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[J Is je VOORLAATSTE nummer. J,e wordt 
verzocht binnen 1 week je abonne-
ment te verlengen. , 

[] 

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

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FOTO VOORPAGINA: Robin Albers (foto:TvD) 
FOTO ACHTERPAGINA: De nieuwe voormast op 
de MV Communicator, gefotografeerd door 
Theo Dencker op 8 juni 1985. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Beste lezers, met verbazing hoorde ik 
op de zeezenderdag op 7 september in 
Scheveningen, dat dit kolommetje meestal 
met veel plezier wordt gelezen (mln g 
doet een beetje raar!). Hierin ~taat 
meestal wat er in het blad staat en de 
allerlaatste nieuwtjes. Ik zal proberen 
om dat vol te houden en daarom maar It 
laatste nieuwtje: Als er nu nog 1x een 
mast op de MV Communicator afbreekt, zal 
Laser voor heel lang uit de lucht zijn. 
Een nieuw mast is zoln grote uitgave, dat 
dát voorlopig niet op te brengen is! 

Wat staat er in deze Freewave??????? 
Om te beginnen is hij, net als nummer 117, 
weer 28 paginais. Dus 4 meer dan normaal. 
Dat komt door het vele nieuws dat ons 
iedere drie weken weer bereikt. Het gaat 
dus goed met Freewave. Iets wat je van 
kollega-bladen niet kan zeggen. Nog even 
en wij zijn het enlge blad dat je uitge
breid informeert over zeezenders e.d. 

We beginnen met het gesprek dat onze 
man in Hi lversum, Sybrand Verwer, met 
AVRO-3-jay Rebin Albers in juli had. 
Dan een boekbespreking van "Ha 'llo hier 
H i 1 versum" geschreven door Huub Wi j f jes. 
Paul Hansen volgt daarna met zin (bijna) 
vervolgserie over het Deense "Kanal 2". 

Na de 'IRedde 1 Sll du i ken we ' met Hans 
Knot de Noordzee in voor "Zeezenders Nu" 
en Jac Zom plaat 5 t en i ge IIKan t teken ingen 1I 
bij het Radio Nederland Wereldomroep-
p rog ramma IIN j euws 1 ij n Europa". 

Jel1e Boonstra schreef een artikel 
over de OLON die boos is minister Brink~ 
man (maar ja, wie is dat nu niet??). 

Na "Zeezenders Toen" met deel 2 over 
Radio 270, een prima verhaal van Hans 
'Knot ave rilDe j i n9 1 e op de Ame r i kaan se 
Radio", waarvan in de volgende Freewave 
nog een verhaal komt. 

Met trots ,kun je daarna onze primeur 
lezen over het vullen van zendtijd door 
Veronica als A·Ómroep en hoe Paul van 
der Lugt de bezem heeft gehaald door de 
KRO-zondag op H3! We sluiten met het 
Radio&TV Logboek van 18 augustus tfm 11 
september en enkele laatste nieuwtjes. 
Veel leesplezier. Ton van Draanen. 
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Sybrand Verwer in gesprek met ..... 
o · 

---- ~ 

Met ingang van het nieuwe radioseizoen 
oktober 1984; is de maandag "de beste 
maandag" of, zoals in menige spot op die 
dag te be 1 u i s te ren va 1 t: "AVRO maandag, 
de beste maandag!" 

"Wij geven het beste op de maandag, 
qua muziek, maar het ts Voor iedereen 
verschillend hoe die dai ervaart. 
Ik vind bijvoorbeeld 
de VARA-dinsdag ook 
goed". Aan het woord 
Robin Albers (die 
naam hanteert hij 
ook in het dagelijks 
leven) bij AVRO-3 
elke maandagmiddag 
te beluisteren tus
sen drie en vier uur. Robin, geboren op 
20 jul i 1956 in Den Haag, en momenteel 
woonachtig in Veenendaal. Zijn jeugd 
bracht hij door in Katwijk, omdat zijn 
vader daar gelegerd was als marinier. 
"M ij n vade ris een groot Jazz-l i efhebbe r , 
en daar ben ik sterk door beinvloed. 
De Jazzmuziek is 'v,oor mij de ondergrond 
van mijn muziekkeuze. Mijn pa ging in de 
jazz ook met zijn tijd mee. Hij luister
de bijvoorbeeld ook naar Bob James en 
Herbie Hancock". 

Ondanks Robin's warme belangstell ing 
voor muziek, was hij in die jaren fana
tieker in de sportbeoefening. 
Hij nam o.a. deel aan de Nederlandse 
jeugdkampioenschappen honkbal. Verder was 
hij zeer fanatiek turner. 
In 1974 werd vader Albers overgeplaatst 
naar Doorn. De familie verhu1sde naar 
Rhenen. 
"In Rhenen heb ik de MAVO afgemaakt en 
ben vervolgens naar de MEAO gegaan in 
Oosterbeek. Ik wilde daarna eigenlijk 
naar de sportacademie, maar daar heb ik 
uiteindelijk niet naar gesolliciteerd. 
Wel heb ik op de MEAO zelf gymlessen ge
geven en volleybal- en basketbalteams 
samenges te I dl' . 

Robin's eerste aktieve kennismaking 
met het muziekgebeuren stamt uit Katwijk: 
"Voor een schoolfeest hadden we een 
Drive in show geboekt, maar die wisten 
totaal geen stemming te brengen. Omdat ik 
gekozen was in de schoolraad besloot ik 
om toen ze 1 f te gaan dra a i en" . 
En dat beviel. Ook in Rhenen kwam hij al 
weer snel in aanraking met het drive in-

gebeuren . . 
"In het buurthuis werd elke vrijdagavond 
disco gehouden. Maar dat was dus geen 
disco. Platen draaien in boerenltillen
stijl. Ik vond dus dat 't beter kon. 
Toen ik gekozen was in het bestu~r van dat 
buurthuis, liet ik tweemaal per maand een 
drive in show komen. "Angie" ui't Wagenin-
gen. De and~retwee avonden in de maand 
ben ik zelf gaan draaien. En dat zorgde 
ervoor dat het bezoekersaantal opliep op 
de vrijdagavond van 80 naar 500 personen. 
Daarna ben ik, met twee anderen, zelf een 
drive in begonnen. Dat waren Ruud Krijger .. 
en Hendrik Nellestein. Die drive in heet
te "Funktien". Overal waar we kwamen was 
het propvo 1". 

Dat speelde zich af in '80/'81. 
De drive in bestaat inmiddels niet meer. 
Hendrik Nellestein heeft tegenwoordig een 
bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop 
van jinglemachines en andere geluidsappa
ratuur, toegespitst op dé vrije-radio
markt. De naam van diens bedrijf valt 
veelvuldig te beluisteren in spots via 
Radio Monique. 

Robin kwam vervolgens in de diverse . 
cl i scoth.eken terec~h.. M7f&@jJ· · 
"De Boeg'l " in Arn- A 
hem, de "Ro 1 1 s - "" 
club" eveneens in Arnhem en "de Munt" in 
Rhenen. Bovengenoemde werkzaamheden waren " 
nog steeds een hobby, door de weeks was 
hij werkzaam op een kantoor als public
rel at ion man. Een volgende stap in de 
positieve richting om van z'n hobby z'n 
vak te maken was de deelname aan de 
Nederlandse Discotheek Kampioenschappen. 
Een jaarlijks door het land trekkend spek~ 
takel waardoor een ieder die zichzelf 
enig talent toekent op het gebied van het 
draaien van platen, in de gelegenheid ge
steld wordt die aan het grote publiek te 
tonen. En in één van die voorrondes was 
Jan Steeman, programmaleider AVRO-radio 
Hilversum 3, een van de juryleden. 
Dat was het eerste kontakt voor Robin met 
voornoemde omroep. In de zomer van 1982 
presenteerde de AVRO het programma 
"Proefdraaien". Elke maandagavond tussen 
zeven en acht uur kregen ·twee discjockeys 
al dan niet in spé, elk een half uur 
zendtijd toebedeeld. 

Robin: "Dat was miJn allereerste 
rad i o-erva ring. I k had ook nog noo i t voor 
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een piraat of ziekenomroep gewerkt. 
Het was voor mij een re1ext programma, 
met een strakke timing. Ik werd ook 
he1emaal vrijgelaten in mijn platenkeuze 
enzo. Jan Steeman vond dat ik een sterk 
programma gemaakt had en vertelde mij 
dat ik wel talent had. De andere jockey 
die op die avond het tweede half uur 
mocht vullen was Hans Magito. Een jongen 
die al enige jaren werkzaam is bij 
AVROls Toppop Discoshow. Na dat half uur 
proefdraaien hoorde ik niets meer van de 
AVRO. Ik belde nog wel eens maar dat had 
verder geen resultaat. Het bekende "Donlt 
call us, wecall you" pakte toch gunstig 
u i t voo r mij II . • 
Robin o. ntving. een SChrij-~ ~ 
ven van de AVRO met het .. 
verzoek enige uren te ~ 
vullen tijdens een aan-lJ . 
ta.l Zg. n. wisselnachten. P!iJ. 
Dit betreft wekelijkse . 
naCht. uitzendingen via ~~' 
Hilversum 1, elke week ~j 
gevuld door een andere 
omroep. Vanaf september 1983 tot mei 1984 
had de AVRO op H3 een nieuw programma, 
op zoek naar het voor deze omroep zo no
dige nieuwe talent .... In tegensteIl ing 
tot het schamele half uurtje wat kandida
ten was toebedeeld tijdens "Proefdraaien" 
was nu maar liefst gedurende een hele 
maand, elke maandag, een heel uur beschik
baar voor één en dezelfde persoon. 
De naam van dat programma was "Een nieuw 
geluid". De gelukkigen werden gerekruteerd 
uit de Proefdraaiers. De maand januari 
1984 tussen 11 en 12 uur was de kans 
voor Robin Albers. 

"Ik mocht weer helemaal mijn eigen 
platenkeuze doen en die had ik aangepast 
aan het uur van de dag. Na mijn laatste 
uitzending had ik een gesprek met Jo de 
Roo(AVRO-chef lichte muziek) die was 
nogal gecharmeerd van mijn stem. 

Jan Steeman vroeg me vervolgens te 
komen draaien van mei tot september. 
Ik werkte toen nog steeds op kantoor. 
Vi a 'lEen nieuw ge 1 u i dil heb i kook Eddy 
Kuhr en Romeo Altenberg leren kennen". 

Zowel voor Robin als de twee laatst
genoemden pakte het allemaal gunstig uit. 
Eddy werk momenteel bij de KRO en Romeo 
heeft zijn eigen zendtijd bij de AVRO. 

Robin heeft een freelance kontrakt bij 
de AVRO, wat hem toch voldoende vertrou~ 
wen geeft in die omroep want, zo zegt hij 
zeI f, Me ta 0 de V r i es en Kr i j n Tor rin 9 a 
zijn ook freelancers. 

Oktober 1984 was de start voor de nieu
we programmering met de slogan: 
"AVRO maandag ... de beste maandag". 
Samen met Jan Steeman en Cees van Zijtveld 
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(verantwoordelijk voor de continuTteit, 
inspreken van promois, invallen bij ziek
te en vakanties) werd met de discjockeys 
een nieuwe opzet gemaakt. 

'11k wilde in mijn programma iets doen 
voor discjockeys in het land, vandaar 
mijn rubriek "Drie-maal-door-draai". 
Uit de bandjes die ik daarvoor krijg toe
gestuurd, zoek ik voor elke week er één 
uit. De inzender daarvan komt n~ar de 
studio om 1 ive een mix te maken van drie 
platen. Er mag niet geknipt of geplakt 
worden. Verdere beperking is dat het maxi
maal tien minuten mag duren. 
"Drie-maal-door-draai" draait door tot 
eind september. Dan komt er een finale. 
Uitalle inzendingen worden er vijf uit
gezocht, beoordeeld op originaliteit, 
overgangen en muziekkeuze. In de jury 
zitten Ben Liebrand, Peter Duikersloot, 
Leo Cotino en eventueel Rutger Kroeze. 
De winnaar mag een half uur live komen 
mixen, krijgt een prijs van f 500,-- en 
een kontrakt voor het maken van een maxi
si ng 1 ebi j p latenmaatschapp ij Durecoll . 

Voor de jingle- en tune-fanaten; 
de muziek die Robin gebruikt als tune bij 
genoemd programmaonderdeel is inmiddels 
verkrijgbaar op single: "Matt's Mood" 
van Matt Bianco, uitgebracht door platen· 
maatschappij WEA. Eind vorig jaar wuifde 
Robin zijn kantoorbaan vaarwel. 
Via je diverse boekingsburols werkt hij 
nu voor de S.D.A.V, (Stichting Disco 
Amusement Venlo) de "Nationale Geiten- en 
koeienmelk wedstrijden", een avondvullend 
publieksvermakende show waarbij Robin de 
rol van gangmaker/entertainer vervult. 

. Robin staat in eerste instantie te 
boek voor AVRO's Toppop Discoshow of, zo
als dat tegenwoordig heet "AVRO's Toppop 
Discolympiçs", Deze naamsverandering 
maakt het mogelijk dat er via de Hilver
sumse zenders toch wekelijks de agenda 

bekend gemaakt kan wor~ 
den waar dit gebeuren 

plaatsvindt, on
danks de beperkin
gen op het reklame 
maken voor eigen 

omroepaktivi,teiten. 
Via John de Mol 

r.~~~ Produkties is 
Robin in te 

.~' • huren voor de 
- . Ma 1 bo ro 0 ri ve 

. In Show (Rook je 
eigenlijk? "Nee!"). Ook voor het inspre-
ke~ van reklame~pots is onze gastspreker 
beschikbaar, waarbij het hém niet zoveel 
uitmaakt waarvoor hij teksten inspreekt . 

IIHoe komt het dat jij maar één uur 
zendtijd hebt en Romeo Altenberg, die 



veel korter bij de nationale omroep werkt 
dan jij, twee uur?" 
Robin: "Die vraag wordt mij nogal eens 
gesteld. Ik weet het niet. De verdel ing 
van de uren js door de AVRO-leiding be
paald. Ik zou er best een uur bij willen 
hebben .... 

"Muz i ekkeuze?'1 
"Elitair breed, maar wel gericht naar de 
gevoel ige en dansbare muziek en ballads. 
Behalve de platen die ik van de maatschap
pijen krijg, ga ik zelf ook op zoek naar 
nieuwe platen bij de qiverse importzaken". 

Vroeger 1 iet Robin tijdens zijn uit
lendingaltijd een cassette meelopen om 
deze thuis kritisch te beluisteren, om zo 
door middel van zelfkritiek, zin programma 
te verbet~ren. Tegenwoordig heeft hij een 
andere manier van kwaliteitscontrole. 

"Na afloop van elke uitzending bel ik 
altijd mijn moeder op. Zij is mijn meèst 
kritische luisteraar en verteld me wat 
goed of slecht was. Zelfs wat de muziek 
betreft". 
Op onze vraag bij welke andere omroep hij 
eventueel thuis zou voelen, antwoordt hij: 
"Ik voel me kiplekker bij de AVRO, maar 
een bal kan raar rollen ... Ik heb hele 
goede kontakten" met Adam Curry en Jeroen 
van Inkel, dat gaat heel leuk. Op- en aan
merkingen over elkaars programma enzo. 
Verder vind ik Henk Mouwe en Tom Blom 
goed. En Ferry Maat, die is technisch het 
beste. Verder luister ik graag naar Tom 
Mulder met Nachtwacht en ~asy Listening, 

het begin van AVRO's nachtuitzentlingen". 
Het Nederlandse omroepbestel? 

"Klote, zwaar klote. Ik denk dat we lan
delijk gekleurde zenders moeten krijgen, 
met bijvoorbeeld pop, soul en hardrock. 
En meer lokale omroepen. 
Radio Monique is slecht, geen impact. 
Laser 558 is vaktechnisch er go~d. 
Ze doen daar bijvoorbeeld aan "Hooking", 
dat is iets wat mij wel aanspreekt". 

I'Hook i ng ll i s een term die een bepaa I de 
manier van presenteren van een deejay 
aanduidt. In het outro van een plaat vast 
een volgende aankondigen, vervolgens een 
jingle draaien en dan gelijk aansluiten 
met de daarvoor aangekondlgde plaat. 

Een andere stijl is bijvoorbeeld aan 
het begin van je uur een aantal platen of 
artiesten aankondigen die het komende 
uur gedraaid worden. 
Een stijl die in Amerika, naast vele 
andere, gewoon goed is. Bij ons hier de 
laatste tijd steeds meer toegepast door 
O.a. Romeo en Robin, maar ook door bij
voorbeeld het duo Curry en Van Inkel. 

Amerikaanse radio-ontwikkelingen spre
ken deejay Albers zeer aan. 
Hij volgt dit alles met grote belangstel-
1 ing. Zijn vader, momenteel woonachtig in 
Amerika, stuurt hem regelmatig bandjes 
met opnamen van de diverse stations. 

"Stel dat je in de gelegenheid gesteld 
zou worden bij een bestaande zeezender 
dagelijks, betaald aan de bakte komen, 
nam je dan een dergelijk aanbod aan?" 
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Robin: "Nee, dat zou ik niet doen. 
Dan werk ik toch liever bij een echte om
roep. Ik speel liever op zeker. Ik heb 
toch liever enige maatschappelijke zeker
heid en die vind ik bij de AVRO". 

En met deze slotwoorden van Robin 
Albers verlaten wij de beste maandag en 
storten ons vol enthousiasme op een vol
gende prima dag en ontmoeten Tom Blomberg. 

Sybrand Verwer. -

HALLO HIER HILVERSUM DOOR HUUB WIJFJES. 
Onlangs mochten we een recensie exem

plaar ontvangen van een prachtig ge
illustreerd boek getiteld 'Hallo Hier 
Hilversum', waarin Huub Wijfjes de ge
schiedenis beschrijft van 75 jaar radio 
en televisie in Nederland. Het boek 
bevat naast het unieke verhaal, waarin 
zelfs voor mij vele nieuwigheden waren 
te vinden, een ruim honderdtal foto's 
en tekeningen. Vooral de eerste hoofd
stukken, waarin de geschiedenis tot en 
met de Tweede Wereldoorlog wordt be
schreven is een verrijking geworden voor 
mijn al uitgebreide collectie mediahis
torie. Zo even een aantal feiten uit de 
eerste jaren: Wist je dat het allereers
te mediablad Radio Nieuws heette en in 
1918 voor het eerst werd gepubliceerd, 
gevolgd door Radio Express in 1923. 
De eerste commercial was in 1924 te ho~ 
ren voor the Daily Mail en in dat zelfde 
jaar was de Maatschappij Zeebad Sche
veningen het eerste Nederlandse bedrijf 
dat via de radio adverteerde. Een jaar 
later kwam de eerste omroepgids op de 
markt en wel onder de naam Radio Luister 
Gids. Veronica werkte in de 60'er jaren 
met het woord Luistervink. Wel dit woord 
werd reeds in de 20'er jaren geintrodu
ceerd door de medeoprichter van de 
AVRO, Willem Vogt. Tevens wat Veronica 
betreft wordt vaak gest~ld dat deze om
roep de grootste demonstratie aller 
tijden (tot de anti kernwapentijd) heeft 
georganiseerd. De AVRO presteerde het 
alom op 6 september 1930 liefst 100.000 
mensen op de been te krijgen voor een 
protestdemonstratie in -Den Haag als een 
soort van eis voor eeri eigen zender.Wi st 
je dat dhr. A. Bouling uit Zaandam de 
persoon was die met het idee van Draad-

omroep kwam en dat er in 1939 liefst 
418.000 toestellen geinstalleerd waren 
via liefst 800 centrales. Deze centra
les mochten naast de doorgegeven signa
len ook een eigen platen programma breng
en. Er werd een speciale Radioomroepcon
trolecommissie in het leven geroepen 
die er op toe moest zien dat er geen 
onjuistheden zouden gebeuren op de ra
dio. De commissie greep in de 10 jaar 
van haar bestaan bijna 1000 maal in 
waarbij ruim 700 keer - tegen de VARA 
werd opgetreden. Tenslotte even iets 
OVLC de VPRO. Deze omroep presteerde 
het om in 1935 liefst 87.8% van haar 
programmaaanbod te vullen met gesproken 
woord. Wel zo maar een aantal histori
sche zaken uiteen geweldig boek van 
Huub Wijfjes onder de titel Hallo Hier 
Hilversum. Leverbaar in de boekhandel 
of anders via Unieboek BV Stationsplein 
30 in Weesp voor de prijs van f 29,50 
exclusief portokosten~ Zondermeer de 
moeite waard. Hans Knot. 

KANAL 2 CRISIS OPGELOST IN DENEMARKEN. 
Na de- financiele problemen met Kanal 

2 is de strijd pas goed losgebrand. 
licentiehouder Riskjar Pedersen kwam met 
een eventuele nieuwe investeerder, Esselt 
Video Sweden- die in Nederland ondermeer 
in Filmnet belangen heeft. Hij kwam met 
het voorstel om Esselt50% van het aan
delenkapitaaltelaten overnemen daar 
deze maatschappij een speciale decoder 
had die niet nagemaakt kon worden. Alle 
officiele decoderhouders zouden dan gra
tis een nieuwe decoder krijgen en alle 
piratendecoderhouders werden 'verplicht' 
een nieuwe decoder aan te schaffen. 
Esselt daarentegen wenste maandel ijks een 
bedrag van 5 miljoen Dkr. te betalen voor 
de exploitatiekosten. De voormalige me
dewerkers wensten niet meer in zee te 
gaan met Pedersen en richtten een eigen 
new Kansl 2 op met aandelen verdeeld on
der de 72 medewerkers. De zaak is uitein
delijk voor de rechtbank uitgevochten 
en per 1 augustus j.l. Js er een nieuwe 
firma opgericht, waarbij Esselt en Ris
kar de direktieleden zijn. Alle 72 mede
werkers zijn in dienst van de nieuwe 
firma gekomen en Riskar mag zich, na 
gerech~elJjk besl~it~ zich niet vertonen 
in de studio's, noch zich bezig houden 
met -de produktie v~n de progranma's. 

Die Medienzeitschrift aus München Fendern Si, KOSTENLOSES Probeheft in : 
TE LE-aud icv ision M~d i engesellschaft mbH 
Post fach 801965 • 0 ' 8000 Munchen 80 
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Tevens is er 130 miljoen Dkr ineens in 
het nieuwe projekt gestopt door de in
vesteerder en Esselt vervangt tevens al
le decoders. Ook zal Esselt zich niet 
bemoeien met de produktie van de locale 
programma~s, maar uiteraard wel een dik
ke vinger in de pap hebben wat betreft 
de keuze van de te vertonen film$. 

Paul S. Hansen. 

IRA-FlLM BBC 
TOCH OP SCHERM. 
De BBC heeft 
besloten in 

. oktober . een aan
gepaste versie uit 

te zenden van de om
documentaire 
over de IRA. 

Een verbod 
om deze film begin augustus uit te zenden, 
leidde toen tot Englands eerste tv~ en 
radiojournaalstaking. De documentaire 
"A t the edge of the Uni on" za 1 i n de twee
de helft van oktober te zien zijn. 
De aangebrachte veranderingen zouden mini
maal zijn en er zouden beelden aan zijn 
toegevoegd van de uitwerking die de ge
weldadigheden van de IRA he~ben~ 
NEDERLAND C GEWIJZIGD TERUG. 

Het Kunstprogramma Nederland C zal 
in het nieuwe seizoen een gewijzigde 
opzet kr i j gen. Natda t de programma raad 
televisie aan de NOS had gevraagd het 
magaz i ne toeganke 1., ij ke r te maken, i s het 
wekelijkse culturele evenement dat onder 
de vlag van Nederland C werd uitgezonden 
daarvan losgekoppeld. Dat betekent dat 
Nederland C als magazine een bredere op
zet krijgt en aan meer onderwerpen aan
dacht gaat besteden. Tot nu toe beperkte 
de informatie zich tot de opera of het 
toneelstuk dat later op de avond volgde. 
De wens van de programma raad om ook aan
dacht aan film te besteden wordt niet 
gehonoreerd. Als argument daarvoor voert 
de NOS aan dat de VARA televisie weer 
filminformatie gaat geven in een produk
tie van Boudewijn BUch. 
FILMNET HEEFT PROBLEMEN MET ILLEGALEN. 

FilmNet gaat het groeiende aantal 
illegale kijkers' dat de progranmals van 
hen volgt, te 1ijf. Bij het speelfilm
stat~on is grote bezorgdheid ontstaan 
over het feit dat steeds meer mensen met 
een eigen satell ietschotel op het dak 
of in de tuin in staat zijn om recht
streeks de programma's af te tappen. 
Omdat de scrambl ing van de programma's 
pas . gebeurd voordat het de kabel op gaat 
is met een satell ietschotel een onge
stoorde ontvangst mogelijk. De instal-

latiekosten van een decoder en de maan
del ijkse lasten hoeven derhalve door de 
satellietschotelbezitters niet betaald 
worden. Binnen enkele maanden zal Film
Net overgaan tot scrambling van het 
signaal als het op de satell iet wordt 
gezet. 
PROGRAMMAMANAGERS BIJ DE AVRO BENOEMD. 

Ruim een jaar na de benoeming van 
Wibo van de Linde tot programmadirekteur . 
radio eh televisie bij de AVRO is de top-
structuur van deze omroep voltooid. ' 
Er zijn drie programmamanagers ben~e~d 
die zich zowel met radio als teleVISie 
gaan bezig houden. Kees ~uurma~ wor~t . 
manager verstrooiing radiO en ~elevlsle, 
Chris van Hoorn krijgt de sectie cul-
tuur onder zich en Fons van Westerlo 
gaa t zich bez i g houcien met i nforma t Ï:e. 
VEEL PIRATERIJ IN SPANJE. 

Ondanks de grote hoevee lhe i d aan 10-
ki11p. en commerciële stations in Spanje 
houden steeds meer Spanjaarden zich be
zig met het bedrijven van illegale ra
dio. Ook zijn er vele stations die wel 
van Provinciale radio toestemming heb
ben gekregen tot het uit~ende~.van pr?: 
grammals, maar geen schriftelijke beWIJ
zen hebben van de regering in Madrid. 
De Spaanse regering heeft opdracht ge
geven tot de sluiting van alle niet le
gaal door de regering goedgekeurde 
stations. Ook worden er steeds meer 
illegale televisiezenders ontvangen in 
de huiskamers en via hoge boetes tegen 
de eigenaars hoopt men het geheel weer 
gezond te maken in Spanje. TAV. 
BOEKENGALA LIVE OP TELEVI S IE. 

Vrijdag 8 november zal de AVRO TV 
een groot boekengala uitzenden vanuit het 
RAlcomplex in Amsterdam. Tijdens het Ga- , 
la, waar vele artiesten aan mee werken, 
wordt de Televizier Boekenprijs 1985 uit
gereikt. Het programma zal worden gepre- , 
senteerd door Ruud ter Weijden. Het is de· 
eerste keer dat de speciale Televizier 
prijs zal worden uitgereikt en in totaal 
zijn er door de diverse uitgeverijen 21 
titels voor bekroning ' voorgedragen. De 
uiteindelijke beslissing valt door in-
vu 11 i ng van formu 1 i èren door het kooppu- , 
bliek van de gezamenlijke Nederlandse 
Boekhandels. 
REKLAME ZIT PVDA NIET MEER DWARS. 

De Partij van de Arbied is zijn af
keer voor een commerciële televisiezend
er kwijt en nijgt er naar de VVD te 
steunen bij het streven naar een derge-
1 ijk televisienet.Volgens het social is
ti sche Kamer 1 i d van Nieuwenhoven moet 
de discussie in haar partij de komende 
tijd gaan over de vraag hoe die commer
cie in banen moet worden geleid. Met haar ' 
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fractiegenoot Kosto z~l zij de afde1 ing
vergaderingen en het partijcongres pro
beren te overtuigen van de noodzaak van 
een commerciele opzet. Ook vindt men dat 
de eventuele nieuwe mediawet hoogstens 
4 jaar lang van kracht mag zijn en dat 
de toe te kennen zendtijd voor omroepen 
ook minstens 4 jaar lang moet gelden. 
NIEUWE PRESENTATOR DE EERSTE DE BESTE. 

Walter Tiemessen wordt de nieuwe 
presentator van het TROS televisi~pro

gramma De Eerste de Beste. Tiemessen 
volgt Martin Rudelsheim op, die het pro
gramma de rug toekeerde. Tiemessen is 
momenteel TROS sportverslaggever. , 

Welkom in alweer een aflevering van ons 
INu' verhaal. We starten op maandag 12 
AUGUSTUS, de dag dat we vroeg in de och
tend al naar Monique luisterden en consta
teerden dat Gert v~d. Zee tussen 5 en 
half 7 het vroege deel ~an de program
mering voor zijn rekening nam. We slaan 
een dag over en komen bij 14 AUGUSTUS. 
Roy Lindau, eerder aktief bij Caroline 
en Laser, werkt nu als reklameverkoper 
bÎj diverse Amerikaanse klassieke sta
tions. Nei1 Francis, die ook anderhalve 
maand aari boord van Care1 i ne heeft ver'" 
toefd, heeft ook maar eens een boek ge
schreven over Caro11ne: My life on the 
high seas. Vandaag vernamen we ook dat 
ex direkteur en drugsexpert Sy1vain Tack 
reeds lange tijd is ontslagen uit de 
gevangenis van Parijs. Hij woont nu bij 
zijn broer in Frankrijk. Naar Spanje en 
Bel 9 i ë za 1 hij ze ke r ni et wee r gaa nom· 
duidel ijke redenen. Nieuwe adverteerder 
op Laser signaleerden we op 15 AUGUSTUS 
en wel een keten va~ resta~rants: Sweeny 
Todd ' $. Op Monique ook een ni~uwe reklame 
en wel voor Bioform ingesproken door Rita 
Corita. "Nieuwop Caroline is deejay Dave 
Coll ins. De programmering van dit station 
ziet er nu als volgt uit: 6~9 John Lewis, 
9-:-12 Peter Philips, .12-15 Oave Collins, 
15-18 David Andrews, 18 ... 22 Andy Johnson, 
22-02 Ferky Me. Neil enZ·6 Je~ny Mc.Ken~ 
zie. De Daily Star, met een bootje afge
varen naar de zeezenders, inclusief cham~ 
pagne, kreeg alsnog een bekeuring toege
~tuurd van de officier van justitie en ) 
wel wegens j llega le bevoorrading van de 
zeezenders. 16 AUGUSTUS: Jenny Me. Kenzie 
presenteert nu ook ' het internationale 
nieuws op Monique. Op Laser vandaag veel 
aandacht voor Elvis Presley en Dick Ver
heul, eens werk~aam bij Mi Amigo, pro
beert weer aan de zeezenderbak te komen. 
Hij belde met een woordvoerder van Mo-
a 

nique, die hem vertelde dat hij binnen
kort uit 2 stations kan kiezen: Monique 
en Paradijs. En nu maar hopen Dick-----~ 
Bij Laser steeds meer aandacht voor de 
Dioptrie Surveyor. Eireen Kelley doet 
in haar prograrrma speciale gymnastiek 
lessen voor de bemanning van het spio
nageschip. David Channe~, o~ vakantie 
in Nederland; vertelde dat wanneer er 
met de Kerstdagen nog niet genoegre~ 
k1ame is we er rustig vanuit , kunnen 
gaan dat 'de CIA er achter zit????????? 
Er zou een speciale ' kamer zijn op de 
Communicator waar de radiomensen niet mo
gen komen. Het 1 ijkt AndyArcher wel 
in 1971. Chris Carry heeft Tony Prince 
en Tony Blackburn benaderd om gelamen-
1 ijk een community station op te zetten 
want NOVA ziet hij geen legale status 
krijgen. Riek Harris heeft bij NOVA 
inmiddels gezelschap gekregen van ex 
Carol ine en Laser medewerkerStuart Vin
cent, die nieuwslezer is geworden. Uit 
Engeland vernemen we dat PaulHarris, 
uitgever van vele zeezenderboeken, op 
het punt staat ,failliet verklaard te 
worden. Helaas kon ik geen kontakt krij
gen met Pau1. Mi~schien de volgende keer 
meer. Af ter the fire is de naam van de 
groep die een speciale plaat heeft uit
gebracht die uiteraard hevig geplugged 
wordt op Laser:'Lase~ lovel~ Tony Riv
ers noemt de plaat al het internationale 
volkslied. 17 AUGUSTUS is de ge dag van 
de Euro Seize 1985 en hetspionn~nschip 
wordt andermaal uitgebreid op de korrel 
genomen v i a La se r. C har 1 i e Wo 1 fe, L i z 
West en Eireen Kel1ey doeri live verslag 
van de vele bootjes rond de drie schep
en op de Noordzee. Ze vragen alle sche
pen bes 1 is t n iet te bevoor raden maa r de 
Dioptrie te omsingelen, Verder noemen 
ze Laser als 6nafhankeliJke staat de 
Freedom Radio Network en is Eireen be
noemd tot minister van ToerIsme. Ook 
diezelfde middag is de BBC aan boord van 
Laser voor een interview. Een nieuwe 
commercial is voor een tweetal concerten 
van Robert Plant in Birmingham en London 
en de Tjffany.'s Tower in Great Yarmouth ~ 
Inmiddels informeerden we omtrent de 
vermeende storing biJ de kustwacht in 
Engéland~ Walton on the Naze wenste geen 
commentaat te geven. Een woordvoerder 
van de RAF bas i sin Mans ton z.e i da t de 
zeezenders ~otaal geen storing veroor
zaakten op hun frequenties. Bij navraag 
bij de DTI hoorden we opeens dat er mo
gelijk storingen kunnen worden veroor
zaakt. Een woordvoerder van laser ver
telde dat men . reeds 2,5 miljoen meer aan 
luisteraèrs er bij ,had gekregen door de 
anti campagne van de regering, BBC, ILR 



en bepaa I de kran ten. Even naa r Mon i que spot hoorden we vanavond o,ok voor het 
om te vertellen dat Jan Veldkamp de pre- eerst op Laser. We gaan over naar 18 AU-
sentatie van de top 50 deed en Frits GUSTUS: Met dubbele punt vermelden we dat 
Koning terug is op tape tussen 18 en Eppo Jeugdblad nu te horen is via de 
19 uur. Caroline tussen 19 en 21.30 off ' stem van Sjef ván Oekel via Moniqu~. Tom 
air voorantennewerkzaamheden waarna op Andersonheeft eindelijk zijn zin en is 
beide frequenties hetzelfde programma '. benoemd tot programme controller voor 
In de avonduren weer Laser geluisterd en Radio Carol ine en dat betekent nog meer ' 
het valt steeds meer op datmencommer- reaggea. Vandaag is de Rebel Radio Net-
cials heeft die slechts een of tweemaal work van JohnEngland (Radio London) ook 
per dag en dan ook op hetzelfde dagdeel weer via de korte golf te horen geweest. 
worden gedraaid. B.v. Vera Beer, dle deze Hij bracht een vergelijking op het ge-
avond 2 keer de ether haalde. Ch~rlie bied van de juridische aspekten van de 
Wolfe bleef ~ doorgaan omtrent de BBC TV radio in Amerika en Europa. Op het einde 
ploeg en vertelde dat d~ progranvnaleiding van het verhaal meldde hij dat, de Four 
zich geen zorgen maakte omtrent ovértre- Freedom, het toekomstige zendschip, bin-
d ingen van de MOB maar wel omtrent het nen 3 maanden voor de Engelse kust zal 
afwijken van het format door ene Seawolfe- liggen. Nieuw op zondagen zijn twee pro-
En ja hoor, weer geleuter omtrent BBC .en grammals. De BFBS tussen 15 en 17 uur 
de nieuwe plaat van Radio One deejay de Johnny Walker show e~ WOR 2 The Ameri- , 
Steve Wrigth. De Mary Tuner show, off the cantop 40 in het Duits vertaald en ge-
record, besteedde aandacht aan Robert presenteerd door ene Dennis King. Beiden 
Plant. Deze show wordt trouwens gesponserd ex Carolinedeejays enDennis presteert 
door Bud Wei ser beer, US Armyen Levis het heel wat beter dan we van hem gewend 
501 Jeans. Mary Turner is trouwens in Ame- waren in de 70 l erjaren. Bij de Grote 
rika te beluisteren op honderden stations Verwarring op Veronica aandacht voor de 
en via alle AFN en AFRTS stations. Zeis blokkade op de zendschepen. John CastIe 
de echtgenote van John CastIe, de meest meldt dat de blokkade niet een probleem 
recente direkteur van Laser 558. De show is voor het station. Wij storen niet en 
van Dr. Demento was als altijd klasse, zijn een Amerikaans projekt en •.• ~. de 
een show die gesponsered wordt door Wrig- blokkade brengt meer interesse bij even-
lers Chewing Gum,. Een nieuwe anti drug- tuele potentiële adverteerders. Verder 
r---~-- - - --- --- - -- ---, 

BOEKEN: "Last of the Pi rates", het boek over het leven en organi.statie van Caro-
I line. Geschreven door Bob Noakes. f 45,--. Voor SMC-donateurs f 40,--1 
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"Zeezenders 85" Een foto~oekJe, samengesteld door L. Bedijn over 
Caroline, Laser en Paradijs. f 7,90. Voor SMC-donateurs f 6,--. 

CASSETTES: SMC's Audio magazine. Deel 1 en 2. Per stuk f 10,--. Samen f 17,50. 
Behandelt de zeezenders vanaf dec. 1984 tot juni 1985. 
Zeezenders 80-84. De geschiedenis van Laser, Caroline en Paradijs. 
Een C 90 cassette voor f 15,--. 
"Een jaar Laser" een C 90 cassette voor f 15,--. 
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Op 14 december a.s. organiseert SMC i .s.m. FRC~Holland wederom een filmdag in 
het Badhotel bij het Kurhaus in Scheveningen. Aanvang 11.30 uur. Sluiting 16.30 
uur. Entree: f 7,50. 
T-shirts: Monique f 19,50. Caroline f 19,50. 
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meldde men dat de blokkade niet alleen 
van eventuele storingen er was maar ook 
om rijke Engelsen, die geinteresseerd 
zijn in nog meer stations, af 
te schrikken. Bij Hofstad 
Radio in Den Haag in het 
programma "Anti Monopolie" 
aandacht voor de blokkade, 
niets nieuws, en een ex
clusief interview met de 
28-jarige Oavid Channey. 
Deze ex-Laser deejay 
werd geboren in Aus
tral ië, maar is gro
tendeels getogen in 
San Francisco. 5 Jaar 
geleden vertrok hij 
daar om te gaan wonen in Los Angeles, 
alwaar hij nu werkzaam is bij het Rock· 
station KMET. Hieronder een samenvatting 
van het interview op H6fstad Radio. . 

Hij voelt zich, zeker sinds hij voor 
Laser heeft gewe~kt, meer thuis in Euro
pa dan in de States en hoopt hier ooit 
nog eens werk te vinden. De sfeer is hier 
volgens Chaney gemoedelijker en de maat
schappij beoordeelt je niet alleen op je 
prestatie maar ook op je persoon en dat 
spreekt David aan. 
H: Je ging in oktober vorig jaar aan 
boord van de Communicator. Kun je ver~ 
tellen hoe je er terecht kwam? 
D: Ik werkte voor CBS radio in Los Ange
les. Eén van mijn bazen ging werken voor 
Laser en op een bepaa ld moment kreeg ik 
een telefoontje van hem uit Engeland 
dat hij over zou komen naar Amerika om 
ondermeer met mij te praten. Hij kwam en 
offerde mij een baan bij Laser. Ik hoop
te altijd al eens te werken bij een 
Europees station gewoon omdat ik iets 
anders wenste te doen dan alle andere 
Amerikaanse jocks. Ik kon echter geen 
werkvergunning krijgen in Engeland, dat 
had ik al eens geprobeerd, dus het werd 
het piratenstation Laser 558. Buitendien 
was ik erg nieuwsgierig naar de zeezen
ders. In Amerika heb je geen zeezenders. 
Hoewel in de hippietijd zijn er veel 
piratenstations aan land geweest, maar 
die komen nu niet meer voor. Ik nam de 
job aan en kwam naar Engeland. Officeel 
kwamen we in Spanje aan (niet echt dus) 
en gingen midden in de nacht via een 
klein haventje en een kleine tender op 
weg naa r de Commun i cator, al waa rik 
lange tijd verbleef. Gelukkig hadden we 
aan boord een speedboot, zodat we nogal . 
eens IS avonds van boord gingen. 
H: Hoelang werkte je voor Laser? 
0: Vanaf 1 oktober 1984 tot mld-januari 
van dit jaar. Ik ben 3 keer m~t kort 
verlof geweest, waarvan 2 keer zelfs 
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dag. Toen ik van boord kwam was ik dan 
ook bl ij dat ik vaste land onder de 
voeten had. Zeeziek werd ik niet maar 
wel ziek van de zee. Je leeft er erg 
geisoleerd van het dagel ijkse gebeuren~ 
We waren binnen het team achter allemaal 
kameraden en maakten er gewoon het beste 
van. 
H: Was het geisoleerde leven de reden van 
je ve rt rek? 
0: Ja, ik raakte maar niet gewend aan de 
leefsituatie. 
H: Waarom kom je nu terug naar Europa? 
0: Ik werk nu in Cal ifornië, maar er 
zit een kans in dat ik ga w~rken voor 
Radio Luxemburg. Ik heb met ze gepraat. 
Misschien dat ik er spoedig kan gaan wer
ken, anders is er over 1 jaar plaats op 
RTL. I 'love Eu rope. 
H: Kun je vertellen wie de eigenaar van 
Laseris7 
D: De eigenaar is de CIA, Nee, grapje. 
In ieder geval niet Richard Branson, de 
man achter Virgin, zoals zo vaak wordt 
gezegd. Hij heeft wel interesse getoond 
tot de everituele aankoop van het station, 
maar dat is niet doorgegaan. De echte 
eigenaar is Philip Smyth uit Ierland. 
Hij is eigenaar van vele hotels en dis- , 
COlS in Ierland, op het eiland M.an en 
op vele andere plaatsen. Ik heb hem per
soonlijk een keer ontmoet en hij is een 
aardige jongeman van ongeveer 36 jaar die 
een grote 1 iefde heeft en wel de piraten
zenders. 
H: Is hij de eerste eigenaar? 
D : I k den k he t we 1 . 
H: Kan Laser nog lang door gaan met het 
ge 1 d ,van Smyth? 

l î!~~lLASER 558 
D: Ik denk dat men momenteel winst maakt, 
maar niet genoeg. De commercials zijn erg 
moeilijk te boeken, daar de adverteerders 
alt ij d weer onder d ruk worden gezet door 
de regeringsautoriteiten. Ze doen er van 
alles aan om Laser dwars te zitten. Ze 
sturen politieboten, hel ikopters, ze ma
ken rege 1 mat i 9 foto IS etc etc. I kweet 
echt niet hoe het verder zal gaan. Krij
gen ze nJet genoeg adverteerders dan zal 
Laser misschien toch aan Brenson worden 
verkocht en misschien ook wel niet. Als 
de verkoop aan Virgin door gaat zou dit 
een goede zaak zijn. 
H: Zijn internationale commercials niet 
moge 1 ij k? 
0: Wel, het probleem is dat de grote 
luisterschare in Engeland is en ' de inter~ 
na ti ona 1 e adverteerders z i eh gehee I wi 1- - . 
len richten op West Europa. Gevolg is 
dat men niet staat te springen om te 



adverteren op Laser, gezien het luister
gedrag van de West Europeanen. 
H: Als je zo naar Laser luistert komt het 
som~ vermoeiend en schreeuwerig over. Is 
dit typisch Amerikaans? 
D: Het is opgewonden. Het klinkt mis~ 
schien vreemd voor Europa maar niet zo 
erg vreemd in Engeland omdat men daar 
doorgaans wat drukker is als in West
Europa. Laser is natuurlijk Amerikaans 
maar niet elk station in Amerika is ge-
1 ijk aan Laser. KMET, het station waar
voor ik nu werkzaam ben is een FM station 
en de FM radio is rustiger,meer met de 
luisteraar als tegen de ' luisteraar pra
ten. De AM radio is meer schreeUwerig. 
Maar ik denk dat men bij Laser soms ver
geet dat men niet voor Amerika uitzendt. 
Men kan het beter iets rustiger aandoen 
hoewel men qua stijl wel ontzettend po
pulair is in Engeland. Natuurl ijk is 
Amerika levendig, competitieachtig inge
steld en daarom klinkt Laser ook enigs
zins agressief in de oren van de Euro
peanen. 
H: Is er een speciale reden voor de 
hoeveelheid vrouwen aan boord van de 
communicator, b.v. om homosexual itei t 
te voorkomen? 
D:Nee, dat is het niet. Ik denk dat 
de heren wel een heerl ijk leven aan 
boord zullen hebben maar de echte reden· 
is dat er in Enge,land weinig tot geen 
presentatrices zijn, terwijl men het wel 
erg leuk vindt om vrouwen te horen. Toen 
ik er was was Jessie Brandon 

als het gehele andere team tesamen. 
H: Kun je iets meer vertellen over KMET 
het station waar je nu voor werkt? 
D: Het is een van de grotere sterke 
stereozenders via de FM. We zijn gesta
tioneerd in Los Angele~ en zijn te ont
vangen van San Diego tot SantaBarbara. 
Met de totale populatie van 12 miljoen 
hebben we een potentieel publ iek van 1 
miljoen. We spelen 24 uur per dag rock 
opKMET en we zijn 'never more than 
a minute away from mus ic I. Soms 3 of 4. 
Ik doe de night-shift van 2 tot 6 in de 
ochtend. We draaien er veel nieuwe en 
vee 1 oude pl a ten voor een 1 u i ~,te rpub 1 i ek 
in de leeftijd van 16 tot 40 jaar. 
Dus uit de periode van 1967 tot op heden. 
Geen sthreeuwige maar relaxte deejays. 
H: Oké dank voor het interview. 
D: Ja, en hopel ijk tot horens in Europa. 
19 AUGUSTUS: De BBC en alle ITV stations 
berichten uitgebreid rondom de blokka
de van de zeezenders. Peter Philips en 
Charl ie Wolfe komen resp. voor Carol ine 
en Laser aan het woord. Men meldt dat 
het schip er een maand zal liggen (dus 
nog 18 dagen) en ruim [ 50.000 aan huur 
kost. Chrispian St. John, ofwel Jay 
Jackson, is te beluisteren als tijdel ij
ke deejay bij Radio Viking in Hull. Hij 
woon t tij de 1 ijk bij Ca r 1 Kin g s ton die 
ook a 1" van de zeezenders komt en ook 
bij het Hulse station wèrkt. Tony Ri
vers op laser heeft samen met Eireen 
Kelley een uitstekende fake cOmmercial 
gemaakt 'Hoe snel en efficient fi lmster 

Deze foto nam Theo Dencker op 8 juni 1985 aan boord van de MV Communicator. 
Staand: Greg Novak, Erin Kelly, Ric Harris en Charlie Wolfe. Zittend: Chris Carson. 
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te worden. Stuur alle info naar Laser 
en wij zorgen via de DTI dat je zeer 
snel via de BBC en ITV te zien zult zijn' 
Charl ie maakt het nog mooier: 'Men kan 
ons proberen te beschuldigen van over
treding van de MOA maar een bechuldi
ging kan men mij niet van betichten en 
dat is van 'sex crime'. De programmals 
van Frits Koning bl ijken inderdaad op 
de niet zaterdagen hedendaagse popmu
ziek te bevatten ipv de gouwe ouwe die 
beloofd werden. De gouwe ouwe dus alleen 
op zaterdag tussen 18 en 19 uur via Mo
nique. En dan 20 AUGUSTUS: De hel breekt 
los. IS Ochtends wordt ik met de wekker
radio wakker via Hilversum 1, je leest 
het goed! Zoals gewoonlijk een overzicht 
van de kranten. De TROS meldt over 3 
Nederlandse zeezenders die achtervolgt 
zullen worden. De Telegraaf die ochtend 
een grote kop op de voorkant. Wat een 
reklame! In het Algemeen Dagblad, zoals 
gebruikel ijk een kort en zakel ijk goed 
bericht: Het ministerie van justitie 
onderzoekt de betrokkenheid van Neder
landers bij de zeezenders Monique en 
Carol ine, die vanaf een schip in de mon
ding van de Theems op Nederland gerich
te programmals verzorgen. Het schip 1 igt 
buiten de territoriale wateren van Groot 
Brittanni~. Minister Korthals Altes van 
just i t ie heeft dat laten weten in ant
woord op vragen van het CDA Tweede Kamer-
1 id van der Sanden. Volgens de minister 
overwegen de Britse autoriteiten om over
leg te gaan voeren met Panama, onder 
welks vlag het schip van Monique en Caro-
1ine ~aart. Ook zegt hij dat er maatre
gelen worden getroffen om de bevoorra
ding van het schip vanuit Engeland te 
belemmeren. Direct justitieel optreden 
is volgens de bewindsman nu nog niet mo
gelijk. Wel kan worden opgetreden tegen 
Nederlanders diè helpen bij het maken 
van i llegale programma's. Daarbij zal 
worden samengewerkt met overheidsinstan~ 
ties in andere betrokken landen. In het 
half 6' Journaal van , de NOS mag Maart je 
van Weegen ( ze had er erg veel plezier 
in) draaien aan een oude radio en plots 
komt een Mo.nique jingle te voorschijn. 
Dan blijkt dat het NOS redaktie team ge
heel niet op de hoogte is. Men toont ' 
een shot van Tommy Rivers op Laser en 
zegt dat dit de studio van Carol ine is. 
Peter Phi 1 ips van Caro1 ine wordt geïn
terviewd en zegt dat Carol ine er niet 
bang voor is daar er totaal niet wordt 
gestoord, maar, het is hem ook bekend 
dat de Engelse regeringCaroline ervan 
beschuldigfluisteraars in grote, getal
'len te stelen van de BBC en IBA. Ook 
bl ijkt uit het NOS verslag dat er geen 
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Nederlanders op het zendschip werken maar 
dat alle programma IS aan land worden op
genomen. Nog nooit geluisterd dus! 
Reden voor Freewaveredaktie om eens te 
bellen met de NOS redaktie en inderdaad 
in de andere Journaals van die dag wordt 
gemeld dat een deel van de programma IS 
aan land worden gemaakt en dat de zee
zenders zelf tegenspreken dat er ge
stoord zou worden op noodfrequenties. 
KRO's echo bracht een interview met de 
Amsterdamse officier van Justitie Woo1-
d rik: I We we ten dat ze moe i 1 ijk zij n a a n 
te pakken. We onderzoeken eventuele mo
gelijkheden'. Al met al dus een grote 
waas. Een woordvoerder van Monique meld
de dat men zeer te spreken was omtrent 
de uitgebreide gratis reklame. Het le
vert enige tienduizenden nieuwe luister
aars op. Het was eigenlijk al te lang 
stil. De reden van het vervallen van 
het nieuws op het halve uur, zo hoorden 
we van de woordvoerder, is het veel ge
tapte programmawerk. De nieuwsblokken 
en reklameblokken moeten aan boord inge
fade worden en de Itijden' hiervoor wor
den aangegeven op 1 ijsten, die vaak niet 
kloppen. J man aan boord voor en de live 
programmals en het mixen en het nieuws
brengen is te weinig in de ogen van het 
liveteam. Men heeft toen om 4 man aan 
boord gevraagd maar dat zat er niet in 
en derhalve is het nieuws komen te ver
va 11 en. 
21 AUGUSTUS:Te melden valt allereerst dat 
de Carolinestudio verplaats is en de 
voormal ige studio nu als produktieruimte 
wordt gebruikt. De Communicator heeft 
haar anker gelicht om 14 mijl te verhui
ze~. Dit waarschijnlijk om de DTI uit 
haar tent te lokken. Oe Diqptric Survey~ 
or ging inderdaad mee naar de nieuwe ank~ 
erpositie. N-ieuwe cOl1'll1lercial op Laser is 
bestemd ' voor Marshall postorderbedrijf 
via International Busseniss Centre in 
London, inde toekomst kortweg door ons 
gesignaleerd als IBC I Nieuwe T shirts 
op de Laser roadshow toont op de açhter" 
zijde de tekst: 1I spy for the OTI I. 
Steeds meer komt de London (Big L)sfeer 
naar onze mening indeLaserprogramma's. 
NOS Oog op Morgen inviteert andermaal 
Hàns Knot om als kenner bij uitstek uit
gebreid de luisteraars te informeren om
irent de toestanden ' op zee en de moge-
1 ijkheden van justitie. In dit item en
ige opnamen van Laser. 22 AUGUSTUS: De 

VOO neemt in Nieuwsradio enige delen van 
het Oog interview over. Dank heren! Nieuw 
bij Laser is een rek1ame voor een VHS 
vi~eoverhuurbedrijf met vele vestigingen 
via lBC ,tevens een country dubbel lp ~ia 
lBC en een promo voor de A1vin Stardust 



drive inshow, wat het ook mag wezen. 
In het Algemeen Dagblad vertelt officier 
van justitie Wooldrik dat er weini~ kans 
op aktie is, alleen maanden geduldig 
wachten en het aanpakken van leveranciers 
is eventueel effectief. Wel meldt hij 
dat de Erigelse a~toriteiteM meer moge-
I ijkheden hebben, wettel ijk gezien, om 
de zeezenders aan te pakken. Bij L~ser 
twee fan ta s t i sche fakeconlTle rc i a Is. 1) 
Superposter met beide zendschepen naast 
elkaar inclusief alle deejays.2) Spe
ciale Annorak trips met de mogel ijkheid 
voor fans tot het nemen van superfotb's, 
inclusief bediening door geuniformeerde 
bemanningsleden. Alle info verk ~ ijgbaar 
bijd~ DTI. 23 AUGUSTUS: Laser weer te
rug op oude ankerplaats. Nieuwe commer
cial is voor Dacoury 'La Main' Champag
ne, met de -mogelijkheid de champagne 
inclusief wensen te laten bezorgen bij 
v r i enden en ken i s sen. V i a lBC. Bij Mo
nique geen Frits Koningtape aanwezig, 
Walter Simons nam het uur tussen 18 en 
19 derhalve voor zijn rekening. In de 

, Haagsche couran t me 1 d t men dat all e 
" communicatie~erbindingen met het land 

en de zendschepen moeten worden ver
broken (is reeds in januari 1983 gebeurd) 
De GPD (Gemeenschappel ijke Persdienst) 
maakt het nog mooier: Opdracht aan Pa~ 
nama om de vlaggen in te trekken voor 
beide zendschepen~ Hoogstens zou een 
verzoek kunnen uitgaan. Nieuw bij Laser 
en alweer via lBC een commercial voor 
dubbel lp 'Top Tracks of 50's and 60's. 
Hieruit blijkt dat alle negatieve re
klame via de media in Engeland een 
tegenwerking heeft want Laser krijgt 
steeds meer commercials. 24 AUGUSTUS: 
Geen Eddy Ouwens en Frits Koning tapes 
aan boord bij Monique. Walter Simons 
neemt 1 iefst 6 uur voor zijn rekening 
en Jan Veldkamp presenteert de top 50. 
John Lewis draaide op Carol ine platen 
uit de top 500 en bij Monique was er 
op 25 AUGUSTUS: Wel een tape van de 
Nederlandse Artiesten, dit keer met 
Henk van de Havenzangers. Mr. Ori, de 
advokaat van Paradijs, verschijnt in 
de Grote Verwarring van de VOO. Nog
maals blijkt dat er voor de justitie 
weinig valt te doen tegen de zeezenders. 
Ook de nieuwe wet op de Hoge Zee heeft 
geen moge I ijkheid daar deze te weinig 
ondertekenaars heeft. Rivers en Wolfe 
brengen nu 2 keer per dag speciale 
nieuwsuitzendingen (half 3 en half 7) 
omtrent de DTI waarbij de bemanning van 
de spionnenboot uit de tent worden ge
lokt. Het geheel wordt gesponserd door 
'Uniesexradio ' . Bij Caroline wordt om -
10 uur in de avond de ontkoppelde zenders 

gekoppeld voor hetzelfde programma. He
laas gaat het fout en is door een kort
sluiting het Caro1inesignaa1 een half 
uur niet te ontvangen. 26 AUGUSTUS: Op 
Monique horen we nieuwe commercials van 
Autobanden de Sprint en Esveha-kaarten. 

Zeezenders Nu werd deze keer gemaakt 
door Jack "Duyze r, Pau 1 Jan de Haan, Ate 
Harsta, Buster, Jan Parent, Douwe Dijk
stra, Hans Meyering, Tom de Munck en 
eindredaktie was wederom van Hans Knot. 

RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP. 
Ik was het niet van plan, maar na het ' 

horen van de (vaka~tie)programma's van de 
Nederlandse wereldomroep, kan ik het NIET 
laten. Daarom wat kritische kanttekenin
gen: In het voorjaar begon Radio Neder
land Wereldomroep (RNW) met een groot
scheepse campagne onder de potentiële 
luisteraars. Je kwam de stand van RNW 
overal tegen: op vakantiebeurzen, gtote 
evenementen enz. Aanleiding tot die cam
pagne was het compleet "nieuwe zenderpark . 

\~,uiSt ... naar~. 111a van de We re 1 domroepi n de 
• .c-~-~~-~'~, " IJs~elmeerpolders. 

~ .. ., •••• _i". Nieuwe zen~ers(met 
t •• , .fi'Nl.~· honde~den In plaats 
, ~ J van tientallen 
\ .. ~, ••• ~",I ki lowatts), geaven~ 

..... ~_~~~~~ ceerde antennes. -
·~J·~._vo~· Dat alles moest borg 

staan voor een vlekkeloze ontvangst, 
waar ook in Europa. Nou viel die ontvan- . 
gst (zelfs met een goede wereldontvànger) 
toch nog tegen, maar daar wil ik het v~r
der niet over hebben. AVRO's Televizier 
heeft dat trouwens al . uitgebreid gedaan. 

Een veel bittere pil dan de ontvangst 
was de programma-inhoud van "Nieuwslijn 
Europa". Een progra.mma dat spec i aa 1 op 
de vakantiegangers is gericht. 
Met trots was aangekondigd dat de lengte 
van het programma ongeveer verdriedubbeld 
zou worden. Die belofte is men nagekomen, 
maar daar houdt het dan mee op. 

Nog steeds heeft de Wereldomroep van 
Nederland geen enkele notie van wat de 
vakantieganger nou wenst. Dat is mijns 
inziens geen 1, uur durendpraatprogram
ma, maar korte actuele informatie afge
wisseld met vooral Nederlandstalige- en 
Nederlandse produkties. 

Nou die muziek kon je wel vergeten. 
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S'lechts o'p het einde van elk programma 
was er een popkwis met -helaas- slechts 
enkele seconden muziek. 

Voor de rest (chronologische volgorde) 
• talloze frequentieve 'rmeldingen keer op 
keer. saai nieuws waarbij geen gebruik 
(meèr) wordt gemaakt van buitenlandse 
corresponderiten die in het kort hun zegje 
doen * 's 1 echte j i ng les van de We re 1 dom
roep waarvoor zelfs de gemiddelde land- , 
piraat zich zou schamen. telkens dezelf
de eentonige tune en oproep voor en na de 
ANWB-berichten _ een onbenullig, ondes~ 
kundigen veel te globaal weerpraatje 
van Jan Pelleboer (Hans de Jong doet het 
zondags véé 1 bete r) _ en dan een gesprek 
met de "gas t van de dag" waar de onbenul
ligheid helemaal centraal staat _ enzo
voorts enzovoorts! 

Geachte Radio Nederland Wereldomroep: 
I k kan met en ig recht (vanui t mijn beroep) 
spreken over de wensen van vakantiegan-

·gers. Daarom: liever een half uurs uit
zending met flitsend nieuws, een weer
praatje waarbij alle vakantiegangers 
(en niet alleen die in Nederland en Skan
dinavië) expliciet aan bod komen; Neder~ ' 
1 andse muz i ekp roduk ten en wa tal gemeen ' 
"sof til nieuws. Vakantiegangers hebben 
geen be hoe f te aán zwa re kos t . en dat -kan 
i k ze nog n i et kwa '1 i jk nemen ook! Jac Zom. 

.. JJrn~ .gn~ 
Driewekelijks 1v1ecfuMagazioo 

OLONBOOS OVER MEDIANOTA BRINKMAN. 
"Het is absoluutonzï'nnig dat minis

ter Brinkmanin zijn medianota nu nog 
steeds volhoud~ dat er geen lOkale re'" 
klame op lokale omroepen mag worden toe
ge 1 a ten. WD én PvdA ,hebben . i n hun con
cept verkiez ingsprogramma IS immers net 
opgenomen, dat juist die lokale reklame 
een belangrijke bron van inkomsten voor 
die n reuwe vorm van rad i 0 moet worden. 
Oaarvoor kan de minister zijn ogen toch 
niet meer sluiten.", aldus directeur . 
Pieter de Wit van de Olon, ' de organisatie 
van lokale .omroepen in Nederlànd~ . HiJ 
heeft~içhgeschaardin de rfJ van op~ 
posanten van ' Brinkman 's medianota. Die 
1 oka 1 e med i a rek la'me mo~t ·'er komen, v i ndt . 

. hf j. Het' is In .z i Jn ogen deen i gemethQ ..... 
de voor lokale omroepen om meer profes'" 
si oO,ele ' krachten aan te trekken en dus 
om. .meer kWii I i tel tin hu t s te ha ren. Pas 
daarmee kriJgt de dwerg fn :omrpepland . 
de eerlijke kans, die : hem volgens de ' 
OLONtoekamt. De Wit verwacht dat de WO 
bij 'de b~h.andeling van de :medfan9ta' e.eh 
amen~ement zálfndienen, dat zeker ' door ' 
de $OC ia 1 i st ':Kos to en ' de ·z i Jnen za 1 ' wor~ 
den , ge~teund en waarin de mln 'l ster om de 14 ,e . 

invoering van lokale reklame wordt ge
vraagd ."Be i de pa rt i jen hebben z i eh i n
middels duidelijk voor deze reklame uit
gesproken en uit contacten met politici 
hebben we duidel ijk begrepen " dat ze 
bij dit punt in de dicussi~ alvast een 
voorschot op hun verk fez ingsprogramma . 
willen nemen", zegt hij. Volgens direc
teur de Wit is het een volkomen achter'" 
haa 1 d i dee van Br i nkman·'. ~ dat er in dè 

. rek 1 ame i 0 komsten van de STER geen ' ru i mte 
meer ,zou zitten om de kleintjes testeu- ' 
nen. "De 40 miljoen voor het televisie ... 
proje~t Olym~sat wordt er uit betaald 
en de uitzendingen van Nederland 3. Dan 
kan je toch nauwe 1 ij ks meer met het ver'" 
haal aankomen, dat er geen ruimte meer 
zou zijn". De Wit heeft uit het partij ' 
programma van de CDA geen stellingname 
kunnen vinden inzake de loka'l erad i oom-

. roepen. CDA woordvoerder van der Sande 
bI ijft erbij dat lokale radio en tele
visie maar gemaakt moet worden door 
geiteharen-sokkenjongen. uit de welzIjns
sector. De Wit is , het daarm~e beslist 
niet eens~IILokale omroep hoort in die 
hoek niet thuis". Oe OLON stelt zich dan 
ook nad rukke 1 ijk op het s'tandpun t da t 
professionele krachten zi~h met het nieu~ 
we medium moeten meten, het liefst mensen 
uit de journal istiek. Dat zou meteen 
aardig aansluiten op de grote werkeloos~ 
heid onder jonge journalisten, ~an wie . 
er volgens de laatste crjf~rs ruim 1000 
zonqer werk zitten. De \iit ziet bij de 
1 oka .le media wel emplooi voor hen, al 
zullen we wel terug moeten naar de school. 
'Want zo'n lokaal medium is zeker niet 
hetzelfde als een kranten redactie. Je 
moet bij die lokale radio of televisie 
immers veelal w~rken met lek~n en vrij-
will igers" Daar<;loor: heb je aan journa-
1 istieke vaardiéheden nfet genoeg. Je 
zult ook wat educatieve vaardigheden 
moeten àanleren 10mmet diemensen te kun'" 
nen' werken. Maar de Journalistiek bliJft 
onbetwist een van de belangrijkste pijl .... . 
ers van de omroep. 'In eenspecieal stu
di,ecentrum van de Universiteit van Nij .. 
megenhoudt de studtegroepcommunlca
tie nauwlettend de verrfchtlngenin het 
oog' van de 64 Joka Ie omro'eporganisat les, 
die met , vallen· en op,staan 'inmiddels met 
uitzendingen zijn begonnen~Tot nu toe 
kwamen' de proJ~ctenal1een maar van 'de 
grond door subsidie van de gemeenten en 
som$dQor eenmallge bijdragen uit het 
bedrijfsleven. De ' OlON vindt dat meteen 
de zwakke kant van qel,ok!31 e omroepen 
'want stétrten I $ ma kke 1 Ij k, maa r vo 1· 
hQuden wordt moe i 11 J kor. '. Deloka Ie om"" 
roepen moeten het dan ook hebben Vitn 
fanatieke vrijwi 11 iqers., 'LIefdewerk 



o~d papier is het', ·zegtde Wit, die 
meent dat ondanks nijpend geldgebrek 
toch ,heel aardige dingen gedaan worden. 
Echte armslag krijgen de omroepen volg
ens hem echter pas met structurele in
komsten uit reklame. 'Bovendienmaakt 
lokale reklame de omroepen ook wat onaf
hankel ijker van de gemeenten,' die nu 
subsidi~s betalen. Een reklame maakt de 
omroep autornat i sch :een stuk aant rekke
lijker. Dan gaan er de luister- en kijk
c ij fers 'meespe 1 en, waa rdoor de medewerk
ers gedwongen worden kwalitatief goede 
programma's afte leveren', zegt hij, 
'Een uitstekende stok ~c~ter de ,deur. l 
Hij is niet bang dat een deugdeTljke , 
f.i nanc i er i ng voor lokale omroepen te 
laat zal komen, omdat de luisteraars 
zich tegen die tijd allang vol walgin~ 
hebben afgekeerd van het amateurisme van 
de lokale omroepmensen. 
'Je hoeft die lokale radio en televisie 
uitzendingen niet met dezelfde normen te 
beki j ken als de 1 ande 1 ij ke omroep. We 1 i s
waar moeten ze tegen het professionele 
Hilversum opknokken, maar het grote voor
deel van een lokale omroep is dat de 
communicatie met de kijker of de luister
aar veel groter is. Er b~staat een inten
sief kontakt met het publiek, dat veelal" 
belangrijker is dàn de kwaliteit van de 
programma's', iS ,zijn stellige\'overtuig
ing. De OlON is er, dan ook niet zo be
nauwd voor, dat de lokale omroepen door 
de uitgl ijders snel alle goodwill zullen 
verspelen. 'Je moei ook niet alleen, kij
ken naar wat , er fout gaat, maar voo ra I 
naar wat er goed gaat. Dat mag toch in 
een ,experimenteel stadium ~n er gebeuren 
heel ~ardige dingen bij de nieuwe om
roepen'. Een snelle financi~le injectie 
wordt er echtern i et minder urgent door. 
De Wit vindt dat de overheid in afwacht
ing van een goe~ereclameregel ing al 
best een flinke donatie mag doen. 'Waar
om niet?' zegt hij, '.voor de start ivan 
andere med i a ,zoa 1 s da t , gezamen 1 ij Ke 
satellietprojekt,heeft men ook tiental"": 
1 en mil j oenen gu lden s ove,r I. De OlON 
denkt al di epna ove'r de manier waarop 
de lokale rekla'me straks geronse ld en 
geregeld , moet worden. Het het Engel~e 
voorbeeld voor ogen voelt de organisa
'tie wel wat voor een ,overkoepelende or
ganisatie, die de reklamekontra'kten 
straks 'centraal géian afsluiten'. Maar, 
de lokale omroepen mogen, da t ook zelf 
gaan proberen, al zullen ze dan de handen 
wel ineen ' moeten slaan. , lJe zult er dan 
voor moeten zorgen. dé;)t je weet wat je 
te b i eden hebt als , loka 1 e omroep. En de 
reklamekontrakten moeten zich straks 
niet beperken tot de lokale slager. Je 

moet ook de grotere bedrijven pakken, zo-, 
als Vroom en Dreesmann • Maar, die is 
alleen maar geintresseerd, als de ,omroep- , 
en afspreken gezamenl ijk spotjes ,uit te , 
zenden. Zo'n bedrijf kan je niet afhanke
lijk in Zwolle, Meppel en Enschede gaan 
benaderen, maar gezamenlijk. Dat is de 
enige kans op succes'. Jelle Boonstra. 

BBC Enterprisesltd 
een bedrijf op zich ..•.• 
, FilMARCHIEF 

De verkoop uit het filmarcHIef stijgi 
zeer snel. In 1976 werd voor zo'n 1450 . , 
000 omgezet. Hedentendage is dit al meer , 
als 14,5 miljoen. Deze afdeling wordt 
bezet door een team van 21 medewerke rs · . 
Dit archief, het grootste in haar soort, 
we rd in 1948 opg'e ri çht en beva t ongevee r 
1 OOm i 1 j oen me ter f i I m en he t i s moge I -j j k 
elk gewenst materiaal binnen 24 uur te 
ontsluiten. Dagelijks wordt er naast de 
vaste afnemers ' een telex verstuurd met 
daarop info over de nieuwe aanwinsten en 
dit g~beurd op uitgebreidere vorm ook 
via een regelmatige uitgave in ,bulletin ' 
.vorm. 
THUISVIDEO 

Gedurende de la~tste 5 jaren is de 
markt van de thuisvidéO belangrijk ge- . 
worden. Er zijn nogal wat problemen in
zake autercisr~chten maar hedentendage 
kan men bij de BBC toch een 50 tal ver
schillende onderwerpen op video ·aankopen. 
Hiervoor is een speciaal BBC Videolabel 
geintroduceerd, in plaats van verkoop
organisaties verkooplicenties te verlen- ' 
en. In samenhang , hiermee heeft men een 
kontrakt afgesloten met 3M in Amerika 
voor de ' kopie~ringen levering van de 
banden. Deze maatschapp ij heeft de a 1-
leen vertegenwoordiging voor Engeland ' 
en is hoofdvertegenwoordiger voor de 
gehe Ie we re ld. Market'ing etc. i s een 
zaak voor de BBC Enterpfises. 
BEELDPLATEN 

Op de markt ' van de ' bee,ldplaten is 
de BBC nog geen kontrakt aangegé;)an daar 
dé verkoop van' afs,pee lapparatuur nog 
n iet echt op gang i s gekomen. ,We 1 zijn 
er vergaande onderhandel iogen met be
drijven, voor het aanmak~n ·van grote 
hoeveelheden . van platen, mocht cfit 
nood za ke 1 ijk zij n i n de toe'koms t • 
lP'S BBC Records bestaat ruim 14 jaar en 
is pas de laatste 4 jaàr goed ' ontwikkeld. 
Een nieuw platenlable opstarten is een , 
langdurige procedur~, zeker op de'mid- , 
dle of thè road'markt. De BBC heeft er-
naar geètreefd een zo'n uitgebreid - ", 
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mogelijke catalogus aa~ LP's te kunn~n 
bieden in plaats van zich op de popsIngle 
markt te storten. Vanuit de platenmaat
schappijen was er in eerste instantie 

, een vrees voor het platenlable van de 
BBC en wel dat dit lable een monopolie
positie zou kunnen verwerven door uitge
breide plugging via de BBC netten en de 
lokale BBC station. De programmaleiding 
van BBC radio stak hier een stokje voor 
door te stellen dat een plaat uitgebracht 
door BBC Records zich eerst een plaats 
op de verkoopmarkt moet hebben verworven 
alvorens voor uitgebreide airplay in aan
merking te komen. Dit houdt in dat de 
andere platenmaatschappijen evenveel kans 
hebben als de BBC. Het aanbod bestaat 
hoofdzakel ijk uit materiaal verbonden aan 
BBC radio en/of televisieprogramma's. De 
produktie en marketing ,is in eigen handen 
en het persen van de platen gebeurt bij 
PRT (voorheen Pye). Naast de LP wordt 
het materiaal ook op muziekcassette uit
gebracht en af en toe wordt er een single 
gelanceerd. Als voorbeeld valt de inter
nationale hit 'Who pays the Ferryman' te 
noemen, naar de gelijknamige BBC t.v. se
rie. 
HANDELSMERKEN. 

Natuurl ijk is het ook van belang de 
populariteit van bepaalde televisiefigur
en te gebruiken voor de handelsmarkt. 
Voorbeelden genoeg. Denk maar eens aan 
Dr. Who, Bas,il Brush, The Magie Rounda
bout etc., stuk voor stuk BBC kassukses
sen. Op speelgoed, boeken, tijdschriften, 
toiletartikelen, tassen, t-shirts etc. 
zijn figuren uit de bekende series terug 
te vinden. Deze markt is een zeer belang
rijke bij het verkrijgen van de jaarlijk
seomzet. 
TOT SLOT KABELTELEVISIE 

BBC tnterprises ' is ook geintresseerd 
in de kabeltelevisie markt. Zo is het be
trokken bij RCTV in Amerika, heeft het 
interesse in diverse kabelnetten in Bel
gië en Nederland en doet men via verkoop 
van programmapaketten mee aan Visionshire 
voor de $howcable, een pay-t.v. experi
ment in Engeland. Al met al k,an gesteld 
worden dat BBC enterprises een maatschap
pij is die groot gegroeid is gelijk aan 
haar moedermaatschappij. Hans Khot. 

KEERS KEERT TERUG ALS PROGRAMMAMAKER. 
Ruud Keers t~~edt terug als hoofd 

van de afdel ing drama, jeugd- en kunst
programma's bij de NCRV televisie. Keets 
heeft de programmaleiding van de omroep 
verzocht ,weer als programmaker te mogen 
werken. Tijdens de bijna acht jaar dat 
hij nu afdelingshoofd is, regiseerde hij 
nog wel progralll11a's maar , hij begon het 
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als een steeds groter gemis te ervaren 
dat het bij incidenten moest bl ijven. 
Dat is de belangrijkste reden dat hij per 
1 april a.s. wil terugtreden ...... __ ."""'"'-_ 

DISTRIBUTIEPLAN MUSIC BOX. 
Music Box wil de distributie van 

programma's op twee manieren uitbreiden. 
Contact wordt opgenomen met Gemeenschap
pelijke antenneinrichtingen om ze te 
wijzen op de mogel ijkheden van goed
kope ontvangst met paraboolantennes. 
Tevens worden discotheken benaderd. 
Volgens Music Box zijn 500.000 a 600.000 
Nederlandse gezinnen in blokken flats 
niet aangesloten op normale kabelnets. 
Dit vooral vanwege de hoge kosten. Door 
het nieuwe distributiesysteem kan het 
aantal gezinnen voor ontvangst worden 
uitgebreid en hoopt men het aantal van 
2 miljoen te kunnen overtreffen. Ook 
wordt gepoogd het buitenhuis kijken naar 
Musie Box te verhogen. Daartoe wordt in 
het bijzonder met discotheek-~~ ____ ----I 
houders gesproken. Para
boolantennes bieden hier 
ook mogelijkheden. Ook " 
zJ j n . er contac ten met een \'f? . . 
niet met name genoemde 
Nederlandse uitgeverij voor een 
blad voor jongeren op de Nederlandse markt. 
Tevens heeft men ideëen voor een Interna
tionaal blad. Verder zal er een campagne 
worden gehouden om Nederlandse adverteer
ders drie maanden lang, tegen een geredu
ceerd tarief, te laten adverteren. 
KIJKERS KIEZEN UIT ALLE VARA PROGRAMMA'S. 

' De keus van de k ij ke r s u i t 60 VA RA 
successen die de afgelopen decennia zijn 
uitgezonden, vormt een belangrijk onder
deel van het feestprogramma waarme~ de 
VARA haa r 60 ja r i 9 j ub i 1 eum v i er t op 1 
november. De kijker kan van 's middags 
3 uur tot 's nachts 3 uur het eigen pro
gramma samenstellen. QQk op zaterdag 2 
november zal het programma worden uitge
zonden. Er zal ondermeer gekozen worden 
uit prograrrrnalis als: Hadimassa, Kort en 
Klein, Zo is het toeval 1 ig ook nog een 
keer, Wim Kan, Zilveren Roos van Rudi 
Ca rre 11, Pens i on Homme les, I rons i de en 
Pipo de Clown. 



DE START DIE NIET DOORGING 
Via een lokale -niklamecampagne werd 

aangekondigd dat Radio 270 op 2 april 
1966 van start zou gaan, maar het zend
schip lag al enkele dagen eerder voor 
anker, ter hoogte van Scarborough. Nog 
maar nauwelijks gewend aan het leven op 
een schip moesten de deejays de eerste 
tegenslag verwerken. Tijdens z~er ruw 
~eer sloeg de Oc,eaan 7 van haar anker en 
brak ruim 30 meter van de 45 meter hoge 
zendmast af. Al eerder had men problemen 
gehad met de dunne koperdraad, die in 
de antennemast was gespannen en dus dien~ 
de vervanging gevonden te worden. Er 
gingen in die tijd meer vreemde geruch
ten rond omtrent de problemen met de an
tenneinstallatie. Eén van de betreffende 
g~ruchten meldde dat, gelegen in de ha
ven van Grimsby, het zendschip gesabot
teerd zou zijn door concurrerende orga
nisatie. Vooral de mast zou zijn bescha
digd en zelfs werden de zendkristallen 
gestolen, waardoor het station niet in 
de lucht zou kunnen. De kristalen zouden 
de dag na de diefstal per post geretour
neerd zijn. De technicus, aldus het ge
rucht, zou wachten op betal ing van sala
ris, hetgeen te lang uitbleef. Derhalve 
zou hij over gegaan zijn tot deze dief
stal. Even terugkerend op de stormschade 
valt te melden dat op de dag dat het sta
tion in de lucht zou komen, het zendschip 
terugkeerde naar de haven van Scarborough, 
begeleid door de Progress en de Utilizer, 
twee lokale vissersboten. Gek genoeg zou 
op die bewuste 2e april een openings 
programma worden uitgezonden onder de 
leiding van dominee Hedley Pichard, waar
i n een gebed voor a 11 en op zee en spe
ciaal voor hen op het zendschip. Het 
slechte weer hield enige weken aan, al
vorens, begeleid door een sleepboot, de 
Oceaan 7 van Scarborough naar de haven 
van Gr i msby kon worden ges 1 eept, a lwaa r 
reparaties konden worden uitgevoerd. 
TWEE MAANDEN EN TWEE DAGEN LATER 

Pas op de 4e juni gingen de eerste 
testuitzendingen de lucht in via de 1115 
kHz (269 meter) en gedurende de eerste 
weken was Radio 270 meer uit dan in de 
ether, als gevolg van technische proble
men. Niet, zoals bij de andere zeezenders, 
ging het station van start met reklame- ' 
spots voor bed rij ven, maa r met zgn. • ba r
gainoffers', ofwel afbraakaanbiedingen. 

Veel gehtiord in de eerste weken was de 
slogan 'You'll never believe it 3, pairs 
of nylons for just 12 shilling and 6 pen
ce.' Verder veel promotie voor transis
torradio's, polshorloges en Radio 270 
t-shirts. 'Wear it when you feel it'. 
Radio 270 distribueerde onder de clan 
in grote hoeveelheden foto's ,_van het 
deejayt~am (1 shilling ,per stuk) . Ach
teraf is gebleken dat er naast ' techni:, ' 
sche problemen er nog een grote fout is 
gemaakt door de organisatie: de kapitein 
had ten allen tijde de alleen heerschap- : 
pij aan boord. Als de kapi tein van men
ing was dat het gehele schip 'conditio
neel' beschouwd moest worden, dan gebeur
de dit en was radio 270 niet te beluis
teren. Wanneer, de Nederlandse, kapitein 
vond dat het schip dichterbij de kust 
moest gaan 1i ggen vanwege het slechte ," 
weer, dan ging het station 60k weer de 
lucht uit. Al met al kostte dit veel 
(potentiäle) adverteerders, vooral in de ' 
beginperiode van het projekt. 
ADVERTENTIECAMPAGNE 

Om toch de nodige ~dverteerders te 
trekken werd eind juni een campagne ge
start in de regionale dagbladpers. Eén 
van de advertenties had de volgende in
houd: Radio 270, het eerste commerciäle 
radiostation voor ~oord Engeland. Heb je : 
het albeluisterd1 Het is niet alleen een 
station, het is een sensatie. Voor geheel 
Noord Engeland, de Midlands en zelfs voor 
hen over zee. Het bereikt de luisteraar 
in Nederland als doqr een gat in de muur 
van zeewater. Het heeft iets voor ieder
een: bij de tijd zijnde nieuwsbulletin~" 
weerrapporten, luisterwedstrijden, sport, 
muziek en meer muziek. Luister nu 18,5 
uur per dag, van half 7 in de ochtend 
tot 1 uur in de nacht. We bereiken 15 
miljoen luisteraar~. Vraag nu onze tar
iefkaart aan en ,alle verdere informatie 
omtrent onze reklamemogelijkheden. U 
zult verstelt staan hoe weinig het Uw be
drijf zal gaan kosten en hoe het Uw om
zet zal doen stijgen. Anderen hebben het 
succes van Radio 270 al geproefd. Waarom 
U niet? Organiseert U een speciale 
samenkomst, een barbecue, een swingend 
beatfeest, een dinner-dansant1 Dan is 
nu de kans om te adverteren via onze 
'Date' kalender met weinig kosten en veel 
succes. Wacht niet, maar bel vandaag nog: 
Radio 270, reklameafdel ing, Albemare 17 



Chambers, Albemare Crescent, Scarborough, 
Bel Scarborough 63645. 
ANDERMAAL PROBLEMEN. 

Op 21 jul i 1966 ging Radio 270 ander
maa 1 ui t de lucht en 1 iep de Oceaan 7, 
het zendschip,de haven v~n Bridl ing~on 
binnen om voedsel en olievoorraden te 
bunkeren en om tevens technische werk
zaamheden te laten uitvoeren aan de an
tenne, maar spoedig was het station weer 
te beluisteren. Toen men in de ether te
rug kwam maakte men tevens gebruik van 
een nieuwe slogan IThis is the super
hitsound of Radio 270 1

• Het schip lag nu 
4 mijl buiten Bridl ington en deze plaats 
was gekozen omdat dit dichter bij de 
tenderhaven lag en omdat het een gunsti
ger 1 igplaats zou zijn in verband met 
eventueel stormachtig weer. Het signaal 
van het station was dermate sterk dat 
sommige luisteraars van Radio Lo~ don 
zich gingen beklagen dat hun favoriete 
station niet storingsloos meer was te 
ontvangen via de 266 meter. 
NOODSITUATIE. 

Op 2 augustus was het volgende be
richt te lezen in de Nederlandse dagblad
pers: Hedenmorgen omstreeks 11 uur werd 
een verzoek om sleepboothulp opgevangen 
en uitgezonden via de zender van Radio 
270, die sinds enige maanden 5 mijl vanaf 
het Britse Scarborough gelegen als radio~ 
schip dienst doet. Over de reden van het 
verzoek was bij het ter perse gaan . van 
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van Vale on Guernsey (Freewave archief). 
deze editie niets bekend. Het is het voor
malige visserschip Scheveningen 330, die 
onder de naam Oceaan 7, voor dit doel 
werd omgebouwd en eind februari met het 
u i tzenden van muz i ek en rek 1 ame i 5 begonnen. 
PUBLICITEITSSTUNT? 

Gedurende de zomer was Radio 270 zo nu 
en dan uit de lucht en, wanneer men er wel 
was kabbelden de programma's gesapig door, 
zondet dat er al te veel aandacht werd be
steed aan het station in de landel ijke dan 
wel de lokale pers. Daar kwam eind oktober 
verandering in. Op de 28ste, van die maand, 
arriveerde een ongefrankeerd poststuk op 
het postkantoor van Scarborough, gericht 
aan Radio 270. Gezien William Proudfoot de 
leiding van het postkantoor in de begin pe
riode van de uitzendingen, op de hoogte . 
gesteld had van het feit dat het station 
geen ongefrankeerde post meer zou accep
teren, daar men niet van plan was op te 
draaien voor de strafporti , besloot de 
dienstdoende postbeamte de brief te ope
nen, daar er geen afzender op de envelop~ 
pe was vermeld. Hij kon slechts aan de 
poststempel zien, . dat de brief gepost-
was in Foggathorpe near Selby. Toen hij 
daarop de enveloppe opende las hij: IThe
reis a lempet-mine attached to the ship, 
this is not a hoax', met andere woorden 
er zou een mijn aan het schip zijn beves
tigd. Onmiddell ijk werd de pol itie op de 
hoogte gesteld van het schrijven. 

(wordt vervolgd) 



DE JINGLE OP DE AMERIKAANSE RADIO. 
Eén van de meest belangrijke stukken 

muziek welke op de radio worden gespeeld 
is in Amerika niet een single of een 
LPtrack. Het 'zal waarschijnlijk nooit 
een plaats behalen op één van de vele 
hitlijsten in het land. Toch speelt de 
meerderheid van de 'top-rated' (hoog be
luisterde) stations het nummer iedere 
dag. Het is de radio 10 (Identification) 
ofwel het lied van het station. Radio 
10's zijn er in diverse soorten en maten 
en de goede 10's hebben één ding gemeen: 
Je kan de woorden begrijpen en je kan de 
callIeters (herkenningsletters van het 
station) snel vastzetten in je geheugen. 
Naast deze simpele feiten liggen ontelba
re produktieprocedures om iedere 10 jin
gle zo goed mogelijk te creeëren, hetgeen 
gebeurt door de grote jongens in de 
'jingleindustrie' in Amerika. Eén der be
langrijke producers is Toby Arnold. Vol
gens hem zijn er 7 hoofddoelen voor de 
stations die de 10 jingle intensief ge
bruiken als effektief doelmiddel. 
1. ONUiTWISBARE IMPRESSfE. 
Het eerste hoofddoel is een onuitwisba
re impressie. Muziek wordt door het mens
elijke hersenstelsel op verschillende 
manieren herkend. Marktonderzoekers heb
ben gedurende vele jaren testen gehouden 
en komen steeds tot de volgende konklus
sie: Muziek maakt een onuitwisbare im
pressie. Het is ~én van de meest effek
tieve manieren om een boodschap Qver te 
brengen. Dit geldt ~owel bij het over
brengen van een commercial over bier 
(denk aan de Grolschreklame), het lezen 
van het weerbericht of met een jingle 
voor de call1etters van het radiostation. 
2,. HELOERHE I O. 
Helderheid is het volgende hoofddoel. Kan 
je helder de call1etters van je station 
horen telkens wanneer dezen worden ge
draaid. Ieder mensel ijk wezen ver~alt in 
snelheid wanneer je iets regelmatig en 
vaak zegt dus ook bij het noemen van de 
call1etters. Iedere presentator noemt de 
call1etters van zijn of haar station 
regelmatig. Vermenigvuldig dit met het 
aantal dagen per jaar dat zij 'on-air' 
zijn en zie hoe het ook voor de be~te 
presentator moeilijk wordt om niet in 
versnelling te geraken. Dus met de radio 
'10 jingle is helderheid de leus en !wan
neer eenmaal de 10 is opgenomen komt de
ze telkens even helder en met dezelfde 
snelheid de uitzending in. Helderheid bij 
de call1etters is v~n groot belang om 
aandacht te trekken voor je station bij 
de luisteraars, hetgeen ook weer van be
lang is bij de luisteronderzoeken, waar
bij in Amerika een station kan vallen of 

opstaan. De call1etters gebruiken als 
woord in plaats van letters is één van 
de belangrijkste manieren om helderheid 
te brengen in de ID. Inplaat~ van meer
voudig 'WBPE' in te zingen laten de 
jinglefabrikanten het b.v. als 'Oouble
You-Bee-Pe inzingen. Op deze manier wordt 
iedere callietter uitgebreid gepr6jek
teerd en uitgesproken met een eigen klem- , 

HERHALEN VAN FREQUENTIE VEREIST~ 
Het h~rhalenvan de frequentie is ook van 
groot belang om in de 10 jingle te ge
bruiken. Wanneer een presentator of dee
jay herhaaldelijk de frequ~ntie noemt in 
zijn programma wordt dit snel als zeer 
irritant ondervonden door de luisteraars. 
Het is heel gemakkelijk om een frequentie , 
op een niet opdringerige manier te her
halen met gebruik making vari muziek. 
De frequentie van een station kan heel 
gemakkelijk worden gekombineerd m~t de 
cal I letters van dit station. Is er iemand : 
in New Vork die niet WABC weet te asso-
ciëren met de 770 kHz? Met het jarenlang 
hanteren van de 77-WABC 10's weet een 
i ede r dat WASC op de 779 kHz u i tzendt in -
deze miljoenenstad. Vooral voor FMsta-
, tions i's' het regelmatig herhalen van de 
frequentie in jingles van groot belang 
en wel vanwege de overbevolking op de FM 
band in Amerika, waarbij de luisteraar 
al snel een verkeerd station te pakken 
heeft op de schaa1. 
4. AANPASS ,'NG AAN FORMAT. 
Een ander hoofddoel is om de jingles mu
zikaal aan te passen aan het format wel
ke je als station hanteert. De muzikale 
stijl van de jingles moeten alles kunnen 
vertellen over 'welk muziek format' je 
hanteert. Muziek kan de luisteraar een 
direkte impressie geven over wat voor een 
station je naar luistert en wat deze te 
brengen heeft. ,0 i t kan zowe 1 gebeuren 
via korte jingles of de zgn. 'minisongs'. " 
Deze promotiejingleszijn langer dan de 
normale jingles en duren meestal tussen 
de 30 en de 60 seconden en worden steeds 
vaker gehanteerd op radiogebied in Ame
rika. In deze 'minihits' wordt het nodi
ge verteld over het station en de plaats 
waar het station vanuit zendt. De jingles' 
bezi, t ten ook een perfekte 'progranvna- ' 
flow' (passen zich aan in het totale 
programnaopbouw). Ze zijn dus in verschil
lende tempo's geproduceerd en kunnen ge- ' 
bruikt worden in verschillende overgang-
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en. B.v. van praten naar muziek, van 
snelle muziek naar rustige muziek of van 
een rustige plaat naar een mld-tempo. 
Natuurlijk zijn er na~St deze nog andere 
voorbeelden genoeg te noemen. 
5 MORELE ONDERSTEUNING. 
Naast ' het betalen van een goed loon aan 
alle leden van het 'on-air' personeel 
geeft deze groep van mensen in dienst 
van een station geen betere ondersteuning ' 
dan een nieuw pakket van zeer goede ID's. 
Het is hetzelfde psychologische effekt 
die bekende zangers (essen) van vroegere 
Jaren een kick geven wanneer ze na vele 
jaren van 'geen succes' weer eens kunnen 
optreden in een grote club met een groot 
orkest i~p.v. altijd maar weer die klei
ne zaaltjes met een begeleiding van 
slechts 3 man. Het is voor alle radio
makers van belang dat hun station goed 
overkomt bij de luisteraars en dat het 
telk~ns iedere dag groeit in kwa1 iteit 
en populariteit. Door een nieuw 10 pak
ket in te voeren kan men maandenlang het 
station blijven verfrissen. Het is ge- ' 
woon eenvoudig om te doen door b.v. een 
jinglepakket niet meteen kompleet te 
gaan gebruiken. Ieder pakket van een 
jinglefabriek bestaat meestal uit een 
40-tal basis tracks en daarnaast diverse 
naamjingles voor de programmamakers. 
Het beste voor een station is om niet 
meer dan b.v. 15 van de basistracks in 

gebruik te nemen en daarna iedere maand 
1 of 2 tracks bij het gebruikte materi
aal te voegen. Hierdoor bliJft een sta
tion verfrissend klinken. 
KOMPETITIE DRANG. 
Eenbelang~iJk hoofddoel is de kompeti
ti ed rang die e'l ke prog rammad trek teu rin 
Amerika moet bezitten. HiJ moet ervan 
overtuigd ziJn dat zijn station duide
liJk afwijkend, maar toch goed, moet 
klinken 1n zijn/haar ontvangstgebied. 
Ook dit heeft betrekking op de Jingles 
die men gebruikt. Ze moeten sterk, muzi
kaa 1 'en re 1 evant ziJ n aan het format. ' 
En wànneer men een nieuw pakket kiest 
met lo's moet men overtuigd zijn dat 
het tets nieuws is voor het ontvangst
gebieden dat het geen kopie is van een 
pakket welke door een andere konkurrend 
station wordt gehanteerd. Dus het is 
belangrijk dat de programmamakers zich 
telkens op de hoogte houden van de be~ 
wegingen van de konkurrentie in het ont-

' vangstgebied. 
7. VOORZICHTIG AANKOOPBELEID. 
Misschien wel het belangrijkste van alle 
7 gènoemde punteh is een voorzichtig aan
koopbeleid. Teveel jinglepakketten worden 
te impulsief gekocht. Men vraagt een de
mo aan bij een jinglefabriek en draait 
hem in de studio af op een volume die 
veel te hard is, Klinkt het demobandje 
'Geweldig' dan wordt er veel te snel een 

Oi'i'8ii01UI SPJIZIALVBII8'.rAlm (Duitsland) biedt een groot aantal OfIshore~radio 
souveniers aan. Wij hebben bandopnamen, boeken, posters, echte foto's en vele andere 
souveniers. Onze badges en stickers zijn de beste in de offshore-radio wereld. Goede ont
werpen, uitstekende kwaliteit en niet duur! 
In deze advertentie kwmen we je alleen een paar van. ontwerpen laten zien. Voor meer 
informatie en een komplete lijst van wat w:u te bieden hebben, kan je sclui1ven naar 
onderstaand adres. 
BADGBS: in verscb1llende kleuren 
met een diameter van 53 IIUIl. Per 
stuk f 4,-. Als je er 3 of meer 
besteld dan zijn de kosten f 3,50 
per stuk. 

8"J:IClUiB8: Deze zijn zeewaterbestendig (Dit heb
ben wij getest op de Ross Revenge en Communica
tor). Kleur: geel PVC met zwart opdruk, diameter 
10 CID. Per stuk f 3,60. Als je 'er 3 of meer besteld 
dan Zijn de kosten f 3,.- per stuk. 

B108 B~ B~ ~W ~W ~W 

1'~<~;~ IR ~.~ 
(\,()963, ·kHz.G.~ ~, ~ ~_ ~~ -_ .. _" 

I\'TIN\) v G ~ ~ ,",," ~~, --llQcjbsaa. 

Bestellingen kwmen worden gedaan door het juiste bedrag over te maken met vermel
ding vap de bestslnwnmers van het ontwerp datje wilt hebben. Betalingen zijn mogel.\jk 
door middel van een cheque of door overmaking van het juiste bedrag naar: Peter 
Messingfeld, Postgiro Dortmund 1731 31-462. Alle prijzen zijn inklusief verzending. 
AlB~zelfeensta.t1onbezitenjew1ltba.dgeshebbenmetdenaamvandatstationerop?Ik 
doe het voor je. SchrJJf n.a.a.r onderstaand adres voor meer informatie. 

, OIfabarettp-'alVeiataDd . Peter Messtngfeld . JCltngeJhoB 38 . D-8800 Wuppertal a 
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beslissing tot aankoop geforceerd~ zonder 
het pakket intensief te toetsen aan het 
station en haar format. Ook wordt maar 
al te vaak een pakket aangekocht op het 
aantal jingles dat in zo'n pakket wordt 
geleverd. Vele jingle~abrieken brengen 
juist grote pakketten op de markt om op 
die manier zoveel mogelijk te kunnen ver- · 
kopen. Achteraf zien de meeste programma
leiders in dat het merendeel van deze 
jingles in de kast 1 iggen en nooi t · wor
den of zullen worden gebruikt. Alvorens 
een nieuw pakket aan te kopen is het voor 
een programmadlrekteur van belang om 
zichzelf en de progralJlfTlamakers een groot 
aa~tal eisen te stellen aan één te ge
bruiken pakket en daarvoor zijn de eerder 
genoemde 7 hoofdoelen van groot belang, 
maar tevens nog maar een klein onderdeel 
van het hanteren van het fenomeen 'jingle' 
in het totaal. Hans Knot. 

REGIONALE TELEVISIE NOORWEGEN. 
Zoäls · eerdèr doo'r · ons· gemeld is de 

regionale televisie in ,NoQrwegenin een 
e~perimentele faee, die in februari j.l. 
van .start is gegaan. De direktie van 
de NRK, de Noorse staatsomroep, heeft 
nu bekend 8,emaakt dat men uitermate 
tevreden is met de ontwikkelingen, waar
bij expansie van het projekt tevens is 
toegezegd en ~et land in 5 regionen 
zal worden opgedeeld. Als eerste stad 
voor het projekt was gekozen voor 
Kristiansand, waar de doordeweekse 
dagen 'Soerlanssendinga' werd uitg:e
zonden tussen 17.45 en 17.55 lokale 
tijd. Produktiemogelijkheden waren: er 
genoeg, daar er ook ai lange tijd de 
programma's werden geproduceerd voor 
het landelijk net. Wel een groot pro
bleem was het om de regionale program
ma's uitgestraald te krijgen. De lei~ 
dingen van doorsturing van signaal van 
studio naar de regionale zenders was er 
niet en om de drie hoofd zenders in 
Greipstad, Hovdefjel1 en Lyngdallte 
voeden moesten er speciale dure kabels 
getrokken te worden. Daar de regio 
Kristiansad topografisch geZien ook ge
deel telijk berga'chtig is kwam het tevens 
voor dat er dorpen waren die tot nu toe ' 
het signaal niet van een der drie hoofd:
zenders kregen, maar via omvormers van
uit andere regio's. Deze dorpen bleven 
dan ook verstoken van de regionale 10 
minuten per dag. Dit laatste kan bij 
een landelijke bedekking van de r~gio
nale programma's vaker een probleem 
worden, gezien de eerder gemelde topo
grafische problemen. Binnenkort, in de 
herfst, volgt het tweede experiment 
en wel vanuit de studio's in Altesund, 

waarbij de regio Moereog Ramsdal ver
zorgt zal worden. In dit twee~e experi
ment zullen vooral de regionale politi
ci aan bod ko~en daar in de periode van 
dit experiment de Parlementsverkiezing
en in Noorwegen zullen plaatsvinden. 
Een ander verschil met het experiment 
van Kristiansand is dat men dagelijks 
tussen 17 en 18 uur, dus 60 minuten 
lang, regionaal za~ gaan programmeren. 

TAV. Ned. bewerking Hans Knot. 

llEUUJS-lllEUUJS-illEUU 
VERONICA-A VANAF DECEMBER MEER RADIOTIJD. 

Vanaf december heeft Veroriica dus mee? 
zendtijd op de radio i.vim het bereiken 
van (eindelijk!) de A-status. 
Vanaf die datum zullen Hilversum 1,2,3,4 
en 5 niet meer be~ 
staan, maar zul-
1 en Rad i 0 1,2,3, · 
4 en 5 het zender
park vu 11 en. 

Op Radio 1 (informatieve zender) is 
Veronica op zondagmorgen tussen 9 en 10 
uur te beh.lÎsteren met een sportprogram
ma waarin voorbeschouwingen van de voet~ 
balwedstrijdene.d. van die middag zullen 
worden gegeven. Dit programma zal waar
schijnlijkin samenwerking worden gemaakt 
met de TROS die het uur daarna op Radio 1 , 
zendtijd heeft. Zondagmiddag is Veronica 
ook te beluisteren op Radio 5 tussen 12 
en 17 uu r. I n deze tij d zu llen "Het Zwa r
te Gat",. "Radio Romantica" en "De Grote · 
Verwarring" worden uitgezonden. 

's Maandags is Veron~ca-A tussen 14 en 
21 uur op Radio 1 aktief met "Nieuws
radio", "Veronica Sport" en "Trend". 
Dinsdag tussen 14 en 19 uur is Veronica 
wederom aktief op Radio 1 met "Nieuws
rad i 0" • I n deze u i tzend i ng i s mee r tij d 
gereserveerd voor onderwerpen en 
di scuss i es door 0 ~ a. Jaap VÇln Meekren . . 

Op Radio 2 (familiezender) is Veronica 
op woensdag van 7 tot 15.30 uur en op 
donderdag van 15.30 tot 19 uur te horen 
met de bekende programmals van Bart van 
Leeuwen, Hans Mondt, Annette van Trigt, 
Will Luikinga en C~iel van Praag. Op de 
donderdag zal Bart waarschijnlijk weer de 
"Jukebox" gaan presenteren. 

Op Rad i 0 3 (popzende r) is Ve roni ca op 
vrijdag de hele dag in de lucht van 7 tot 
24 uur, onderbroken door de IIAvondspits ll • 

Dan gaat Veroni ca verder op Radio 1 
met de bekende nachtuitzending. Enige 
verandering is dat Annette van Trigt de 
presentatie van "De Stemband" van Jeroen 
van Inkel zal overnemen. 

Kees Baars gaat Annette vervangen als 
presentator van "Countdown Café" op .Radio 
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3. Op Radio 4 (klassiek) blijft Veronica 
gewoon op v rij dag en za te rdag u i tze nden 
met wél meer uren dan dat zij nu hebben. 

Door deze zendtijduitbreiding van Ve
ron i ca, moeten all e omroepen zendt ij d i n
leveren. Het zou te ver gaan om alle ver
anderingen hier neer ~e schrijven dus 
beperken wij ons tot Radio 3. - VPRO en EO 
moeten samen de woensdag delen, onderbro
ken door de "Avondspits". De NOS verliest 
wel haar zendti Jd voor het ui tzenden van 
de Nationale Hitparade met Tom Blomberg. 
Er zijn onderhandeling~n gaande ~m die 
hitparade door een andere omroep te la
ten uitzenden. Waarschijnlijk de AVRO 
omdat die de Nationale Hitparade ook als 
leidraad gebruikt voor TopPop-tv. Het zou 
dus verstandig zijn om de NHP biJvoor
beeld op maandag tus~en 16 en 18 uur op 
Radio 3 uit te zenden. De NOS-uren op de 
vrijdag tussen 10 en 13 uur, met "Jaar
genoten" en "Radio Thuisland" zijn vanaf 
decembe r n i et mee r besch i kbaar. A Is het 
een beetje meezit gaat "Jaargenoten" van 
Frits Spits naar Radio 2 en "Thuisland" 
zal op dinsdag van 18.30 tot 19 uur op 
Radio 5 worden uitgezonden. Gouwe Ouwe
fans kunnen we melden dat de NCRV vanaf 
oktober tussen 20 en 21 uur "Hit-herin
neringen" door Mart van der Stadt en 
Peter Blom gaat uitzenden. Dit programma 
komt in de plaats van "Disco-express". 
Het AVRO gouwe ouwe-progranma "H i lversum 
3 bestond nog niet" dat nu op H5 zit, 
zal vanaf oktober op dinsdagmorgen tussen 
11 en 12 uur worden uitgezonden. 

En dat nu het ongelooflijke bericht: 
Het College van Programmaleiders (CPL) 
heeft een voorstel gedaan om Hilversum 3 
niet meer op de middengolf uit te zenden 
dus alleen maar op de FM! Wat er met de 
mi ddengo I fzende r gaat gebeu ren i s een 
groot vraagteken! 
DRASTISCHE VERANDERINGEN BIJ DE KRO OP H3. 

De nieuwe programmaleider van de KRO 
afdeling Hilversum 3, Paul van der Lugt, 
heeft flink de bezem gehaald door de pro
grammering van de KRO-zondag met ingang 
van 1 oktober aanstaande. 
Programma's die niet terug zullen keren 
zijn: "And the beat goes on" tussen 12 en 
13 uur, "Het ORK-codespel" tussen 13 en 
15 uur, "De Wereldparade" 

tussen 15 en 17 uur, -m' 
"Rad. io ,de Zware Roos",: .+_ 
tussen 17 en 18 uur , ~ ~ ~ 
en "Studio 3" met Kenneth 
Keijzer tussen 21 en 22 uur. Vanaf okto
ber wordt de programmering: 8-9 uur: Hur
rie Up, 9-10 uur: Zin in Pop met Wilfried 
Pove]~ 10-11 uur: De Miniparade met de 
verkiezing van de "S pec iale Aanbieding" 
door Eddy Kuhr, 11-13 uur: Anne van Eg-
22 ' - -

mond, 13-15 uur: Het Weeshuis van de Hits 
door Peter van Bruggen en Morrison, 15-17 
uur: POPTIMAFORMA met de nieuwe KRO-dee
jay Rick van Velthuysen, 17-19 uur: Peter 
van Dam. In de laatste twee programma's 
zal er een spel gespeeld worden. Rick en 
Peter zullen hun programma's niet vanuit 
de KRO-studio in de Emmastraat, maar van
uit het Muziekpaviljoen van de NOS pre
senteren. Dat betekent dat zij zelf de 
techniek zullen doen op de deejay tafel. 
Van 19-20 uur: Pop-eye~ 20-21 uur: Kracht
voer met Marc Stakenburg en Alfred van 
Cleef en van 22 tot 24 uur: Op slag ~an 
Maandag door Hubert van Hoof. , 

Na enig speurwerk kunnen we je bij deze 
de nieuwe deejay Rick van Velthuysen voor
stellen. Hij werd geboren op 15 september 
1961 en was op 15 september J.l. voor het 
eerst bij de KRO te horen als invaller 
voor Peter van Dam in "De Wereldparade" 
(een leuk verJaardagskadootje!) 

Rick begon zijn rad 'iokarrière in 1979 
bij enkele vrije radiostations zoals MRA 
in Aalsmeer, Vrije Radio Bollenstreek en 
sinds 1981 maakt hij programma's voor 
Hofstad Radio in Den Haag. Daar is hij 
nog steeds iedere zaterdagmiddag te be
luisteren. Zijn eerste kennismaking met 
de "legale" omroep was op 14 juni 1982 
toen hij een half uur mocht "Proefdraai
en" bij de AVRO op Hi lversum 3. Vorig 
jaar presenteerde hij ook enkele weken 
programma's op de VLOH, de lokale omroep 
voor de Haarlemmermeer. 

Enkele maanden geleden siuurde hij een 
sollicitatiebandje naar de KRO en wonder 
boven wonder werd hij uitgenodigd om eens 
te komen praten. Dat gesprek resulteerde 
in een vaste aanstelling vanaf oktober 
aanstaande. Wij wensen Rick veel sukses! 
FNV-PLAN VOOR ABONNEE-TV. 

De vakcentrale FNV wil samen met ande
re organisaties abonnee-tv gaan verzorgen. 
Daartoe is de Stichting KIOSK in het leven 
geroepen. Een groot aantal winstoogmerk 
werkende organisaties, zoals musea, uni
versiteiten, sportbonden en konsumenten
organisaties, is uitgenodigd in de 
Stichting KIOSK mee te werken. Voorzitter 
van het voorlopig bestuur is de voormalige 
NOS-voorzitter mr. Erik Jurgens. Welke 
organisaties mee zullen doen is nog niet 
bekend, maar het is de bedoeling dat de 
deelnemers zich straks via de kabel recht
streeks tot hun leden gaan richten. 
De deelnemers zullen zelf hun programma's 
betalen, het abonnementsgeld voor het 
nieuwe programma-pakket (KIOSK-TV) zal 
vermoedelijk rond de f 15,-- p.j. liggen. 



18 A~GUSTUS: Sinds vorige week zondag is 
he t p rog ramma 1,IMy Top ,10 11 wee r op , 
BBC Radio Onete horen ,~Tussen _~ 
16 en 17 uur draait Andy Peebles ~. 
de 10 favoriete platen van een " ~." r~ 
studiogast. Vorige week was dat ~ 
Billy Connolly en vandaag de 10 favorie
ten van Paul King van de groep King. 
'IMy Top 10 11 is in de plaats gekomen voor , 
"The other side of the .facts" van Paul 
Gambaccini en Tim Rice ++ Hans van Wil
genburg viert zijn 43-ste verjaardag. 
Van harte ++ Ook Johnny Poster is jarig 
++ Op 74-jarige leeftijd is de schrijver 
Hans Keuls overleden. Hij schreef onder- , 
meer de TROS-series "De Fabriek ll en 
IIHerenstraat 10" ++ Ook vandaag presen
teert Paul vld Lugt "Het weeshuis van de 
hitsi' en Radio IIDe Zwarte Roos" bij de 
KRO op H3 ++ Tussen 21 en 23 uur zijn 
Marc Stakenburg en Alfred van Cleef weer 
terug met hun portie "Krachtvoer" +++ 
19 AUGUSTUS: G~rard de Vries viert zijn 
verjaardag~ Van harte ++ Op de Amsterdam

se kabe 'l 104.5 mHz 
en Amstelveense 
kabel 102.9 mHz is 
WAPS om 15 uur of
ficieel met uitzen

den begonnen. WAPS is dagelijks tussen 
16 en 19 uur te beluisteren en op maandag 
tu ss en 1 5 en 1 9 u u r ++ De i 1 1 ega 1 e U t re c h -
tse studentenzender van de Rijksuniversi
teit heeft vrijwillig de uitzendingen ge
staakt. Om de inval van politie en RCD 
te voorkomen is de reeks van informatie
ve programma's, die deze week was ge
richt op eerstejaars studenten, stopge
zet ++ In een persbericht laat de AVRO 
weten dat Kas van lersel de nieuwe' pre
sentator van TopPop-tv wordt. Hij is op 
4 oktober a.s voor het eerst te zien ++ 
Van 20.30 tot 22 uur bij de AVRO op Ned.l 
de finale van "Sterrenslag" tussen de ' 
ploegen van Overijssel, Amsterdam en 
Rottèrdam. Amsterdam werd winnaar +++ 
20 AUGUSTUS: Jan Douwe Kroeske ve rvangt 
Peter Holland bij de VARA op H3 tussen 
14 ' en 16 uur en Hans de Booy presenteert 
"Dubbellisjes" dat tussen 1gen 20 uur 
wordt uitgezonden vanaf het strand bij 
he t ' Ve 1 uwemee r ++ I n de "Popk ran t" is 
zangpedagoge Nel de Boer gast van Henk 
Westbroek. Henk laat Nel enkele platen 
horen en vr~agt haar mening over de 
stemmen van de artiesten: Mrs Miller 
heeft een verkeerde ademhaling waardoor 
ze vals zingt, Jimmy Sommerville zi ngt 

niet geforceerd, maar heeft zo'n hoge 
stem. Dolf Brouwers zingt gezellig. Bru
ce Springsteen heeft een sterke stem en 
Johnny Rotten zingt onnatuurlijk +++ 
21 AUGUSTUS: Veronica komt op 
Hl naar je toe vanaf het ,.,.r4't~~~~ 
Onze lieve vrouwenplein in 
Maastricht. Gasten zijn o.a. 
Hans de Booy, Lori Spee en 
Benn ie Neyman. Sche i ds rechte r , . 
Ignace van Swieten is het id06l in Neder
land Muziekland-radio ++ In TROS-Aktua 
een interview dat Marcel Bruyns maakte 
me t de hee r Bhagwan . De vraag bl i j ft: 
wie zat er ,voor joker Bruyns of Bhagwan? 
++ Erik de Zwart is weer op de buis te 
zien met zomerse afleveringen van TROS
Popformule tussen 17.40 en 18.30 uur. Er 
zullen totaal 3 van deze uitzendingen 
worden uitgezonden +++ 
22 AUGUSTUS: FelixMeurders viert zijn 
39-ste verjaardag. Van harte ++ De TROS
Radio 3 zomertoer is vandaag in Harlin
gen ter gelegenheid van de Visserijdagen 
++ ex-VARA medewe rke r Joop Daa lme i je ris 
vanmiddag bij Veronica op H2 een van de 
presentatoren van "Nieuwsradio" ++ Frits 
Spits presenteert IIMet 't oog op morgen" 
++ De Veronica tv-programma's worden 
weer aangekondigd door Marijke Benkhard 
++ Neerlands trots in het buitenland, de 
dames MaiTai, zijn vanavond weer 1 ive in 
BBC' s "Top of the Tops" omdat hun plaat 
Body andSoul is binnengekomen in de En
gelse hitparade +++ 
23 AUGUSTUS: De Radio One Roadshowi s met 
Mike Read vandaag in Marazion, Cornwell. 
De afgelopen week was hij o.a. in Tor
quay. Plymouth, St. Austell en Falmouth ' 
++ Annette van Trigtis terug van vakan~ 
tie en presen tee rt "Coun tdown Café" bi j 
Veronica tussen 22 en 24 uur op H3 ++ 
Via Ned.l laat de , NCRV van 20.28 tot 
21.20 uur de eerste van vijf programma's 
"Nederland Kikkerlan.d" zien. Evenals in 
1983 is bij het organiseren van het ge
heel nauw samengewerkt met de organisa
tie van de Nederlandse Sportfondsenbaden. 
De presentatie van de vijf programma's, ' 
waarin scholieren uit de vijfde en zesde 
klas van 16 1 age re scho len om de "Gouden 
Kikker" strijden, is in handen van Dick 
Passchier en Frank Masmeijer +++ 
24 AUGUSTUS: Veel NCRV-programma's op H3 
komen vanuit Zeewolde, waar de omroep aan 
het Veluwemeer een surfdag organiseert 
++ LosVast komt uit Burghaamstede en in 
de laatste "Koploper" over 30 jaar jonge-
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rencultuur de jaren 1980-1985 ++ VARA's 
11Klasgenoten" op Ned.1 gaat terug naar 
1936 met de vi e rde klas van het A loys i us 
College in Den Haag. In deze klas zat 
politicus Norbert Schmelzer ++ De Noorse 
televisie weigert vanavond een live-show 
met Cliff Richard en Shi rley Bassey uit 
te zenden, omdat ze eerder in Zuid-Afrika 
zijn opgetreden. De staatstelevisie nam 
het besluit nadat omroepbondeM hadden 
gedreigd de concerten, ten bate van het 
Rode K ru is, te z u 11 en ve rs to ren. Een 
woordvoerder van de Noorse tv zei · dat de 
twee artiesten provocerende verklaringen 
hadden' afgelegd. Cliff verklaarde vrijdag 
dat hij het n iet een sis me t de a par t -
he i ds reg i me in Z u i d-A fr i ka maa r da t hij 
zou doorgaan met optreden in dat land. 
Ook Shirley Bassey zei opnieuw in Zuid
Afrika te zullen optreden. De politie 
arresteerde vier mensen die voor het 
hotel van Cliff demonstreerden +++ 
25 AUGUSTUS: KRO's ORK heeft zijn tentje 

opgeslagen in Hutten tussen 
~~~~~~13 en 15 uur ++ 170 man NOS

personeel zijn in de weer om 
de Grand Prix van Zandvoort 

~Ir-...... ___ ..... ~ op de bu i s te kr i j gen. 
De uitzending is vanaf 14.45 

uur op Ned.2 te zien ++ "Our Top 10" om 
16 uur op Radio One. Andy Peebles ont
vangt Chas and Dave +++ 
26 AUGUSTUS: Veel jarigen vandaag: Jan 
van Veen, Chiel Montagne, Peter van Brug-

gen, Hans Sleeuwenhoek en Steve Wright. 
Van harte allemaal ++ Krijn Tor
rin gap re 5 ent eer t "H 0 1 1 a n d s G 1 0 -

rie" tussen 12 en 14 uur bij de 
AVRO op H3, vanuit Scholengemeen
schap Zuid in Enschede ++ Proble
men met de STER voor het nieuws 
van 17 uur. We horen alleen de 
beginpingel en daarna niets meer. Kas 
van lersel vult de tijd tot het nieuws. 
Na het nieuws daarom een dubbel blok met 
reklame ++ Om ~0.28 uur op Ned.leen 
speciale "Sterrenslag". Artiesten die aan 
de serie mee hebben gedaan mogen nu een 
liedje zingen. De aktie "Telelot" heeft 
8,3 mi Ijoen gulden opgebracht ++ Met · in
gang van vandaag is Kees Gravendaal over
gestapt van het NOS-radioprogramma "Met 
It oog op morgen" naar de televisieru
briek "Den Haag Vandaag". Gravendaal 
heeft zich altijd een fervent voorstan
der getoond van het medium radio. Van
waar dan deze overstap? "Dat zal ik je 
zeggen. Ik raak absoluut gestoord van al 
die veranderingen. Radio wordt zo een 

!appen.deken. Nou weet II •• ~ Ik wel dat het pro- • 
9 ramma "Me t 't oog op • . 
morgen" buiten schot 
blijft, maar toch. Bij de radio is de 101 
er vanaf. Zeker sinds het vertrek van 
Kees Buurman naar de AVRO", aldus Kees 
Gravendaal in Het Parool ++ De Radio One 
Roadshow gaat zijn laatste week in. Simon 

De nieuwe presentator van AVRO's TopPop: Kas van lersel in de H3 studio (TvD). 
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Bates en Steve Wright zijn deze week in 
St. Ives, Newquay, Westward Ho, Bude en 
Weston Super-Mare +++ 
27 AUGUSTUS: Dolf Brouwers heeft in VARA's 
Getallenrijk een heer uit Putten aan de 
telefoon die zich op 8 augustus ontzet
tend had ge~rgerd aan de popmuziek die 
de TROS op het Kerkplein ++ Ook vandaag 
presenteert Jan Douwe Kroeske "Hollands 
Handwerk" ++ 'Albert Mol presenteert om 
19 uur "Dubbellisjes" +++ 
28 AUGUSTUS: Veronica op Hl komt voor 
het laatst dit seizoen naar je toe. De 
club staat voor Vredenburg in Utrecht 
++~m 17.40 uur presenteert Erik de Zwart 
een "Popformule special" die afgelopen 
maandag in een grote discotheek in Arnhem 
werd opgenomen ++ VARA, NOS, VPRO en het 
duo van Kooten en de Bie zijn dit jaar in 
de prijzen gevallen van de Nipkowjury 
van radio- en tv-critici . De jury heeft 
voor het eerst een ere Nipkow-televisie
schijf toegekend. Deze gaat naar Kees 
van Kooten en Wim de Bie. De Zilveren 
Nipkowschijf voor tv gaat naar de NOS 
voor de 5-del ige documentai reserie "Ons 
Indië voor de Indones,iërs" van regissel,.lr 
Jan Bosdriesz ! Een eervolle vermelding 
kreeg het VPRO-kinderprogramma "Achter
werk in de Kast". De Zilveren Reis Micro
foon is voor de VARA voor het programma 
"Door de nacht klinkt een lied ll van 
Jacques Klöters, 'over het Nederlandse 
lied in de bezettingstijd. De uitreiking 
van de prijzen vind plaats op 20 septem
ber in' Studio Wisseloord in Hi lversum +++ 
29 AUGUSTUS: De laatste TROS Radio 3 

i _lil I Zomertoer 
komt uit 
Ede. Tom 
Mulder, Ad 
Roland, 
Erik ' de 

Zwart, Ferry Maat, Peter de Mooij en 
Hugo van Gelderen zijn daar ~er gelegen
heid van de Heideweek +++ 
30 AUGUSTUS: John Peel is 46 jaar ge
worden. Van harte ++ Omdat het zo'n 
mooi weer komen de Veronica programma's 
tussen 13 en 22 uur rechtstreeks vanaf 
het strand in Scheveningen. Extra leuk 
wordt het als het nieuws doorkomt dat de 
Raad van State de beslissing van Minister 
Brinkman, om Veronica niet de A-status 
toe te kennen, heeft vernietigd. Elco 
zegt in het Half 6 Journaal bereid te 
zijn om Veronica snel die A-status te 
geven als de NOS het nog kan inpassen ++ 
Het kabinet is vandaag akkoord gegaan met 
het derde Televisienet. De voorwaarde is 
wel dat di t niet mag leiden tot een ver
hoging van de om roepbi jdrage, maar betaald 
moet worde n uit de te verwachten meerop-

brengsten van de STER op Ned.l en 2. 
De totale zendtijd van Ned.3 zal 520 uur 
per jaar bedragen. De NOS en andere niet
leden omroepen zoals Teleac en het Huma
nistisch Verbond zullen gebruik maken van 
deze zender +++ 
31 AUGUSTUS: Dolf Brouwers viert zijn 
73-ste verjaardag. Van harte ... reeds! ++ 
Vandaag , is het precies 11 jaar geleden 
dat Veronica, Noordzee en Atlantis uit de 
lucht verdwenen ++ NCRV's LosVast komt 
vanuit Turnhout in België ++ Om 14 uur 
bij de VARA op Hl de laatste uitzending : 
van de p r i ma zome rse ri e "De zome r van ... " 
met veel goede informatie en platen uit 
een bepaa 1 d j aa r. Vandaag was dat 196 7. 
Aad Bos presenteerde de programma's ++ 
Voor het laatst IIDe Vakantiegids" in de 
Avondspits. Vanaf maandag is alles weer 
normaal tussen 18 en 19 uur op H3 ++ Bij 
de VARA op Ned.l de laatste "Klasgenoten" 
met de zesde klas van de Bospolderplein
school van 1959 uit Rotterdam. In die 
klas zat André van Duin +++ 
1 SEPTEMBER: In de vroege morgen wordt de 
zender KanKantrie door de Amsterdam~e 
politie uit de lucht gehaald. De appara~ 
tuur stond op een zolder in de 3e Ooster
parkstraat en was in vol bedrijf ++ Bij 
de KRO op H3 is Peter Koelewijn vandaag 
voor het laatst te beluisteren tussen 18 
en 19 uur. Door te drukke werkzaamheden 
in de platenindustrie h~eft hij geen tijd 
meer om zijn "Hitjes en datjes" te pre
senteren ++ De VPRO begint vandaag al met , 
het winterseizoen. O.a ~ 
vanavond de ee rs te u i t - t t lfIJI-\ 
zending van de veel be- ~ 
sproken BBC-serie "The 
Young Ones" ++ Om 19.01 uur start de AVRO 
op Hl met de nieuwe kinderserie "De Ben
nie Bang Showll geschreven door El i Asser. 
Er zullen 32 afleveringen komen en vanaf 
29 november is de serie op tv te zien ++ 
De start van abonneetelev1sie via de 
Amsterdamse kabel vanaf vandaag, wordt 
door FilmNet gevierd met een groot feest 
op het Leidseplein. Naast Amsterdam is 
FilmNet ook te zien in Den Haag, Voor
burg, Wassenaar, Rotterdam en Berkel en 
Rodenrijs +++ ' 
2 SEPTEMBER: Hans Knot en Albert West 
worden vandaag beiden 36 jaar. Van Harte 
++ Net ingang van vandaag is Sky Channel 
alom 8.30 uur in de lucht. Hoofdzakelijk 
met de zoveelste herhaling van Sky Trax
programma's ++ Het NOS Jeugdjournaal is 
na een vakantie van 2 maanden terug. 
PreseMtatie wordt, voorlopig, alleen door 
Robert Ten Brink gedaan omdat Leoni 
Jansen een kind verwacht ++ Minister Elco 
Brinkman is bereid Veronica op korte ter
mijn de A-status te verlenen. Indien het 
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NOS-bestuur ermee akkoord gaat, zal hij 
Veronica vanaf oktober meer televisie-
en vanaf januari meer radiozendtijd geven 
++ Tijdens de behandeling van de nieuwe 
mediawet door de Tweede Kamer zegt Elco 
dat hij onder bepaalde omstandigheden 
ondertiteling van satellietprogramma's 
zal toestaan. Iets waar de omroepen hele
maa 1 ni e t b 1 i j mee zij n! +++ 
3 SEPTEMBER: Adam Curry viert zijn 21-ste 
verjaardag. Van harte ++ Na een maand 
vakant i eis Pete r Ho 11 and weer oude rwets 
terug bij de VARA op H3 ++ In De Tele
graaf lezen we dat Hans Zoet, Ivo Niehe, 
Fred Racké en Jan Roelandts van de NOS 

het beritht hebben 
~~~~~~~~~ontvangen dat zij ver

vangen zullen worden 
als presentator van 

~=:"===-":'''':'':::':':~~J he tra d i op rog r amma 
:: "Me t 't oog op mo rgen" . 

Het programma zal een 
nieuwe opzet krijgen waarvoor Koos Pos
tema al is benaderd. Het gerucht gaat in 
Hi 1versum dat ook Frits Spits een van de 
nieuwe Oog-presentatoren zal worden +++ 
4 S EP TEM BE R : P re c i e sla j a a r na dat Ve ron i ca 
de aspirant-status kreeg toegewezen, 
is de NOS ook akkoord met de toewijzing 
van A-status vanaf oktober 1985 op de 
televisie. Op de radio krijgt Veronica 
vanaf 1 december de A-status (meer 
hierover elders in deze Freewave) ++ 
Henk Brink, Eve1yn Brink en de jarige 
Evert louwman zijn gasten in "Kletskop". 
Zij zijn de drie ballonvaarders die op 
26 augustus j. 1. een mislukte poging 
onde rnamen om van Canada naa r Nede r 1 and 
te vliegen in een hete luchtballon. Ook 
in TROS-Aktua vanavond uitgebreid aan
dacht voor deze vlucht ++ Muziekland
radio komt vanuit de foyer van het muse
um in Tiel. Om 13.27 valt de lijn weg, 
waardoor Jan de Hoop het voor 1 minuut 
vanuit de studio overneemt +++ 
5 SEPTEMBER: De TROS-programma' s op H3 
komen weer vanuit de studio. Tijdens de 
presentatie van zijn uren TROS Top 50 
heeft Erik de Zwart ruzie met de jingle
machines die weer eens weigeren hun werk 
op verantwoorde wijze te doen. Erik: 
"Ik hoorde dat deze deejay tafel deze 
week 10 jaar bestaat. Mogen ze hem wel 
eens vervangen". ++ Om 19.48 uur zendt 
Veronica op Ned.1 een zéér korte samen
vat tin g van 11 He t Ve ron i c a A von t u u ril u i t , 
i.v.m. het bereiken van de A-status +++ 
6 SEPTEMBER: Fatima is terug van vakan-
tie en weer te horen als presentatrice 
van Radió Thuisland tussen 12 en 13 uur 
bij de NOS op H3 ++ Jos Bergenhenegouwen 
is even met vakantie. Peter Adrichem 
doet daarom het popjournaal alleen. Ook 
26 ' 

Peter Teekamp ' is met vakantie. Jeroen 
van Inkel verzorgde de radiorebus en het 
Top 40-overzicht en Adam Curry vervangt 
Peter tussen 3 en 5 uur op Hl in "Oh, 
wat een nacht" ++ De 46S-ste kandidaat 
in het spe1"Kruip in de huid van ... " 
in de Avondspits is Wolfman Jack +++ 
7 SEPTEMBER: NCRV's LrisVast komt tussen 
12 en 14 uur vanuit · Duitsland ++ Bij de 
VARA op Ned.1 de eerste van een nieuwe 
serie "Knock Out shows" 
me t Ha r ~y Ve rmeegen. De HET GAAT GOED 
afleverIngen va? vanavondr.~~ET~D~E~RR~~. 
werd opgenomen In de • 
Beekse Bergen ++ Door 
een storing in de satelliet, zijn rond 
22 uur Sky Channe1 en MusicBox niet te 
ontvangen +++ 
8 SEPTEMBER: Omdat Peter van Dam met 
vakantie is (samen met Jeroen Soer en 
Erik de Zwart) presenteert Hubert van 
Hoof "De We re 1 dpa rade" bij de KRO op H3. 
In dit programma stelt hij zijn nieuwe 
kollega Rick van Velthuysen voor. Hij zal 
vanaf volgende week zondag een paar maal 
de "We re 1 dpa rade" presen te ren ++ Pau I van 
der Lugt presenteert tot oktober het 
uur tussen 18 en 19 uur onder de titel 
"Pau1 van der L~gt, Ad Interim" ++ Ton 
Lathouwers mag ~an de dokter enkele weken 
niet werken. Dakrom presenteert Ron Bis
schop nog steeds "De Grote Verwarring" 
tussen 18.10 en 19 uur op H5 ++ Simone 
Wal raven is terug van vakantie en presen
teert weer "Veronica's Trend" op H2 +:++ 
9 SEPTEMBER: Over Simone Wal raven gespro
ken. lij viert vandaag haar 19-de ver
jaardag. Van harte ++ In de Avondspits 
is Frits door het dolle heen. Voor de 
vierde keer in de Avondspitsgeschiedenis 
draait hij een plaat 2x achter elkaar: 
Red Skies door Boom Boom Mancini ++ 

Vanaf vandaag zendt Kink
jongerentelevisie een maand 
lang uit op de Amsterdamse 

·kabel (kanaal van Belgi~ 2) 
De programma's, die een uur 
duren, worden van 16 tot 24 

uur telkens herhaald, zodat niemand iets 
hoeft te missen. +++ 
10 SEPTEMBER: Henk Westbroek vervangt 
Jeroen Soer als presentator van "VARA's 
Verrukkelijke 15" ++ In de Avondspits 
vraagt Frits aan de luisteraars wat zij 
de opwindendste man boven de 60 vinden. 
Na vele telefoontjes bleek Dolf Brouwers 
dat te zijn, gevolgd door Luns, Joop den 
Uy1 en Prins Bernhard. Doordat frits even 
met Dolf Brouwers aan de telefoon praat, 
ts er geen tijd meer voor Pop op tv en 
de verjaardagen en wordeM zelfs de pips 
van 19 uur weggelaten! +++ . 
11 SEPTEMBER: Vast wennen voor de A-sta-



tus: Muziek terwijl U werkt wordt tussen 
9 en 11 Uur door Veronica op Hl uitgezon
den ++ Paul Verhoeven is gast in Kletskop 
en Gerard Joling is het idool in Muziek
land~radio ++ In de Avondspits introcu
ceert Frits "Het Avondspits Steunfonds". 
Luisteraars kunnen een lijstje insturen 
met hun 3 favoriete platen, niet ouder 
dan twee maanden. Vanaf 30 september 
zijn de platen die het meest voorkomen 
de 3 platen van "Het Steunfonds" die 
iedere dag wordt aangepast. Met de in
troduktie van "Het Steunfonds" zal de 
STEUNPLAAT verdwijnen. Precies op tijd 
wan t de band me t de Ji n9 1 e van Fe 1 i x 
Meurders is door de ja~~n heen ~ehoorlijk 
dun geworden! ++ RCD en politie halen 
weer flink de bezem door Amsterdam. 
Schellingwou, Octaaf en Echo worden uit 
de lucht gehaald ++ In NOS Hobbyscoop 
om 20 uur via H1 wordt een begin gemaakt 
met het verbeteren van de ontvangst van 
de zenders op de middengolf. Het betreft 
in eerste instantie de middengolfzender 
van ~1, maar ook de andere zenders zullen 
op een later tijdstip worden verbeterd. 
+++VOLGENDE KEER MEER+++Ton van Draanen++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++lf-+++++ 

I 
Door ruimtegebrek komt de "Freew~ve 

Lede nse rv i ce" deze kee r te ve rva 11 en. 
Wil je iets bestellen, kijk dan even in 
de vorige Freewave. De aanbiedingen uit 
dat nummer geldeQ nog steeds. Hans Knot. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
UNIQUE FM WIL ZENDTIJD OP A'DAMSE KABEL. 

De Stichting Unique FM heeft een zend
vergunning aangevraagd om radioprogrammals 
op de Amsterdamse kabel te verzorgen. 
Gebruik makend van de de STAD Radio Am-

, sterdam geboden mogelijkheid wil de Stich
ting Unique FM IS avonds en IS nachts pro-
--~-- ............. -----_.-

ZEEZENDERDAG 
OP 12 OKTOBER . 
Op 12 oktober a.s. wordt door Radio 

, Annick, Radio Mi Amigo lokaal en VZW SEFA 
een zeezenderdag georganiseerd in 
Hof ter Lote Borgenhout (Antwerpen). 

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

Naas t stands van de FRC-Holland en 
SMC, zull en er o~k enkele gasten ~anwezig 
zi jn . De voorverkoop is 100 Bfr. en ver
moede1 ijk worden er nieuwe Caroline en 
Lase rs tickers verkocht. 

gramma met een nieuwe vorm van "easy-lis
tening" uitzenden. De programmals zullen . 
vo6rnamelijk bestaan uit muziek, gericht 
op alle leeftijden en korte informatie 
bevatten over service-verlenende instel
lingen in de agglomeratie Amsterdam. De 
Stichting Unique FM gaat donateurs werven 
om haar uJtzendingen te kunnen financieren. 
Voor meer informatie kan je , schrijven naar 
Stichting Unique FM, postbus 22551, 
1100 DB Amsterdam. · 
LOSVAST NU OOK "VAST" OP TELEVISIE. 

Met ingang van het nieuwe seizoen komt 
het populaire radioprogramma IILosVast 'l 
van Jan Rietman ook op televisie. Om de 
14 dagen zal het spektakel worden uitge
zonden op de vaste NCRV-dinsdag tussen 
17.45 en 18.25 uur op Ned.l. Op dit tijd-

~ st i pis met i ngang van 8 ok-
tober eveneens het programma 
"popsjop-TV" in een tweewe- ' 
kelijkse frequentie te zien; 

gepresenteerd door Jaap de Groot. ' 
Popsjop-rV wordt steeds een dag v66r de 
uitzending opgenomen in discotheater ' 
Galaxy in D~n Bosch. Voor de tv-editie 
vari LosVast is in overleg met sam~nst~ller
presentator Jan Rietman een andere kon-
struktie bedacht. Deze houdt in dat hier- : 
voor geen registratie wordt gemaakt van 
het radiospektakel op zaterdag, maar dat 
eenmaal per maand op een dinsdag ergens 
in het land een extra LosVast-programma 

' wordt geproduceerd mét publiek dat deels 
rechtstreeks, deels twee weken later wordt 
uitgezonden. Overigens zal het tweede deel 
van het uLosVas t Ku i p Spektake 1" op di ns
dag '1 oktober a.s. tussen 17.45 en 18.25 
uur worden uitgezonden via Nederland 1. 
DUITSE TELEVISIE POPULAIR. 

De West Duitse televisie is vol ,gens 
een onderzoek erg populair in Rotterdam .. 
Uit een kabelenquete van de gemeente 
bl ijkt dat circa de helft van de 650 
mensen, die reageerden deze zenders wil-

, len behouden en slechts weinig er van af 
willen .. De commerciele zender Music Box 
en het Franse TV5 scoren daarentegen U,ze ' 
kunnen wat betr~ft de kijkers verdwijnen. ' 
Ook ~ky Channel kent een groot aantal 
tegenstanders, naast de voorstanders. 
Een groot aantal ondervraagden zou gaarne 
beschikken over een betere ontvangst van 
BBC 1 en 2. 
FRITS SUER EN CEES BRINKHUIZEN VERLATEN 
DE OMROEP. 

Na Ruud Terweijden, verlaat ook Frits 
Suer I 'AVRO I S Sportpanorama". Fr i ts heeft 
een baan aangenomen bij verzekeringsmaat
schappij "Nationale Nederlanden". 
KRO Brandpunt redakteur Cees Brinkhuizen 
wordt met ingang van 1 november hoofdre
dakteur bij de Twentsche Courant. 
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