (PVV) op 1 frequentie 
zOu moeten met ' radio Mercator, AR 1 en 
Radio Centrum. De twee laatsten zIJn in
middels al opgekocht door Radio Antigoon 
zodat er een goede kans bestaat dat de 
2e PVV zender ook een 24 uurs service 
zal krijgen. Dus uiteindelijk nog 18 
stations voor de overgebleven 3 frequen
ties. Tegen de beslissingen kwamen pro
testen vanuit diverse hoeken, zelfs van 
Freddy Neyts, PVV er. Hem wordt trouwens 
verweten regelmatig tegen de liberale 
stroom in te roeien. Met lede ogen be
keek men ook de overkoop van Radio Free 
~it Gent door Radio Annick. Gevolg nu 
ook een PVV bastilIon in deze stad. 

Pat r i ck Bekaert. 

GROTE RASISTISCHE ' PROBLEMEN DENEMARKEN. 
Mr.Stig "Hartvig,hoofd van het lo

kale station Radio Viborg~ nodige on· 
langs 2 gasten uit om hun mening te 
geven omtrent de rassenproblemen in het 
land. Er zijn in het landvoo~al veel 
vluchtelingen vanuit lran en · Irak. De 
twee gasten spraken hun mening duidelijk 
uit en wensten alle buitenlanders zo 
snel als mogelijk uit Denemarken,daar 
Denemarken a lleen voor Denen bestemd 
zou zijn. Gevo"lg is dat zowel de direk
teur als de beide gasten voor het ge
recht zu 11 en moeten ve rschi j nen wegers 
rasistische ophitsing. 
TELEAC START CURSUS CHINEES~ 

Wat, tot nutoè alleen in Japan is ge
beurd zal in Nederland vanaf komende 
feb rua r i gaan gesch i eden. Voor ru i m SODa, 
geintre~seerden, tenminste dat is de ver~ 
wachting van de leiding van Teleac, zal 
een cursus Chinees worden gegeven via 
radio en televisie. Vooral daar de Chine
se regering de poorten van het land heeft 
opengezet voor vakant iegangers is een 
reden voor velen om Chinees te gaan leren. 
BBC MAAKT REKLAME VOOR ZICHZELF. 

De BBC steekt [ 1 miljoen l~ een re
klamecampagne om zijn image op te vijze": 
len. Een woordvoerder zei dat de campag
ne niets te maken heeft met de crisis 
rond de BBC documentaire over Noord-Ier- ' 
land~ De actie concentreert zich naar 
zij n zeggen op de kwa 1 i te i t van de BBC 
programma's. Maar de Liberale Guardian 
meldde onlangs dat de ditekteuren van 4 
grote reklameburols voor een spoedbijeeM-
komst na de rel om de film bij de lei
ding van de BBC waren geroepen. De ver- . 
wachting is dat de reden toch gezocht 
moe.t worden in de verboden I RA documen
ta i re. 
EXPAN'SI E ' WORLD MUS I C RAD la. 

Wotld Musi~ R~dio kan ~inds kort 24 
uur per dag beluisterd worden via de 91 
mHz FM en · IS nachts ook via de 98 mHz , 
in Italië via RadioPavia Luna. Een deel 
van de programmering is ook opgenomen in 
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de automatische programma's van Radio 
Italian Relayservice in Milan via de 97,5 
mHz. Radio Dublin International zendt 
ook programma' s u i t van Wor 1 d Mus i c Ra
dio en wel zondags van 04.45 tot 09.00 
uur plaatselijke tijd en 's ~aandags een 
herhal ing tussen 01.00 en 05.15 uur . . 
Dit gebeurt ondermeer via de kortegolf. 
In Frankrijk en Monaco zijn' inmiddels de 
programma's ook te beluisteren, ondermeer · 
via Radio Riviera (94,4) en Radio Dauphi
né Vivarais in Rhone Valley (94.2). Zeer 
binnenkort zal met een eigen kortegolf 
station worden gestart vanuit Ital ie en 
wel via de 9845 kHz. (31 meter band). 
Voor ontvangstrapporten kun je schrijven 
naar Box 4078 1009 AB Amsterdam. . 
ACHTER HET NIEUWS OP GESLPITST. 

De redaktie van Achter het Nieuws is 
ontevreden over het plan van de VARA di
rectie om de 'actualiteitenrubriek naar 
het eind van de uitzendavond te verplaat
sen. Men kan straks achter Sonja Barend 
en tegenover het programma Studio Sport, 
op het andere net, het programma van de 
VARA zien. De redaktieleden van Achter 
het Nieuws zijn uiterst ontevreden over 
het plan, mede gezien. de eventu~le in
vloed die het programma kan hebben op 
het publiek inzake de kruisraketten. Aan
vankel ijk zou de hele rubriek naar het 
einde van de avond gaan. Later, na pro
testen van de groepsleider informatieve 
programma's, Jan Na~el ,is besloten om 
Achter het Nieuws in tweeen te splitsen. 
Aan het begin van de avond komt een kort 
programma van 15 minuten met een aantal 
korte snelle onderwerpen en een wekelijks 
commen taa r van Ma r·ce 1 van Dam. La te r op 
de avond volgt dan een langere rubriek 

. met langere onderwerpen. 
ERIK JURGENSOP PRESENTATIESTOEL. 

Mr. Erik Jur~ens, ex voorzitter van 
de NOS maakt in het nieuwe televisie
seizoen zijn debuut als presentator bij 
de IKON. Hij zal functioneren als ge- . 
spreksleider in het discussieprogramma: 
'Daar sta ik voor'. Er zullen 6 afleve
ringen worden uitgezonden en er zal ge
sproken worden met mensen, die door een 
bepaalde opvatting over kerk en politiek 
in de belangstelling zijn gekomen. 
HARRY JANSEN VERLAAT NOS RADIO. 

Freé lance verslaggever Harry Jansen . 
verlaat de NOS radio. Hij zal in dienst 
t reden van de PD Magnet ic Wi e 1 e rpl oeg. 
Harry, die zelf ook profwielrenner is ge
weest, gaat zich bezighouden met organi
satie en de public relations. 
BOUDEWIJN DE GROOT EN DE IKON. 

Boudewijn de Groot gaat voor de 
IKON een vierdelig popprogramma samen
stellen, dat volgend jaar wordt uitge-
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zonden. In de uitzendingen komen vragen 
aan de orde als: Wat is de drijfveer van 
jonge popmuzikanten- Waarom kiezen we 
voor een bepaalde muziekvorm- Wie komen 
op de muziek af en waarom- Waarom willen 
ze met elkaar communiceren. Het is de 
bedoeling om speciaal aandacht te beste
den aan Molukse, Marokaansè en Turkse 
popgroepen : Ook de hard rock wereld 
komt aan bod. Vanaf april 1986 zal de 

. serie gaan lopen bij d~ IKON. 
VPRO KOMT MET BUITENLANDRUBRIEK. 

De VPRO komt in het nieuwe tvsei
zoen met een maandelijks bultenlandru
briek, waarin allerlei zaken worden be
handeld die internationaal van belang 
zijn. Eindredakteur wordt Jan Blokker. 
De produktie is in handen van Joes Roe
lofs. Verder werken mee Rob Klaasman, 
Frank Wiering, Harry Hosman, RoeI van 
Broekho~ene.a. De titel van het pro
gramma wordt Diogenes en het programma 
krijgt een magazine achtige vorm, waar
bij elke uitzending 70 minuten zal duren. 
ALLE OMROEPLEDEN OPNIEUW TELLEN. 

De VVD wil dat minister Brinkam van 
WVC de ledentallen van alle omroeporga
nisaties telt op de manier zoals dat bij 
Veronica is gebeurd. De Liberale Tweede 
Kamerleden Keja en Hermans hebben deze 
wens schriftel ijk aan de minister voor
gelegd. Zij willen van Brinkman weten 
welke gegevens de omroepraad heeft ge
hanteerd bij het advies om de A status 
niet aan Veronica te verlenen. 
MULTI MEDAPLAN AVRO VALT NIET GOED. 

De ondernemingsraad van de AVRO is 
het niet eens met het voorstel van de 
direktie tot een ingrijpende reorgani
satie waarbij alle afdel ingen onder drie 
groepen zouden komen te vallen: cultuur, 
amusement en informatie. De Ondernemings
raad is het niet eens met dit multi m~
diaplan en heeft dan ook een negatief 
advies uitgebracht. De direktie gaat zich 
opnieuw beraden en wil op korte termijn 
nader overleg met deondernemings~aad. 
WEER CONTROLE INHOUD OMROEPBLADEN. 

Het ministerie voor WVC heeft weer 
een strengere controlleingesteld op de 
inhoud van de omróepbladen en op de na
leving van de bepaling dat slechts 10% 
van de inhoud besteed mag worden aan niet 
omroepzaken . Een . spec i ale comm i ss ie, j n
houdsanalyse programmabladen, zal zich 
gaan bezig houden met het onderzoek. 
DERTIGSTE LOKAAL STATION BBC. 

Onlangs is het dertigste lokale ra
diostation van de BBC van start gegaan 
in Shropshire. Het station maakt gebruik 
~an de 756 en de 1584 kHz. en enkele FM 
f rekwen t i es. 



Na het Radio Lóndon verh~al is het des te 
moeilijker een nieuwe serie afleveringen 
te schrijven aangaande een , ander st~tion 
u i t de 60 1 er Ja ren. I ",me rs, Ra di 0 London 
was voor mij hét station uit de 60 l er 
jaren. Ik heb gekozen voor Radio 270, één 
der kleintjes onder de zeezenders, maar 
er val t toch noggenoe'g te vertellen om
trent de korte historie van di.t · station. 
Er werd zelfs al uitgebreid over Radio 
~70 gepraat in het Parlement, toen er 
nog geen enkele uitzending was geweest, 
laat staan een zendschip was ingericht. 

Eind 1965 werd door een woordvoerder 
van het 1270 projekt· aangekondigd dat 
men in iTiaa rt van hetdaa rop vol gende Jaa r 
zou starten met de uitzendingen, ter hoog
te van Scarborough of van Bridl ington. 
In het Huis van Afgevaardig~en stelde 
Paul Bryan, mediaspecialist van de 6pposi
tiepartij, op 26 januari 1966, vragen aan 
premier Wilson inzake de toekomst van de 
zeezenders. Hij merkte op dat Mr. Wedg
wood Benn vele malen had aangekondigd dat 
er een wet zou ' komen tegen de zeezenders 
en vroeg waarom 'er tot nu toe nog niets 
van was gekomen. Tevens stelde hij dat 
wanneer de wetgeving zou doorgaan tegen 
de popuitzendingen of er dan ook een ver
vanging zou komen. Wilson zei . dat mede 
wegens de geplande komst van Radio 270 
er terdege rekening moest worden gehouden 
met nog meer storing op de .legale fre
quenties, nog meer onheus gebruik van 
golflengten en hij zei tevens dat de re
gering in discussie was omtrent een even
tuele vervanging van de zeezenders. 
Nog geen maand later kondigde Benn aan 
dat lokale radio (1973) zou worden inge
voerd, een vierde t.V. kanaal in gebruik 
zou worden genomen (1982) en dat er over 
zou worden gegaan naar kleurenuitzending
en op de televisie. 
LOKAAL GERICHT. 

Aangezien een woordvoerder van radio 
270 bekend had gemaakt dat het station 
lokaal gericht zou gaan werken stelde 
Mr. Royle, conservatief parlementsl id 

' op de voorstellen van Benn dat niet van 
deze plannen zou helpen om de zeezenders 
te' weren. Maar, 270 was er nog niet, even
wel in voorbereiding. De populariteit van 
de grotere zeezenders als London en Caro
I ine brachten vele zakenl ieden op het 
idee een soortgel ijk projekt op poten te 

zetten. I~ n6vember 1965 staken een groot · 
aantal NoordEMgelse zakenlieden de kop-

,pen bij elkaar om te praten over de even
tuele verwezenlijking van een eigen zee~ 
zenderprojekt. Ze waren van oordeel dat 
de -bewoners van de Midlands en Noord Eng~ 
eland het recht hadden te kunnen luiste~ 
ren naar een onafhankelijk, d~mocratisch 
en vooral commercieel station, dat er zo 
snel mogelijk zou moeten komen. ' Het ni eu- . 
we station zou moeten worden gefinan
cieerd door een 50 tal aandeelhouders, 
die dan ook gevonden werden. Het waren 
hoofdzake 1 ijk zaken 1 leden u i t Noord--
Oost Engeland: grossiers, vissers, show
bussiness lieden -orkestleider Cyril 
Stapleton voorop- en vele anderen. Hoofd- ' 
aandeelhouder werd William Proudfoot die 
in de politiek ook een wel gezien persoon 
was. Reeds in 1964 was hij Parlementslid 
voor Cleveland. Hij was tevens eigenaar 
vaneen keten supermarkten •. De aandee 1-
houders verenigden zich in de firma Ellem-

' bar Investments Ltd. en zetteM zoradib 
270 financieel op. 
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ORIGINE VAN HET ZENDSCHIP. 

Het sch'ip, ~at gebruikt werd door 
radio 270 was de 190 ton zware Oceaan 7. 
Dit was één der vele vissersschepen uit 
Scheveningen, ook wel genaamd de Scheve
ningen 330. Het werd gebouwd in 1939 door 
de firma A.Vuyk en Zonen in Capelle aan 
de Ijssel. Het schip was 43 meter lang 
en 7 meter breed. Het eerste jaar w~rd 
het schip inderdaad als vissersboot ge~ 
bruikt, maar spoedig na de intrede van de 
Tweede Wereldoorlog werd de Oceaan 7 op
geeist door de Duitse bezetter. Na de oor
log werd het schip weer gebruikt voor 
haar orginele taak, totdat het werd opge~ 
legd in februari 1965 en wel op een werf 
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De Oceaan 7 in het haventje van Vale op Guernsey foto: Freewave-archief . 
in Scheveningen. Hier werd het dan ook ge- DE ORGANISATI~. 
vonden door de 270 org~nisatie. Nadat het Voor een zeezender zat de · organisatie 
sc hip ee rs t naa r Sca rbo rough wa s geva ren we 1 hee 1v reemd in el kaa r. Zoa 1 s gezegd . 
bes loot men het te laten u i trusten . in het was de Oceaan 7 · ten tijde van het bestaan 
haventje van Vale op Guernsey (Kanaalei- van Radio 270 geregistreerd in Honduras. 
landen). Er werd een tota 1 e verbouw i ng De moede rmaa tschapp i j was E 11 emba r I nves t-
uitgevoerd waarbij ondermeer een 1 ive-ments. Deze had op papier de boot uitge
en een nieuwsstud io werden ingebouwd. leend aan de Panamese firma Compa"na Com"" 
Tevens kocht men een 10 kW RCA zender aan mercial S.A. en dat voor de prijs van 
(BTA 10Jl). De motor van het schip was Een half miljoen gulden. Oe hoofdaandeel-
een 4 c i 1 inder 240 PK. Tevens waren aan- houder van de ondermaatschappij was de 
wezig 2 40 PK motoren voor de luchtverver- Amerikaansefilmproducer Jack Lamont. 
sihg, een noodgenerator van 5 kW en 2 PCCSA runde het station terwijl er door 
50 KVA Dale Marine generatoren voor de deze organisatie het schip nogmaals on;... 
elektriciteitsvoorziening. De mast, die der verhuurd werd. Eén persoon was ver-
gebouwd werd, was 51 meter hoog en de antwoordel ijk voor bèide laatste orga~ 
totale inrichtingskosten bedroegen slechts nisaties, een 23 jarige (1966) Australi-
75.000 pond (f750.000,--). Men liet, di- sche deejay, Noel Miller. Onder de naam 
rect na de ombouw, het schip registreren Nuddy Noe1 ofwel Noel Miller werd hij 
in Honduras, met als thuishaven Puerto benoemd tot programnaleider en deejay 
Cortes. Aan boord was tevens een water- bij het station. Volgens Proudfoot had 
distilleerinstallatie gebouwd waardoor hij voor Noel gekozen om te kunnen door-
zeewater gebruikt kon worden voor de koe- gaan met het station nadat een eventuele 
1ing van de generatoren en andere doel- wet zou zijn aangenomen. Zo had het me-
einden. Ook aan boord waren enige vuur- rendeel van de deejays de Austral ische 
~apens, dié er door de Duit~ers op achter- nationa1 iteit.: 'Vanuit een legaal stand
gelaten waren. Zou dus altijd van pas kun- punt bekeken heeft Radio 270 de meest 
nen komen bij eventuele moeilijkheden. waterdichte konstruktie gevonden uit de 
Er waren ook twee 01 ietanks aanwezig van gehele zeezenderwereld' , aldus Proudfoot. 
elk 650 gallon.De h90fdmotor werd vanaf . {wordt vervolgd) 
de eerste dag iedere nacht getest na de 
èlosedown van de programma's. 
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AMA~-,wJ/O 
Door: JELLE KNOT 

ENGELS,BEGRIJPELIJK OF NIET? (111). 
In deze Freewave het, voorlopig, laat

ste deel van de engelse woordenlijst en de 
daarbij horende, best mogeliJke,neder
landse vertaling. We hebben inmiddels de 
R (van Radio) bereikt. ' 
Rack mounted: In een rek ' (steIl ing) inge
bouwd. 
Radiation: Ui'tstraling, afstraling 
Range: (Golf) bereik . 
Rea r pane 1: Achte rpanee 1, achterk .. an t 
Receiver: Ontvanger 
Rectifier: Gelijkrichter 
RF (Radio Frequency): Hoogfrequent 
Rejection: Demping 
Remote control: Afstandsbediening 
Resistor: Weerstand 
Resolution:Oplossing (aflees- accurates
se van afstemschalen) 
Response: Frequentiegebruik 
Red antenna: Staaf~antenne 

To Scan: Afzoeken 
Selectivity: Afscheidingsscherpte 
Sensit ,ivity:Gevoeligheid 
To Shield: Afschermen 
Short Waves: Korte golven 
Signal strength~ Signaal sterkte 
Signal to noise r~ tio: Verhouding si9naal
ruis 
Single Side Band (SSB)- Enkelzijband (mo-
dulat ie) 
Solid state: Met transistoren gebouwd 
Spurious frequency: In het apparaat op
gebouwde storingsfrequenties 
Squelch; Begrenzing voor de ruis 
Stab i 1 i ty: Stab i 1 i te i t 
Switch: Schakelaar 

'Tube (valve): Buis 
Transceiver (samenvoeging van Transmit
ter enre-ceiver): Zend- en ontvangst in
sta 11 at ie. 
Transmissie: het zenden 
Tuning: Afstemmen 
Type of recept ion: Soort waarin wordt ge
werkt 

, Va 1 ve (tube): Bu i s 
VFO (Variable frequ~ncy oscillator)- Door
afstembare hoofd-oscillator 
Vo 1 tage: Spann i n9 
X-ta f: Kr i sta 1 
Zo,we hebben drie afleveringen gehad om 
de engÈd se woorden en afkort i ngen eens 

, wat nader toe te lichten. Soms kwamen er 
wat k rOl11Tle vertalingen uit, fllaär dat 
alleen om de betekenis wat dufdelijker te 
maken dan de letterlijke vertalingèn. 

KORTEGOLFSTATION IN QATAR. 
In Al Khadia~ gelegen in de oliestaat 

Qatar, wordt momenteel een groot omroep
centrum gebo~wd bestemd voor korte golf 
uitzendingen. Er wordt een hoog bedrag 
door de sjejks geinvesteerd waarbij 
ondermeer ~ zenders van superhoog ver-

'mogen zullen worden geinstalleerd. 
PUBLIKATIE VANUIT DENEMARKEN. 

De deense kortegolfclub heeft de 
13 editie van haar 'Tropical Band Sur
vey' gepubliceerd. Hierin opgenomen 
de stations die tussen de 2000 en de 
5900 kHz uitzenden. Te bestellen door 
7 IRC's te sturen naar DSWCI DK 2670 
Greve Strand Denmark. 
COMMUNICATIEPROBLEMEN. 

Onlangs is er bij de UNESCO het 
McBride rapport verschenen inzake het 
verslag van de commisie die was inge
steldeen onderzoek te doen naar inter
nationale en nationale communicatiepro
blemen. Geintreseerdenkunnen een gratis 
exemplaar aanvragen bij UNESCO, 7 Place 
de Fontenoy F 75700 Parijs Frankrijk. 
GEEN RELAISSTATION VOA IN TURKIJKE. 

De Amerikaanse 'regering heeftiri mei 
een verzoek ingediend bij de Turkse re
gering tot de bouw van een relaisstation 
voor the Voice of America. Dit rtadatde 
pogingen tot de bouw van een relais
station in Israel mislukten. Helaas zal 
de weris van Amerika niet in vervulling 
gaan daar de Turkse regering niet op de 
voorstellen wenst in te gaan. Andermaal 
zal de Amerikaase regeririg proberen de 
collega's in Israel over te halen en als 
dit niet lukt heeft men Cyprus op het oog. ' 
POPMUZIEK VANUIT WEST DUITSLAND. 

De ARDheeft het plan om naast het . 
normale nachtprogramma van de ARD in 
1986 ook van start te gaan met een spe
ciaal rock en popprogramma welke zal 
worden uitgezonden via de zgn. Service 
\velle. 
ALBANIE BRENGT ITALIAANS NIEUWS. 

Het gebeurt zelden tot nooit dat 
er ie~s uitlekt omtrent de binnenlandse 
aangelegenheden in , Albanie, laat staan 
inzake ,de mediazaken. Nu is onlangs 
bekend geworden dat de Albanese Staats
televisie drie maal per dag de nieuws
uitzendingen van de Italiaanse Staats
televisie (RAl) overneemt. Op zich 
vermeldenswaard, zeker als je weet dat 
het , land al veletientall~n jaren geheel 
op zich zelf staat. 
PROPAGANDAZENDERANTI SURINAME. 

De 'Raad voor de Bevrijding van Suri~ 
name gaat binnenkort uitzendingen ver
zorgen gericht op Suriname, via een ra
diostation dat gevestigd is op een van 
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de Caribische Eilanden. Men heeft bij 
dit station zendtijd gehuurd~ Volgens 
Chin A Sen, voorzitter van de Raad, is 
er meer dan een jaar aan de voorberei
dingen voor het projekt gewerkt. Men wil 
de naam van het eiland no~ niet noemen 
om politieke problemen vooraf te voor-

. komen. De programma's zullen in Neder
land en Amerika worden opgenomen. In 
1983 maakte een station in Centraal 
Amerika reeds programma's voor de Raad 
van de Bevrijding van Suriname maar de 
zender, met een vermogen" van 20 kW was 
slechts zelden te ontvangen in Suriname. 
RTL PLUS IN DE NIN. 

25 miljoen DM werd er in het eerste 
boekjaar voor RTL Plus uitgegeven waar 
tegenover slechts een inkömstenbedrag 
van 11 miljoen DM staat. Een woordvoer
der van RTL Plus zegt dat de oorzaak te 
vinden is bij de veel te langzame be
kabeling van West Duitsland, waardoor 
de adverteerders niet zo snel staan te 
springen om zendtijd te kopen. 
JOURNALISTENMOORD. 

In 1984 zijn er in totaal 21 journa
listen vermoord in IS landen. Dit heeft 
de organisatie 'Freedom House' in Ameri
ka onlangs bekend gemaakt. Verder werden 
94 personen gearessteerd en werd in 
vele landen de censuur verscherpt. 
Liefst in drie kwart van alle landen 
heeft de regering een grote of een 
totale invloed op de media~ 
2.2MILJOEN TELEVISIES. 

In Oostenrijk ' staan momenteel 2~2 
televisies opgesteld. Dit is in 
vergelijking met 1980 een vooruitgang 
van ruim 64%. In 2/3 van alle huisge
zinnen staat een toestel. Het aantal 
videorecorders in sinds 1980 met 600% 
verdubbeld naar 162.000. In een op de 
zestien huisgezinnen staat nu een re
gistratieapparaat. 
NIEUWE ZENDERS IN GRIEKENLAND. 

De Griekse regering heeftfinan
cien beschikbaar gesteld voor 3 nieuwe 
zenders die geplaatst zullen worden 
in Saloniki, Patras en op Kreta en die 
in 1986 aktief zullen worden. 
De zender op Kreta zal programma's voor 
dit eiland en voor Cyprus gaan verzorgen 
en tevens in het Midden Oosten te ont
vangen zijn. 
SAMENWERKING CUBA EN IRAN. 

De regeringen van Cuba en Iran 
hebben een samenwerkingsverdrag getekend 
waarbij op uitgebreide schaal radio en 
televisieprogramma's zullen worden uit
gewisseld. 
SAMENWERKING ZUID AMERIKA. 

Liefst 17 landen in Zuid Amerika 
hebben zich aangesloten in een over~ 
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koepelend orgaan met als doel gezamen
lijk de vele problemen in het Caribisch 
Gebied, op mediagebied, op te lossen. 
De naam: ULCRA.(United Latin and Cari
bean Radio Association). 
DEUTSCHE WELLEGESTOPT OP SRI LANKA. 

De Deutsche Welle heeft haar perso
neel op Sri Lanka opdracht gegeven om 
voorlopig de testuitzendingen vanaf , 
het nieuwe relaisstation op het eiland 

. stop te zetten gezien de vele onder
linge rellen onder de Tamils. Eigendom
men v~n de personeelsleden werden op 
grote schaal geplunderd en in de omge
ving van het station hebben al diverse 
branden gewoest. Het personeel moet · 
zich nu inzetten voor de bewaking van 
het dure zenderpark. 
OPNIEUW LOKAAL BBC STATION. 

Andermaal de melding van een opening 
van een lokaal BBC station. Dit maal in 
Bedfordshire, onder dezelfde naam. 

.tebeluisteren via de 630 en 1161 kHz 
en enige FM frequenties gedurende 14 
uur per dag. 
VERANDERINGEN RADIO AUSTRALIE. 

Radio Aust~alie is van plan meer 
gerichter te gaan werken voor haar eigen 
inwoners. Tot nu toe werd gewerkt met ' 
een totaalprogramma voor het gehele 
land. Nu zullen er in de toekomst meer 
regionaal gerichte programma' s gebrac'ht 

the FABULOUS SOUNDS of the SIXTIES 

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

Elke 2 maanden minste"ns 48 pag. zeer 
informatieve en goed gedokumenteerde 
artikelen. Biografieën, discografieën, 
foto's, . hitlijsten, concert .. , plaat- en 
boekreviews, advertenties, en up-to
date informatie over platenbeurzen en 
optredens. 

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

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

fabulÖÜs 
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gaan worden, waarbij eerst het Pacific 
gebied aan de beurt is. Daarna zullen 
andere delen volgen. Ook de programma's 
gericht op Azie zullen meer verdeeld en 
gerichter gebracht gaan worden naar 
bepaalde landen toe. Zo komen er specia
le programma's in het chinees, Thais, 
Indonesies en Vietnamees. 
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Zoals reeds eerder door mij gemeld is 
er in Kopenhagen op grote schaal gekeken 
met behulp van de zgn. piratendecoder. 
Dat wil zeggen dat de programma's van 
Kanal 2 via illegale decoders werden 
bekeken en er geen gelden voor deze 
decoders bij he~ station binnenkwamen. 
Het gaat hierbij ~m een geschat aantal 
van rond de 50~000 exemplaren. Na maan
den van intens onderzoek hebben de tech
nici een oplossing gevonden en wel door 
een ander signaal te gaan uitzenden, 
waardoor de met de piratendecoder ont
vangen signalen gaan 'dollen' en niet 
meer normaal zichtbaar zijn te ontvangen 
dooi de illegale kijkers. Dit werkt 
dus in het voordeel van Kanal 2 dat nu 
een toevloed aan officiele kijkers 
krijgt. Intussen heeft min. Jacobsen 
alsnog bekend gemaakt dat omstreeks 
oktober zij met een wetsvoorstel .zal 
komen waarbij alle bestaande stations 
op lokaal gebied de mogelijkheid krij-
·gen na 1 april een definitieve status 
te krijgen met eventueel televlsiere
klarne. Intussen wordt KKR TV een steeds 
gro~er succes. Men heeft in Kopenhagen 
momenteel 9 uur zendtijd en tijdens 
een recent congres bestemd voor alle 
christenen in ons land is 1 miljoen 
Dkr. ingezameld. Dit geld wordt besteed 
voor de aanschaf van een reportagewagen 
met rechtstreekse uitzendmogelijkheden. 
Ook wil KKR TV nog meer zendtijd, waar
bij de mogelijkheden zijn om 1 uur per 
week op lokale Deense televisiezenders 
te gaan uitzenden met een potentieel 
van 3 miljoen kijkers. CRCC TV is 
een satelliet televisie projekt waarin 

religieuse organisaties zijn vertegen
woordigd uit 18 landen. Wel, deze or
ganisatie heeft inmiddels regelmatige 
zendtijd toegezegd voor programma's 
van KKR TV ten bate van wereldwijde 
uitzending. Al met al deze ronde veel 
gunstige~èrichten vanuit Kopenhagen. 
een stad waar het altijd heerlijk ver-

. toeven is. Paul S Hansen. 
FRANKRIJK KRIJGT MEER TELEVISIEZENDERS. 

Als de Franse regering haar zin 
krijgt kunnen de Fransen begin volgend 
jaar kiezen uit 6 landelijke televisie~ 
zenders. Tevens zal de regeri.ng er naar 
streven tussen de 50 en 60 re~ionale 
zenders in het leven te roepen. Momen
teel zijn er in het land de door de 
staat gecontroleerde TFI, Antenne 2 en 
France 3 en 'tevens het door ons veel 
beschreven 4e neteanal Plus. Volgens 
het regeringsplan komen hier twee zend
ers bij. Een daarvan zal vooral culttire
Ie en edukatieve programma's gaan uit
zenden. Aanvankelijk zullen die nog 
worden uitgezonden via de regionale 
kanalen van France 3, wanneer die niet 
gebruikt worden voor de landelijke pro
gramma's. Vanaf 1987 zal dit programma 
echter via de Frans-Duitse satelliet 
TFD 1 worderi doorgestraald door geheel 
Europa. De andere zender zal vooral 
muziekprogramma's uitzenden, naar het 
voorbeeld · van Music TV. Het plan dat 
onlangs door de Franse staatssecretaris 
voor communicatietechnieken Filioud werd 
gepresenteerd zal overigens niet . tot. 
gevolg hebben dat de stevige greep die 
de regering op het televisiebestel heeft 
zal komen te vervallen. Zowel de twee 
nieuwe nationale als de regionale zend
ers worden gesteld onder toezicht en 
zich hebben te houden aan de regerings
voorwaarden. De voorstellen zijn in
middels omgezet ln een wetsvoorstel die 
spoedig aan het Parlement zal worden · 
voorgelegd en dit jaar nog kan worden 
aangenomen. Het ligt in de bedoeling 
om de nieuwe zenders te financieren uit 
reklameinkomsten. 
TELETEXT IN SPANJE. 

Nog dit jaar zal de Spaanse regering . 
een besluit nemen inzake het te kiezen 
Teletextsysteem. Momenteel worden er 
door RTVE testen uitgevoerd met zowel 
het Britse Ceefax systeem als · het 
Franse Antiope$ysteem. 
ONDERZOEK BEHOEFI'E DERDE TV NET. 

Drie van de vier Nederlanders zegt, 
volgens de Stichting Moderne Media, 
geen behoefte te .hebben aan een derde 
tv net. Als daardoor krant~n en tijd
schriften duurder worden dan hebben vier 
van d~ vijf Nederlanders geen behoefte 

. 21 



aan het derde net. De stichting, waarin 
de uitgevers zijn vertegenwoordigd, 
haalt deze cijfers uit een steekproef 
die in haaropdraçht door het buro 
interview is gehouden. Eerder dit jaar 
bleek uit een NIPO onderzoek dát 80% 
van de Nederlanders genoeg heeft aan 
het huidige aanbod. Inmiddels blijkt 94% 
van . de Nederlanders te weten dat er 
plannen best~an voor Ned. 3. Ook blijkt 
dat 83% al 5 of meer tv kanalen ont
vangt. 

Olympische TV-ontwikkeling 

een snelheid van 25/30 beelden per sekon
de, en ook de computergeheugens waren nog 
niet krachtig genoeg om een volledig beeld 
digitaal op te slaan, zonder een drasti
sche kwal iteitsvermindering als gevolg. 
De Sr i tse firma Quante I kwam nog net voor 
de Spelen iri Montreal (1976) op de prop
pen met een prototype dat toel iet een 
beeld te verkleinen tot een kwart van de 
oorspronkelijke grootte, en dit · op om \hét 
even welke plaats op het scherm te plaat
sen. Dit prototype werd voor het eerst ge~ 
bruikt tijdens de openingsplechtigheid. 
De beelden te los Angeles maakten gebruik 
van een totaal nieuwe software ontwikkeld 
door Quantel en Ampex, die zelfs het live
toevoegen van door de computer gemaakte 
animaties aan de rechtstreekse beelden 
mogel ijk maakten. De computergeheugens 
zijn hedentendage zodanig krachtig dat 

~ zij de b ee I d kwa I i te i t n iet me er ve rm i n -
deren. De Olympische Spelen iijn ook een 
goede meevaller geweest voor de video
markt, zeker in Europa, waar door tijds
verschil hier de rechtstreekse uitzend ... 
ingen in het midden van de nacht te be
kijken waren. En de toekomst? Toen de 
USSR aankondigde niet te zullen deel
nemen aan de Spelen, kwam een woordvoer
der van het Amerikaanse Olympische Comité 
op het Amerikaanse televisiescherm met 
een voorstel om de Spelen in het vervolg 
in twee dozijn Wereldsteden te organise
ren, êén per evenement. De beelden van 

.. ___ . . -.-~ ~--' ___ \014-~ al die evementen zouden dan via desatel
I iet naar een centraal punt moeten wor-Voor 1976 was de en i ge moge 1 ij khe i d om 

een videobeeld ' te Vervormen het opnieuw 
op te nemen op fotografische film en het 
door middel van lenzen optisch te verv6rm~ 
en. De huidige technieken zettende ana
loge beelden om in digitale code waar men 
een computer op los laat om dit beeld via 
rekenkundige bewerkingen te vervormen. De 
computer .software ( het programma dat de 
computer uitvoert) laat toe de kleur, 
vorm, balaris, kontrast, grootte en het 
perspectief van elk beeld te wijzigen naar 
willekeur. Een tvsignaal bestaat uit 25 
beelden per sekonde (30 in VS en Japan) 
en dezen worden tegen dezelfde snelheid 
in en uit hèt computergeheugen gehaald. 
Indien de computer alle beelden volgens 
dezelfde mathematische bewerking verand
ert, dan krijgt men een stabiel, stil
staand effect. lndien men echter per 
beeld een iets gewijzigde bewerking gaat 
uitvoeren dan krijgt men een vloeiende 
beweging op het scherm. Het beeld draait, 
vervormt en tolt rond in alle richtingen 
van het scherm. Het probleem voor 1976 
was dat er nog geen chips krachtig ge
noeg waren om de analoge beeldsignalen in 
digitale code om te zetten en terug tegen 
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den gestuurd, verwerkt en verspreid moet
en worden. Een boycot van één der organi
serende landen zou . zo goed als ' uitgeslo
ten zijn aangezien men er dan veel belang 
in heeft om zo veel mogelijk landen te 
laten deelnemen aan hei evenement dat in 
dat land wordt georganis~erd. En al de 
voornaamste landen zouden iedere 4 jaar 
weer organiserend land zijn, zowe .l in 
Oost als West, in Noord als Zuid. Als 
bonus zou men dan de winter en zomerspe
len op hetzelfde moment kunnen laten 
p laatsv inden! De eenmak-ing van alle vo 1 k
eren door middel van het Olympisch ide
aal zou dan weer een stapje verder gevor
derd zijn, en dit danks zij de moge I ijk
heden van de media. Jean Claude Tackaert. 

-------~---
WIE HEEFT UNIEKE lP NOG TE KOOP??? 

5 t u urm ij s. v . p • i n d i en Je del P 
van Radio Schotland kwijt wil, een brief
kaart. Ik betaal er een goede prijs voor. 
Telefoon na 18 uur . is ook mogel ijk 078-
511633. Vriendel ijk dank. Coos Venis 
Remmerstein 90 3328 BR Dordrecht. 

----~--------



22 'JULI 1985: Door een ve~keerde schake-
1 ing in de Eind ControleKamer van Hi 1-
versum 3 (ECK3) is om 11.15 uur het tele
foongesprek van Romeo Altenberg tijdens 
het spel lil-dubbel" ~........-~ 

alleen op de FM en 
niet op de, midden
golf te horen. Een 
rare gewaarwording, 
je hoort Romeo vra
gen stellen maar je 
hoort geen antwoord 
++ Kr i j n Tor ri og a , __ ..iiiiIIio~...-;""""""-~"""-~"""""".:.I 
Rob Smaling en René van der Veer staan 
met "Hollands Glorie" in een feesttent 
op de kermis in Harderwijk ++ Bij de AVRO 
op Ned.1 de tweede uitzending van "Ster
renslag" met team uit Overijssel, Utrecht 
enDen Haag. AVRO-3-jay Kas van lersel 
komt uit voorDen Haag en neemt een flin
ke duik in het modderbad +++ 
23 JULI: De Radio One Roadshow met Janice 
Long is deze week o.a. in Colwyn Bay, 
Pwllheli, Aberystwyth en Porthcawl ++ 
Favoriete single om 8.02 uur bij de , VARA 
op H3 is die van Jan van den Bosch, hoofd 
jongerenprogramma's van de EO. Hij koos 
State of Independence van Donna Summer++ 
Jack Spijkerman is terug van vakantie en 
weer te horen met "Getallenrijk" ++ Om 19 
uur komt "Dubbellisjes" rechtstreeks van~ 
af het naaktstrand in Zandvoort. Peter 
Holland en Oom Ben hebben zich voor deze 
gelegenheid gehuld in Adamskostuum ++ 
Een Goede Klassieke morgen bij de TROS op 
H4 met Gerard de Vries +++ 
24 JULI: Veronica op Hl komt voor de 

eerste keer naar je 
toe dit seizoen 
vanaf de Houtmarkt 
in Zutphen . Hans 
Mondt en Annette 
van Trigt zijn met 

~~iiiiiIii~IIiiIiIi~~:::-::::~~ vakantie, Peter 
Teekamp presenteert 
"Muziek terwijl U 

werkt" en Kletskop komt 
de komende weken te vervallen. De program-

.mering is daarom: 7-9: Ook Goeiemorgen, 
9-10: Muziek terwijl U werkt, 10-12: 
Nederland Muziekland en 12-14: Will wil 
wel. In de laatste twee programma's o.a. 

' ''eronica's eigen Soundmixertest "Kreun 
die deun" ++ Omda t de diens tdoende tech
nicus in ECK 3 waarschijnlijk even lag te 
pitten, voor het nieuws van 8 uur op H3 
geen STER. Na het nieuws laat hij daarom 
twee blokken horen +++ 

25 JULI: De TROS Radio 3 Zome,rtoer :staat 
op de grootste kermis van Nederland in . 
Tilburg. Ad Roland, Erik de Zwart, Tom , 
Mulder, Peter de Mooij en Hugovan Gel· 
deren ontvangen als gasten o.a. Georgie 
Davis, The Shorts, Sherman Brothers, 
Ani ta Meyer en The ,Band of Gold ++ In 
het tweede uur van de "Soulshow" live
opnamen van The DazzBand uit ~aart 1983 
++ Omdat Ilona Visser met vakantie is, 
is Jaap van Meekren een van de presenta~ 
to'ren van Veronica Nieuwsradio op, H2 ++ 
Adam Curry 1s va~avond~ op originele wij- . 
ze, omroeper van de Veronicaprogramma's 
op Ned.l ++ Dixie Peach en 
Gary Davies zijn vanavond 
de presentatoreri ' van Top of 
the Pops op BBC 1 +++ 
26 JULI: O~ 21.20 uur bij de 
NCRV op Ned.l een fantasti- , ~ 
sche show met Richard en (de in , 
1983 over leden) Karen Ca rpente 'r ++ Sky 
Beach Café van Gary Davies op Sky is op
genomen in Monte Carlo. Het programma 
van Sky is nu ook te zien via Tele Monte 
Car.lo +++ 
27 JULI: Leonie Sazias i528 jaar ge
worden. Van harte ++ Jaap de Groot 1s 
terug van vakantie en weer te horen bij 
de NCRV op H3 tussen 10 en 12 uur met 
"Popsjop-radio" ++ LosVast staat hele
maal in het teken van de grote show ,in 
de Kuip van Feyenoord op 10 augustus ++ 
In het derde deel over 30 jaar jongeren~ 
cultuur in "Koploper" tussen 19 en 20 
uur bij de NCRV op H3, aandacht voor de 
jaren 1965 - 1968. Als gast ontvangt 
Gerard Oonk dichter ,Simon Vinkenoog ++ 
Na dit programma Mart van der Stadt met 
een uur soul en disco en in "Elpee Pop" . 
van 21 tot 22 uur draait Mart uitsluitend 
opnamen vanaf compact-disc ++ In De Tele
graaf lezen we dat Jos Brink en de AVRO 
de vrede hebben getekend ++ Om 21.20 uur 
presenteert Koos Pos tema de eerste afle
vering van "Klasgenoten" naar een idee 
van Jef Ra,demaker. Vanav.ond de 32- jarige 
,Monique van der Ven met haar klasgenot~n 
van de Mariaschool in Amsterdam uit 1964 
28 JULI: Tussen 16 en 17 uur bij de ' KRO 

IJ 
op H3 een extra uitzending 

a+1D'van "Rock tempe I" met ,op-
, ~ ~ ~ inamen van Joan Armatrading 

in Ahoy' Rotterdam op 29 maart 
j.l. ++ Op H5 hbren we in de Grote Ver
warring o.a. een special van Reinout van 
Wagtendonk over The Voice of America en 
Ron Bisschop op bezoek bij de Amstelveen-
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Een paard in de Hilversum 3 studio! (foto: TvD). 
se tv-piraat "Airport TV" In stond erbij en keek ernaar,Gelukkig 
++ Op vakantie in h~t Franse Biarritz had ik mijn fototoestel bij .me en maakte 
is vandaag op 46-jarige leeftijd KRO re- bovenstaande foto! ++ Omdat Peter Powell 
gisseur/producer Kees Boomkensaan een met de Radio One Roadshow op pad is, pre-
hartaanval overleden +++ . senteert zij'n BBC-co'llega Paul Jordan de 
29 JULI: Ex-zeezender deèjey Pete Drum· UK·Top 50 om 17.30 uur op Sky Channel+++ 
mond is jarig. Van harte ++ "Hollands 3'1 JULI: Is dat even schrikken: op de ra-
Glorie" komt vanuit een feesttent op de dió horen we op alle Hilversumse zenders 
boulevard van Vl issingen t+ Robin Albers nieuwe STER-pingels! ++ Veronica staat 
vervangt voor de laatste ke~r Meta de vandaag met het hele Hl-team op de Grote 
Vries tussen 14 en 15 uur bij de AVRO op Markt in Groningen. Lex H~rding presen~ 
H3 ++ Peter .Powell is deze week op pad teert "Muziek terwijl Uwerktll en dammer 
met de Radio One Roadshow. Hij staat Harm Wiersma is het idool in Muziekland " 
o.a. in Hartlepool, Scarborough, Cleet- radio. Optredens zijn er o.a. van Nancy 
horpes en Great Yarmouth ++ . In AVRO's Boyd, Time Bandits, Havenzangers, G'Race 
Televizier Magazine om 19.20 uur ~en re- en Alexander Curly ++ Omdat Jan van den 
port~ge over het werk van de Nederlandse Bosch met vakantie is, presenteert Johan 
Greenpeace-fotograaf Fernando Pere i ra, Sponserl ee "Rondu i t op 3" tus'sen 7 en 9 
die ruim twee weken geleden bij een bom- uur voor de EO op H3 +++ 
aanslag op de Rainbow Warrior om het le- 1 AUGUSTUS: Marc van Amstel zit vandaag 
ven kwam ++ In de derde SPEB.MEEMn precies 14 jaar "bij de radio". Op 1 au
Ste'rrenslag, waarin aan-1#=1J...-fJ-..1'\ gustus 1971 begon bij zijn karrière bij 
dacht voor Te 1 e lot wordt · J5::L1d::I.J'lS Radio Noordzee Internationaal ++ Tussen 
Loeki Knol vervangen door Corrie van Gorp. 9 en 10 uur wordt door de NCRV op Hl de 
Lo~ki was afgelopen zaterdag, tiJdens de 400-ste uitzending van '~ie weet waar Wil- . 
repetities gewond 'geraakt, Krijn Torrfnga lem Wever woont" 4itgezonden. De presen-
kwam uit voor de provincie Groningen +++ tatie is sinds 1 oktober 1984 in handen 
30 JULI: Will Luikin~aviert zijn 42-ste van Dik Bikker en Jeanette van Enst. 
verjaardag. Van harte ++ Om 8.02 uur bij ' Daarvoor presenteerden Legien Kromkamp en 
de VARA op H3 de favoriete. single van de Gerard van den Berg zeven jaar het pro-

30-jarige ANP-nieuwslezeres Nanet Weij ·l. gramma ++ I~liiliiiiiliiillllllllllill Zij koos MacArthur Park van Richard Har- De TROS Radio 
ris ++ In "Dubbell isjes" tussen 19 en 20 3 zomertoer 

E uur aandacht voor pony- is vandaag 
clubs in Nederland. in Meppel. 
En of je het gelooft Helaas gaat 
of niet, we hadden een het aan het begin om 10 uur even mis, 

'---- ------- écht paard in de studio. omdat alleen de stem van Erik de Zwart op 
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de radio is en geen muzlek. Vergeten 
schuif open te zetten. Gasten zijn o.a. 
Van~ssa, Amazulu, Spl itsing, Georgie Davis, 
Danlel Sahuleka en AlbertWest ++ In het 
tweede UUr van de "Soul show" een herhaling 
van het concert van Deniece Williams dat 
op 21 maart 1983 in Amsterdam werd opge
nomen ++ Alfred Lagarde is vandaag tv
omroepe r bij Veron i ca op Ned. 1 +++ 
2 AUGUSTUS:D6l1y van der Akker (vrouw 
van Lex Harding) is vaHdaag jarig. Van 
harte ++ In Countdown Cafê tussen 22 en 
24 uur bij Veronica op H3 o.a. een gesprek 
met Jan Rietman over hçt grote LosVast
spektakel, volg.ende week zaterdag in 
Rotterdam en live-opnamen van Paul Young. 
Alfred Lagarde en Kees Baars presenter~n 
het programma vanuit de studio ++ Tussen 
20 en 21 uur bij de TROS op Hl praat 
Gerard de Vries met Frans Nienuys over 
zijn 50-jarige radiokarrière. Het pro
gramma wordt juist vanavond uitgezonden, 
omdat Frans Nienhuys morgen 80 jaat wordt · 
++ Alice Openheim presenteert vanavond 
"Met I t oog op morgen" ++ Van 18.20 tot 
19 uur zendt de NCRV op Ned.l het tweede 
deel uit van de "LosVast-Jubi · leum-Spekta~ 
ke 1 show" " da t op 1 jun i i n De Bun i n Hu i - , 
zen werd gehouden ++ Adam Curry vervangt 
vannacht de zieke Peter Teekamp bij Ve
ronica ~p Hilversum 1 +++ 
3 AUGUSTUS: Frans, Nienhuys is 80 jaar en 

BBC-tv-presentator Terry 
Wogan viert zijn 47-ste 
verjaardag ++ Peter Rij
senbrij presenteert tus
sen 10 en 12 uur op H3 
"Popsjop" ++ LosVast 
komt uit de kuip iH Rot
terdam waar Jan Rietman 

met artiesten en organi
satoren praat over het 

grote feest, volgende week 
zaterdag ++ Tussen 18 en 19 

uuf doen Tom Bl6mberg en Ton van Oraanen 
de laatste "Vakantiespits" voor de NOS 
op H3. Maandag is Frits terug van vakan-

,tie ++ In "Koploper" in de serie over 30 
jaar jongerencultuur, de jaren 1968-1972. 
Als gast ontvangt G~rard Oonk zangeres 
~er~ey Kaagman ++ Nog een Nr'ftV . 
Ja r I ge vandaag. Fons ~'-K",. 
Dellen van de VPRO viert ftDPIOPD 
zijn 25-ste verjaardag ++ In "Klasgeno
ten" bij de VARA op Ned. 1 gaan we ' te rug 
naar 1953 met leerlingen van de derde 

' klas van de Dr. Abraham Kuyperschool uit 
Maassluis. In deze klas zat schrijver 
Maarteri 't Hart ++ Elvis-fans komen uit
gebreid aan hun trekken bij de TROS op 
Ned.2 die de fi lm "That's the way it is" 
op het scherm brengt +++ 

4 AUGUSTUS:De komende weken neemt Joop 
van Zijl de presentatie 

van het zondagmorgenpro~ 
gramma bij de AVRO op Hl 

van Wi 11em Duys óver ++ , 
.De Eurochart Top 50 vanuit 

. Cartouche in Utrecht op , 
Sky Channel wordt gepresenteerd door Lin
dade Mol en Gary Davies ++ Omdat Ton 
Lathou~ers met vakantie is, ptesenteert 
Ron Bisschop (jij kent hem nog als Johan . 
Visser) "De Grote Verwarring" bij Veroni-
ca op H5. , Vandaag o.a. aandacht voor 
grensstations. Veronica bracht een bezoek 
aan~adio Zuid Limburg in het~ Belgi,sche 
Tongeren ++ De komende dagen staan de 
AVRO radioprogramma's in het teken van de 
50-ste Sneek Week. De "Zondagavond AVRO
show" tussen, 20 en 23 uu r op Hl i s de 
eerste. Het team heeft zijn tentje opge
slagen op de Princehof in de haVen van 
Sneek++' De ORK van de KRO op H3 komt 
vanui t Dronten tussen 13 en 15 uur +++ 
5 AUGUSTUS: Veel jarigen ~andaag. Cor 
Witschge 60 jaar, Viola van Emmenes 36 
jaar, Zangeres zonder Naam ~6 jaar, Peter 
Teekamp 24 jaar en Jop Boot van de NCRV 
is ook jarig. Van harte allemaal! ++ 
Vanaf vandaag begintSky Channelom 11.30 
uu 'r met u i tzenden. De morgenprogramma' s 
bestaan voornamelijk uit herhalingen van 
Sky Trax-programma's ++ "Hollands Glorie'" 
van Krijn Torringa, Rob Smalingen Renê 
van der Veer (ik dacht dat die bij de KRO 
zat) komt vanuit de Sneeker sporthal ' in 
Sneek, omdat het buiten een beetje te 
veel regende ++ Frits Spits is terug van 
vakantie in Italië enweer .als vanounds 
tussen 18 en 19 uu~ te horen met zijn 
"Avondspits" ++ De soulshow van Tony 
Blackburn op Sky, komt om 17.30 uur voor 
een keer rechtstreeks vanuit een grote 
discotheek in het centrum van Londen ++ 
Ploegen uit Amsterdam, Friesland en Noord 
Brabantstredenglsteren op de Efteli'ng 
in "AVRO's Sterrenslag", hetgeen ontaar
de in een veldslag; Oscar Harris scheurde 
tijdens de repetitie een beenspier en 
moest worden vervangen door Koos Alberts. 
Marathon-loper Cor Vriend's arm raakte 
bij het zwemmen uit de kom. Wielrenner 
Jan Janssen kneusde zijn pink bij het 
fietsen en Jo~ine van Dalsum was zo'n 
enthousiaste supporter bij de stormbaan 
dat zij in het water viel en haar enkel 
verzwikte. NCRV's Henk Mouwe deed mee 
voor de provincie Frie~land. Het geheel 
is te zien bij de AVRO op Ned.1 vanavond ~ 
Andrê van Duin is weer briljant als 'Me-
neer Naaigaren ' +++ , 
6 AUGUSTUS: Felix Meuders is te~ugvan 
vakantie, maar nu is Peter Holland een 
beetje aan het uitrusten en verhuizen ~ 
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Henk Westbroek en Hans van Riet maken 
tussen 14 en 16 uur "Hollands Handwerk" 
en ' Kees Sèh i 1 peroort i s door Oom Ben i n
gehUurd om "Dubbellisjes" te presenteren 
++Peter Powe 11 is voor BBC Radio One 
naar Kenia. Daarom presenteert Paul Jor
dan de UK Top 50 in $ky Trax ++ Tussen 
7 en 11 uur presenteren Meta de Vries en 
Gerard Sonder de AVRO Hl-programma's van
af het st~rteiland aan het Snekermeer. 
De AVRO is een van de hoofdspons6rs van 
de Sneek Week. Als je door de stad en ' 
langs met meer loopt zieje o~eral AVRO
vlaggen ++ 0 ja, NÖS-jazzkenner Michiel 
de Ruyter is jarig'. Van' harte +++ , 
7 AUGUSTUS: De televisie- en radiojourna
listen van BBC en ITV staken vandaag uit 
protest omdat de Engelse regeringverbo
den heeft een documentaire op tv over ' 
het terrorisme in Noord-Ierland uitte 

' zenden. Door deze protestaktie is de BBC 
Worldservice voor het eerst in haar 53-
jarige geschiedeni~ niet in de lucht ++ 

De Veronicapro
~~'l~. ~~r===========~, grammals 'op Hl 

komen vanuit 
Aquadelta in 
Bruinisse, waar 
een groot s op
gezette VOO-dag 

' wordt gehouden. 
Kijkend naar het 

beeldmerk hier-
AQUADELTA-BRUINISSE naas t, hoopte 

de omroep dat 
ze vandaag al de A-status zouden hebben. 
Hans Mondt is terug van·vakantie en weer 
te horen in "Muziek terwijl U werkt" en 
Tineke de Nooij is het idool in Muziek
land-radio. 15 Avonds is er een groot -------- --
ZEEZENDERDAG. 
OP 12 OKTOBER 
Op 12 oktober a.s. wordt door Radio 

Annick, Radio Mi Amigo lokaal en VZW SEFA 
een zeezenderdag georganiseerd iri 
Hof ter Lo te Borgenhout (Antwerpen). 

Deze dag duurt van 11 tot 21 uur. 
Diverse videofilms zullen vertoont worden 
op een groot videoscherm (niet op tv's). 
A)s nieuwe videofilm wordt vertoond de 
prachtige boottrip gemaakt door de Annick-
medewerkers naar de drie zeezenders. -

Naast stands van de FRC-Holland en 
SMC, zullen er ook enkele gasten aanwezig 
zijn. De voorverkoop is 100 Bfr. en ver
moedel ijk worden er nieuwe Caroline en 
Laserstickers verkocht. 
Meer informatie volgt in de volgende uit
gave van Freewave! --------

feest met een drive in show door Jeroen 
van Inkel en Adam Curry ++ Omdat John 
Peel deze week is verhinderd, presenteert 
Jan Donkers, naast "Gonzo Radio" van 19 
tot 20 uur, ook het ~ur tussen 20 en 21 
uur bij de VPRO op H3 +++ 
8 AUGUSTUS: De TROS ' Radi03 Zomertoer is 
vandaag in Wim van Putten. Sorry: PUTTEN! 
Gasten zijn o.a. André Hazes, Twee Belgen 
(man of vijf!), Novo Band, Bennie Neyman ' 
en The Cool Notes ++ Lachen in Sky Trax 
met G-ary Davies om 17.30 uur. Hij belt 
een kijker o~, die een favoriete clip 
mag a~nvragen. Als de band van die clip 
binnen 1 minuut door Ronnie the Runner 
uit het archief is gehaald, krijgt de 
gelukkige een T-shirt, hetgeen 3x lukte 
++ Simone Wal raven is de omroepster van 
de Ve ron i cap rog r,amma 's op Ned. 1 ++ Moo ie 
plaatjes in "Nederland Muziekland"dat 
afgelopen maandag werd opgenomen 
tijdens "Sa i I 185" i n de Am", 
sterdamse haven. Chiel van 
Praag als gasten o.a. 
Rob de Nijs, Koos Alberts, 
Star Sisters, Splitsing 

, en George Baker is artiest 
van de maand ++ In De Tele
graaf de Top 25 kijkcijfers 
van de maand juni: 1. Te land, 
ter zee en in de lucht, 2. Derrick, 3. 
Het 'Andere Net, 4. Een Moordstuk. Alle 4 
programma's van de TROS. Verder komen we 
in de lijst tegen: Bartje van de NCRV, 
Maxi Playbackshow van de KRO en De Heili
ge Koe van Veronica +++ 
9 AUGUSTUS: Vanaf vandaag is Sky Channel 
dan eindel ijk ook in België op de kabel. 
De stad Luik is de eerste stad waar het 
satellietkanaal te zien is. Totaal zijn 
er 245.000 huiskamers op Sky aange
sloten in Luik ++ Radio Thuisland van de 
NOS tussen 12 en 13 uur op H3, wordt de 
komende drie vrijdagen gepresenteerd door 
Gülnaz Aslan en Rocky Tuhuteru. De laat
ste vervangt Jose die de laatste weken 
Fatima Jebli verving. Produktie is weer 
in handen van Tom Blomberg ++ In de Top 
40-uitzending draait Lex Harding een mix 
van 19 van Paul HardcastIe in verschil~ 
lende talen. Terecht merk~ hij op dat het 
geen gehoor is! ++ De AVRO tv brengt om 
20 uur "One night with you" op het scherm. 
In dit programma van NBC uit 1968 zien 

we de 33-jarige El ivis Presley in een 
ongedwongen jam-sessie met Scotty Moore, 
D.J. Fontana, Charles Hodge en Alan For
tas ++ De nach t f i 1 m "Kub 1 a i Khan" van 
Veronica op Ned.2 wordt aangekondigd door 
Will Luikinga. Hoewel, aangekondigd??? 
Hij zit gekke bekken te trekken voor de 
came ra en zeg t a 11 een maa r: "M i j hoo r je 
n i et! 11 +++ 



10 AUGUSTUS: Kees van Kooten is 44 jaar ' 
en Harry Slinger 36 jaar geworden. Van 
harte ++ Vandaag is het dan zover. 

~ Jan Rietman' SLO, sVas t 
~ spektakel vanuit het , 

Feyenoordstadion 
in Rotterdam. Het 
gebeuren wordt 
tussen 12 en 15 uur 

rechtstreeks uitgezonden 
via de NCRV op H3 en tussen 
19.35 en 20.25 uur wordt er 

een eerste samenvatting op Ned.2 uitge
zonden. Het "LosVast Kuip Spektakel" 
wordt gesponsord door de ANWB, Puma, de 
Verenigde Spaarbanken met de ~, Peter 
Stuyvesant, Philips, Adidas, Oranjeboom 
bier, Stichting Promotie R'dam-zuid en 
De Hitkrant. Totaal doen er+ 90 arties
ten mee, waaronder: Boudewijn de Groot, 
Ernst Janz, George Kooymans, Lee Towers, 
Billy Preston, Chris Rea, Julya Loko, 
Herman Brood, Normaal, Georgie Davis, de 
LosVast Superband, Frank Boeyen enz. enz. 
Komplimenten voor de NOS geluidstechnici 
onder aanvoering van Gert de Bruin ++ 
In "Koploper" de jaren '1972-1975 in het 
kader van 30 jaar jongerencultuur ++ 
De eerste klas van de school in Berg 
Ambacht uit 1945 staat centraal in "Klas
genoten" bij de VARA op Ned.1. I n deze 
klas zat de bekende Nederlander Wim Kok, 
nu nog voorzitter van de FNV, maar vanaf 
11 september politicus voor de PvdA ++ 
Op de BRT vanavond een herhaling van een 
show rondom Ferry Grignard, de in 1982 
overleden zanger uit Antwerpen +++ 
11 AUGUSTUS: Peter van Bruggen en Morri
son zijn met vakantie. Eddy Kuhr wordt 
tussen 10 en 11 uur geassisteerd door 
Peter van Dam en de nieuwe H3-baas van 
de KRO, Paul van der Lugt, presenteert 
het Weeshuis van de Hits tussen 11 en '12 
uur en Radio de Zwarte Roos tussen 17 en 
18 uur ++ De ORK is ook met vakantie. 
Daarom doet René van der Veer de presen
tatie in Hilversum en Ruud Hermans speelt 
voor ORK en is afgereisd naar het Country 
Festival in Oosterhout ++ Tussen 21 en 
23 uur de finale van "Hitcode". Winnaar 
werd Michel Mens uit Amsterdam. Volgende 
week is Marc Stakenburg terug op deze 
tijd met "Krachtvoer" ++ Ook vandaag pre
senteert Ron Bi sschop "De Grote Verwar
ring" tussen 18.10 en 19 uur bij Veronica 
op Hilversum 5 +++ 
12 AUGUSTUS: Hein Simons, eens bekend als 
Heintje en presentator bij de AVRO op H3 
is 30 jaar geworden. Van harte ++ Cees 
van Zijtveld presenteert "Hollands Glorie" 
tussen 12 en 14 uur bij de AVRO op 3 ++ 

FilmNet-ATN heeft een leuke stunt bedacht: 
Zij willen rond f 10 ' 
miljoen.betalen aan IIINNII® 
de sectie Be-
taald Voetbal 

ELKE AVOND DE BÈSTE FILMS OP TV 

van de KNVB voor het rechtstreeks uitzen
den van wedstrijden uit het betaalde- en 
amateur · ~oetbal. De NOS, die nog met de 
KNVB aan het onderhandelen is over een 
nieuw kontrakt, komt door deze stunt van 
Fi lmNet-ATN voor een behoorlijk , financieel 
blok te zitten. Het huidige kontrakt van 
d~ KNVB met de NOS loopt a.s zaterdag af. 
Dit tweejarige kontrakt kostte de NOS 
f 1,75 miljoen per jaar ++ I"n "Sterren
slag" bij de AVRO op Ned-. 1 vanavond de 
ploegen van Drente, Noord Holland en Rot~ 
terdam. Omroepmedewerkers die dit keer 
meedoen zijn: Frank Masmeyer, Hennie Huis
man, Frits Bom, Gerrit den Braber, Fred 
Oster, Leonie Saziá~ eh Alexander Curly. 
Hoogtepunt is de stormbaan met Oster, 
Masmeyer en Huisman die Meneer Naaigaren 
het modderbad in trekken ++ In "Praatpark" 
heeft Karel Prior een boeiend gesptek met 
acteur/schrijver/schilder Bob Verstraete ' 
+++ 13 AUGUSTUS: Om 8 uur bij de VARA op 
H3 de favoriete single van Sandra Reemer: 
Summer in the City van The Lovin' Spoon
ful ++ Henk Westbroek 
presenteert "Dubbellis
jes", waarin aandacht 
voor vakantieliefdes 
++ Omdat Jack Spijker
man ziek is, presen
teert Dolf Brouwers 
"VARA' s Geta 11 en rij kil van
af de Feriomena Beurs in Rotterdam ++ De 
Popkrant wordt gemaakt door Henk Spaan 
en Harry Vermeegen. Onder de tï"tel "Ik 
krijg nooit meer kippevel" laat Henk op
namen van zijn favorieten Everly Brothers 
horen ++ Van 21 tot 23 uur de laatste 
zomerse "Moondogs" van Jan Douwe Kroeske 
en frank Klunhaar. De afgelopen 6 weken 
lieten zij veel live-opnamen horen ++ De , 
onderhandelingen tussen NOS en KNVB zijn 
op niets uitgelopen. Zoals het er nu 
uitziet, is er dit weekeinde geen voetbal 
op televisie ++ Vandaag boog de Raad van 
State over de vraag of Brinkman juridisch 
gezien korrekt heeft gehandeldomVerohica 
niet de A-státus toe te kennen. De uit
spraak van de Raad wordt binnen enkele 
weken verwacht +++ 
14 AUGUSTUS: In 1967 verdwenen op deze 
dag de Engelse zeezenders uit de lucht ++ 
A~exanderCurly, medewerker aan het Vero
nica-programma "Hollanders" is 39 jaar 
geworden.~an harte ++ Veronica op Hl 
komt naar Je toe vanuit Scheveninqen. 
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komt naar je toe vanuit Scheveningen. 
Peter Teekamp presenteert Muziek terwijl 
U werkt, Leo Dijkgraaf (de akteur die 
in het pak van Pino zit in Sesamstraat) 
is het idool in Muziekland-radio en 
Georgie Davis, MaiTai, Canyon en de 
Shorts zijn ingehuurd om het pu~liek op 
de boulevard van Scheveningen te vermaken 
++ Het zit de Dikke Blomberg tussen 16 
en 18 uur niet mee tijdens de presenta
tie van de Nationale Hitparade: Jingle
machines weigeren hun werk goed te doen 
en een vlieg zorgt voor de nodige irri
tatie. Als gast is om 17.50 uur 8altimo
ra, dIe op1 staat met zijn Tarzan Boy, 
in de studio en beantwoordt enkele vra
gen die luisteraars tussen 16 en 18 uur 
konden doorbellen aan de NOS ++ In het 
zenderpark van de AFN bij de stad Mön
chengladbach zijn vanmorgen twee krach
tige bommen ontploft. Eén zend~ast werd 
zodanig beschadigd dat hij niet meer 
kan worden gebruikt voor radio-uitzendin
gen. Later werd op het terrein nog een 
derde bom gevonden, die onschadelijk 
werd gemaakt. Volgens het Amerikaanse 
legercommando in West-Duitsland werd de 
getroffen mast gebruikt voor plaatselijke 
radio-uitzendingen en niet voor de trans
missie van militaire ' geqevens +++ 
15 AUGUSTUS: In Ei\ mr n f 
De Telegraaf le- ~tt ,-,tt tt~rQL(lt 
zen we dat FilmNet-ATN op basis van de 
Omroepwet waarschijnlijk geen recht
streekse reportages van voetbalwedstrij
den mag uitzenden. Met deze ' mededeling 
heeft een woordvoerder van WVC de snel 
groeiende verwarring over het uitzenden 
van voetbalwedstrijden volledig gemaakt. 
NOS en KNVB zijn overeengekomen om de 
onderhandel ingen voort te zetten de ko
mende weken. In die tijd zullen er toch 
flitsen worden uitgezonden op radio en 
televisie ++ De TROS Radio 3 Zomertoer 
komt vandaag uit Muiden ++In Amsterdam 
worden Star en Antigoon uit de lucht ge
haald ++ Chiel van Praag is 'vanavond de 
omroeper van de Veronicaprogramma's op 
Ned.l. Om 22.10 uur een uitstekende do
cumentaire van Constant Meyers over het 
leven van Soeur Sourire ++ Het promotie
team "Sky Channel op de Utrechtse buis" 
organiseert om 18 uur in de kuil van 
Vredenburg een videoshow. Sky is nog 
steeds niet te zien in Utrecht en dat 
terwijl elke week de Eurochart Top 50 
in Cartouche in Utrecht wordt opgenomen~ 
Met deze videoshow wil organisator Gerard 
Cohen de Utrechtse bevolking kennis laten 
maken met de programma's van Sky Channel 
++ Frits Spits presenteert v~navond het 
NOS programma "Met 't oog op morgen" van 
23 tot 24 uur op Hl +++ 
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16 AUGUSTUS: De sterfdag van Elvis Pres
lev in 1977 en de verjaardag/trouwdag 
van Madonna in 1985 ++ Tussen 22 en 4 
uur organiseert Veronica op H3 en Hl 
een "Carribean Night" vanuit Café Bos en 
Duin in Soest. Presentatie is in handen 
van Alfred Lagarde, Kees Baars, Lex Har
ding, Peter Teekamp, Adam C~rry en Chiel 
van Pra~g. TIjdens de uitzending was er 
rechtstreeks kontakt met een Antilliaans 
radio~tation en Jeroen v~n Inkel ontving 
een echte ~oodoo-waarzegster +++ 
17 AUGUSTUS: Willem Duys en Koos Postema 
zijn jarig, evenals ex-zeezender deejay 
Duncan Johnson die tegewoordig werkt bij 
Invicta Sound ++ Tusseri8 en 10 uur bij 
de NCRV op H3 een extra lange 500-ste 
"Gospel Rock" van Ad Everaars en Henk 
Mouwe ++ In LosVast laat Jan Rietman nog 
enkele hoogtepunten van het Kuipfeest van 
vorige week horen ++ Gerard Oonk presen-

' teert live tussen 19 en 20 uur in "Kop
loper" de jaren 1975-1980 in het program
ma over 30 jaar jongerencultuur. Vanavond 
o.a. aandacht voor de punkbeweging ++ 
liKlasgenoten" bij de VARA op Ned.l met 
de zesde klas van de J.J. van Noordschool 
u i t Am s ter dam van 1 973 . I n de z e k las zat 
voetballer Ruud Gullit ++++ Volgende 
keer meer++++++Ton van Draanen+++++++++++ 

Hierbij zoals gebruikel ijk een aantal 
aanbiedingen uit het historisch archief. 
Deel 18 van de historie van de zeezenders 
is net klaar gekomen en is dus leverbaar, 
eveneens als deel 10 voor diegenen die 
dit deel nog niet hebben. Per deel 25,-
op tape en 35,-- op cassette. 
Verder de volgende banden: 
Tape 646 Radio Nova Dubl in met ondermeer 
Rosko en Gregg Gaughan, Voice of Peace, 
vlak voor de definitieve closedown met 

, Paul Rodgers en Mark Edwards. 
tape 651 STUDIOTAPES van radio Carol ine 
uit 1976 en 1978 met Roger Màthews, Tom 
Anderson en Stuart Russel. 
tape 654 Oud materiaal met ondermeer een 
studiotape van de documentaire van radio 
Luxembourg onder de titel 'How it all 
beguni met Duncan Johnson en Bob Stewart, 
verder Radio Caroline North met Don Al
len, Keefers Commotions, London met Mark 
Roman en lan Damon. 
Te bestellen via giro 2929268 t.n . v. J.A. 
Knot -Groningen. 
per 6 uur op band 25,-- per 12 uur 140,-
per 18 uur 150,-- Op cassette per 6 uur 
1 35,-- per 12 uur 165,-- en per 18 uur 
1 85,--


