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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 'D Is je VOORLAATSTE nU,mmer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week je abonne-

, ment te verlengen. , 

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

, verzoeken je het alsnog met SPOED 
te doen, a1s je Freewave wilt bliJven ont
vangen. 

Beste lezers. 
Je ziet het aan de omslag: Hilversum 3 
is 20 jaar in de lucht en dat vieren we 
met een ui tgebre t d art i ke 1 'I n deze F ree 
wave van 5 pagina IS. Het had nog langer 
kunnen worden, maar d~n konden we niets 
anders meer plaatsen en dat. ging een 
beetje te ver. Harjon van , Rijn van het 
blad Televizier, fotograaf Henno Dekker 
en Tom Blomberg wi 1 ik, bi j deze, har
te I ijk danken voor hun me de we rk i ng aan 
"20 Jaar Hi lversum 3". ' 

We beginnen met een interview met ex
Voice of Peace deejay Chris Ashley. 
Daarna "Roddels" en "Zeezenders Nu". 
In "Rondje Regio" kan je lezen dat het 
nieuwe hoofd van Radio Noord, Wim Rama 
ker, ,twee afzonde~lijke regionale om
roepen voor Groningen en Drente onzin 
vi ndt. 11 Oktober 1965 kwam Hi 1 ve rsum 3 
voor het eerst in de lucht. Wat er in 
die afgelopen 20 jaar zo'n beetje is 
gebeurd, kan je lezen in de middenkatern. 

Na "TV' News" aandacht voor problemen 
bij de EO en Patrick Bekaert vindt dat 
het lers~ Radio Nov, het goede voorbee l d 
aan Radio Caroline geeft. Tot slot het 
Radio en TV Logboek en enkele laatste 
,berichten. Oe rubriek "Zeezenders Toen" 
en het beloofde vervolg van het artikel 
liJ i ng 1 es in Ame ri ka" komen te ve rva 11 en 
wegens ruimtegebrek. Ton van Draanen. 
BIJ OE FOTO's OP OE MIDDENPAGINA: 
1. Oe {mono} eind controle kamer van H3 
in 1973. 2. De (stereo) eind controle 
kamer van H3 in 1984. 3. Frits Spits in 
1975. 4. Romeo Altenberg in 1984. 
5. Robbie Dale in 1972. 6. Bart van 
Leeuwen, Ferry Maat en Lex Harding op 
29 oktober 1981. 7. Vincent van Engelen 
in 1973. 8. Cees van Zijtveld in 1974. 
9. Klaas Vaak in 1974. 10. Henk Mouwe 
in 1973. 11. Jan Corduwener in 1971. 
12. Curry & Van Inkel in 1985. 13. Wi 1-
1em van Beusekom in 1975. 14. Leoni Jan
sen en Peter Holland in 1979. 15. Peter 
Blom in 1971. 16. Erik de Zwart in 1984. 
17. Felix Meurders in 1973. 18. Joost 
den Draayer in 1973 achter de mono dee
jaytafel. 19. Ad Roland in 1982. 
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Zoals bekend is Abe Nathan onlangs 
gestopt met de uitzendingen van de Voice 
of Peace, hoewel verwacht moet worden dat 
hij spoedig weer zal beginnen met de pro
grammals. Je hoort of leest niet vaak 
iets uit de hoek van de VOPo Freewave is 
er in geslaagd om een interview te krijg
en met een voormalige VQPdeejay, Chris 
Ashley. 
F: Chris, waar werk je momenteel. 
C: Bij BRBM, één van de vele ILR stations 
en doe er veel werk in de achterhoede, 
dus achter de schermen. BRBM zendt uit 
voor groot Birmingham. 
F: We weten dat je radioervaring hebt op
gedaan bij een zeezender, die alle zee
zenders eigenlijk in het donker zet van
wege het doel dat de Voice of Peace heeft. 
Vertel eens iets over die tijd. 
e: Het Vredesstation startte vele jaren 
geleden, pak we9 1973. De eigenaar is 
Abe Nathan, die een erg moedig figuur is. 
Hij is geboren in Iran en was ondermeer 

~ 
somewhere 

in the Medilerranean 

aktief als gevechtspiloot en vloog hij 
voor LLR Airways. Ook staat hij bekend 
a I spI a y boy, ma a r da a r zal i k ma a r n iet s 
over vertellen. Nee, hij is een erg 
aardige man. Hij kocht, voor het brengen 
van de Vredesboodschap, destijds de CITO 
in Amerika (red. Groningen) en bracht 
het naa r Ma rse i 11 e (Ame r i ka red). In 
1973 ging Abe met de Voice of Peace 6 
mijlen ten noorden van Tel Aviv 1 iggen 
in internationale wateren. Dit werd dus 
muziek en vredesboodschap gedurende 24 
uur per dag. Ik vind dat hij er iets 
sterks van gemaakt heeft met zijn format 
van Engels, Hebreeuws en Arabisch geluid 
in de programma IS. Onvoorstelbaar dat je 
eerst 3 uur Hebreeuws kunt uitzenden en 
vervolgens Arabisch, maar Abe deed het. 
Veel mensen verklaren Abe voor gek, maar 
anderen mogen hem erg graag. Toen ik voor 
het eerst op het vI iegveld van Tel Aviv 
aankwam werd ~ijn bagage doorzocht en 
werd ik, gezien mijn haardracht, uitvoer
ig ondervraagd. Ik vertelde dat ik voor 
Abe Nathan ging werken, waarop de douane 
beambte mij compl imenteerde met de keus. 

Abe is erg bekend over de gehele wereld 
en vaak wordt zijn bloementocht naar 
Egypte herinnert en vergeleken met een 
Japanner die bloemen brengt naar Pearl 
Ha rbou r. 
F: Hoe zit het met de verhouding tussen 
het maken van commerciële programmals 
en het brengen van de vredesboodschap? 
C: Het i s een commerc ieel stat"ion ge
weest. Veel gesponserde programma IS. Het 
is nog steeds een Foundation en men 
vroeg de luisteraars ook regelmatig om 
geld. Ook de Joodse onderdanen in 
Amerika brachten veel geld in het Peace
ship. 
F: Hoe werd je betrokken bij het sta
tion en had je ook last van heimwee1 
C: Toen ik er kwam keek men mij aan. Si
mon Ward, ook werkzaam bij BRBM, keek 
me aan en dacht Iwat moet die kerel 
hier?'. Ik real iseerde me na · één maand 
dat ik toch graag naar land wou en vroeg 
erom. Antwoord van de kapitein was: Geen 
denken van aan. Na de tweede maand baal
de ik en vond het tijd om te vertrekken. 
Wat betreft mijn komst even dit: Ik 
werkte in 1970 voor de BBC voor een 
periode van 3 jaar en ging weer naar 
Australië, alwaar ik voorheen ook ge
werkt had. Daar werd ik betrokken in de 
commerciële radio en real iseerde me dat 
dit het mooiste onderdeel van het medium 
radio was. Daarna kwam ik terug in 
Engeland en werkte andermaal voor de 
BBC en voelde me niet zo happy. Ik zag 
een advertentie in een muziekvakblad 
waarin gevraagd werd naar een deejay 
voor een station in Israël. Er stond 
ondermeer in: Kom naar de zon voor een 
hoog sa I a ris. I k rea I i see rde me n iet da t 
het om een offshorezender ging. Ik 
stuurde een demotape en Abe belde me dat 
ik was aangenomen. Er lag een ticket 
klaar op Heathrow en ik werd verwacht 
in de haven van Tel Aviv, hetgeen ik 
op zich zeer vreemd vond. Hij zou me 
later vertellen dat het om een zend
schip ging. Vanuit de haven werden we 
erheen gebracht. Ik ben blij dat ik 
het gedaan heb want ik heb de 'high
days' van de 60'er jaren in Engeland 
gemist. . 
F: Hoe reageerden de diverse regeringen 
op de uitzendingen? 
C: De °lsraelische regering stond het alle
maal toe en Abe heeft diverse regerings-
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vrienden en buitendien was hij vrij om te 
bevoorraden uit Lsra~l. Hij kreeg alle 
medewerking en had ook de kracht om men
sen te overtuigen van het doel. Wat be
treft de Arabische landen is mijn mening 
dat men 'ontzettend verbaas was over dat
gene wat hij deed. Ik sprak b.v. met de 
Arabische deejays en daaruit bleek dat 
ook de Arabieren erg tevreden waren over 
de Voice. 
F: Is het niet zo dat je in het Midden 
Oosten sneller in conflictsituatie komt 
als i n We 5 t Europa? . 
C: Ja, ik herinner me een paar situaties. 
Je hoorde vaak b.v. schietpartije,n en · 
een keer belanden we in een vreemde si
tu~tie. We kregen bezoek van een oorlogs
schip hetgeen me erg bang maakte. Plotse~ 

1 ingkwamen ze langszij en kwam de 
bootsman via de megafoon. Hij riep 'Hel-
10 VOP, hello VOP'. Ik dacht meteen dit 
is het einde. We worden weggehaald en 
toen hoorde ik IWil je El Bimbo voor me 
draaien en wel spe~iaal voor mijn zuster 
in Tel Aviv l • 
F: Hoe was het eten? 
C: We 1, er was eerst een Franse kok waar
over ik de vreemdste verhalen hoorde. On
dermeer dat hij zijn vrouw had vermoord 
en zIJn pas was ingenomen. Hij zou il
legaal aan boord verblijven. Ik had het 
vreemde gevoel dat hij ons ook probeer
de uit te moorden want het eten was niet 
om te vre-----. 
F: Wie werkten er nog meer op dat mo
ment? 
C: . Er was Keith Ashton, nu bij Capital 
Radio en ook afkomstig uit Austral ië. 
Hij was programmaleider. Simon Ward en 
nog 2 jongens uit Austral ië waarvan ~én 
Bill heette. Er was een Engelse kapitein 
en een Phillepijn die verslaafd was aan 
salmiak. IS Nachts sloop hij altijd 
overal rond met een kamizakihoedje op. 
Nee, iedereen was erg vriendelijk en 
co 11 eg i aa 1 • 
F: Waarom zijn er toch zoveel Austra
li~rs in de zeezenderbussiness terecht 
gekomen? 
C: Ze houden van reizen en ervaringen 
opdoen. Ze houden er tevens van om naar 
hun Iroots', dus Engeland te gaan. 
F: Dus al met al heb je leuke herinne
ringen? 
C: Ja, hoewel ik vanuit het oogpunt van 
Peace gezien het toch een slechte zaak 
vind dat b.v. Arabisch IS nachts is ge
programmeerd en. ik spreek tevens de 
hoop uit dat Abe spoedig de uitzendingen 
zal hervatten. . 
C: Was er nog concurrentie? 
C: Natuurl ijk het legerstation dat veel 
populaire muziek uitzend en de play1 ·ist 
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was altijd gel ijk aan die van ons. Ze 
volgden ons duidelijk en probeerden 
even populair te worden. 
F: Bedankt v06r het gesprek. 
C: Uitstekend en de groeten aan alle 

. zeezenderfans • 

PRI JS VOOR 
STUD 10 SPORT .' 

. tweede prijs behaald met een samen~atten
·de reportage van de Elfstedentocht, ge
producee~d doörMartijn Lindenberg . 

. HUGO SCHNEIDER VERLAAT VARA. 
Hugo Schneider, van VARAIs radio-actua 

liteitenrubriek "Dingen van dedag" is 
bij de NOS aangenomen als opvolger van 
Cees Gravendáal,als parlementair ver
slaggever voor o.a. het radioprogramma 
"Met It oog op morgen". 
NIEUWE DIREKTEUR NCRV. 

Mr. A. Duijser uit Nijkerk 
is met ingang van januari 1986 
tot algemeen direkteur van de 
NCRV benoemd. Deze nieuwe funktie 
is het gevolg van een reorganisatie van 
de topstructuur bij de NCRV. De onder
nemingsraad heeft zich accoord verklaard 
met de benoemi ng. Dui j se r was vanaf 1980 
direkteur van Groot Emmaus, een inrichting 
voor licht geestelijk gehandicapte jonge
ren. Daarvoor was hij reeds 9 jaar in 
dienst van de NCRV, o.m. als directie
secretaris. 
MUSIC BOX IS VERHUISD. 

_

Vanaf 18 september "swingt" 
. Musjc Box vanuit Amsterdam. 

lIG Vanaf die datum zijn Dick van 
van der Graaf, Frank Reijinga, 

Marc Verhaak, Jenny Kovácsèk en Carry 
Rottschäfer te bereiken op Keizersgracht 
699, telefoon 020 - 260466. 
DIRK VAN EGMOND VAN TROS NAAR VOO. 

Dirk van Egmond, plaatsvervangend 
hoofd aktua radio bij de TROS gaat nu 
werken ·voor de Veronica Omroeporganisa
tie alwaar hij belast wordt met de eind
redactie van Veronica Nieuws Radio. 
DIEUWERTJE BLOK VAN KRO NAAR VARA. 

Dieuwertje Blok is vertrokken bij de 
KRO om voor de VARA te gaan werken. Zij 
zal bij haar nieuwe werkgever twee nieu
we programma IS presenteren: Varals Fi1m
nieuws en VARA I s V i deon i euws, die e 1,k 
eens per maand via de televisie zullen 



worden uitgezonden. Bij de KRO presen
teerde Dieuwertje in het verleden ook al 
een f i 1 mprog ramma. Teven s za 1 ze gaan 
werken voor de Schooltelevisie. 
BART PEEtERS IN SERIE VAN DE NOS. 

Bart Peeters, de populaire Belgische 
presentator en acteur zal weer op de 
Nederlandse televisie te zien zijn. Tot 
zijn verbazing heeft de NOS hem benaderd 
voor het maken van een nieuwe driedelige 
serie die de titel sterven in Holland 
meekrijgt. Vorig jaar zond de NOS de 
serie Baanbrekers uit, waarin Bart Peet
ers een van de hoofdrollen speelde. 
Ook de VPRO heeft werk gevonden voor 
Peeters. Die omroep za l' een door, hem ge
schreven kinderserie uitzenden onder de 
titel vl iegen. Tenslotte heeft de VOO 
hem ook nog proberen te strikken voor een 
programma, maar Peeters heeft die boot 
voorlopig afgehouden daar hij voor de 
BRT ook weer is begonnen met de serie 
Villa Tempo. 
EMMY AWARDS UITGEREIKT. 

I n Ho 11 ywood zij n op 22 septembe r de 
jaarlijkse Emmy-awards uitgereikt. Maar 
liefst 4 series die in Nederland door de 
NCRV worden uitgezonden, vielen in de 
prijzen. De komische fami 1 ieserie "The 
Cosby Show", die sinds 1 oktober door de 
NCRV wordt uitgezonden, kreeg drie awards: 
voor de beste comedyserie, het beste 
script en de beste regie. "Miami Vice", 
een politieserie die door de NCRV is aan
gekocht, kreeg vier Emmy's. Ook de meest 
bekroonde series van de afgelopen jaren, 

Hill Street Blues en Cheers, komen dit 
jaar weer voor op de lijst met de uitge
reikte awards. Betty Thomas (Lucy Bates 
in H i 11 St reet ' Bl ues) kreeg een award 
als "best supporting actress", evenals 
Rhea Pearlman (CarIa Torte11i in Cheers) 
in de comedy-genre. 

ZeeZèlldersNu 
Welkom bij alweer een aflevering van ons 
Nu verhaal, die we beginnen op 25 AUGUS
TUS: Op deze zondag wordt het artiesten 
programma gepresenteerd door Henk van de 
Havenzangers en bI ijkt dat de ~ Novo Band 
en Camaro's gang tot satellietschijf 
zijn gedoopt door de heren aan boord. 
Jas van der Zande is ook weer aan boord 
als technicus en bij Radio Caroline 
draaide John Lewis alleen platen uit de 
Caroline top 500. 26 AUGUSTUS: Tender 
bij Laser. Omstreeks 7 in de avond neemt 
Charlie Wolfe halverwege het programma 
van Liz West over en is hij te horen tot 
10 uur, waarna Chris Carson volgt tot 
2 uur in de nacht. 27 AUGUSTUS: Bij Ma
n i que b 1 i j ken nu opeens Magg i e McNea 1 en 
Bruce Springsteen de satellietschijven 
te zijn. Deze zijn aangewezen door de 
programmaleiding en zijn v~ndaag aan 
boord gekomen tesamen met nieuwe rekla
mes voor Base luidspeakers, Autobanden 
de Sprint met VlkJng Banden en Tippex, 
mu 1 t oma p p enen wen 5 kaa r ten, dit a 1 les 
van Esveha. Charl ie zit andermaal tussen 
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19 en 22 uur op Laser en zoals hij eerder 
had aangekondigd zou hij vandaag bekend 
maken voor welk ILR station hij zou gaan 
werken. Het betreft Shipping Saltbury 
Sound (uiteraard een fake nàam). Hij 
ging ze1fs zo ver door een uur zowel 
onder " de naam Laser als onder de naam 
van het tLR station te presenteren. Dit 
zou dan dagelijks via satelliet verbin
ding . worden doorgestuurd. Charl ie kon 
vandaag al direkt I ive bij het ILR sta~ 
tion aan de bak ~aar wensté niet te 
vluchten voor de DTI. 28 AUGUSTUS: De 
nieuwe bijnaam voor Tony 'what a guy' 
Rivers is Rambo Rivers en d~ hèren aan 
boord hebben het tevens over de DTI Free 
Radio Club. Charl ie vandaag weer op zijn 
eigen tijd te horen en Chris Carson pre
senteerd de Laser countdown. Dus behalve 
op vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag 
is Charl ie niet tussen 22 en 02 uur te 
beluisteren maar tussen 18 en 22 uur. 
29 AUGUSTUS: Bl ijkt dat Maarten de Jong 
na lange tijd weer teruggekeerd is aan 
boord e~ dat hij met zich meenam ene 
Peter de G~oot (nie~w dus). Van boord ge

gaan zijn: Jan Veldkamp en Ge~t 

van der Zee. Bij Caroline zijn 
Dave Andrews en Tre"vor James 

aan boord gekomen~ Om 17.15 
~fD''::; LOG... . uur me I dt Mon i que dat zij 
~@d'~~ de 1 ucht u i tgaan voor an-

1

'18 ~i tenne-onderhoud, hetge. en 
~ ~ ~;'f niet gebeurde. Reden onbe-
o -::: t~~ kend. 30 AUGUSTUS: In Pano-

ramadeze week uitgebreide 
informatie omtrent het rei len 
en zeilen van Radio Monique. 

Zo komen o.a. Fred Bolland en 
Mike Mourkens aan het woord, 
Een verhaal dat erg ver gaat 

en zelfs meldt dat de program-
ma's in Nederland worden opgeno-

men. Zelfs een uitspraak van Mau
rice Bokkebroek, al zou Monique pas twee 
maanden legaal in Spanje en België bezig 
zij n, is ni et wegge 1 aten. Ou i de 1 ijk u i t 
het verhaal blijkt dat de journalisten de 
heren behoorlijk hebben uitgehoord! 
Bij de Caroline-organisatie is men niet 
zo tevreden over Monique. Een woordvoer
der vertelde ons dat als Monique naar 
het Paradijs schip zou gaan men er niet 
erg rouwig om zou zijn. Een bekende syn
dicator zou Amerikaanse programma's op 
de 319 willen brengen met vaste grote 
adverteerders. Dit programma zit ook al 
op 200 Amerikaanse stations. Bij Monique 
vertelt men dat boven de Nederlandse 
stranden een vl iegtuig met reklame zal 
vl iegen. Bedoeling is de tekst te note
ren en naar Playa te sturen. Te winnen 
zijn parachutespringlessen. 31 AUGUSTUS: 
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Altijd weer een trieste dag, al is het 
alweer '11 jaar geleden dat de anti zee
zenderwet werd ingevoerd. Tony Gareth, 
ook bekend als Gareth O'Callaghan, werkt 
niet meer voor Radio Air. Hij is over
gehaald om te komen werken voor Red Ro
se radio, alwaar Robin Ross ook werkzaam 
is. De werkduur is slechts één dag want 
daarna is hij te horen op BBC Local Ra
dio Bedfordshire.Bij Monique brengt 
Eddie Ouwens de uitslag van de grote 
Club Escolette prijsvraag en wordt de 
top 50 geprésenteerd door Maarten de 
Jong en Peter de Groot.En dan de groot
ste sensatie. Even na middernacht lokt 
Charl ie Wolfe de DTI om eens fl ink met 
de hoorn t~ blazen, hetgeen geschiedt. 
Chris Carson "is op het dek van de Com
municator met een microfoon. Het ge-
luid is duidelijk te horen In het pro-

. gramma en Charlie vraagt om nogmaals de 
scheepshoorn te blazen, hetgeen ge
schied. D~arna bes~huldigt Charl ie de 
he ren van ' de OT I daadwe rke 1 ijk van over
treding van de MOA," gezien het duidelijk 
op verzoek meewerken aan een program-
ma van een zeezender. De daarop volgende 
dag wordt een opname gedraaid in de La
serprogrammering en zegt Charl ie de 
2e september af te reizen om een aan
klacht tegen de heren in te dienen. 
1 SEPTEMBER: Het artiestenprogramma van
daag met Nico Haak. Nieuwe reklame op 
Monique is van Neveko gevelreinigingsbe
drijf en tussen 13 en 14 uur groeten van 
gasten aan boord ' van de Ross. 2 SEPTEMBER: 
Vandaag alweer de 25e dag van de DTlspio
nage. Laser zeer slecht te ontvangen en 
in de JooP van de dag verlaat de Dioptrie 
Surveyor de spokende Noordzee om een ha
ven op te zoeken. Om 11 uur Monique uit 
de lucht vanwege de storm, wel de 576 
met de Ca ro li neprograrrma I sin de lucht. 
3 SEPTEMBER: Nu hebben de zendschepen 
bezoek van de mijnenveger Makkum. Tevens 
begeleiding van helikopter van de Neder
landse marine. Achteraf bleek het schip 
'het schip van dienst' te zijn. Dit houdt 
in dat men een bepaald deel van de Noord
zee als territorium heeft en kan gaan 
1 iggen waar men wil. Dus niets aan de 
hand.Bij Carol ine bI ijkt John Lewis van 
boord te zijn en bij Monique voor de 5e 
achtereenvolgende dag geen programma van 
Frits Koning. Walter Simons neemt het 
1 i ve van hem 'ove r. 4 SEPTEMBER: Maa rten 
de Jong heeft deze week een artiest van 
de week in zij n programma's: David Bowie. 
5 SEPTEMBER: Geruchten doen de ronde dat 
David Lee Stone spoedig bij RTL zal ver
trekkeh. Hij komt er te weinig"aan bod 
en heeft tevens een aanbod gekregen voor 
inval deejay bij de BBC. 6 SEPTEMBER: 



C ha rl i e Wo I fe ve rte 1 t da t hij v i a de 
zgn. noodfrequenties uitgebreid kontakt 
heeft gehad met een reddingsboot. De ka
pitein van deze boot vertelde dat Laser 
noch de andere zeezenders ooit gestoord 
hebben op de noodfrequenties. Naast de 
Dioptrie, die ter~ggekeerd is uit Marga
te nu nog een boot in de omgeving en wel 
de sleepboot Grey Echo, die zou zijn in
gehuurd door Trinity House. Het 1 ijkt 
wel een Horror film. Om 6 uur in de avond 
vertrekt de Dioptrie weer, zeelui die 
niet tegen een stormpje kunnen. Charl ie 
vertelt dat hij van Mike (technicus op 
Carol ine) gehoord had dat het hele DTI 
gebeuren in totaal 200.000 gulden per 
maand zou kosten. Tussen 21 en 22 uur 
geen Jamming 963 maar overname van Caro-
1 ineprogramma's op 319. De programma's 
worden vanuit de Monique studio gebracht 
daar de Carol inestudio een storing bevat. 
7 SEPTEMBER: Carolinetender bracht John 
lewis en Susan Charles aan boord en 
zowel Peter Phill ips als Dave Andrews 
verl ieten de Ross. In tegenstell ing tot 
de voorafgegane zaterdag vandaag geen 
Roy Masters op 319. Programmaruil ~ij 
Laser: Eireen Kelley zat tussen 13 en 
17 i.p.v. Tommy Rivers, die nu van 9 
tot 13 uur presenteerde. Vandaag de zee
zenderbijeenkomst in Scheveningen. Dit 
keer alleen fi lms. Zeezendermedewerkers 
waren er wel: Arie Swets (voorheen Moni
que) en Bruce Purdey (Carol ine) en ten
slotte Stuart Vincent (ex Laser en Caro-
1 ine). 8 SEPTEMBER: Bij Monique veel 
nieuwe reklame, ondermeer voor Verzamel
lp 16 Superhits van de Drifters (Ktell). 
Ronnie Tober presenteerde het artiesten
programma en in Coffeebreak op Caroline 
naast de gebruikeI ijke Engelse platen 
vandaag ook Nederlandse, Italiaanse en 
Franse produkten. Bij de Grote Verwar
ring andermaal verwarring als zou de 
Engelse regering nu alleen nog maar van 
land de zeezenders in de gaten houden. 
Ook zou er tekort aan water zijn aan 
boord van de Ross Revenge. Volgens onze 
informatie echter, is de boot 
drie dagen eerder volgeladen. 
Wie heeft gelijk? Veronica of 
Freewave?? Bij het slaan van 
de klok van 18 uur verdwijnen 
Caroline en Monique uit de lucht 
voor onderhoud aan de zenders. Men wil 
ondermeer de 2x5 kW aaneenkoppelen voor 

een betere ontvangstmogel ijkheid van de 
576 zenders. Bij Laser maakt men meld
ing van de mogel ijkheid om snel info te 
krijgen inzake de DTI. Bellen met de 
Carol inemouvement van John Burch. · Wij 
dus 4 dagen lang gebeld en kregen we te 
horen dat er steeds niet meer nieuws te 
melden viel. Ook riep men bij Laser de 
luisteraars op om te schrijven naar je 
plaatselijke Parlementsvertegenwoordig
er om op die manier te protesteren tegen 
de akties van de overheid. 9 SEPTEMBER: 
We hoorden dat na afwezigheid van 20 
dagen het Paradijsschip terug is in de 
Entrepothaven. Reden van afw~zigheid 
niet bekend. Misschien een kleine op
knapbeurt op kosten van de staat? De 
gehele dag geen 963 geluid te horen. Wel 
was 22 uur de 576 khz in de lucht. Bij 
Laser start van een aktie in · samenwerk
ing met het Internationale Rode Kruis. 
Reden is om 250.000 Engelse ponden in 
te zamelen. Er is een prijsvraag aan ver
bonden. Drie Londenaren gaan op de fiets 
van Londen naar Melbourne. Via Laser 
zal men de luisteraar wekel ijks op de 
hoogte houden van de tocht. Daarbij zul
len tevens vragen worden gesteld met 
ondermeer als hoofdprijs voor de eventu
ele winnaar een 12 weken lange vakantie. 
Een tekst op de achterkant van de Diop
trie is aangebracht volgens Wolfe: We 
love 558. Vandaag wordt bekend, zo meldt 
Peter Lelieveld, dat de rechtzaak inzake 
Paradijs achter gesloten deuren zal wor
den gehouden op verzoek van één der par
tijen.10 SEPTEMBER: Eindelijk weer een 
Frits Koning tape. Geruchten doen de 
ronde dat Frits zal gaan werken voor de 
VOO. Er zou een voorlopige toezegging 
gedaan zijn als Veronica als A omroep 
gaat functioneren. Een Laser woordvoer
der vertelt ons dat er plannen zijn om 
voor de komende winter nog een nieuwe 
hoge zendmast te plaatsten en de beide 
zenders aaneen te koppelen, zodat met 
40 kW kan worden uitgezonden. Via Laser 
horen we voor het eerst de Laser Rap 
song (bekend van de eerste Laservideo). 
Chris Carson draaide de plaat en vroeg 
tevens de luisteraars om recepten in te 
zenden voor behandeling in het program
ma. 11 SEPTEMBER: Ric Harris vertelde 
aan een van onze correspondenten dat 
hij toch overweegt na de winter terug te 
keren naar Laser vanwege de goede sfeer. 
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Tevens hoorden we vanuit New Vork dat 
overwogen wordt de wekelijkse countdown 
te laten sponseren door een specifieke 
firma. $4800 staat voor de gehele spon
sering waarbij 60 keer per week de show 
zal worden geplugged. Voor $2700 zal de 
show 40 keer 'per week geplugged worden 
en verdere moge1 ijkheden zijn er ook. 
Zowe I de Ca ra 1 i oe a Is Mon i quezender tus
s.en 19 en 21.15 uur off air. Dit wegens 
antennew~rkzaamheden.12 SEPTEMBER: Beide 
zenders reeds om 16 uuroff àir tot 20 .. 
30 uur. Bij Moni~~e tevens getenderd: 
Ad Roberts terug aan boord en Peter de 
Groot op verlof~ Ron West op tapes tus
sen 14 en 16 uur. Rond Gerard van Dam 
gaan allerlei geruchten. Volgens wel 
goed geinformeerde bron wordt een zend
schip ingericht (niet in Benelux of 
Engeland) en zal volgend voorjaar' be
gonnen worden met zowel Nederlandse als 
Engelse programma's. Er zou veel geld 
beschikbaar zijn. Bij Laser spot voor 
King Style modezaken voor grote dames
maten. John CastIe van Laser vertelde 
dat hij zou afreizen naar Texas om drie 
mannelijke deejays te interviewen voor 
een job op 558. Hij meldde tevens dat 
Jessie Brendon nu ook promo's inspreekt 
voor de Countdown van Casey Kasem. Een 
andere nieuwe spot op Laser is voor de 
tour van Gary Numan door Engeland. 

'Niko Stevens keert definitief niet terug 
bij Monique en Stan Haag verbleef een 
aantal dagen op kosten van Monique in 
Spanje. Dit was reeds eerder afgesproken. 
De reden, zo werd ons bekend uit Spanje, 
dat Caroline en Monique veelvuldig uit 
de ether zijn, is een reparatie aan de 
zendmast. Ondermeer de zijschraggen zou
den in slechte staat zijn, waardoor er 
niet met volle capaciteit kan worden 
uitgezonden. Voor reparatie is ondermeer 
Otto de Winter aan boord. En dan de 
rechtzaak inzake Paradijs. Om half 4 
wordt bekend gemaakt door het openbaar 
ministerie dat er uitstel ' is gevraagd 
door de procureur generaal om nogmaals 
de kwes tie van reg is t rat i e van de t1agda 
Maria uit te zoeken. Hebben ze vier jaar 
de tijd voor gehad. Ons idee is dat er 
flink gemanipuleerd wordt. Volgende 
zitting is op 23 januari a.s. Met de" be
richtgeving van de VOO is het ook weer 
niet goed. Deze meldt dat men eerst een 
nieuwe wet wil afwachten waardoor het 
mogelijk wordt voor de Nederlandse ju
stitie om Nederlanders van boord van 
de zendschepen te halen. Dus allemaal 
maar een ander paspoort. 13 SEPTEMBER 
Greg Novak terug op Laser tussen 5en 
9 uur in de ochtend. Verder aan boord 
Eireen Kelley, Junel, Tony Rivers, Chris 
8 " 

Carson en Charl ie Wolfe. Ad Roberts is 
nu weer te horen op Monique tussen 7 en 
9 uur. Na 17.11 beide zenders tot 10 
uur in de av~nd off air. Eèn nieuwe 
commercial is voor Texas shag en siga
retten (Niemeyer) en laat ik dat nu al 
maanden roken. 14 SEPTEMBER: De top 50 
vandaag in presentatie van Maarten en 
Ad. Verder weer Roy Masters op zaterdag. 
Waarschijnlijk om verloren avonden in 
te halen. Jal111ling 963 nu in presentatie 

' van Ferky McNeal en John Ford. Tót slot 
Chrispian St. John, die nu te horen is 
op ILR station Air, waar hij invaller is. 

' 15SEPTE~BER: De Artiestenshow, vandaag 
voor het laatst tussen 12 en 13 uur, is 
in presentatie van Albert West. Vanaf de 
komende zondag wordt de show gebracht via 
Monique t~ssen 18 en 19 uur. Het Middag
matinee loopt dan van 12 tot, 18 uur. Via 
de 963 Jamming nu, op zondag avond naast 
de Jewish Voice Broadcast en Albert Bon
ke ook een re I i g i eu sp rograrrma van Mis s 
Belme, onder de titel Free of I ife. In 

' ons vervbJgverhaal omtrent Ric Harris 
kunnen we melden dat hij Radio Nova heeft 
ver!aten om terug te gaan naar Amerika. 
17 SEPTEMBER: Om 17 uur gingen zowel de 
576 als de 963 zender uit de lucht voor 

. onderhoud aan de antennemast. Daarna op 
beide zenders tot 10 uur in de avond 
Andy Johnson, hetgeen slechts 13 minuten 
inhield. Daarna Ferky MacNeal. Op Laser 
was ook het een en ander aan de hand. 
Wij denken zelf aan ontevredenheid. Veel 
non stop muziek en erg weInIg gepraat-
al leen aankondigingen van stationnaam. 
Ook werden diverse platen binnen een uur 
meerdere malen gedraaid. Bij Monique 
slaan diverse platen herhaaldelijk over 
als gevolg van het zware weer. 18 SEPTEM
BER: Andermaal de eerder genoemde zenders 
tussen 16 en 19 uur off air. Daarna nog 
een korte onderbreking tussen 20.30 en 
20.40 uur. Carl Kingston, ex VOP en Ca
roline, nu te horen bij Radio Aire in 
Leeds.Op Laser een competitie onder de 
titel Realing Rockin Roll ing Roots met 
voor de winnaar een gratis verbl ijf in 
Londen voor het bijwonen van een groot 
revival rock concert in de Albert Hall. 
Een groot aantal oude rock'n rollers als 
Bobby Vee, Chuck Berry, Bo Diddley en 
Dell Shannon gaan een groot toernee ma
ken door Engeland. Ook deze rondtocht 
wordt uitgebreid gebracht via reklame 
spots op Laser. Charlie Wolfe doet van
daag zijn laatste show op Laser. Helaas , 
daar voor ons de persoonlijkheid op de 
zeezenders sinds Tony Windsor en Kenny 
Everett nu niet meer te horen is. Waar
schijnl ijk gaat Charl ie Wolfe werken 
voor RTL . We houden je op de hoogte. 



Trouwens we hebben tijden niets gehoord 
van de speciale DTI nieuwsberichten. Ze 
werden stopgezet. Hoe zit dit nu pre
cies? Vanaf land werd gemeld dat de 
nieuwsblokken niet langer mochten zijn 
dan 1 minuut, maar veel te vaak 1 iep dit 
uit de hand. Gevolg: Charl ie stopte met 
de berichtgeving v Commentaar van program
maleiding: Typisch Charl ie, altijd kinder
achtig reageren. Een natrap dus, waar je 
het moeilijk mee eens kunt zijn. Een ty
pische Amerikaanse mental iteit. 19 SEP
TEMBER: Laser promo: Paarderennen tussen 
UKteam en de rest van de Wereld. Tenders 
langszijde Ross. Voor, Monique is Gert 
van der Zee terug en ging Walter Simons 
naar land. Carol inetender bracht Nei 1 
Francis (21-22 en 2-6 uur) terug. John 
Lewis tijdelijk van boord. Zal wel weer 
kort verlof zijn. Aankondiging voor nieu
we jock op Monique met ingang vanaf komen
de maandag: Ronald van der Meyden iedere 
doordeweekse dag tussen 18 en 19 uur. 
Monique krijgt andermaal uitgebreid aan
dacht in de pers. Deze week in de Haagsche 
Post een uitstekend artikel van hr. Jan
sen en in Aktueel een verslag van een 
fanbootreis naar de beide zendschepen. 
Vandaag een nieuwe deejay op Laser en wel 
tussen 19 en 22 uur: Jay Mack, afkomstig 
uit Texas en een heerl ijke snelle jock. 
David Lee Ston~, ex Laser, gaat spoedig 
RTL verlaten om ~e gaan werken als inval
deejay bij Radio One. 20 SEPTEMBER: Nieu
we co~nercials bij Monique: Stegeman au
torijschool en Zondag, een nieuwe krant 
die wekel ijks op het station van de NS 
is te verkrijgen en bij de voetbalstadions 
De spot loopt 3 '(eer per uur. Peter Mu 1-
ler, destijds ~ . mator van de Candy Sex 
show op Ca rol i .· .... (1 973 ) zit erachter. 
21 SEPTEMBER: Nu overdag op Monique ook 
promo's voor Johan Maasbach's programma. 
Nieuwe commercial voor Muziekparade. 
Dat was het voor deze aflevering: Medewer
king werd verleend door Ate Harsta, Paul 
Coates, Graham Paul, Tom de Munck, Jack 
Duyzer, Hans Meyering, Douwe Dijkstra en 
Pau 1 Jan de Haan. Samen s te 11 i ng: Hans Knot 

RONDJEREGIO 
RA~·IAKEH VINDT 2 APARTE OMROEPEN ONZIN. 

Twee afzonderlijke regionale radio
omroepen voor Groningen en Drenthe is 
leuk als de politiek veel geld wil ver
spelen, luisteraars wil ergeren en de 
kwaliteit minder wil maken. Dit is de 
mening van het nieuwe hoofd van radio 
Noord, Wim Ramaker. Als binnen enkele 
jaren als gevolg van een wijziging in de 
omroepwet de regionale omroep los komt 
van de NOS, moet volgens hem radio Noord 

zowel Groningen als Drenthe blijven 
dienen. Eerder berichten we reeds over 
plannen die in Drenthe leven voor een 
afzonderlijke omroep. De kwestie is 
mede actueel geworden nu minister Brink
man provinciale staten heeft gesteld 
voor de keuze een afzonderlijke Drentse 
omroep of gezamenlijk doorgaan met de 
provincie Groningen. De nieuwe regionale 
omroepen zullen worden ondergebracht in 
de landelijke informatiezender Radio 1, 
die op 1 december a.s. van start zal 
gaan. Hiervoor zal de zendtijd voor de 
diverse landelijke regionale zenders 
worden uitgebreid. Dit alles~ gaat uiter
aard geld kosten en dat zal moeten wor
den opgebracht door het rijk en de 
provinciale opcenten op de omroepbijdra
ge. Meer dan een tientje per aansluiting 
mag dat niet zijn. Omdat een afzonder
lijke Drentse of Groninger omroep geen 
cen t goedkoper zal zijn dan een gecom
bineerde zou het kostenplaatje voor 
een gecombineerde omroep rond zijn. 
De minister zou dan slechts ruim een 
ton hoeven bijpassen. Bij afzonderlijke 
omroepen zou dit ruim 3,4 miljoen zijn. 
Volgens Ramaker schat de minister de 
kosten van de regionale omroep veel te 
laag en zou er twee miljoen meer op 
tafel moeten komen. Er rest volgens hem 
maar een conclussie: of het tientje 
moet omhoog of de minister moet meer 
bijpassen. Ramakers bezwaren gelden ook 
voor de kwaliteit van de uitzendingen: 
'Wat moet een splitsing wel niet bete
kenen voor de mensen die wonen tussen 
Groningen en Assen? Die voelen zich be
trokken bij beide provincies. Zij moeten 
in geval van t~ee omroepen kiezen want 
ze zenden straks tegelijk uit. Dat is 
programmatisch een verarming".Hij heeft 
trouwens best begrip voor het verlangen 
naar meer Drentse taal in de programma's 
en hij wil juist de zendtijduitbreiding 
gebruiken voor meer Drentse en Groningse 
cultuur. Dat de programma's beslist 
niet geheel in dialect zullen worden 
uitgezonden moet duidelijk zijn gezien 
de resultaten van recente luisteronder
zoeken waaruit duidelijk naar voren kwam 
dat de luisteraars daar niet gediend 
van zijn. 
-----------

NIEUW BIJ FRC HOLLAND. 
De Free Radio Campaign Holland kan 

nu twee nieuwe artikelen leveren te we
ten: het Radio Monique T Shirt, prijs 
f 20,--. Leverbaar is alle lengten. Te
vens leverbaar een nieuwe kleurenposter 
van Radio Monique. Kosten f 15,-- Te be
stellen bij de FRC Holland, Postbus 17460 
2502 CL Den Haag. Postgiro: 1074529. 
---- - - ------9 



20jaar 
"Dames en heren, goedemorgen. , 

Toen de Nederlandse Radio Unie mlJ~ enige 
dagen geleden vroeg of ik de ,uitzendin- ' 
gen over dit derde FM~net, die dan van~ 
daag beginnen, bij U in wilde leiden, 
heb ik daarbij wel enige aarzeling ge
voeld. Nu ,is dat niet een ongebruikel ij
ke tirade, maard~ar was in dit geval 
wel enige reden voor. ' 

Veel luisteraars, immers, zijn niet ge
brand op het gesproken woord, zoals dat ' 
i n de omroep heet, en men zou er dus eni
ge tegenstelling in kunnen zien dat het 
eerste wat U over dit net hoort geen mu
ziek is, maar een toespraak en dan nog 
wel van een minister, wat ook al niet zo 
leuk is. Maar er is over de uitzendingen 
op het derde FM-net al zoveel gesproken 
en geschreven, dat ik erover ook wel iets 
wil zeggen, al 7al ik dat dan zo kort 
mogelijk houden, uiteraard. 

Er bestaat in ons land kennelijk be
hoefte aan een programma van lichte aard. 
En nu is het de bedoeling van dit derde 
Nederlandse radioprogramma om aan deze 
behoefte tegemoet te komen. 
Dit programma zal U muziek brengen. 
In hoofdzaak lichte muziek, ter begelei
ding van Uw dagelijkse bezigheden en het 
wordt dus voorlopig uitgezonden tijdens 
de werkuren. De muziek zal worden afge
wisseld met korte nieuwsuitzendingen, die 
ongetwijfeld ook Uw belangstelling zullen 
hebben. Het lichte element is in deze 
radiouitzendingen niet nieuw. Nieuw is 
wél het in zekere continuïteit uitzenden 
daarvan via één net. 

Nu is de voorbereiding van deze uit
zendingen natuurlijk niet zonder moei
lijkheden geweest en het heeft bovendien 
allemaal moeten gebeuren in een zeer kort 
tijdsbestek, terwijl er ook hard gewerkt 
moest en moet worden aan wat het nieuwe 
bestel in radio en tv zal zijn. 

Het derde radionet geeft ons meer 
mogelijkheden, ook voor de toekomst. 
Al is er dan nu nog sprake van een voor
lopige oplossing, een soort interim-voor
ziening tot 1 januari a.s. 

En ik hoef U dus niet te zeggen dat, 
bij de verdere ontwikkeling , van radio en 
tv zeker niet ,alleen aan dit lichte ele
ment aandacht zal worden geschonken. 

Intussen zijn er nu nog financi~le en 
organ i sator i sche be 1 emme ringen die bij de 
uitbouw van dit lichte programma een rol 
spelen. Ik vertrouw evenwel dat we daar 
10 

: gezamenliJk een oplossing voor zullen 
vinden en ik zeg "gezamenl ijk" met enige 
nadruk en dat ' het programma de , vorm zal 
krijgen die luisteraars en uitzendorgani~ 

' satiesvoldoening zal geven~ 
Ik kan U ook verzekeren dat er nog 

hard gewerkt wordt aan de noodzaak om dit 
programma zo spoedig mogelijk beluister
baar te maken buiten de kring van de FM
toestel bezitters en de aanges10tenen op 
het derde radio-distributienet. 

Bij een begin ' a1s dit, dames en heren, 
kan men natuurlijk de nadruk leggen op 
hoe moe i lij k het a 1 ~ emaa I was , en ook ' is. 
En ik heb dat in zekere zin tot dusver 
ook gedaan. Wij zijn nu eenmaal in som
mige opzichten een wat zwaar tillend 

' volkje. Maar het lijkt mij, eerlijk ge
ze'gd, toch we 1 vee 1 z i nvo 11 erom dit 

,nieuwe element in onze uitzendingen te 
gaan beleven met een wat opgewekt gezicht 
en de ontwikkeling ook met enig optimis
me tegemoet te zien. 

Ik geloof ook, dat wij dat verschuldigd 
zijn aan de besturen van de NRU en aan de 
omroeporganisaties en aan alle andere 
medewerkers in deze zaak die heel veel 
werk in korte tijd hebben moeten verrich
ten om aan dit uur toe te komen en ik zal 
hen allen daarvoor bij deze gelegenheid 
graag mijn dank betuigen. 

En dan zou ik tenslotte de NRU en de 
omroeporganisaties toe willen wensen dat 
zij met dit programma veel succes zullen 
hebben en ik wens U allen als luisteraars 
toe dat U er veel genoegen aan zult bele
ven. I k dan k U zee r . 11 

Tot zover de woorden van Minster M. 
Vrolijk van CRM, die op 11 oktober 1965 
Hilversum 3 officieel opende. 

Wat werd in die eerste week uitgezon
den? Hier de programmering. 
11 OKTOBER 1965 (maandag) KRO: 
9-10 uur: Drie M .... ochtendklanken. 
10-11 uur: Betty presenteert .... 
12-13 uur: Grammofoonplaten. 13-14 uur: 
Betty presenteert .... 14-15 uur: Middag
muziek. 15-16 uur: Lichte platen. 16-17 
uur: Tienerplaten. 17-18 uur: Boogie 
Woog ie. 18. u u r : S 1 u i tin g • 
12 OKTOBER 1965 (dinsdag) NCRV: 
9-10 uur: Lichte platen. 10-12 uur: 
Drie in de pan, platenprogramma van Skip 
Voogd. 12-12.30 uur: George Wright be
speelt het Wurlitzer pijporgel. 12.30-13 
uur: Hitparade. 13-13.30 uur: Muziek van 
eigen bodem. 13.30-14 uur: Notenparade. 



14-15 uur: Zing, zing, zing. 15-16 uur: 
Muziek voor de huisvrouw. 16-17 uur: 
Tienerama, door Skip Voogd. 17-17.30 uur: 
VARA. Country and western. 17.30-18 uur: 
Orkest Malando. 18 uur: Sluiting. 
13 OKTOBER 1965 (woensdag) KRO: 
9-1 0 uur: D r i eM. .. 1 0 -11 uur: Be t t y 
presenteert .... 11-12 uur: Toede 100. 

12 -13 uur: Ori e M .... mi ddagk 1 anken. 
13-14 uur: Bert presenteert. 14-15 uur: 
Even draaien met Henk Terlingen en Huib 
de Wit. AVRO. 15-16 uur: Grammofoonplaten 
16-16.30 uur: Rhythm and blues. 16.30-17 
uur: Volksliedjes. 17-18 uur: Zingende 
Boug ie. 18 uu r: S 1 u i ti ng. 
14 OKTOBER (donderdag) VARA: 
9-10 uur: Grammofoonplaten. 10-11 uur: 
Voor de vrouw. Christel Adelaar draait 
platen en geeft tips. 11-11.30 uur: 
Grammofoonplaten. 11.30-12 uur: Metropo
le-orkest o.l.v. Dolf vld Linden. 
12-12.30 uur: Muzikaal programma. 12.30-
12. 35 uu r: Ac t ua I i te i ten. 12.35 -13 uu r: 
Melodieënexpres m.m.v. Jan Gorissen. 
13-13.30 uur: Populaire muziek. 13.30-
14 uur: Platen van Alice Babs, Bobby Ry
del 1 enT rio S i bo ne y. 1 4 - 1 5 u u r: Tip s 
voor automobilisten. 15-16 uur: Operette
klanken. 16-16.30 uur: Cabaret. 16.30-17 
uur: Coen Serré draait platen. 17-17.25 
uur: Draaiorgelklanken. 17.25-17.30 uur: 
Act ua I i te i ten. 11. 30 -1 8 u u r : VARA-dans -
orkest. 18 uur: S1ui ting. 
15 OKTOBER 1965 (vrijdag) AVRO: 
9-10 uur: Platen. 10-11 uur: Operette
muziek. 11-12 uur: AVRO dansorkest. 12-
12.30 uur: Cosmopolitain orkest. 12.30-
13 uur: Marsmuziek. 13-16 uur: Lichte 
platen. 16-17 uur: Het leven van Horatio 
Nicholis. 17-18 uur Voor de automobilist. 
16 OKTOBER 1965 (zaterdag) AVRO: 
9-10 uur: AVRO dansorkest. 10-11 uur: 
Tienermuziek. NCRV. 11-11.30 uur: Gevar ~ 

muziek. 11.30-12 uur: Muziek door het Le-

ger des HeiIs. 12-12.30 uur: Lunchmuziek. 
12.30-13 uur: Tienerama door Skip Voogd. 
13-14 uur: Nederlandse lichte muziek. 
14-14.30 uur: Folksongprogramma. 14.30~ 
15 uur: De groten van de lichte muziek. 
15-16 uur: Operette- en musicalmuziek. 
16-18 uur: Lichte muziek en sportberich
ten. 18 uur: Sluiting. 
17 OKTOBER (zondag) AVRO: 
9-10 uur: Stemmige zondagmorgenklanken. 
10-11 uur: Populaire klassieke muziek. 
11-12 uur: Muziek is troef met AVRO dans
orkest. 12-12.30 uur: Lunchmuziek. 
VARA. 12.30-13 uur: Actualiteiten afge
wisseld met muziek. 13-15 uur: .Gevar. 
zondagmiddagprogramma. 15-16 uur: Opera
en operette-melodieën. 16-17.30 uur: 
Lichte platen, onderbroken door sport
nieuws. 17.30-18 uur: AVRO. Muziek bij 
de bo r re 1. 18 uu r: S I u i ti ng . 

Uit deze programmering valt duidel ijk 
op te maken dat Hilversum 3 nog niet een 
"gezell i geil, laat staan "pop"-zender was. 
De gezell igheid kwam zoln beetje in 1966. 
Henk Terl ingen was zeer populair als 
"Hu 11 eke Ou 11 ek i e" , da t i ede re maandag
morgen door de KRO tussen 11 en 12 uur 
werd uitgezonden. Henk speelde een olijke 
disc-jockey die domme Hollandse plaatjes 
aan elkaar praatte. Zanger Bob Bouber 
(toen bekend als ZZ van de Maskers) kon 
je iedere maandagmiddag tussen 16 en 17 
uur horen met het KRO-t iene rprogramma 
"10 RRRRrr". 

Maar zowel Henk Terlingen als Bob Bou
ber waren na een jaar van de zender ver
dwenen. Henk, omdat hij door de KRO-pro
grammaleiding op het matje werd geroepen 
wegens te krasse uitspraken. 

Bob Bouber omdat hij, begin 167, 
de plaat "Vietnam" van Johnny Hoes flink 
door het slijk haalde. 

Jan Blaaser nam het uur tussen 11 en 
12 over en Ferdi Lieberwerth werd de pre-
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sentator van "10 RRRrr". 
In de eerste jaren van Hilversum 3 was 

er duidelijk gebrek aan jonge programma
makers. Er waren er wel een paar, zoals: 
Peter Blom, Theo Stokkink, Henk Bouwman 
en Bert de Winter, maar de echte disc
jockeys zaten bij Radio Veronica. 

Voor de omroepen zat er dus niets an
ders op dan die jongelui van Veronica 
over te halen om bij hen te komen werken. 

Begin 1966 was Ceesvan Zijtveld de 
eerste die de overstap maakte. Hij werd 
bij de AVRO ingelijfd. 
Cees in een interview met Freewave in 
1979: "Hilversum 3 was zó snel geboren, 
dat ze bij de AVRO niet zo snel wisten 
wat ze erop moesten doen. Toen vroegen 
ze of ik wat programmals wilde maken. 
Dat waren de meest maffe programmais. 
Ik herinner me nog "Geheim agent 007". 
Een half uur met allerlei platen over 
James Bond, uit films en parodieën. 
Je moest toch wàt verzinnen om de zend
tijd op Hi lversum 3 vol te krijgen". 

Toen de TROS in oktober 1966 tot het . 
Omroepbestel als aspirant-omroep werd · 
toegelaten, verliet ook Harmen Siezen 
Radio Veronica om voor de TROS op Hilver
sum 3 een ochtendprogramma te presenteren. 
I n me i 1969 vo I gde ook Eddy ·Becke r (b ij 
Rad i 0 Veron i ca de opvo I ge r van Ha rmen) , 
die bij de VARA programmals ging maken. 

Voorpagina-nieuws was dat Joost den 
Draayer, vanaf 25 mei 1969, bij de VPRO 
op Hilversum 3 de "Hilversum 3-Top 30" 
(iedere vrijdagmiddag, tussen 12 en 14 
uur) ging presenteren. Joost had, in no
vember 1968, Radio Veronica verlaten na 
onenigheid met de direktie over de 
"pikante" plaat "Ome Sjaakie" van de 
Praatpalen. Die plaat was door Joost uit
gebracht bij zijn maatschappij Red Bullet 
en mocht van de gebroeders Verweij (op 
aanraden van programmaleider Jan van Veen) 
niet gedraaid worden. 

Dat was voor Joost, die al eerder 
woorden bij Radio Veronica over zijn 
commerciële activiteiten had gehad, de 
druppel die de emmer deed overlopen. 
Hij ve r trok. Bij H i I ve rs urn 3 we rd hij me t 
open armen binnengehaald. En dan te be
denken dat hij in 1965 nog in een inter
view had gezegd: "Hilversum 3 is volge
propt met zuiltjesmuziek. Het kan, net 
als de beide andere Hilversumse zenders, 
geen eigen gezicht krijgen. Voor mij is 
Hi lversum 3 al bij voorbaat een flop.", 

Die flop begon echter een populaire 
zender te worden. Een voordeel daarbij 
was dat, sinds 1966, de zender niet alleen 
op de FM, maar ook (tussen 9 en 15.30 uur) 
op de middengolf via de 240 meter (1250 
kHz) te beluisteren was. 
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In 1969 was Hilversum 3 even populair 
als Radio Veronica. In het vierde kwar
taal van 1971 wees een luisteronderzoek 
uit, dat Radio Veronica met 4,4% tegen 
10% voor Hilversum 3 duidelijk aan popu
lariteit had ingeboet. Dit mede door de 
aanslag op de Mebo 2 in mei 1971. 

Meer jonge medewerkers werden in 1968 
aangetrokken. Discjockeys als Felix Meur
ders, Jan Donkers, Wim Noordhoek (alle 
drie VPRO); Vincent van Engelen, Edvard 
Niessing, Bart Steinmann (alle drie KRO); 
Jan Corduwene r jr. (NOS; tegenwoo rd i g: 
direkteur Phonogram Nederland); en Ad 
Visser (AVRO). Robbie Dale, die in 1968 
van Radio Caroline naar Radio Veronica 
was gegaan, kon je (van 1 oktober 1969 
tot 1 januari 1973) bij de TROS op Hil
versum 3 horen. 

De jaren erna kwamen er nog meer jonge 
medewe,rkers op Hilversum 3. We noemen: 
Klaas Vaak, Jan Steeman, Henk Mouwe, 
Chiel van Praag en Frits Spits. 

Hilversum 3 begon een POP-zender te 
worden, maar er waren ook nog altijd 
"gezellige"-programmals te horen: 

liJ u is t op zondag" doo r Me ta de Vr i es 
en RoeI Balten; "Muziek Mozaiëk" door 
Willem Duys; "Klink Klaar" door Elles 
Be rge r en Joop Sm i ts; "NAR" doo r Coe n 
Serré en Piet Wielinga en "Een opvallend 
vrolijk gevarieerde visite" bij de VARA 
op dinsdag met Kees van Maasdam. 

De topper was echter "Van 12 tot 2" 
van de KRO met Hans van Willigenburg. 
In dit programma speelde Kees Schilperoort 
he t be roemde te I e foonspe 11 etje "Raden 
Maar". Aan verzoekplatenprogrammals was 
er ook geen gebrek. In 1969 had de KRO 
hiervoor Ted de Braak en in 1971 Johnny 
Hoes ingehuurd. "Met vriendelijke groe
ten" werd op zondag (VARA) gepresenteerd 
door hoorspelacteur Jan Borkus. 
"Als dat zou kunnen" (door Annet de Lan
gen) was het verzoekplatenprogramma van 
de TROS op maandagmiddag en Krijn Torrin
ga door, voor de AVRO, regelmatig in 
"Postbus 700". Wie herinnert zich niet de 
legendarische Barend Barendse, die met 
zin "Vriendel ijk welkom bij BarendIl voor 
de NCRV miljoenen op vrijdagmiddag aan 
het toestel gekluisterd hield. 
En niet te vergeten IIDe muzikale fruit
mand" van de EO, dat vanaf 1970 wordt 
uitgezonden. In de poll IS wordt het steeds 
weer tot "slechtste programma" uitgeroe
pen. 
Het moest er natuurlijk eens van komen 
dat de zendtijd van Hilversum 3 werd uit
gebreid. Op 4 oktober 1971 kwam de zender 
voor het eerst om 7 uur IS morgens in de 
lucht. Precies een jaar later nam minis
ter Harry van Doorn de beslissing, dat de 
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zender tot 1 uur 's nachts in de lucht 1973): "Belt u maar" resulteerde binnen 
mocht bl iJven. Toen kwamen er onvergete- twee uur in een overbelaste NOS-centrale. 
I i jke prograflTlla' s. Hierui t kan je opmaken, dat nacht radi 0 

Op maandagavond (bij de AVRO) Ad Vis- wel degelijk in een behoefte voorzag, ook 
ser met z'n "Superclean Dreammachine"; al dacht men daar in 1973 anders over. 
's woensdags (bij de NOS) de hele avond De nachtuitzendingen was voor veel 
actual i tei ten én humor van Henk Terl i ngen omroepmedewerkers een goede leerschool. 
in de IIPaul Meier ShowlI. Een lang leven Jongens als Alfred Lagarde, Peter Hol-
was dit programma niet beschoren. Toen land, Frits Spits, Ron Brandsteder, Peter 
HenkTerlingen en eindredakteur Kees Buur- van Dam, Jan de Hoop, Erik de Zwart, Peter 
man, op 4 april ' 1973 een uitzending vanaf . Te~kamp en Tom Blomberg leerden tijdens 
het gestrande Veronicaschip IINorderney" de nachten op Hilver.sum 3 (en later Hl) 
wi lden maken, werd dit op het laatste de fijne kneepjes van het Hilversumse 
moment door de NOS-leiding verboden. radiovak. Met de invoering van de zender-

Terl ingen opende, de show met een fl ink kleuring in apri I 1979 was het afgelopen 
"GodverdommelI. Hiervoor werd hij door met de nachtelijke "popradio" op Hilversum 
NOS-programmacommissaris mr. W. Wagenaar 3. De nachtuitzendingen verhuisden naar 
op het matje geroepen. Hij kon vertrekken. Hilversum 1 en werden aangepast aan het 

Het "gat" op de woensdag werd door de 1 ichte element van die zender. 
NOS gevuld met "Proefdraaien" (het pro- Hoogtepunt in de 20-jarige Hilversum 
gramma waarin Frits Spits zijn radiodebuut 3-geschiedenis was "Radio Tour de France". 
maakte); de "Dr Wiener's Meatshow" met Deze begon in 1970, toen de NOS besloot 
Vincent van Engelen; de "Meurders Metho- (in plaats van Tourfl itsen) de zender bol 
de" (die later overging in de "Rock and te laten staan van het fietsgeweld. Er 
RoIIMethode") van Fel ix en Louis Smeets: werden vier presentatoren van de omroepen 
en tenslotte "Joost heeft gegeten". Hugo geleend, die dagelijks van 14 tot 18 uur 
van Gelderen (TROS) zorgde, samen met de programma's gingen presenteren. 
Jojo Buitenzorg, op donderdagavond voor Eddy Becker, Lex Lammen, Herman Stok en 
de Ho'll andse noot. Joos t den Draayer durfden de concurren-

Al was Harry van Doorn dan de minister tiestrijd met zeezender Veronica aan, 
die Veronica de nek omdraaide, hij was . door horizontaal geprogrammeerde program-
ook, degene die ~rvoor zotgde dat Hilver- ma's te maken. Een strijd waarin zij be-
sum 3 (vanaf 1 oktober 1973) nachtuitzen- hoorlijk staagden. Uit het luisteronder-
dingen kreeg. Koos Postema, Willem Ruis, zoek, dat door de NOS tijdens de Tour werd 
Hans Hamburger, Joop van Thijn, Tom Blom, gehouden, bleek dat er 2x zoveel mensen 
Meta de Vries, Jan Steeman, Krijn Torrin~ naar HilverSUm 3 luisterden dan normaal. 
ga, Gerard Meijer Jr., Klaas Vaak en Wil- Dat is nog altijd goed voor zo'n 1! mil-
lem van Beusekom. Ziehier enkele mensen joen luisteraars. Een jaar later waren er 
die de nachtuitzendingen hebben gevuld. weer normale Tour-flitsen tijdens de uren 

De telefoon ging een belangrijke rol van de omroepen, maar in 1972 werd de 
spelen in de H3-nachrten. Een terloopse succesformule van 1970 herhaald en zelfs 
opmerking van Krijn Torringa (in november met één uur ui tgebreid. Fel ix Meurders, 
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Vincent van Engelen, Eddy Becker, Herman 
Stok en Joost den Draayer waren drie
weken-lang iedere middag in de weer om 
ook deze "Rad i 0 Tour de France" tot een 
succes te maken. 

In 1973 werden enkele gast-presentato
ren naar Frankrijk gestuurd om de Tour de 
France achterop de motor te verslaan. 
Willem Duys, Joost de Draayer, Willy Al
berti, Ton van Duinhoven, Henk Molenberg, 
Koos Postema en de beruchte Paul Meier 
beleefden vreemde avonturen in de Tour
caravan. De volgende drie jaren was er 
weinig Tour-geweld op Hi Iversum 3, maar 
in 1977 werd de draad weer opgepakt en 
werden Felix Meurders, Vincent van Enge
len, Tom Blom, Ferry Maat en Joost den 
Draayer gekontrakteerd om de formule van 
1970 te herhalen. En met succes. 

In 1978 was de laatste "Radio Tour de 
Fr anc e " 0 p H i I ve r s urn 3 me t Fe I i x Me u r de r s , 
Lex Harding, Ferry Maat, Jan van Veen en 
Joost den Draayer als presentatoren. 
Deze Radio Tour de France betekende ook 
het definitieve afscheid van Joost den 
Oraayer op Hilversum 3. 

Oe naam van Joost zijn we al verschil
lende malen in dit artikel tegengekomen. 
In 1971 deed zich het unieke feit voor, 
dat hij èn op Hilversum 3, èn op een zee
zender gelijktijdig te horen was. 

Toen RN .I op 6 maart 1971 met Neder
landstal ige uitzendingen begon was Joost, 
samen met Ferry Maat en Jan van Veen, 
één van de programmamakers. Maar als we 
naar de programmering van de NOS op don
derdag 26 maart kijken, dan zien we Joost 
tussen 16 en 18 uur de Top 30 presente~ 
ren en op vrijdag 27 maart 1971 bij de 
VPRO tussen 12 en 13 uur "Joost mag 't 
weten" met de wekel ijkse H3-tipl ijst. 

Op diezelfde vrijdag kon je hem op 
RNI ook om 12 uur horen met "Joost mag 
niet eten" en op zaterdag presenteerde 
hij de RNI Top 50. 

Joost zou toch voor RNI kiezen, maar 
verl iet die zender in augustus 1971 we
gens te drukke werkzaamheden voor zijn 
maatschappij Red Bullet. 

Fel ix Meurders nam de presentatie over 
van de Hilversum 3-Top 30, die door hem 
we rd omge tove rd in" Dave re nde De r t i gil . 
Je zult het bijna niet geloven, maar Adje 
Roland is nog enkele jaren producer van 
de 11 Da ve re nde De r t i gil gewee st. 
Dat k6n allemaal, begin jaren-'70. 

Toen waren de jongens van VARA, KRO, 
TROS, AVRO en VPRO nog vrienden van elkaar. 
Sinds 1 maart 1971 kozen ze de Hilversum 
3-troetelschijf en sloegen ze de handen 
ineen om perfecte programma's af te leve
ren. Persoonlijk herinner ik me nog de 
Kerstuitzending van 1971. Toen werd de 
16 

Top 100 van 1971 uitgezonden met presen
tatoren Felix Meurders, Hugo van Gelderen, 
Herman Stok, Vincent van Engelen en Eddy 
Becker. Zij haalden Nederlandse topster
ren (zoals Greenfield & Cook, Sandy Coast, 
Vader Abraham en Jacques Herb) naar de 
studio om hun Top 100-hit aan te kondigen. 

Op 27 december 1974 was het programma 
"Wat aan de strijkstok bleef hangen" de 
laatste gezamenl ijke productie. 
Dit programma werd gemaakt door oude be
kenden: Willem van Beusekom, Cees van 
Zijtveld, Felix Meurders, Joost den Oraay
er en (de van zeezenders afkomstige) Ferry 
Maat, Tineke Vos en Leo van der Goot. 

Toen de TROS op 1 oktober 1974 de A
status kreeg en o.a. de Top 40 (tot 31 
augustus 1974 ui tgezonden op Radio Vero
nica) ging uitzenden, ging het bergaf 
\l.Jaarts met de "verbroedering" op Hilver
sum 3. Discjockeys als Theo Stokkink en 
Fel ix Meurders gingen steeds meer, op de 
zender, commentaar leveren op col legals. 

Toen Joost den Draayer afscheid nam 
en in de week van 27 juni 1978 11 Ai rport ll 

van The Motors tot laatste troetelschijf 
werd uitgezonden was {wat mij betreft) 
Hilversum 3 weer een zender volgepropt 
met zuiltjesmuziek. 

Volgens de luistercijfers is Hi lver
sum 3 nog steeds de populairste zender 
van Nederland, maar wat wil je ook ..... 

In 1974 werden de zeezenders de nek 
omgedraaid en viel alle concurrentie weg. 

In december a.s. zal Hi lversum 3 wor
den omgetoverd in "Radio 31

'. Er zal niet 
veel veranderen. De jonge jongens uit 
1968 zijn nu nette huisvaders en de jonge 
jongens van nû zijn op de vingers van één 
hand te tellen. 

Moet ik hiermee dit artikel over 
20 jaar Hilversum 3 afsluiten?? 

Ik denk het wel, want (na drie weken 
spitten) ben ik zoveel tegengekomen, dat 
het ondoenlijk is om de hele geschiedenis 
van Hilversum 3 te schrijven. 
Dan ben ik + 2 jaar bezig~ 

Natuurl ijk gebeurde er nog veel meer, 
zoa Is: de ee rs te (mono) deejay ta fe I die 
in september 1971 in gebruik werd genomen 
en vier jaar later werd vervangen door 
een stereotafel ; de verandering van 240 
naar 445 meter in maart 1975; het Beton
uur van Alfred Lagarde; enzovoorts. 

Maa r ... he t ee rs te numme r van Freewa ve 
verscheen op 31 juli 1978 en sindsdien 
schrijf ik alles wat er op Hilversum 3 
is f\~beurd en nog gebeurt in het Radio
en TV Logboek. Dus als je nog wat wilt 
weten, pak dan eens een oude Freewave~ 
Voor je het weet zit je weer met je ge
dachten in, bijvoorbeeld, 1979. 

Ton van Draanen. 



OUD KONTRAKT OPGEDOKEN IN DENEMARKEN. 
Toen de~lannen voor Weekend TV, Ka

nal 2, KKRTV en Dan TV uitgewerkt werden, 
alweer 3 jaar geleden, was een deel van 
de uiteindelijke contr.acten dat KKR TV 
IS avonds na half 10 gebruik zou maken 
van de frequentie van Kanal 2 voor het 
u i tzenden van re 1 i 9 i eus get inte films. 
Tot voor kort werd daa rin het gehee 1 
niet gebruik van gemaakt en gevolg was 
dat K2 de zendtijd automatisch opvulde. 
Op 29 augustus kwam hier ech~er verande
ring in, zonder dat KKR TV dit van t 7 voren aankondigde. Direkt na het begin 
van het 1 ate film programma van Kana 1 2 .. 
kwam de codesleutel van KKR TV inwerking 
op dezelfde frequentie en startte men 
een fjlm, die het signaal van Kanal 2 
wegdrukte. Kanal 2 onderzocht of er maat
regelen te nemen waren tegen KKRTV maar 
uiteindelijk kon men zich het oude kon
trakt herinneren. 
NOS EN FACILITAIR BEDRIJF. 

De NOS commissarissen Hagenbeek en 
Spaan hebben van het NOS bestuur opdracht 
gekregen in twee maanden tijd een finan
cieel aktieplan op tafel te leggen waar
door het financiele management bij het 
facilitair bedrijf van de NOS weer enigs
zins acceptabel wordt. De Raad van Beheer 
van de NOS en het bestuur zijn het meer 
d~n beu om elk jaar opnieuw van het ac
countantskantoor Klynveld, Kraayenhof en 
Co. te moeten vernemen dat er weinig of 
niets deugt van het financiële managment 
bij het facil itair bedrijf. 
TELEAC ERG POPULAIR. 

Bij de Stichting Teleac hebben zich 
in het seizoen 84/85 ruim 250.000 belang~ 
stellenden ingeschreven voor een van de 
17 cursussen. Dat betekende een toename 
van 80% in vergelijking met het daaraan 
voorafgegane seizoen. Uitschieters waren 
de cursussen Handwerken, Onderhoud Fiets 
en literatuur, diebijnu 100.000 mensen 
trokken. In het afgelopen seizoen zagen 
4,5 tot 5 miljoen Nederlanders een of 
meer uitzendingen. De uitzendingen op de 
radio hebben telkens 10 tot 25 duizend 
luisteraars. 
OMROEPSTER VOOR FEDUCO. 

Astrid Serkei is de eerste eigen om
roepster van de Federatie Educatieve 

Omroepen (Feduco). De 26 jarige in Suri
name geboren Astrid zal wekel ijks het 
blok Feduco programmals op dezondagmor
gen presenteren. Afwisselend m~t de 
voormal ige NOS omroepster Jantlne de 
Jong neemt ze ook de omroepdiensten op 
andere dagen voor haar rekening. Astrid 
Serkei volgde de school voor de journa-
1 istiek in Utrecht. Na een stageperiode 
bij de VOO tv werkte ze twee seizoenen 
bij de redaktie van het VOO programma 
ITineke l • 
VIDOETELEFOONCELIN GEBRUIK GENOMEN. 

De techniek staat voor niets. In het 
Franse Biarritz is een openbare video
foon-telefooncel in gebruik genomen. 
Daarmee kun je niet alleen met elkaar 
praten maar ook elkaar zien. Dat laatste 
kan natuurl ijk mee of tegen vallen. Het 
hele systeem vraagt wel dat de opbeller 
en gebelde over speciale apparatuur be
schikken. Anders is er alleen maar iets 
te horen. 
BEREIK ANTENNES WIERINGERMEER. 

De PTT gaat met een hel ikopter het 
bereik meten van de onlangs geplaatste 
antennes in de Wieringermeer. Het ligt 
in de bedoel ing het karwei voor de win
ter te voltooien. Om een goede meting 
te kunnen doen moet de helikopter lager 
vl iegen dan is toegestaan. Maar daar 
heeft men van de gemeente Wieringermeer · 
inmiddels toestemming voor gekregen. 
NIEUWE SERIE VPRO KOMT ER NIET. 

De filmer Orlov Seunke ziet af van 
zijn plan om voor de VPRO televisie een 
korte serie te maken van het boek IPluk 
van de Pette flati. Hij bezat de rechten 
van dit kinderboek van Annie MG Schmidt, 
maar heeft die inmiddels teruggegeven, 
omdat de VPRO volgens hem te weinig geld 
over heeft voor dit projekt. Seunke zou 
ook voor dit produkt tussen de 300 en 400 
duizend gulden krijgen van de VPRO. Daar 
kan hij volgens zichzelf geen kwaliteits
produkt voor maken en derhalve heeft hij 
de opdracht teruggegeven. De VPRO had de 
serie al voor het winterseizoen 
aangekondigd. 

PROBLEMEN BIJ DE EO. 
Een door de Evangelische Omroep 

opgezet Evangelisatieprojekt in Kenia 
is in opspraak gekomen. In de hoofdstad 
Nairobi onderzoeken accountants momen
teel de boekhouding om na te gaan of 
nederlandse giften op verantwoorde 
wijze zijn besteed. De voormalige chef 
van EO Meterdaad, Leo Slingerland, ver
klaarde in Nairobi het projekt zelf
standig te zullen voortzetten onder de 
naam Media Mission. Ook is hij van plan 
om via Afrikaanse radio- en televisie-

17 



stations uitzendingen van evangelisatie
programma's te blijven verzorgen. De in
itiatiefnemer van het wereldwijde 
zendingsproject van de EO zegt in juli 
reeds gebroken te hebben· met het bestuur 
van de stichting Christelijke Media
projecten dat als postadres het EO ge
hOllV/ in Hilversum heeft. De CHP werd 
in het leven geroepen tocn minister 
Hrinkman de nevenaktiviteiten van de 
omroepen verbood. Slingerland: Wat het 
bestuur mij geflikt heeft is met geen 
pen te beschrijven. En waarom? Ik heb 
geen idee. Alles heb ik bedacht en uit
gevoerd. Naar eer en geweten heb ik me 
kapot gevochten voor deze zaak en nu 
dit. Echt, ik heb me heus niet 
schuldi g gemaakt Ran malversaties. Voor
dat wc met elkaar braken ontving ik van 
het bestuur maar enkele tienduizenden 
guldens. Daar moest ik 20 salarissen 
van betalen en het televisiebedrijf 
draaiende van houden. De EO weigert 
commentaar. Woordvoerder ter Velde 
hield staande dat de stichting onöf
hankelijk van de omroep werkt. Inmiddels 
heeft Slingerland 100.000 gulden achter
stallig geld van de stichting gekregen, 
die hij bij een bezoek aan nederland 
had geeist. Juristen zijn momenteel 
bezig om nog eens twee ton te eisen. 
Pure misleiding van de EOachterban vindt 
Slingerland het dat in het EOblad on
langs nog geld werd gevraagd voor het 
projekt.Waar het geld blijft is hem 
niet bekend. De voorzi.tter van de OHP 
gooide de haak op de hoorn toen hem 
werd gevraagd naar de schooiaktie van 
de EO. 
PLAATSEN VOOR COHt'lUNITY RADIO ENGELAND. 

Zoals bekend zal communityradio 
binnenkort worden ingevoerd in Engeland. 
Er zullen 16 zenders geplaatst worden 
met een vermogen voor een maximale ra
dius van 5 kilometer en deze komen te 
staan ,in: Rumfries, Rhonda, the Wirral, 
Sunderland, Calderdale, Solihuil, Ruth
land, Lincaln, Colchester, Cambridge, 
Purbeek, Penzance en Aylesbury en tevens 
zullen er 3 stations in Londen komen. 
Alle stations zullen FM stations worden 
uitgezonderd die in Lincoln en Londen, 
die via de AM gaan uitzenden.Stations 
met een radius van 10 km. gaan aktief 
worden in Noord West Wales, de Shetland 
eilanden en er zullen community interest 
stations ' komen in Londen en in Manchest
er. Alle 21 stations krijgen een voor
lopige vergunning voor de periode van 
2 jaar. 
\.JERELDHIJD SATELLIETNET BBC. 

Onlangs maakte Austen Kark, de 
managing director van de BBC, bekend 
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dat men voor allerlei satelliet netwerk
en binnenkort programma's leverbaar zijn 
die gemaakt zullen worden door zowel 
de World Service nIs de andere BBCnetten 
waarbij ondermeer gedacht wordt aan 
Arabsat. 
BOYCOT RUSSISCHE AMATEURS. 

Radio amateurs (dus licentiehouders) 
in Israel zijn nogal boos over hun col
lega's in Rusland daar dezen weigeren 
te praten met de Israeli's. Ze sturen 
wel QSL ontvangstberichten naar de Ru s 
sen maar er komt niets retour vanuit 
Rusland. De Isrnelische amateurs ver
zoeken nu hun wereldwijde collega's 
de Russische amateurs te boycotten. 

NOVA GEEFT GOEDE VOORBEELD AAN CAROLINE 
Tijdens de nacht van 16 op 17 au

gustus na lange tijd weer eens inten
Sief geluisterd, o.a. ook naar Radio 
Nova uit Ierland. Dit gaf het volgende 
resultaat: Mijn ontvanger is een Grun
dig Satell it 3400 en ik heb enkele in
wendige antennes gebruikt. Om 10 voor 
3 begon ik te luisteren en de kwal iteit 
was tegen alle verwachtingen in van 
goede kwaliteit. Om 3 uur was er ABC 
nieuws en het weerbericht gevolgd door 
de frequentiemelding (738 kHz en 102.7 
Mhz.) De muziek was een afwissel ing 
van oude en recente hits en werd regel
matig afgewisseld door jingles en pro
mospots met ondermeer om 3.20 uur een 
promo om te bellen voor regionaal nieuws 
ten bate van de nieuwsuitzendingen en 
verder een programmaoverzicht. Rond 
3.30 uur had ik last van interferentie 
door een duitstal ig station, zodat ik 
Radio Nova in het geheel niet meer kon 
ontvangen, maar dat was slechts voor 
enkele seconden. Over het algemeen was 
de ontvangst zeer goed en het is aan te 
nemen dat NOVA een zender met 50 kW 
vermogen gebruikt. Voorts . heeft men een 
zeer duidelijk en goed gemoduleerd 
signaal. Voor 10 voor 3 was de ontvangst 
van Laser ook zeer goed, slechts een 
enkele keer met een korte interferen
tie. De ontvangst van Carol ine via de 
576 kHz was onmogel ijk door een over
vloed aan interferentie en de 963 kHz 
was redel ijk ontvangbaar. Voorts wil 
ik nog opmerken dat ik de Automatic-
Noise-Limiter niet ingeschakeld had. 
Dit verzwakt immers het te beluisteren 
NOVA signaal. De bandbreedte schakelaár 
heb ik wel gebruikt. Deze stond in de 
bovenste stand zodat de HF bandbreedte 
op zin smalst was. Ik denk dat Radio 
Nova een voorbeeld mag zijn voor o.a. 
Carol ine, wat zendersterkte en modula-
tie betreft. Patr·ick Bekaert. 
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12 SEPTEMBER: Ca'rel 'Erikelaar, hoofd van 
de dienst televisieprogramma's van de NOS, 
viert vanda~g zijn 65-ste verjaa~dag. 
Mèt ingang van 1 oktober stopt hij met 
zijn werkzaamheden voor de NOS en kan 

' terugkijken op een 30-jarige carrière bij 
de omro~p ++, I .v.monderhoud van de dee

~ jaytafel in ECK3, komen de TROS
~ programma's twssen 7 en 18 uur 

"6l.J"-~, vanuit de Hl-nachtstudio, de 
enige studio waar ook een dee

jaytafel staat ++ Omdat Erik de 
, Zwart nog met vakantie is, pre
senteert Ferry Maat de Polderpop

parade en , Tom Mulder de laatste twe~ 
uren van de TROS Top 50. Tom maakt hierin 
enige pijnlijke vergissingen. Zo zegt hij 
dat David Cassidy vandaag jarig is, maar 
vandaag is David Garrick jarig. Cassidy 
is op 12 april jarig. En ook dat het de 
geboortedag is van Pete Cetera van Chica~ 
go. Volgens Tom pleegde Pete en~ele jaren 
geleden zelfmoord. FOUT: dat was Terry 
Kath. Die schoot in januari 1978 zichtelf 
door het hoofd tijdens een spelletje 
(hoewe 1 spe llet,je!) Russ i sche roul et te 
++ In de Avondsptts een rare afJevering 
van het spe1"Kruip in de huid van .... " 
Frits krijgt een jongen aan de lijn die 
zegt dat hij spreekt met de TROS Evene
mentenlijn. Daarna wordt Frits zogenaamd 
doorverbonden met de VARA, VPRO enz. 
Achteraf blijkt het de 470-ste kandidaat 
te zijn, die in de huid zou kruipen van 
Wim T.Schippers. De kandidaat vertikte 
het echter zijn naam te zeggen en wi lde 
op die manier leuk~r zijn dat Wim T. 
Schippers. Uiteindelijk gaat het hele 
feest niet door en hangt Frits maar op+++ 
13 SEPTEMBER: Omdat fd 
Lex Harding drie we-~ 
ken me t vakan tie '(jiJ 
is, mag Je roen ' rJ 7j1~ 
van Inkel de ij1~~ ~I 
Nederlandse Top 40 U!J~I 
tussen 15 en 18 uur 
presenteren. Bart van Leeuwen met deel 1 
van Curry&Van Inkel voor zijn rekening 
++ ex-Minister van CRM Hans de Boer, is 
door het kabinet benoemd tot secretaris
generaal van het ministerie van WVC. De 
afgelopen 2t jaar was hij burgemeester 
van de Haarlemmermeer ++ In het TROS Hl
programma "Coul issen" tussen 20 en 21 uur 
aandacht voor Jules de Carte. Op 15 au
gustus was het precies 40 jaar geleden 
dat hij zijn carrière begon met het op 

piano begeleiden van ~ansl~~sen++ Hans 
Wiegel is ~e laatste gast in "Hemd van 
Je 1 ij f" dat door de TROS om 21.35 uur 
op Ned.2 wordt uitgezonden ++ Kontinu! 
Kontakt wordt in Amsterdam uit de lucht 
gehaald. Dat was voor de tweede keer ' 
deze week, want dinsdag kwam de RCD ook 
al langs om zender en mast mee te nemen 
++ In Het Parool lezen 
dat Music Box/TV 5 
voorlopig nog op het 
Amsterdamse kabelnet zul
len worden doorgegeven. 
Oorspronkelijk was overeen
gekomen dat de uitzendingen tot 
1 september zouden duren. Daarna zou de 
Amsterdam~e Programma Raad (APR) moeten 
beslissen welke zenders via de kabel zul
len worden doorgegeven. De samenstelling 

' van de APR heeft echter vertraging op
gelopen~ De installatie wordt dit najaar 
verwacht. Voor het ~inde van dit jaar 
moet dan een kabelplan klaar zijn, waarin 
wordt aangegeven hoe de ruimte op het 
Amsterdamse kabelnet in 1986 moet worden 
verdeeld en welke vergoeding gebruikers 
daarvoor moeten betalen +++ 
14 SEPTEMBER: Marga van Praag (zus van 
Chiel) verslaggeefster bij het Jeugdjour
naal viert ha~r 39-ste verjaardag ++ Het 
nieuws op Radio One wordt vanmiddag ge
lezen door Brian Mc Kenzie. Begin maar 
niet te juichen ... het is NIET die van 
RNI ++ Tot 5 oktober zal Jan Rietman in 
ILosVast" tussen 12 en 14 uur enkele 
'specials' uitzenden. VanmiddaQ worden 
voor de zoveelste keer geconfr~nteerd met 
opnamen van het Kuipspektakel van enkele 
weken geleden ++ In VARA's Rooie Haan 
het eerste optreden van Karin Bloemen 
als opvolgster van Nelleke Burg +++ 
15 SEPTEMBER: Rick van Velthuysen viert 
zijn 24-ste verjaardag. Als kado mag hij 
tussen 15 en 17 uur de "Wereldparade" 
bij de KRO op H3 presenteren ++ Omdat 
Pat Sharp met vakantie is, presenteerde 
Pau lJo rdan met L i nda de Mol vorige week 
de Eurochart Top 50 op Sky Channel. Van
daag is Nino uit Engeland overgevlogen 
(hoewel, eigenlijk dinsdag, toen de op
namen in Cartouche in Utrecht werden ge
maakt) ++ In New Vork zijn de prijzen 
uitgereikt voor de beste video-cl ips. 
Tina Turner won met '~hat's Love got to 
do with it" de onderscheiding voor de 
beste clip in de categorie dameszang. 
"Easy Lover" van Phil Collins en Philip 
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10 Jaar op Radio One: Paul Gambaccini~ 

Bailey werd uitgeroepen tot beste clip 
van het jaar. De prijzen werden toegekend 
door het grote Amerikaanse station MTV +++ 
16 SEPTEMBER: AVRO~s Hollands Glorie komt 
~'-:~ vanu i teen fees t-
.•. tent op het Wi 1 he 1-

minaplein in Leeu
warden. Tijdens het 
optreden van Frank 
Boeyen vielen fans 
bij bosjes flauw 

~~;;:a.. .... __ .w..; .... ~~~ .. wegens acute adem
nood. De slachtoffers (vijftig in totaal) 
werden door het naar schatting zesduizend 
man tellende wild enthousiaste publiek 
tegen de dranghekken voor het ' podium 
ruwweg platgedrukt. ,Organ i sator R. Yntema 
bleek desondanks uiterst tevreden over de 
uitzending: "Dat flauwvallen is de nor
maalste zaak van de wereld." ++ Door een 
behoorlijke storing gaat het tijdens het 
NOS Journaal van 20 uur weer eens mis ++ 
Door schakelproblemen begint bij de NOS 
op H 1 "Me t 't oog op mo rgen" en ke 1 e min u
ten te laat. Violet Falkenburg vervangt 
vanavond Wim Bosboom +++ 
17 SEPTEMBER: Bassie (je weet wel, die 
van Adriaan) viert zijn 50-ste verjaarda~ 
++ Jeroen Soer is terug 
van vakan tie en wee r bij t-----:::---:: 

de VARA op H3 te horen 
me t zij n Ve r rukke 1 ij ke 
15 ++ John Peel is over
spannen en daarom deze 
week niet op de radio ++ 
20 

Sky Trax om 16 uur wordt gepresenteerd 
' door de Nederlandse Star Sisters +++ 
"18 SEPTEMBE~:Leoni Jansen vie~t haar 30-
ste verjaardag. Van harte ++ Angela Groot
huizen van de Dolly Dots is gast vanAn-

. nette van Trigt in Kletskop en Ton Egbers 
~ari Studio Sport is het idool in Muziek
landradio ++ Bram van Splunteren vervangt 
John Peel tussen 20 en 21 uur bij de VPRO 

. op H i 1 ve rsum 3 ++ Omdat het onmoge 1 ijk 
was om beeldverbinding te krijgen met 
het stadion in Portugal, kan de NOS geen 
samenvatting uitzenden van de Europa Cup 
1-wedstrijd tussen Fe Porto en Ajax ++ Bij 
de TROS op Ned.l "Vader ziet Abraham". 
Een programma met suksessen van Vader 
,Abraham door al zijn bekende artiesten. 
Vader zag Abraham trouwens op 11 ~pril+++ 
19 SEPTEMBER: Pete Murray viert zijn 57-
ste verjaardag ++ Tom Mulder maakt zich 
tijdens "50 Pop of een klap voor je kop" 
behoorlijk druk, omdat de dienstdoende 
NOS-technicus nog niet voor de juiste 
telefoonlijnen he~ft gezorgd om de kandi
daten te be 11 en. Tom: " Ze hebben ni et 
alleen zo nu en dan slechte lijnen, maar 
ook slechte technici". ' ++ Dat was even 
schrikken om 19 uur. Marijke Benkhard 
heeft haar haar geblondeerd ++ Bij de 
nieuwe A-omroep om 19 uur de laatste ~it

zending van Club Veronica 
Magazine" door Alfred La
garde en Simone Wal raven 

22 uur het door 
Henri Remmers ge-

~~ .. ~~~~~~~ maakte themaprogram
ma "Nederland Schoon" 

I................:.-...., ...... r-....~~,......., ... waa rin o. a. de ve rk ie -
zing van de schoonste 
stad van Nederland. 

. ,\ De gemeen te Henge lo 
' \ werd winnaar ++ 

\. '> . " 'op Sky Channel in het 
programma SkY T'rax de herhal ing van de 
uitzending met de Star Sisters +++ 
20 SEPTEMBER: Adam Curry zit in Amerika. 
Daarom presenteert Peter Teekamp, samen 
met Jeroen van Inkel "Curry & Van Inkel" 
21 SEPTEMBER: Veel jarigen vandaag. 
AVRO's Jan Steeman is 40 
jaar geworden. Jimmy 
Young is 64 jaar en ook 
Tony Allen viert zijn 
verjaardag ++ Tussen 
14 en 16 uur viert Paul 
Gambaccini het feit dat 
hij precies 10 jaar op ~~) 
Radi 0 One de Ameri kaanse " ~ 
Top 30 presenteert. Hij laat 
enkele favoriete platen uit 
die 10 j aa r ho ren zoa 1 s: Born .Ji~'< YOANG 

to Run van Bruce Springsteen, Bette Davis 
Eyes van Kim Carnes e.a. ++ Na dit pro-



gramma, in Saturday live, de nieuwe pre
sentatrice Annemarie Grey. Zij werd ge
boren in Jamaica en maakt programma's 
voor het lokale BBC-station Radio London 
en op de BBC Worldservice kan je haar 
ho ren i n he t "Ca r r i bean MagazJ ne" ++ Om 
18.55 uur maakt Frits Spits de aller
laatste STEUNPLAAT bekend: "Oh Shei la" 
van Ready for the World ++ Om 12 uur op 
Sky Channel een speciale Sky Trax, opge
nomen in het Amsterdamse V6ndelparkmet 
alle Nederlandse artiesten. Volgens pre- · 
centatrice Linda de Mol is deze show ten 
ba te van de" Nede r 1 and se " Waddenve ren i ging 
++ De "Knock Outshow" 'van Harry Vermee
gen die de VARA vanavond uitzen~t, werd 
opgenomen in Willemstad (Z-H) +++ 
22 SEPTEMBER: In de Grote Verwarring bij 
Veronica op H5, heeft Ron Bisschop o.a. 
een gesprek met een heer uit Friesland 
die unieke radioopnamen heeft uit een 
ver verleden ++ Om 19.10 uur op H2 pre
senteert Simone Wal raven de 100-ste uit
zending van het jongerenprogramma "Trend" " 
+++ 23 SEPTEMBER: Om 17.45 uur bij de 
AVRO op Ned.l de finale van "AVRO's Dis
colympics". In dit programma maakt Robin 
Albers iijn televisiedebuut ++ Om 23 uur 
bij de AVRO op H3 de allerlaatste "Swing
t i me " van ui t N i c k Vo 1 1 e b re g hts J az z ca f é 
in Laren (NH) ++ In Het Parool een uit
gebreid interview met Ruud Hendriks over 
het nieuwe actu~ 1iteitenprogr~mma van 
Veronica "Nieuwslijnll op tv, door Edwin 
Kopper. Ruud zegt o.a.: "Wat voor ons 
heel belangrijk is, is de vor~geving. 
Andere actualiteitenrubrieken doen daar 
bijna niets aan. Je kunt een politicus 
minuten lang in beeld brengen als die 
wat vertelt -natuurl ijk-, maar wij voe
len daar n iets voor. Wij wi llen werken 
met illustraties: grafieken, tekeningen, 
noem maar op. En als dat een landkaart 
is , niet een getekend kaartje met een 
paar pijltjes en daar dan een camera op 
zetten - nee, wij willen dat doen door 
middel van electronische trucs. Dat is 
duur, maar het geld is er." +++ 
24 SEPTEMBER: Frits Koning viert zijn 
30-ste verjaardag. Van harte ++ Favoriete 
single bij de VARA om 8 uur op H3 is 
Maggie Mae van Rod Stewart op verzoek van 
Diewertje Blok, die ~a 8 jaar de KRO voor 
de VARA heeft verrui ld ++ Maud van der 
Kroon is opvolgster van Diewertje als 
omroepster van KRO tv-programma's +++ 
25 SEPTEMBER: Bij Veronica op Hl~~~~~ 
is Jan Cremer gast in Kletskop BI~ 
en Pedro van Raamsdonk het idOOl~ . . 
in Nederland Muziekland-radio ++ 
Sedert de aardbevingsramp in Mexi-
co, onde rhouden radioamateurs Ze) "Jj.Jt 
in dat 1 and nauw kontakt met &JiC."~ 

amateurs in Amerika en de rest van de 
wereld. Speciale frequenties zijn er af
gesproken om berichten van Mexicanen door 
te geven aan fami 1 iel eden om te me 1 den 
dat zij de ramp hebben overleefd ++ B&W 
van Amsterdam hebben de gemeenteraad een" 

"voorstel gedaan over de samenstelling van 
de Amsterdamse Programma Raad (APR), die 
moet adviseren over het gebruik van het 
kabelnet. In de Programma Raad komen: " 
A. v/dBos (AVRO), H. van Beek (KRO)~ 
H. Koetje (NCRV), D. Manten (VARA), 
H. Timman (EO), J. Remarque (TROS), me
vrouw D. Foldal (Veronica), C. Wolzak 
(Abonnee-tv), C. Tschaoussoglou (kabel
kranten), G. Ribbink (satelliet-:-tv), 
B. Schmidt (STAD) en M. Verhulst (Salto) 
+++ 26 SEPTEMBER: Tom Mulder is drie we
ken met vakantie. Daarom presenteert Erik 
de Zwart de Havermoutshow en Wim van Put
ten 50 Pop of een klap voor je kop bij de 
TROS op H3 +++ 
27 SEPTEMBER: Paul van der Lugt viert 
zijn 29-ste verjaardag. Van harte ++ In 
de Top 40 laat Jeroen van Inkel een mix 
van bijna uitvoeringen van "Dancing in 
the Street" horen, gemaakt door NOS-tech
nicus Herman Geerl ing +++ 
28 SEPTEMBER: Tussen 2 en 5 uur presente
ren Annette van Trigt en Bart van Leeuwen 
"De nacht van Paravisie '85" vanuit het 
Rotterdamse Beursgebouw. Daar wordt de 
grootste Europese beurs op het gebied van 
paranormale zaken gehouden ++ Tussen 18 
en 19 uur bij de NOS op H3 heeft Frits 
Spits "steunplaatkenner" Jan van der Veen 
uit Groningen als gast. Met hem neemt 
hij waardig afscheid van de Steunplaat+++ 
29 SEPTEMBER: Veronica's Ton Lathouwers " 
is jarig. Van harte ++ Tussen 13 en 15 
uur voor de laatste keer; bij de KRO op 3, 
het ORK-codespel met Ruud Hermans, René 
van der Veer, Jeroen Kiers en Ton Zand
kamp ++ Ook "Radio de Zwarte Roos" tussen 
17 en 18 uur met Anne van Egmond, Hans 
Hoekman en Peter van Bruggen wordt voor 
de laatste keer uitgezonden. 's Avonds 
de laatste "KRO studio 3" tussen 20 en 21 
uur met Kenneth Keijzer en Gerard Kamer 
++ In het Sky Traxprogramma "Eurochart 
Top 50" krijgen de dames van Mai Tai, 
van Pat Sharp een zilveren plaat van hun 
single "History" +++ 
30 SEPTEMBER: Het Engelse station Radio 

One is vandaag precies 18 jaar in 

•
~ de lucht. Dat wordt tussen 12.45 
~ en 15 uur gevierd met een "Bi rth
~~ dav Party" die wordt gepresen

teerd door Gary Davies ++ Tus-
sen 15 en 16 uur wordt in het programma 
van Robin Albers een half uur gemixt 
door de winnaar van de mixwedstrijd die 
door AVRO-3 was georganiseerd ++ Volgens 
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Kas van lersel is het vandaag precies 
25 jaar geleden dat de eerste "Flinstones" 
werd uitgezonden door ABC in Amerika ++ 
Na 6 jaar Commissaris van de Koningin in 
Utrecht te zijn geweest, neemt Mr. van 
Dijke vandaag afscheid. Hij kan zich nu 
full-time gaan bezighouden met de NOS, 
waarvan hij sinds mei j. 1. voorzitter is 
++ In Nederland begint het nieuwe tv-sei
zoen. Alle omroepen hebben een nieuwe 
vaste avond op Ned.l. Maandag: TROS; 
dinsdag: NCRV; woensdag: VARA; donderdag: 
EO; vrijdag: AVRO; zaterdag: Veronica en 
zondag: KRO. De VPRO heeft haar vaste 
avond op Ned.2 op zondag ++ In de Avond
spits maken we voor het eerst kennis met 
het Avondspits "Steunfonds". Frits Spits 
doet de eerste storting in het fonds met: 
Red Skies - Boom Boom Mancini, Lean on me
Red Box en Lavender - Marillion. Morgen 
kan een luisteraar een van deze platen 
vervangen door een andere plaat 
++ In de gemeenten Bennebroek, Bloemen
daal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort 
wordt vanaf vandaag, door CAI Haarlem BV, 
het klassieke radioprogramma van RTBF 3 
verspreid op 100.4 mHz in mono +++ 
1 OKTOBER: Adjunct-hoofdredakteur Robert 
Briel van het Veronica programmablad viert 
zijn 37-ste verjaardag. Van harte ++ 
Abonnees van het Am
sterdamse kabelnet 
kunnen vanaf vandaag ~I! 
(gratis) kijken naar . 
de kabelkrant van 
het dagblad Het Parool. 
Parool-TV wordt uit
gezonden op kanaal 5, 
waarop ook het televisieprogramma van 
België 2 te zien is. De kabelkrant is in 
de eerste experimentele periode alleen te 
zien als België 2 geen uitzending heeft 
++ Sky Channel is nu ook i~ de Flevopol
ders te zien ++ Omdat Peter Powell met 
vakantie is, presenteert Amanda Reding-
ton de UK Top 50 in Sky Trax +++ 
2 OKTOBER: Sinds JO september is de 
Fabeltjeskrant weer te zien op de Neder
landse televisie. Alle omroepen hebben 
hiervoor op Ned.lom 18.55 uur vijf mi
nuten zendtijd beschikbaar gesteld. De 
geestelijke vader van de Fabeltjeskrant, 
Leen Valkenier, is gast in Kletskop van 
Annette van Trigt. Paul Haenen is hei 
idool in Muziekland-radio ++ Om 22.40 
uur wordt het programma van Sonja Barend 
bij de VARA op Ned.l voor het eerst uit
gezonden vanu 'i t het Hul stkampgebouw in 
Rotterdam ++ Doordat hij zich 1 minuut 
had verrekend, wordt Tom Blomberg tijdens 
het overzicht van tien platen uit de 
Nationale Hitparade, voor de STER van 
16.58 uur door technicus Peter Vuister 
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dicht gedraaid. Ná het nieuws en STER 
van 17 uur gaat Tom gewoon verder met 
het overzicht en dan pas begint hij met 
het tweede uur van de Nationale Hitpara-
de +++ ~. 3 OKTOBER: Jimmy Savile, / 'J in de jaren '60 Enge-

~ 
\ land' s populai rste dee-

jj I \1." j ay en dage 1 ij ks nog bij 
, ~~~ ~de BBC te horen, viert i 7~\~~. " zijn 59-ste verjaar-

~ :-" dag ++ Bij de TROS or 
~ ~~ ~ VI)\ Ned.2 "de Eerste de 
C ~ ( 'tJ l,'/ ~ Be s teil me t n i e uwe 
\'" \ ...... presentator Wa 1 ter 

~ ~lThiemessen als op-
Jï Mf'/'Y \ Q ',' vo 1 ge r van Ma r tin 
51>·\11\ .. -&-

. Rudelheim +++ 
4 OKTOBER: In "Jaargenoten" tussen 1 0 en 
12 uur bij de NOS op H3, per uur één 
jaar. Fri ts Spi ts koos voor 1967 en 1978 
++ Bij de AVRO op Ned.1 vandaag enkele 
nieuwe programma's. Om 17.46 uur de 
ee~ste TopPop gepresenteerd door Kas van 
Iersel. Voice-over is dit seizoen Cees 
van Zijtveld en de eindredaktie is in 
handen van Jan Steeman ++ Om 19.20 uur 
de ee rs te "Ruud en Leon i el' me t Ruud 
Ter Weyden en Leonie Sazias ++ Het laat
ste nieuwe programma is de serie "De 
B reke rs" gesch reven door Pe te r Röme r, me t 
in de hoofdrollen Johnny Kraaykamp, Rijk 
de Gooyer, Adèle Bloemendaal en ~acco 

the FABULOUS SOUNDS of the SIXTIES 

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

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

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

Een jaarabonnement kost f 23,50 
(6 nummers) Proefnummer f 4,50 
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van der Made ++ In de eerste " In de 
Hoofdrol" van dit seizoen ontvangt Mies 
Bouwman Johnny Kraaykamp ++ Frits Spits 
praat in "Met It oog op morgen" met Ruud 
Hendriks over het nieuwe Veronica actua
liteitenprogramma "Nieuwslijn" dat mor- . 
gen voor het eerst wordt uitgezonden +++ 
5 OKTOBER: Omdat Chiel van ~raag te druk 
bezig is met Nederland Muziekland-tv, 
presenteert Simone Wal raven de uren tus
sen 3 en 5 en Peter Teekamp de uren tus- ' 
sen 5 en 7 bij Veronica op Hl ++ NCRV's 
LosVast komt weer vanuit het land. Jan 
Rietman staat met z'n hele club in sport
hal It Hoogkoor in 
Boxmeer ++ Om 18 uur 
begint ItEuropa Tele
vision" met de dage
lijkse uitzendingen. 

t in Ne de rl an dis he t 
programma voorlopig 
alleen te zien op 

.' de kabe 1 ne t ten van 
Eindhoven f Gorichem, 

: Ir" 
~ll~()I'\ rlll\I"I()~ 

\1.\\1 IU~()I'\ \()()~ Il , j«)I'\ 

Gouda, G ron i ngen, He 11 endoorn, He,l mond" 
Oldebroek, Raalte, Rhenen/Amerongen, Sit
tard, Sliedrecht, Waalwijk, Westland en 
Zwolle. Europa TV wordt gemaakt door de 
Nederlandse NOS, de Duitse ARD, de Itali
aanse RAl, de Ierse RTE en de Portugese 
RTP ++ Om 15 uur begint Ve-

ronica op Ned.1 met 
haar zendtijd als 
A-omroep. Het feest 
begint met Cartoons 

science-fictionserie 
Buck Roge rs . uu r "T i n~ke", He -Man 
and Masters of the Uni verse, Het Kleine 
Paradijs, Veronica Sport, de Fabelt jes
krant en Countdown. Na het Journaal van 
20 uur een toespraak door voorzitter Wout 
Bordewijk, Dynasty. Nederland Muziekland 
vanuit It Heem in Hattem, de eerste 
"Nieuwslijn", gepresenteerd door Jaap van 
Meekren en Ruud Hendriks, de film First 
Blood en na het laatste journaal een her
haling van het Late Night Concert van 
Tina Turner +++ 
6 OKTOBER: Han Peekel, ~ .. 
van Wordt Vervolgd e.d. , 
viert zijn 38-ste verjaardag~ 
De nieuwe "Zalige muziek Zondag" van de 
KRO op Hilversum 3 begint om 8 uur met 
Hurrie Up, Zin in Pop en de Miniparade . 
Daarna tussen 11 en 13 uur een nieuw pro
gramma van Anne van Egmond, Het Weeshuis 
van de Hits (tot 15 uur) van Peter van 

' ~en en Morisson• (P)optima Forma 
tot 17 uur gepresenteerd door Rièk 

. lthuy sen. Tenslot t e Manneke Pop van 
Dam, pop-eye, Kr.achtvoer en Op 

Maandag. In (P) ma Forma en 
wordt het spel; dio Roulet-

te gespeeld, waarmee voor duizenden gul
dens aan prijzen te winnen is +++ 
7 OKTOBER: Tussen 2 en 4 uur bij de TROS 

T' R050 op Hl geen. Nachtwacht 
meer van Wim van Put-

, ten, maar "Rockin' 
Ameri ca". In di t progranvna brengt Scott 
Shannon iedere week de nieuwe Amerikaanse 
Top 30. "Rockin' America" wordt geprodu
ceerd door West Wood Radio Network en is 
te beluisteren in Australi~, Canada, 
Nieuw Zeeland en natuurlijk de USA++++++ 
++Volgende keer meer+++Ton van Draanen+++ 

NI EUWS UIT DEN Er'1ARKEN • 
Tot gunst van de luister3nr zijn zo

~el The Voice als Kanal 2 begonnen met 
de publikatie van een maandelijks tijd
schrift en heeft men tevens een luister! 
kijkerclub opgericht. Ook de bingo wordt 
steeds populairder op de lokale televi
s i e, waarbij door de kijkers nog steeds 
meer aantrekkelijke prijzen zijn te ver
dienen. Dit gebeurt ondermeer in de pro
gramma's van City TV en Kanal 25. De 
Deense sportfederatie is nu ook van 
start gegaan met speciale bingoprogram
ma's in het winterseizoen. Echter op 
9 september j.l. werd door de politie 
van Glostrup, een voorstad van Kopen
hagen, een inval gedaan in de gebouwen 
van City TV gezien hun TV Bingo's . Zo
als reeds eerder gemeld huurt City TV 
haar ze.ndtijd van de KKR. De programma' s 
werden 2 keer per week uitgezonden en 
ongeveer 1 miljoen DKr. werd door de 
kijkers ingezet. KKR TV krijgt voor de 
zendtijd wekelijks 10% van de inkomsten. 
De reden van de inval is daar er door 
de autoriteiten vermoed wordt dat de 
Socialistische Partij van Denemarken 
achter de programma's schuil gaat. 
Deze partij is tevens eigenaar van 7 
locale televisiestations en het dagblad 
Aktiwelt. Deze laatste heeft altijd een 
groot tekort aan financieen en vermoed 
wordt dat de tekorten door de Partij 
gedekt worden met de winsten van de 
bingo programma's. Dit is tegen de wet 
en het sterke vermoed~n komt hij me op 
dat zeer binnenkort alle vorm van bingo 
op het beeldscherm zal zijn verdwenen. 
VOÖRZITTER VARA WENST ORDE. 

Drie televisienetten met een vaste 
plek voor de diverse organisaties en 
een ge~ijknamige spreiding van reclame 
over d1e zenders, dat bepleitte waar
nemend voorzitter van Wijk tijdens de 
presentatie van VARA's nieuwe seizoen
schema. "Orde scheppen in de huidige 
chaos is hard nodig en een dergelijk 
systeem werkt overzichtelijkheid in de 
hand". Hij hield geen spaan heel van het 
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pl annetje waarmee de TROS op de proppen 
kwam en da t ondermeer voor ziet in een 
tel e vi siezender die ZOU moete n worden 
gereserveerd voor de zogeheten publieks
omroe p. Volgens van Wi jk lei dt zo'n 
pre tne t a l l ee n maar tot ni euwe proble
men. Hij zei i n di t verband te vrezen 
voor ee n nog grotere vervlakking en 
voorzag ook dat een ,groot deel van d~ 
kijkers op den duur geen omroepbi jdrage 
me~r overheef t voor de overige netten 
waaro p dan he t geprof i leerde aanbod een 
plek zou moe t en kri jgen. Uitvoering van 
dergelijke pl annen l eiden volgens hem 
regel r echt tot he t einde van ons om
roe pbestel . 

Allereerst de mededeling dat er nog 
slechts een 20 tal exemplaren van het 
boek 20 jaar Radio Caroline over zijn. 
Dit be t re ft de ze s de 
druk met volledige 
bijgewerkte deejay
lijst. Het boek zal 
niet worden herdrukt. 
omdqt we in 1989 met 
een hernieuwde versie 

\l" zu 11 en u i tkomen en 
voor degenen die het 
boek al hebben, zul
len we met een supp-
1 emen t komen. Wil je Door: ..... Hnot. 

HnII C'".eJban;.JeIIe Hnot, Tom de ~ 

nog een exemplaar van ,.~~!ljD~~~ dit boek, maak dan zo , '::41f;'I}~~.§~~";~;ti,:;, 

spoedig mogelijk f 25,-- over naar onder
staande girorekening met vermelding 
"20 Jaar Rad i 0 Ca ro 1 i ne"-boek. 
Tevens nog vo lop leverbaar IIThe hi tsounds 
of the Si xt i es" en ons nieuwe boek IIThe 
hitsounds of the seventies" (elk f 15,--) 

Nu over aan onze bandenaanbiedingen. 
Allereerst zeezender-geschiedenis deel 11 
en 19. Respectievelijk f 35~-- voor cas
sette deeltjes en op band f 25,-- per deel 
Verder deze maand de volgende banden: 
1~658 Amerika~nse radio met WelB Cape ' 
Code, WGAR Bob Jamesshow getiteld Around 
the dial met o.a. spotlight on Caroline, 
WGRV Buffallo, KLIF Dallas etc. Alles 

" I' eind 70 t er begin BO'er jaren. 
2-659 Voice of Peace Kevin van Gelden, 
Red Rose Radio met Robin Ross, Capita1 
Radio met Je,ssie Brandon, Graham Webb 
over Ca ro 1 i ne en Rad i 0 , 1 nv i cta met Roger 
Day. 
3-664 WNBC New Vork met Jii1 the Juxebox, 
een programma uit december 19511!!11!1!! 
Verder met WDR2 Dennis King, BFBS met 
Johnny Walker en Capital Radio met Alen 
Freeman. Daarnaast Ray Terret (ex Caro
line) op Signal Radio en lan Davidson 
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op Radio Mercury (Ian Daimond op Big L). 
Zoals gebruike I ijk te beste llen op tape 
en casse tte- Tape 6 uur f25, - - 12 uur 140 
en 18 uur 150,- -Op cassette 6 uur f35,--
12 uur 165,-- en 18 uur 185,-- te beste l
len via giro 2929268 t.n.v. JA Knot Gro
ningen. 

UNIEK AANBOD VAN UNIQUE-FM UIT AMSTERDAM! -De eerste grote FM-zender die met uit-
zenden op de kabel in Amsterdam begon, 
Unique FM, heeft een cassette samenges te ld 
met jingles die zij van 1978 t/m 1984 
hebben uitgezonden. Hierdoor krijg je 
een aardig overzicht van de histori e van 
dit unieke station. De casse tte is t e be 
stellen voor f27,60 door overmaking van 
dat bedrag ,op giro: 4523030 t .n.v. Stich -
ting Unique FM, Postbus ~2511, 1100 DS 
Amsierdam. De prijs is inklusief ve rze nd 
kosten. Je krijgt dan deze cassette zo 
spoedig mogelijk thuisgestuurd. 
COMPUTgR EN HOBBY WERELDOMROEP. 

InfoDutch 2e editie is uitgekomen en 
dat betekent voor alle bezitters van een 
homecomputer, die deze ook gebruiken 
voor hun legale uitzendhobby of ontvangst 
hobby de moge 1 ijkheid allerlei informa
tie te krijgen over speciale computer
programma's, ja zelfs listings van enke- , 
Ie programma's. Dit is opgenomen in het 
eerde r genoemde bu 11 et in. Te ve rkr i j gen 
zonde r kosten v i a Box 222, NL 1200 JG 
H i 1 versum. 
TIJDELIJK MANAGER WERELDOMROEP. 

Tom Nieuwenhijsen is ihterim mana
ger geworden bij de wereldomroep. Hij 
zal 2 dagen per week direkteur Verheugd 
bij zijn aktiviteiten te helpen. Hij 
zal deze funktie blijven houden totdat 

,I,,"' . 
" . 

er voorzien is in de fu~ktie van voorzit - ,' 
ter van de directie. Nieuwenhijsen is . 
sinds 1946 bij de omroep aktief. Bij de ;" 
AVRO werd hij adjunctdirecteur radio 
totdat hij in 1977 werd benoemd tót pro-
gra1111lacomm i ssa ris rad i 0 i n de Raad van " " . 
Beheer van de NOS . ~ ,. 

STEV I E WONDER U I T DE BOYCOT. >j~ I « 

De Zuid Afrikaanse radio heeft on- " ,f,' 

langs een punt gezet achter haar maanden· ~ 
1 ange boycot tegen 5 tev i e Wonde r. De ra'" I , ~'~(.t'J' 
dio sprak zelf niet van een boycot maar ~~~ 
van een rege 1 i ng die wa s bedoe 1 d a 1 s ç":J,~t . )~ 
protes t tegen het open 1 ijk po I i t i seren ,'\," ,., 
van muz i ek. De SASC s topte met he t d raa i - '~~).' , ~:t.'~ 
en van platen van Wonder in maart, toen j;",)~ll~ 
hij een onderscheiding die hij kreeg op- ':'. 
droeg aan de Zu i d Afr i kaanse Na ti ona 1 i s- :;~~ X~I' 
tische leider Nelson Mandela. " 
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