




Als je de historie van de zeezenders af
gaat en je zelf afvraagt welk personage 
het meest in het nieuws is geweest qua 
Nederland, na de , indiensttreding van de 
anti-zeezenderwet ; , dan zal zondermeer 
de naam van Gerard van Dam te binnen 
schieten. Via Radio Centraal was onlangs 
een uitgebreid interview te beluisteren 
met Gerard, waarvan Freewave de publika
tie rechten heeft verkregen. ' 
C: Hoe ben je in de zeezenderbussiness 
verzeild geraakt? 
G: Het is vrij simpel, je bent jongen 
je wilt wel eens wat. Je luistert naar 
de radio, je ontdekt de piraten, de zee
zenders, je raakt geinteresseerd en gaat 
luisteren naar Radio 270, City en al 
die andere stations en je ontdekt dat 
ze van schepen afkomen. Dat is dan ge
heel nieuw en je begint dan als een 
gemiddelde freak. Zo zijn er velen van
daag de dag. Vervolgens kom je tot de 
conclussie dat het je mateloos interes
seert en aangezien er voor een Neder
lander op een Engelse boot geen plaats 
is en wij alleen maar Veronica voor de 
kust hadden was het toch wel leuk om 
op de een of andere manier in kontakt 
te komen met deze stations. RNI had je 
in 1970 en de Engelse firma was de ge
legenheid om te kijken of ,er niet een 
of ander baantje was te versieren en 
dat is leuk gelopen. 
C: Op een bepaald moment ben je ook 
gaan werken voor Radio Noordzee in 

Nederland, zo omstreeks 1971. 
G: Ja dat klopt. Op een bepaald moment 
ben ik in contact gekomen met John de 
Mol sr., hij was managing director van 
de Basart groep, een onderdeel van de 
VNU of zoiets. Ik kreeg de twijfelach
tige eer om als kontaktpersoon op te 
treden tussen de bemanning aan boord 
en het studiocomplex in Naarden en te
vens als contactpersoon tussen de Neder
landers, en de Engelsen aan boord. De 
verhoudingen lagen niet zo goed en 
mijn taak bij Noordzee was dat ik reis
jes maakte van de wal naar het schip 
en v.v. Ik moest ruzies beslechten en 
als de Mol weer eens een Engelsman had 
ontslagen dan moest ik dit aan de 
persoon in kwestie mededelen. Ook als 
de Mol weer eens een aannam dan moest 
ik deze persoon voor het eerst naar 
boord begeleiden. 
C: Waarom ben je weggegaan bij Noordzee? 
G: Ik had er geen trek meer in. Het be
drag voor vergoedingen e.d. was erg 
slecht en daarnaast had ik mijn hele 
leven al last van zeeziekte en ik zat 
soms 8 tot 9 keer per week op die ten
der en dat ' was nog het hele kleine 
sleepboot je en zelfs bij windkracht 
9 werd gevaren. Verder was het optreden 
van "de Mol tegenover zijn personeel mij 
niet welgevallig. 
e: Je bent toen naar de Mol gegaan en 
hebt gezegd van stik maar, ik leg er 
zelf wel een boot naast? 
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Ge Ja ik ,heb gezegd dat ik geen ,zin 
méer had en dat hij over 'een half jaar 

, meer van 'm~ ,zou h(>ren. ' ,' . 
C:lk, kan .me dat goed voorstellen, je 
leest de krant 4at e'reen veiling wordt 
gehoud~n .van ", een a.~ntal · Oar()lineboten 
en den.kt :Gerard van · •••••• 
G:z'o was het ' dus niet. Ik was eigenlijk ' 
verantwoordelijkvoox: de, bewaking' van 
die schepén en' ·e:r zat.: .een"wachtsman 'op 
die er , nooit' was en d'ie schepen zijn ' dan 
,ook geplunderd en ik zat : voor Caroline ' 
in een kantoor in Badhoevedorpwaar 
destijds plannen ' werdén gemaakt om 
Caroline Television in d~ l~cht te 
b~engenen ik moest onderzoeken of de 
internationále markt wel ' rijp was voor 
televisie. Daarnaast 'de bewakingstaak 
e~op een bepaald moment werden die . 

.bçten aangeboden ,omdat en nog 800~OOO 
gu~den achterstallig geld betàald moest 
worden aan de tendermaatschappij. 
C~ Toen heb je deMi ~igo gekocht en 
-toen was de bankrekening ,leeg. 
G: ,Die was en ,is eigenlijk nooit zo 'Vol, 
,23.000 gulden kostte het. Ik zag de 
fredericia eigenlijk helemaal niet z1t-
terien da~ht dat deze ,van zijn hele le
,ven :' niet me,er zou varen. Het gekke is 
;dat deze nog op eigen kraihten naar de 
;slopèrij is gevaren. Dat was dus mijn ' 
'eerste miskleun en ik kocht ' cle Mi Amigo 
uit het oogpUht dat ze meer zenders had 
en de Frederica slechts 2 10 kW zenders 
waar Sinterklaas al met zijn hele fam~-
1ie , doorheen "was getrokken. Dus kans 
van slagen 'açhtte ik gewoon groter voor 
de Mi Amigo gezien het budget wat er 
Çlanwezig was. 
C: Je hebt het versleept naar Zaandam 
voor uitrusting. 
G: Ja eerst uitgemest en toen uitgerust. 
C: Je hebthe'tvervolgens versleept? 
G: Ja, geparkeerd op 500 meter van de 
Mebo om te tonen dat ik waar kon maken 
wat ik had beloofd aan de Mol. Ilçkan 
me nog herinneren dat weer aan kwamen 
en dat we op zondagochtend Tony 
Allen hoorden op RNI die schreeuwde 
dat er een oud karkas lag ~et niks erin 
en hij had gelijk want ' zelf was er geen 
licht. We hadden alleen een olielamp 
voorop voor waarschuwing. Het was , .in
dertlaad 'een bonk roest. ' 
C: Je' beri t toel1 " gaan ui tzenden 't! 
G: o Ráhi_lly zorgd~ voor ,de .ce.n'tjes .en 
hij had 'bepaald dat er nieteercJer mocht ' 
worde~ uitgezonden totdat zijn ' film Gold 
klaar ' was Inaardat duurde en 'duurdè en 
we hebhèn ' ,toen maar beslist dat ,we lets 

, moesten gaan, do'en ' en ' dus , w~rd'" de zender 
, aangez~t ,op de dag,' van de' gólflen'gte ' , 
'wisselingván Veroni~a in : 1972~ Chiçago '4 ..', 

had de zerid~r erg breed en goed gemo
duleerd de lucht ingebracht op de ' 259 
meter. 
:C: Je bent opgestapt naar een aantal 
maanden. Hoe' kwam dat? 

, ~: Hetwas 'geen ve:rschil 'inbeleid ma~r 
, een ordinaire' ruzie • Er was een totaal ,. 
" verschil in ideeën tussen , de Hollanders" 

ep dé :Engelsene:n de Hollanders maakten 
. ,he~ :geld. : Ik was na de kaping van het 

schip do~r van,' de Kamp nog steeds ,op 
handen van de 'Engelsen en de boot was 
nog steeds eigendom van mij. Na de aan
komst . in Amsterdam 'maakten de heren een 
forit dpor het . schip niet in te ~lar~n. 
Ik ben. toen gaan praten met een sleep- ' 
organisatie,die ,ons naar IJmuiden 

. lleeft;. 'gesleept en als niet ingeklaard 
zijn' we door 'Wij'smuller buitensgaats 
gesleept. ' 
C: Op een bepaald moment dook je weer 
op 'in de kranten en dat was Atlantis. 
G: J~,hetprojekt van Adriaan va~ Land
schoot en die heeft vrij veel ' geld ' ge-

, stoken in een projekt. Hij ' gaf een be
ginkapitaal ' van .100.000 gulden en we 
kochten voor 50 •. 000 gulden ' het Radio 
Condor schip. Vervolgens werd 
het uitgerust in Cuxhavèn eri voor de 
Belgische kust veranKerd waar het met 
een Belgische en Engelse bemanning en 
éen Nederlander heeft gedraaid. 
e: Na 4 jaar ' was je er weer. Als zee-
verkenner? ' 
G: Ja,dat was ook leuk. Als je eenmaal 
eenpiraterimuseum op zee hebt ~ebracht 
moet je een volgende keer ,weer wat be
denken. Ik moet er niet aan terugdenken. 
Ik kocht o~ de dump een groot aantal 
marinehemden en wittè koordjes' met 
scheepsflu~tjes. Allemaal dezetfdè broe
ken aan en ' dezelfde riemen en dan als 
vermomde zeeverkenners gingen we naar 
Colijnsplaat, lag de Aegir, een aardig 
scheepje, die ' we daar aankochten. 
C:Je bent op eènbepaald moment naar 
den Haag gekomen? " ' , 
G: Ja,Laak}(ade lagen we. Er werden een 

, aantal lantarenpalen , opgeplaatst . en het 
;3tond lhelemaal ,vol met spullen. ' 
Op het Journaa.l zeiden ze na de inbe
slagname die ~aarop volgde dat er zend
ers op 'stonden voor heel 'Europa. Wel , 
een lachertje want we hadden gegokt .op 
Groot Den Ha~g. Weg $pullenhetgeen 
.zich herhaalde. Op. een bepaald moment , 
w-erd 'de ' groep' acbt~rDelmareuitgebreid 
e~ bleek. dàteell v~n de jongens zijn 
ouçlers niet · zo waterdicht waren en 
de zaak . aat;lh~ngig ·had~en g~maakt ·en , 
. werden we "gepakt. " ',' , 
C': . Dat was de 2e b~ot die was leegge
haaldeJi die werd herdoopt in Panic. 



G: Dat verhaal is niet geheel goed. 
We zijn de haven uitgegaan om te voor
komen dat de boot inbeslag zou worden 
genomen en we zijn bij het REM eiland 
voor anker gegaan en vervolgens in 
de haven van Maassluis binnengevaren 
om nieuwe apparatuur in te laden. 
C: In de maand augustus was Delmare in 
de lucht! 
G: Ja, even terug naar Panic. We moes
ten varen van Maassluis naar zee via 
Hoek van Holland, maar dat mocht niet 
van de autoriteiten wegens' niet zee
waardigheid. We zijn toen via Dordrecht, 
Rotterdam en via de Oosterschelde de 
zee op gegaan. Wat is nu de grap? In 
iedere haven werden we aangehoud~n door 
de Rijkspolitie en de ambtenaren moesten 
telkens de wereld formulieren invullen 
en we zijn toen telkens letters gaan 
toevoegen hetgeen tenslotte resulteerde 
in Pannicopania. Misleiding van de 
autoriteiten ofwel een beetje terug
zieken. 
C: De eerste Delmareboot heeft dus 4 
week uitgezonden voor het mis ging. 
G: Ik geloof 14 dagen. Toen ging het 
mis. De wartel, het onderdeel waar de 
ketting omdraait zei pang en de motor 
was opgeblazen en het enige wat Rene 
de Leeuw nog te zeggen had was we slaan 
op de rotsen, waarop in een NCRV ver
slaggever zei: Holland? Rotsen? 
C: Het schip ging' toen via Maassluis 
naar de entrepothaven in Rotterdam? 
G: Ja, onze privehaven, daar lag al een 
boot van ons, de Mathilde Simone - een 
bevoorradingsboot en van origine een 
Deense kotter. 
C: In december weer nieuws ding ding 
van Dam is terug. 

G: Ja, daar was hij weer. Er moest een 
generator afgeleverd worden bij de Mi 
Amigo, een 50 kVa die 50 Herz lever-
de, maar op Caroline werkte alles Ameri
kaans en dus was er 60 Herz ' nodig dus 
er was nogal wat consternatie. Maar 
eerst is dat ding aan boord gezet van 
de Epivan in de haven van Scheveningen 
met een groot zeil erover heen. We zaten 
er een beetje mee in onze maag want dat 
ding kostte 40.000 gulden, betaald door 
Bolland. Die boot hebben we gekocht van 
een restaurant eigenaar uit Rotterdam 
die er een visrestaurant op wenstte te 
starten. Dit mislukte en zo werd de 
boot voor weinig geld, 19.000 gulden, 
ons eigendom. Gevolg is dat we er een 
piraat van maakten. Het was een hele 
klus om die generator over te zetten 
aan boord van het Carolineschip. 4000 
kg weegde de generator en denk eens aan 
de stalenplaten van de Mi Amigo die 
dun waren geworden als aluminium. Alleen 
de stuurhut werd gekraakt. 
C:Het lag toch eerst in de bedoeling dat 
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Delmare ' ,vanaf, "de ,Mi ' Amigo " zou gaan ui t~ , , strand? 
zenden.' '_ ' C: Wat zou je doen als morgen iemand 
G: Ja daarom brachten we de generator met een grote geldbuidel kwam en zei 
er ook heen en 'verder ' SO 'ton gasol,ie en van start een station , op? 
onze' deejays. WiJ , zoudèn zorgen voor G: ' Kont,akt opnemen met de officier van 
de bevoorrading en mochten overdag pro- justitie ,misschien. Nee, ' ik weet het 
gramma's maken. Er l~geen fout bij niet want ik denk dat er 1 2 ,3 nu nog 
Caroline en bet ging niet door. We had- mensen zullen zijn die vanuit het oog-
den témaken met een gore- winter en punt f-inancieelgew!n een, beslissing 
vlak voor de Kerst ' (78) ,kwamen we terug zouden nemeri. Als je het hedentendage 
en gingen vlak onder de Nederlandse nog zou 'willen doen vanaf de Noordzee 
~ust liggenenvandaap zijn we met eerl , moet" je ,er zondermeer iemand bij hebben ' 
rubberbootje aan wal gegal:\n. Alleen die , in' het veï:'leden 'e,r , ook al goed mee 
Fred bleef met nog een andere jongen ,te maken h~eftgehad, je inoet e~n enorme 
aan boord. De winter viel daarna hard dos,isinc~'~P!e~oge~9~bben :.'en een .. , " 
in én het werd steedsmoeilfjker ' ooi , at:t.n"",,:;àar~igè 'a~~I~}";YJi~( :'b,,~,y ; 5 ,: st~rke". 4()or;" , 
boord te ga~rt hetgeen ' ~Qor ju~t,:i. ti'e j 'dié.'~·f,:;"zet,t:ë'rs'~hébbên • (fte ,: keihard ' w11Jen 'werken 

~;t v~~\:!S~~r:e~:k b:~:u;:~~;~steerd. "'·· .' . :~:Á;il;;tt~;~:~lj~~~i!:!ei~~Sis 
q: Ja racen door Scheveningen , en uit-1)ilfi1tlejlk:..' ikdat je een ' .goedekans hebt 
eindelijk zitten in een cel' met bruin":' om een "goed bedrijf te 'iJÎ8ken voor ' 3 jaar 
brood en verkeerde koffie. De boot lag en daarna, zoals bij ·vele b~drijveIi, 
inmiddels 'aan een noodanker en het gè:'" ' ben je over jehoogtépunt ' h~en en moet 
heel ' begon te krabben en Fred die kon je stoppen. Ik zou in.' ieder ' 'geval geen , 
in zijn eentje weinig doen en de boot nee zeggen. He.t uitgangspunt is echter 
is twijfelachtig of het nu binnen of ' wel anders. Het is beslist geen idealis-
buiten de territoriale wateren binnenge- me meer, want daar kom je zo vaak mee 
haalde Vorig jaar oktober is daar nog op het , politieburo. 
uitgebreid over gediscussieerd tijdens C: Gerard, nogmaals bedankt. 
het proces. ' In ieder geval waren we 
toen weer een schip kwijt. 
C: Delmare ploeterde rustig verder en 
in de zomer van 1979 kwam de Martina. 
G: Ja dat was de eerste serie yan ,4. 
en dat ging ook fout. 
C: Er werd toen meteen weer gewezen naar 
van Dam, er zou geen eten aan boord zijn 
etc. Hoe zat dat nu in elkaar? 
G: We hebben daar te maken gehad met een 
machtsovername, ene Leendert Vingerling 
die samen met Kees Kaas Mulder de boot 
overnam. Ik had nogal wat privepro
blemen en er volgde een staatsgreep op 
een zondagochtend. Johan Rood was er 
ook bijbetrokken. We wisten alleen van
waar men die staatsgreep zou uitvoeren. 
Toen hebben we een autootje gemolesteerd 
en de aanhangwagen voor de tender weg
gehaald. We hebben toen op een afstand 
zitten ' kijken met een verrekijker ho~ 
ze hebben geploeterd om weg te komen 
daar. Om 14 uur ging men . al van boord ' 
omdat men enorm zeeziek was~ Van mij 
hoefde het allemaalniet ,meer want er 
was niets 'betrouwbaar meer. 
Ik ben mijn eigen weg 'gegaan en me 
nergens meer iets van aan getrokken~ 
Zelfs niet meer ,geluisterd want ' ik had 
ook een baan gekregèn als bedrijfsleider .:, 

' en dus was het ' over. ' , 
C:Gerard bedankt voor je komst en we 
horen je binnenkort wel weer. 
G: Ik weet het niet" je ~ed?e~t ' o:p het , 
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Waard~ lezer, o~ deze kanttekening goed 
te kunnen volgen raad ik U aan Freewave 
111' van 15 april j.l. uit de kast te 
halen, blz. 18 te pakken en vervolgens 
contact op te nemen met dhr. Briel van 
het Veronicablad met het ' verzoek een 
kopie op de kopieermachine te maken van 
zijn Spreekbeurt uit het Veronicablad 
nr 39 d.d. 28 september '85. Wat eèn 
gedoe, zult U, waarde lezer, denken. 
Freewave bewaart U al jaren als uitste
kend naslagwerk, maar ja van de Veroni
cagids bewaart U alleen Guust Flater en 
de rest doet dienst als kattenbakvulling 
ja, inderdaad wat èen .gedoe', vandaar 
dat ikU deze moeite bespaar en nog
maals delen van mijn artikel Independant 
Local Radio zal opnemen in deze kantte
kening,. Leest U even 'mee met de volgen
de zinsneden? 
1: de 'cörmnerciele radio in de 70'er ja:-

' ren. Het , tegendeel is echter waar: 
siechts 25% van de nu aktieve commer
ciele radiostations is :winstgevend, ter
wijl nog eens 25% zwaar in de rod'e . 
cijfers zit~ De iresterende 50% kan maar 

- net de exploitatie rO'nd krijgen. De 
,IBA ging er. oorspronkelijk van uit dat 
van de totale reklamehesteding in Enge .... 



land ongeveer 6% naar de lokale radio
stations zou gaan, de praktijk laat zien 
dat er ongeveer 2% aan radioreklame 
wordt besteed. 
2: De exploitatie van de radiozenders is 
in eerste instantie ook door de IBA te 
hoog opgedreven door de te hoge tech
nische eisen die de rBA stelde met be
trekking tot de technische outfit van 
de zenders en de studio's. 
3: Nog een reden voor de financielepro
blemen is voor een aantal stations de 
te kleine markt van ongeveer 150.000 
volwassen luisteraars~ 
4: Dan spreken we nog niet van de iden
titeitscrisis bij alle lokale stations 
vanwege de zgn. needietime, met andere 
woorden men heeft een betrekkelijk aan- . 
tal uren per dag voor het draaien van 
platen. 
5: maar diezelfde rBA heeft ook plannen 
voo~ een nationaal conunercieel radio
station (vanaf 1990). Als dit nationaal 
conunercieel station nu wel alle pro
grammatische vrijheden krijgt, die de 
lokaaltjes niet hebben, dan blijft het 
voor de lokaaltjes dus roeien met de 
riemen die ze hebben. 
6: door de roep om buurtradio, ofwel 
communityradio. Ook deze stations zul
len door middel van reklame levensvat
baar moeten worden. 
7: Paul Jan de Ha~n. 
zo, goed gelezen? Leest U nu eens de 
Spreekbeurt van Robert Briel (erg vrien
delijk van U meneer Briel dat U al die 
Freewavelezers een kopietje van Uw 
Spreekbeurt toestuurde) Uitgelezen, 
waarde Freewavelezer? Oud nieuw$ he? 
Wist U al lang. Zeg waarde lezer, leg 
nu eens beide artikelen naast elkaar? 
Ja, ja ik weet wat U denkt. Die Free
waveleden zitten voor 32,50 gulden per 
jaar toch wel even op de eerste rij. 
Maar, waarde Freewavelezer, even terza
ke. Doet U het ook op zaterdag? Wat 
zegt U dat gaat mij niet aan? Welnu 
waarde lezer sinds de VOO ons via het 
beeldscherm vertelt het op zaterdag te 
doen kunt U die verlegenheid best van 
U af schudden. Immers, het is niet mis 
wat Veronica op zaterdag doet, dhr. 
Borderwijk belooft ons dat dit pas het 
begin is, terwijl ik zo voor U hoopte 
waarde Freewavelezer dat het bij die 
A status bleef en dat het ergste leed 
wel geleden waSten dan nog geen . minuut 
later staat ene Krystal Carrington, 

. een echte representant van de familie 
Doorsnee, aan de benen van een veulen 
te trekken terwijl wijlen Rock Hudson 
dingt naar de gunsten van deze Krystel, 
terwijl Blake in het ziekenhuis bij zijn 

pasgeboren kind zich vertwijfeld af
vraagt waar die de~selse Ktystel nu wel 
niet zit. Hoe moet dat wel niet aflopen? 
Als donderdag, ik bedoel als donderslag 
bij heldere hemel opeens weer die zwoele 
stem die ·zegt dat Veronica het op Zater
dag doet en vervolgens rollen alle 
grootheden van de Nederlandse Muziek 
over het scherm: Saskia en Suske, Koos 
Bralberts, de Warme Bakker compleet met 
Bakkerin, Connie St. Blaire etc. Wel
licht kloppen de namen niet geheel maar 
U moet weten dat ik de scene (sien) 
niet zo goed volg. Diep in mijn dagblad 
weggedoken hoor ik weer die stem, "Ve
ronica doet het op zaterdag", en het 

volgende moment op het scherm een pro
motiefilm van het VVV uit het Drentse 
plaatsje 't Haantje, in de buurt van 
Odoorn, voor diegenen die het opzoeken. 
Onderwerp: 'overleven op de Drentse 
Heide'. Dit als introduktie op een 
overlevingscursus welke met ingang van 
86 gehouden wordt in de bossen van 
Drente. Voor de hoofdrol in deze boeien
de documentaire had men dhr. Rambo, 
bekend kruidenier in het Groninger 
plaatsje Doodstil, bereid gevonden. 
Na het aanschouwen van deze educatieve 
en pedagogisch verantwoorde documen
taire heb ik uit onze koelkast een kilo 
harskarbonade gehaald, op de keukenvloer 
gelegd, vervolgens op de keukentafel ge
klommen een kleurpotlood van mijn zoon 
ter hand genomen en heb mij onder het 
uitten van een gruwelijke kreet op die 
kilo karbonade gestort. Ten eerste een 
goede oefening voor de overlevingscur
sus in Drente, waarvoor ik mij reeds 
aanmeldde en een aardige onderbreking 
van de avond. Weer die stem: 'Veronica 
doet het op zaterdag' en vervolgens een 
concert op het scherm van de Amerikaanse 
Adele Bloemendaal. Weer hoor ik die 
stem, 'Veronica doet het op zaterdag', 
mijn echtgenote kijkt mij aan en zegt: 
'river deep mountain high' Ik kijk te
rug en denk: 'wat zij kunnen kan ik ook' 

Paul Jan de Haan 6 oktober 1985. 

OVEREENKOMST INDIA EN AMERIKA. 
In New Dehl i is een overeenkomst ge

tekend tussen India en Amerika inzake 
de uitwisseling van films, televisiepro
gramma's en uitwissel ing op cultureel 
gebied. 
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TIJMEN KOELEWIJN DIREKTEUR TV VERONICA. 
Even een leuk berichtje voor Paul Jan 

de Haan. Vanaf 1 september j.l. is Tijmen 
Koe I ew i j n benoemd tot d itek teu r Te I ev i s'i e 
biJ de Ve ron i caOmroepO rgan i sat i:e. 
De 44-jarige direkteur begon zijn omroep
karr'ière op 16 'mei 1961 bij de AVRO. 
Na ' tien jaar produktie
werkzaamheden te hebben 
vetricht en nog een aan
tal jaren als producer ,werk
zaam te zijn geweest bij ande
re omroepen, werd hij in 1975 door Roh 
Out als eerste medewerker van buitenaf 
aanget rokken. Tijmen Koe 1 ew ij n k reeg de 
verantwoordelijkheid voor de produktie 
radio en televisie en was ~anaf het prille 
begin stafl id van de VOO. Na de funktie 
prog ramma 1 e i der te 1 ev i,si e te hebben be
kleed is hij nu benoemd tot direkteur tv. 

'van minimaal drie lidstaten van de Euro
pese gemeenschap. Het Europese Parlement 
heeft dit met ruime meerderheid besloten. 

, Hoewel de regering , v~n de 10 lidstaten 
nog , niet hebberi fngestemd m~t dit voorstel, 
is op het voorontwe~p vóor de begr6ting 
van de E~ voor 1986 ' rulm 11 miljoen gulden 
voordez~ subsidie uitgetrokken. Vrees 
voor de Amerikaanse concu~rentie is de ' 

i voornaamste reden. De vraag naar tv-en 
f. i 1 mser i es neemt zodan i 9 toe, da t áe EG 
lan~en yanaf het e(nd~ van de j~re~ 80 
per jaar 125.000 uur aan niet documentair 
materiaal moeten produceren. 
NOS JOURNAAL AL WEER EEN MINDER. 

Peter Meyer heeft met ingang van 1 
november j.l. het NOS Journaal verlaten 
om in diens t te kunnen t reden van ISM. ' 
Bij deze multi-national is hij hoofd van 
de afdeling voorlichting geworden. Voor-
dat Peter bij ' de NOS in dienst kwam werk
' te hij voor de TROS radio. 
EMMER EN BRUGSMA NAAR EUROPA TV. 

Fred Emmer zal niet meer te zien zIJn 
~ij het NOS Journaal, alwaar hij meer 
dan 15 jaar werkte. Hij gaat naar Europa 
TV alwàar hij nieuwslezer buiten beeld 
wordt. Emmer startte zijn carrière bij 
een reklameburo, ' alwaar hij ondermeer 
programma's maakte voor de REM. Later 
kwam hij bij de NOS terecht. Brugsma is 
door Europa TV aangetrokken voor een in
te rna t i onaa 1 di scuss i ep rog ramma. Hij za 1 
bl iJven werken voor de NOS met het pro
gramma Cap i too 1 .. 

NIEUWE GEZICHTEN BIJ AKTUALITEITEN. 
Bij de aktualiteitenrubriek van de KRO, ~ ~~~~~A~ 

m
dat op zondagmiddag wordt uitge-~~.~ 1QJ15lJ" 

+ : zonden onde r de t i te I "B randpun t 
, ,z?ndagm i dd~ged i,t i e", ~ i j n en i ge PIRATERIJ LIJKT WEL ONDERWERELD. 

: nIeuwe gez' chten te z I en. Onlangs , hield de Radio Controle Dienst 
, ,Opvo 1 ge r va n Geo rge Mus te rt, die in aamenwerking met de Haagse politie 

naa r Ve ron i ca i s gegaan, is' Cec i 1 e Ri eke r. een bliksemaktie in Den Haag waar in 
Zij werkte sinds 1982 bij de Konsumenten- maar -liefst 12 illegale radiozenders 
man van de VARA en daarvoor als journalis- ' het loodje moesten laten. 
te voor de NRC en de Audetpers. Gerard de Het ging hier om een aktie, speciaal 
Lange is in de plaats gekomen van ' Cees gericht tegen de zogenaamde BINGO-
Brinkhu ,izen die naar de Twentsche Courant statiqns in Den Haag. 
is vertrokken. De ,Lange (geen familie van Dèze piratenzenders zijn immers niet 
dê Gerard de Lange) werkte vanaf 1979 als afhankelijk van reclame inkomsten van 
buroredakteur van de radioaktualiteiten- de adverteerders maar van de opbrengsten 
rubriek van de KRO "Echo" en daarvoor was van kolossale bingo-evenementen. 
hij freelancer bij de NOS. Bij de VARA is Hiertoe koos men meestal avonden uit 
Jan Re i ff medewerker van t'Achter het waar in "Jan Publiek" niet naar 4et 
Nieuws" geworden, na het vertre~ van Joop kastje zou kijken. Dat waren dus de EO
Daalmeijer naar Veronica Nieuwslijn. Jan , e~ VPRO avonden. 
Reiff was de laatste jaren r~daktiel id van Deze avonden bleken wel bijzonder 
het rad i oprog r'amma "De stand van zaken". gescl1ikt te zijn om dit soort bingo-
Daarvoor werkte hij mee aan "De Rode ~vonden te organiseren. 
Draad",' uZ I" en "0 i ngen van de dag". . Zou het gaan om een bingoavond met als 
SUBSIDIE EG VOOR FILM EN TV-PRODUKTIES. prijzen fruitmandjes, leverworsten e.d. 

Er komt een subs i die voö r te 1 ev i s ie'- en, dan zou er niet veel aan de hand zijn. 
filmprodukties die een co-produktie zijn , Het zou, volgens eens zegsman van de 
8 - -



Haagse politie, de "jeugd van straat 
houden". De bingo aktiviteiten zijn met 
name de ~aatste tijd enorm uit de hand 
gelopen. De ene bingo-organiserende 
piraat probeert de concurrent uit de 
lucht te houden door het inschakelen 
van stoorzenders of frequenties die 
door anderen worden gebruikt. 
Het economisch belang is zo groot ge
worden dat een gewelddadige uitbarsting 
tussen de diverse piraten beslist niet 
ondenkbeeldig is. 
Bij het opmaken van een balans blijkt 
dat op een avond bingo-spelen in Den 
Haag er enkele auto's, videorecorders, 
tv toestelen, geluidtorens of soms 
wel f 10.000,00 kontant te winnen is. 
De bingokaarten zijrt te koop in de 
diverse sigarenwinkels in Den Haag. 
Met dit soort illegale bingo-avonden 
blijken dus jaarlijks miljoenen zwart 
geld om te gaan. 
Vroeger, dus de tweede helft van de 
zeventiger jaren,maakte de RCD bij haar 
beleid onderscheid tussen de z.g.n. 
commerciele stations en de piraten die 
niet deden aan reclame. 
De hoogste prioriteit blijkt nu te 
liggen bij de illegale Bingo-stations. 
Voor zover bekend is er maar een piraat 
die bingo's draait ionder winstoogmerk. 
Dat is de Haagse, linkse, piraat Radio 
Klimop vanaf het Koningplein. 
Al deze opbrengsten worden benut ten 
gunste van de aankoop van rolstoelen 
en fruitmanden voor invaliden in deze 
stad die deze voorzieningen niet 
krijgen van de Sociale Dienst. 
Zolang veel geld te verdienen valt met 
dit soort aktiviteiten zal het de RCD 
en de fiscus een doorn in het oog 
zijn. 
ANDERMAAL EEN NIETSZEGGENDE WET. 
De lang aangekondigde wet is van kracht 
geworden. Sinds begin oktober moeten de 
handelaren in het bezit zijn van een 
speciale vergunning indien zij handel 
bedrijven in zendapparatuur. 
Met veel tamtam en fanfare werd dit 
bericht via de nationale media op ons 
neergelaten. 
Eindelijk zou de overheid het ideale 
middel in handen hebben om de voort
woekerende piraterij een halt toe te 
roepen. 

Het blijkt allemaal een storm in een 
glas water te zijn. Het zal allemaal 
niet veel uitmaken. 
De draadloze telefoontoestellen liggen 
wel niet meer uitgestald in de etalages 
maar zijn, onder de toonbank,volop nog 
leverbaar. Deze telefoontoestellen 
veroorzaken, vanwege het beperkte zend~ 
vermogen minder storing dan menige in 
gebruik zijnde koffiemoleri. 
De echte problemen zijn immers niet op 
een normale manier verholpen. 
Allereerst zijn de z~g. 27 Mc-bakkies 
(ze schijnen nog te bestaan) vrijge
steld van de speciale vergijnningplicht. 
Hiervan zijn er circa 400.000 ~n omloop. 
Juist in dit soort apparaten wordt, 
vanwege de lage prijs, enorm gespit. 
Dit soort apparaten vervuilen echt de 
ether. Het vreemde is zelfs dat het 
bezit of gebruik van deze apparaten niet 
meer als een soort misdrijf wordt 
beschouwd maar als en simpele over
treding. Hiermee wordt dus het illegale 
gebruik extra gestimuleerd. 
Ook is het een fabel te denken dat met 
deze regeling alre FM piraten op de 
duur zullen gaan verdwijnen. 
Juist deze catogorie is nooit van de 
handel afhankelijk geweest. 
In bijvoorbeeld West Duitsland komt 
FM piraterij nauwelijks voor en het 
schijnt daar wel bijzonder eenvoudig te 
zijn complete zenders, bf onderdelen, te 
kopen. 
Misschien zou het eens een goede zaak 
zijn de echte problemen aan te pakken. 
Consumenten dienen gevrijwaard te wor
den van echte storingen die worden ver
oorzaakt door apparatuur die hiervoor 
niet ontworpen zijn. 
Je zal maar eens naast een ziekenhuis 
wonen en een fervent amateur-kortegolf
luisteraar zijn. Er zouden eens normen 
vastgesteld moeten worden aan de vele 
huiscomputers. Vele huiscomputers 
veroorzaken flinke storingen. 
Het is inderdaad juist dat onze Radio 
Controle Dienst, in samenwerking met de 
industrie, zendamateurs en consumenten
organisaties,probeert te komen tot 
bepaalde normen aan apparatuur zodat 
deze geen overlast zou veroorzaken op 
ontvangstinrichtingen. 
Voordat iets dergelijks wet kan zijn 

- d 
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zal het nog wel de nodige jaartjes in LASER vandaag niet in de lucht. Reden on-
beslag kunnen nemen. ' bekend. 27 SEPTEMBER: Laser terug maar 

~Wellicht had men hier wat meer energie vraag niet hoe.Chris Carson draait in 
aan kunnen besteden d,an de inwerking- haa r programma London is, the p 1 ace for 
tredi!lg van een wetjè die meer vragen me, de lange Big L trailer uit de 60'er 
oplevert dari oplossingen ,aan de hand jaren en vraagt de luisteraars van wel~ 
doet. Ger K~uger station de trailer afkomstig is. 28 SEP-

~
' , f1é ' 'N ' TEMBER: De Monique drive in , show kan nu 
, ~~7 ~~", ' r4YO ' ,,' 'tl' : voor België en Nederland ,geboekt worden 

" , ~~ ' ~~~ ~' ,. I, via J~hn de Mol Tota1 Productions in 
, Nederl~nd. Geruchten gaan dat Laser in 

22 SEPTEMBER: " n hét Nu verhaal ' n i et zo 
veel sensatie en nieuws als U van ons 
gewend bent.Het artiestenprograriJna op 
Monique wordt door Ad ten Hoorn en Karin 
wie 0 wi~ moge het zijn- gepresenteerd" 
De Laser programma's worden slechts door 
3 deejays gepresenteerd, te weten Greg 
Novak, Jay Mack en Chris Carson. Vanuit 
New Vork meldt men ons dat binn~n een 
paar dagen een nieuwe late-night joc~ 
met de naam Chuck Cannon aan boord zal 
worden gebracht. En dan 'de zondagkrant-
in Groningen heb je 2 stations en 1 
groot stadion- zoals beloofd in de com
mercial op Monique overal verkrijgbaar 
in Nederland. Je kunt wel indenken wat 
ik de bewuste zondag gedaan heb. Juist! 
geen zondagkrantgelezen, want hij was 
er gewoon niet. 23 SEPTEMBER: Vandaag 
de eerste RonaId van der Meyden show 
tussen 18 en 19 uur op Monique. Hij moet 
de opvo 1 ger worden van Fr i ts Kon'ing ' en' 
als je de promo, ingesproken door Philip 
Bloemendaal, hebt gehoord zou je heel 
wat verwachten van de show. Wel, na 2 
dagen naar hem geluisterd te hebben heb 
ik voor me zelf besl ist in de toekomt 
maar tussen 18 en 19 uur naar Laser te 
gaan luisteren, want het is ronduit 
slecht wa t deze z i chze lf respekterende 
deejay eruit kraamt. 23 SEPTEMBER: Niet 
denken van wat zijn ze negat ief maar 
krijg je ook bijna het eten niet meer 
door jes •••• als je naar Berk Yuistert? 

, De Telegraaf besteedde in een artikel 
aandacht aan de reklameburo's die b~
middelen voor reklame op Monique. 24 
SEPTEMBER: Bij Monique werd getenderd: 
Jan Veldk~mp terug en Maarten de Jong 
van boord. Prograrrmering nu: 5-7 Gert 
van de Zee, 7-9 Jan Veldkamp, 9-10 Gert, 
10-12 Joost 12-14 Tony Berk 14-16 Roh 
West, 16-18 Ad Roberts en 18-19 Ronald 
van der Meyden. 25 SEPTEMBER: De komst 
van Chuck Cannon, een _vlotte babbelaar 
in de avonduren op Laser. 26 SEPTEMBER:' 
De Arbeidsinspektie in Haarlem heeft de 
:redaktie van het weekblad Zondag laten 
weten .datmen niet ,meer ' mag versch ,ijnen 
op grond van een wet uit 1919 die ver
b:iecldater op zondag gewerkt wordt ,voor 
het ver~chijnen vaneen krant o~ ~ die dag. 10 ', ' , ' ',' ' ' 

~oedselnoot , zit. Eveneens zou het aan 
, boord van ~onique vaak oude kippen geven. 

Let wel, geruchten. ferky M~cNeaJ pre
senteert Janrning963 en deze week geen 

, Roy Masters op zaterdag. 29 SEPTEMBER: 
" Vandaag Janming in presentatie van Dave 

ColliHs.Geen tape voorradig van de Mo
nique artiest van de week. Wel non stop 
muziek, inclusief buitenlandse produk
ties. Nieuwe LP commercial De Snuggeries. 

' Tussen 17.45 en 17.50 Monique off air. 
De wintertijd is ingegaan hetgeen béte
kend da t gedu rende een ' maand de tij d in 
Engeland gelijk is aan Nederland. Helaas 
heeft ,men dit n i et d90r bij Laser, daa r 
bI ijven de dubbele tijdmeldingen komen. 
Nieuw op Laser is een commercial voor 
het magazine Skieer en één voor het pop
blad Jamming. 30 SEPTEMBER: Jamming nu ' 
in presentatie van Neil Francis. Om 18 
uur werd door Ad Roberts nr 48 omgeroepen 
1 OKTOBER: Langsz~j de Ross lag de Si~ 
rius met aan boord o~a. een filmploeg 
van de VOO om een reportage te maken over 
,Radio Monique voor de t.v. rubriek de 
Grote Verwarring. Toen de Sirius langs
zij het Laserschip kwam was er enigszins 
paniek toen nieuwkomer Chuckdacht aan 
een overval van de DTI. 2 OKTOBER: Nieuw 
is op Ca ro I i ne een commercial voor een 
ski va kan t i é en word t teven s bekend da t 
Tony Rivers niet meer terug ke~rt bij , 
Laser, m.a.w. er is niemand meer over van 
het orginele team. 3 OKTOBER: De cluble
den van Laser worden, ind i en hun nummer 
wordt omgeroepen, verrast met een enorm 
dit popgeschiedenis boek. Leuk om te heb
ben. De stemming zit er weer in op 558. 
6 OKTOBER: Laser voor de 3e dag off air. 
Engeland gebeld. en onze kontakten , wis
ten 'geen reden te vert~llen, maar geruch
ten doen de ronde dat er een drastisch 
olietekort is aan boord van de Communi
cator. Ook Monique is de gehele dag off 
air, terwijl de .576 Carolinezender er 
wel -was. Tussen 9 en 12 uur hoorden we 
John Lewis weet eens. Velen dachten dat 
h ij van boord was, ma'ar John houdt z ich ~ 

. mo~enteel veel b~zig mei onderhoud van ' 
z~nders ~~ g~neratoren · en is tevens 
(be'voegd) kap i te i n op de Ross. De Grote 
Verwarring herhaalde een in de voorzomer 

,r:. 
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~itgezonden klahkbeeld over Laser. Heren, 
dit was geen ·'t j jd loos kl ankbee 1 d dus én
ige nadere informatie omtreht de huid:ge 
situatie was op zijn plaats geweest. 
7 OKTOBER: Mrdden Jn de naehi, dustus
sen 2 en 4 uur, via de TROS vanaf van
daag de show die ook wekel ijks is te be
luisteren op Laser, we doelen op Scott 
Shannon en zijn versie van de Amerikaan
se hitlijst. Een Westwood One production, 
die boven Casey Kasem's top 40 werd ver
ko~en. Monique terug en een nieuwe com
mercial hoorden we voor Happy sigaretten. 
8 OKTOBER: Om 10.15 uur ging Monique plot
sel ing uit de lucht om om 10.50 retour 
te zijn vanuit de produ~tiestudiQ van 
Caroline. Reden:een kortsluiting in de 
Moniquestudio. Ook Laser weer in de 
lucht. Een nieuwe deejay is ook gearri
veerd en wel John Lees. Hij heeft de 
plaats ingenomen van Chris Carson die 
op vakantie is gegaan. De plaat I spy 
for the DTI zou nu leverbaar zijn met 
daarbij gratis een fotoboekje van Laser. 
Helaas moesten onze vrienden in Engeland 
constat~ren dat de plaat gewoon bij de 
meeste platenzaken onbekend was en te
vens dat hij nergens leverbaar was. Bij 
Monique hoorden we trouwens diverse 
nieuwe jingles: ondermeer Monique in de 
SO'er jaren. 9 OKTOBER: Commercial op 
Monique voor 'Speelgoed 85', een beurs 
die gehouden wordt, in de RAl in Amster
dam. Jessie Brandon heeft Capital Radio 
in Londen verlaten en werkt nu, ille
gaal- dus zonder werkvergunning, in 
Dubl in bij Radio Nova.10 OKTOBER: Het 
wordt een beetje eentonig, Laser ander
maa 1 'off a i r' en we 1 vana f 13 uu r • Bij 
Carol ine is getenderd: van boord Ferky 
HcNeal en Trevor James. Aan boord Nick 
Richards, Dave Andrews en een nieuwkomer, 

H i chae 1 Bankwe 11. Ons kwam ten ore da t 
Charl ie Wolfe, ondanks zijn hoop, er niet 
ingeslaagd is elders in Europa aan de 
bak te komen. Misschien toch terug op de 
5581 Johan Maasbach heeft een nieuwe 
studio geopend en wel een voor de pro
duktie van syndicated televisieprogram
ma's. Jammer dat de REM al 21 jaar gele
den uit de lucht is gegaan, dan hadden 
we hem ook eens kunnen zien mediteren. 
11 OKTOBER: Tom de Munck sprak met Jay 
Jackson die hem meldde dat het SCANpro-
jekt van Rusl ing op voltooien staat en 
dat eerdaags iets verwacht kan worden
tevens vertelde Jay dat hij Carol ine had 
verlaten daar hij ontevredenwa~ over 
het team, gezien zijn format niet werd 
gevolgd. Tussen 22 en 02 uur hoorden we 
Michael BankweIl voor het eerst op de 
319. 12 OKTOBER: Laser vraagt Cheerleaders 
voor de roadshow en de Grote Verwarring 
bracht ons een 'niet fl itsende' reporta
ge over Monique. De zenders hadden we 
al lang gezien, de studio ook en het 
silhouet van Ad Roberts was ook al uit de 
tijd. Gelukkig is er behoorlijk veel ma
teriaal opgenomen door het tv team dus 
hopel ijk zien we spoedig betere en meer 
beelden vanaf zee. Laser nog steeds off 
air en Tineke ontving in haar praatshow 
Moniqueman, leider, deejay en misschien 
direkteur den Draayer, die als Willem 
van Kooten zijn woordje mocht zeggen over 
20 jaar Hilversum 3. Over Monique werd 
niet gerept. 13 OKTOBER: In de Grote 
Verwarring op H5 aandacht aan 20 jaar 
Hilversum 3 en de populariteit van de 
zeezenders in verleden. Lex Harding was 
nog steeds ontevreden over Hilversum 3 
als alternatief voor Veronica en terecnt! 
Bij Monique heeft Ad Roberts de Ross ver
laten en is Maarten de Jong terug. 
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Laser 558 is' terug in de lucht. Gelukkig j.l. begon de aktie van de OTI en op 
.maar, want de hele dag naar 319 luisteren 8 maart, dus precies vijf maanden eerder, 
is ook niet alles (persoonlijke mening waren bovengenoemde personen gearresteerd 
HK). Probeer eens naar Hil- . en verbaliseerd! Vandaag horen we ook dat 
versum 3, RadioOne enz. ~=~ .Abie Nathan weer geld genoeg bij elkaar 
te luisteren! (persoon- . ~ . ~ ' heeft gescharreld om zijn Vredesschip een 
1 ijke ' mening TvO) . . ·rf'\. SE·D' opknapbeurt te geven. Hopel ijk gebeurt 

__ -14 OKTOBER: vanda~g :." Ln . () dat snel zodat de \lOP weer in de lucht 
ontvingen wij een telex kan komen. Om 12.30 uur gingen Caroline 
waarin de Engelse autori- en Monique "off the air" zoals dat zo 
teitenmelden dat het eer- mooi heet. Reden was enig onderhoud aan 
s te ''' S ukses is geboek tinzake de zendrnas t. Oms t reeks 14.30 uu r kw'amen 
de felle akties van de a~toriteiten tegen beide sta~ions terug in de lucht. Erg 
de zeezenders. Voor het gerecht in South- . slordig van Monique was, om niet even 
end verschenen drie personen dfeelk ve~- . e~c~us te maken voor het weg zijn. 
oordeeld werden tot betaling van 500 en- Bij Laser 558 andermaal een nieuwe dee-
gelse ponden b6ete en 20 ponden aan ge- jay en metee~ een hele goede: Jeff Oav~es 
rechtskosten i.v.m. het overtreden van de (wat een originele naam weer!). De pro-
MOA. De drie waren Oonald ' Hill, Howard grammering ziet er nu als volgt uit: 
Beer en Graham~ushell. Zij zeiden dat ze 5-9 Greg Novak, 9-13 John Lees, 13-17 
inderdaad schuldig ~aren.Aariklager McGirl Jeff Oavies, 17-21 Jay Mack en 21-01 Chuck 
zei dat de mannen betrapt waren bij het Cannon. Tot zover deze "Zeezenders Nu". 
brengen van olie naar de Ross Revenge in ' Gemaakt door Ate Harsta, Hans Meyering, 
maart van dit jaar. Bij vertrek -uit de . Paul Jan de Haan, Jack Duyzer, Marcel 
haven hadden ze 1700 gallons olie aan Poelman en samensteller Hans Knot. 
boord en bij terugkomst slechts 100 gal- PLAN VOOR JAZZENDER. 
lons. De heren zeiden dat ze de Ross had- De NOS radio wil de kabelzender van 
den bevoorraad, omdat iedereen dat deed. de Tweede Kamer gaan gebruiken als jazz-
Vreemd is het lezen, in de telex; dat de zender op de uren dat er geen vergadering-
autoriteiten deze reèhtzaak zien als het en ~ijn in de Kamer~ De juridische en de 
eerste sukses van hun verscherpte akties technische problemen die hierbij komen 
tegen de zeezenders. Immers op 8 augustus kijken worden momenteel onderzocht. 

r- ------- - - - ~ - -- - ---- ~--, 
BOEKEN: "Last of the Pi rate·s", het boek over het leven en organistatie van Caro-

I line. Geschreven door Bob Noakes. f 45,--. Voor SMC-donateurs f 40,-- I I inklusief verzendkosten. 

I 
"Zeezenders 8511 Een fotoboekje, samengesteld door L. Bedijn over I 
Caroline, Laser en Paradijs. f 7,90. Voor SMC-donateurs f 6,--. 

1 CASSETTES: SMC's Audio magazine. Deel I en 2. Per stuk fIO,--. Samen f 17,50. I 
I Behande 1 t de zeezende ~s vanaf dec. 1984 tot jun i 1985. I 
I 

Zeezenders 80-84. De geschiedenis van Laser, CarolJne en Paradijs. I 
Een C 90 cassette voor f 15,--. 

I
I "Een jaar Laserll een C 90 cassette voor f 15, --. I 

POSTERS: Monique kleurenposter f 7,50 .. Laser zfw f 7,90. Laser kleur f 15,--I NIEUW+NIEUW: Veronicaschip op het strand f 7,50. I 
I Geplasticifeerde Moniquestickers (lil love Monique op 319") 5 voor f 5,--. I 
I Op 14 december a.s. organiseert SMC i.s.m. FRC-Holland wederom een fi lmdag in I 

het Badhotel bij het Kurhaus in Scheveningen. Aanvang 11.30 uur. Sluiting 16.30 
I 
I· 
I: 
I 
I 
I 

uur. Entree: f 7,50. I 
T-shirts: Monique f 19,50. Caroline f 19,50. 
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De politie dacht in eerste instantie 
aan een grap, maar voor het geval de be
dreiging toch serieus zou zijn, besloot 
men alsnog de leiding van het station op 
de hoogt~ te brengen. Het zware weer was 
er de oorzaak van dat ~e tender niet kon 
uitvaren. 
Op de ge februari was er een wetsmaatre- . 
gel ingetreden waarbij het aan dè kust
wacht in Engeland verboden was om radio
verbindingen te onderhouden met de zend
schepen. Gevolg wa~ dat Humberradio weig
erde kontakt ~e leggen met kapitein Hodg- . 
son van de Oceaan 7. Proudfoot probeerde 
vervolgens de direkteur van hetpostdis~ 
trict en die van de kustwacht te overtui
gen van de noodzaak van de verbinding, 
maar beiden bleven bij het gekozen stand
punt van de regering. Vervolgens nam één 
van Proudfoot's naast~ medewerkers kon
takt op met een hoge PTT direkteur in Lon
den, die ervoor zorgde dat de verbinding 
door Humberside Radio alsnog werd gelegd. 
Andermaal sloeg pech toe toen bleek dat 
de herhaalde pogingen tot kontakt misluk
ten daar er op het zendschip niemand 
stand-by was op ,de brug bij de noodfre
quentieverbinding. Men had het vanwege 
het zware weer te druk met andere aktivi
teiten. De uitzendingen van Radio 270 
gingen ondertussen rustig door. Een ra
dioman van het 01 ieplatform 'Burmah Dil 
Sea Quest' slaagde er tenslotte in de no
dige verbindingen te leggen en stelde de 
kapitein van de Oceaan 7 op de hoogte. 
Om 20 minuten na 4 uur in de middag kreeg 
een reddingsboot bemanning toestemming om 
uit te varen richting het 'in nood ver
kerende' zendschip. De bemanning van de 
Oceaan 7 zocht ondertussen naar een even
tueel bevestigde mijn. In alle hoeken en 
gaten werd er gezocht maar niets werd ge
vonden.Proudfoot voer, nadat het weer wat 
kalmer was geworden, met een boot van de 
kustwacht naar de Oceaan 7 voor inspektie. 
ASSISTENTIE BLIJFT KOMEN 

Nog geen week later, op 3 november 
1966, was het andermaal raak. Om 5 voor 
half 6 ontving Humber Radio een SOScall, 
uitgezonden via de noodkanalen vanaf het 
zendschip. Techn ische moei lijkheden wa
ren er de noodzaak van dat de kapitein 
het niet verantwoord vond om nog langer 
op zee te bI ijven. Hij had daarvoor 
reeds geprobeerd kontakt te krijgen met 

Door Hans KnOt 
de eigenaars van het schip, hetgeen 
mislukt was. Om 8 uur in de avond was de 
sleepboot Succes I I langszij het zend
schip om deze te begeleiden naar de ha
ven van Scarborough, alwaar de nodige 
reparaties werden uitgevoerd. Enige da
gen later was men andermaal terug in de 
lucht, maar gedurende de maanden novem
ber en december was men toch gemiddeld 

,vaak uit de lucht. Tenslotte werd beslo
ten om toch maar weer voor een 1 igplaats 
te kiezen t~r hoogte van Bridlington, al
waar men, zoals gemeld, al eerder had ge
legen. Tijdens de winter heerste er op 
een bepaald moment een storm, windkracht 
10, die de kleine, voormal ige vissers
logge~, in grote moeil ijkheden 5racht. 
Het zeewater bracht zelfs schade toe in 
de zenderruimte. 
PROBLEMEN IN DE ORGANISATIE 

In februari 1967 had Will Proudfoot 
grote problemen met de diverse aandeel
houders, die niet onopgemerkt bleven. 
Begin maart werd door een aantal van de 
aandeelhouders bekend gemaakt dat men van 
kantooradres wenste te veranderen en dat 
tevens niet langer gebruik zou worden ge
maakt van de diensten van Proudfoot. 
Een woordvoerder van de aandeelhouders 
zei ondermeer het volgende: 'Er heerst 
al geruime tijd grote onrust in de orga
nisatie en we zijn het oneens met een 
heleboel zaken en besluiten, zoals geno
men door Proudfoot. We hebben het ver
trouwen in hem verloren. Hij is incapabel 
voor het runnen van een radiostation'. 
Proudfoot reageerde onverstoord: 'Dit is 
de tweede keer dat men probeert mij de 
poten onder mijn stoel weg te zagen, we 
wachten af en ook deze keer zal ik het 
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wel weer redden'. Naast de eerder gemel
de problemen met het regelmatig uit de 
lucht zijn van 270 trokken ook steeds 
meer adverteerders zich terug, hetgeen 
een aanzienlijk lager inkomen voor 270 
betekende. Ook had een aantal deejays 
radio 270 inmiddels verlaten, dit vooral 
vanwege de slechte konditie van het weer. 
Op het einde van een speciaal gehouden 
aandeelhoudersvergadering bleek Proudfoot, 
zoals hijzelf al had voorspeld, andermaal 
de sterkste en bleef hij dus aan de macht. 
Geen der aandeelhouders bleek meer tegen 
zijn persoon te stemmen en de uiteinde-
1 ijke mening was een volledig vertrouwen 
voor Proudfoot en zijn mededirektieleden. 
VERKIEZINGEN. 

In mei 1967 waren de verkiezingen in 
Engeland en zowel Radio Carol ine als ra
dio 210 speelden hierop vroegtijdig in. 
Eén van de parlementsleden stelde zelfs 
dat de zeezenders de kiezers beinvloeden. 
Mr. Crossmann, leider van het Huis van 
Afgevaardigden antwoordde hierop: Ik weet 
niet waar men mee bezig is, r.~ar als ze 
datgene doen wat ik denk hoop ik dat ze 
alle luisteraars vertellen om op de juis-
14 

te wijze en juiste kandidaten te stemmen'. 
De Post Master General bekeek de zaak 
veel ernstiger. Half april zei hij, op 
een Labourbijeenkomst, dat interventie 
door de zeezenders op de komende verkie
zingen onderzocht werd en zo nodig er 
maatregelen zouden worden genomen. Tezelf
der tijd kondigde Proudfoot aan dat be
taalde politieke reklame binnenkort via 
zijn station te beluisteren zou zijn. 
Kandidaten van de lokale politieke afde
lingen zouden de kans krijgen om in 20 
woorden hun mening te geven, dit 5 keer 
per kandidaat. Uiteraard maakte alleen de 
de Conservatieven gebruik van deze moge
lijkheid, immers de Labourpartij was fel 
tegen het fenomeen Zeezender. Tenslotte 
meldde Proudfoot dat op de 1e mei de eer
ste pol itieke uitzending zou gaan plaats 
vinden. 

(wordt vervolgd) 



JINGLES IN AMERIKA 
JINGLETOPPERS: JAM, TM EN OTIS CONNER. 

Het niet te stoppen aanwas van de 
pop~lariteitvan top 40 radio via de 
FM in Amerika gedurende de laatste twee 
jaar, heeft ook de jingl~bussiness an
dermaal naar een ongekende hoogte ge
bracht. Zoais in de 60'er jaren het ge
val was met de enorme populariteit van 
de top 40 radio via de AM band is nu 
andermaalDallas het grote middelpunt 
van dejinglefabrieken. Zoals Jonathan 
Wolfert van Jam C'reati ve Productions 
het duidelijk stelt: Dallas is altijd 
het middelpunt geweest voor het 4 creëren 
van de station ID's, de geschiedenis 
begon destijds in de begin SO'er jaren 
met PAMS. Deze laatste firma is helaas 
niet meer in handen van de orginele 
eigenaars _en heeft nauwelijks meer een 
plaats in de industrie. Eigenlijk met 
het verdwijnen van deorginele PAMS 
en het minder belangrijk worden van 
Pepper Tanner zijn Jam Creative Pro
ductions, TM Communications en Otis 
Connor Companies in het gat gesprongen. 
Zij zijn de belangrijkste leveranciers 

, in Amerika op het gebied van radio ID's. 
Jam werd opgericht door Wolfert en 
zijn vrouw Mary Lyn in 1974 en men 
startte de eerste produkties in een om
gebouwde logeerkamer. Het is het klas
sieke voorbeeld van populair worden in 
Amerika. Momenteel bouwt Jam aan een 
totaal nieuw kantoren gebouwen een 
tweede 24 sporen opnamestudio. Om te 
zien hoe populair Jam is nemen we even 
een kijkje onder de belangrijkste sta
tions in NewYork:WHN, Z100, WYNY, WABe 
WNBC, WAPP, en WPLJ gebruiken Jam's en 
in de lijst" zijn nog niet eens de sta
tions op Long Island opgenomen. Als je 
andere grote radiomark~en als Los Ange
les en Chicago bekijkt, zal je eenzelfde 
JAM aandeel tegen komen. Jonathan: "Ik 
verzamelde al jingles toen ik nog maar 
net op de High School was en ons succes 
ligt vooral in het feit dat de leiding 
van h~t bedrijf alleen produktiemensen 
bevat. Dat is het sterke in vergelijking 
tot andere fabrieken. Zelf blijf ik vaak 
tot diep in de nacht op om er op toe te 
zien dat het eindprodukt op en top 
klinkt. Ook is belangrijk dat je als 
producer rekening houdt met de gaande 
trends in de muziekindustrie. Er zijn 
bèpaalde zaken slechts een maand popu
lair en je moet hier mee leren te spe
len. Het laatste jaar heb ik het- aantal 
klanten weten te verdubbelen dus het 
gaat uitstekend met JAM. Natuurlijk zijn 

er nog de traditionele stations die 
jinglepaketten willen met veel violen 
en goede zangkoortjes en er zijn sta~ 
tions die het moderne materiaal willen 
hebben. Tevens heb je stations die iets 
geks willen zoals b.v. Z 100 onlangs 
van ons afnam. Om te voorkomen dat we 
steeds tot dezelfde resultaten komen 
maak ik gebruik van een groot aantal 
tekstschrijvers, musici, vocalisten, 
waarbij telkens voor andere combinaties 
onderling wordt gekozen. Een aantal 
zijn in vaste dienst en een aantal werk
en in free lance dienst van ons bedrijf 
en de meeste van hen komen uit Dallas 
en omgeving. Het is net als de filmin
dustrie ,daar hoort Hollywood bij." 
Jam heeft voor haar klanten ook een 
groot pakket produktiemuziek 'The 
Answer", waarbij de klant per abonnement 
iedere maand niéuwe produktiemuziek 
krijgt toegestuurd. 
TM heeft niet dezelfde ideeen als JAM, 
waar Buddy Scott, die vice president is 
van TM Communicatio~s: "Wi~ trekken ons 
geheel niet terug uit ons radiowerkzaam
heden en wij zullen altijd specialisten 
blijven op het gebied van contemporary 
muziek formaten waarbij de mogelijkhe
den zijn om andere wegen te bewandelen 
in de multi media industrie. In de eers
te helft van 1985 hebben we al meer 
jinglepaketten kunnen maken dan in ge
heel 1984. Ons sterke punt is het kie
zen van de juiste muziek voor een ra
diostation voor de jingles. Naast de 
uitbreiding van jinglesprodukties heeft 
ons bedrijf zich de laatste jaren ge
specialiseerd in de zgn. 'videopeptalks' 
Wij creeerden ondermeer de wereld pro
motie die gaat lopen ter gelegenheid 
van het 100 jarig bestaan van de Coca 
Cola Companie in 1986." TM bestaat 17 
jaar en is de meest belangrijkste le
verancier van programma's in syndicate 
vorm. Verder maakt men televisiespots, 
heeft men een reklameafdeling voor 10'
go's en een speciale afdelirig die ver
schillende stations adviseert inzake 
het te hanteren format. 
De langst bestaande jinglefabriek in 
Dallas is Otis Connor Productions, die 
al 19 jaar aktief is. Een jaar geleden 
zag Otis in dat hij de meeste tijd 
gebruikte in de diverse opnamestudio's 
van Dallas en dat besloot hem tot het 
laten bouwen van 'Studiostudio' teen 
inm,ens groot studiocomplex. Naast de 
prachtige jinglepaketten staat de firma 
garant voor de ontwikkelin& van onder
meer logo's voor nationale firmals als 
Lipton Tea. Diet Coke, CBS radio en 
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Macy's Department Stores. Ook syndicate 
programma's van Conner worden steeds 
populairder in Amerika. Maar ook de 
radiospecials worden veel gevraagd. 
Onlangs kwam een 12 uur' durende special 
op de markt onder de titel: Wheels, the 
Great American Race', waarin alleen 
songs die de auto bezingen voorkomen. 
Conner: "Nergens anders in Amerika kan 
zo goedkoop en goed gewerkt worden als 
in Dallas. ' De juiste mensen voor dit 
werk ~indt je in Texas en op de koop 
toe zijn het stuk voor stuk ook alle~ 
maal harde werkers." Hans Knot. 

TELEVISIE AMERIKA IN ,KOEWElt. 
Sinds .enkele weken kunnen televisie

kijkers in Koeweit na het normale staats
programma de uitzendingen volgen van de 
Amerikaanse omroep NBC. De vrije opvat~ 
tingen van de Amerikaanse programmamak
e~s zijn momenteel het gespr~kvan de 
dag in de ~onservatieve oliestaat. Het 
is niet precies duidelijk hoede Ameri
kaanse zender te ontvangen is, maar 
vermoed wordt dat het interferentie is van 
satell ietprogrammals die doorgestuurd 
worden naar de Amerikaanse mil itairen in 
de Indisthe Oceaan. Het enige vervelen
de dat de Koeweitse bevolking ergert 
is dat de NBC 24 uur per dag uitzendt en 
derhalve ook de eigen uitzendingen van 
Koeweit TV stoort. 
NIEUWE ZENDER IN ISRAEL. 

Vooraanstaande rijke 
I~~ Joden uit Israël en 

~~ ~T:~~k~a~:!!~~t7~~ 
VO/CE OF AMER/CA 

In Israël oprichten 
_ onder de naam Radio Maccabee. 

Men wil zich afzetten tegen de 
programma's van Radio Liberty, 

Voice of Israël en de Voice of 
America. Men is het niet eens met de in-
houd van de programma's van deze stations 
EARTH BREIDT UI~ 

De Europese service van Radi~ Earth 
is met één uitzenduur uitgebreid en men 
is nu iedere zondag tussen 8 en 11 UTC 
te beluisteren. Dit gebeurt via de zen
der van Radio Milano, 7295 kHz. Het is 
een overname van het Amerikaanse pro
gramma, echter 4 weken later dan via de 
Amerikaanse zenders. In Amerika zendt 
men nu uit via KCBI en wel iedere dag 
tussen 17 en 21 uur (zondags 1 uur eer
der). De zender is afgesteld op de fre
quentie 11790 kHz. 
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GUINNEA BISSAU WIL FM NET. 
De regering van Guinnea Bissau heeft 

plannen openbaar gemaakt tot de oprich
ting van een FM net in het land. Hier
toe is een samenwerkingscontract geslo
ten met de Unesco en Po~tugal. Tevens 
is een contr~ct gesloten met Cuba tot de . 
instalatie van televisiezenders, waar
bij gegarandeerd is dat in het Afrikaan
se land in 1990 televisieprogramma's op
gestart kunnen worden. 
EXPANS I E RAD I 0 I N V IETNAM. 

Onlangs is de programmering van 
the Voice of Vietnam van start gegaan 
en · tevens zijn er in de Mekong Delta 
liefst 538 regionale zenders met ' laag 
vermogen geinstalleerd voor de overdracht 
van signalen. baarnaast zijn 2279 dorps
zenders werkklaar gemaakt en werden 
77.000 woningen en fabrieken op een 
draadinstallatie aangesloten om de pro
gramma's te kunnen doorsturen. 
REGIONALE RADIO FINLAND. 

Eind augustus is in Turku in zuid 
Finland een regionaal radiostation van 
start gegaan dat gerund wordt door loka
le journal isten en de vereniging van 
slechtzienden. Per week worden 24 uur 
programma !s verzorgd door 10 personen en 
het station wordt gerund middels reklame
boodschappen. 
NIEUWE PROBLEMEN COMMUNITY RADIO. 

De British Home Office heeft nieuwe 
problemen geschapen rondom de geplande 
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community radio in het land. Het ligt 
n.l. inde bedoeling dat de z~nders al
leen vertikaal gepolariseerd worden en 
duidelijke ontvangst alleen mogelijk is 
op draagbare~ . en autoradio's. De mensen 

- die het proberen te ontvangen op hun tu
ners zullen slechts beperkte tot geen 
ontvangs~mogelijkheden ~rijgeri. Een 
woordvoerder van de~Ome Office meldde 
ons dat gek9zen was voor vertikale pola
ri sat ie om interferent ie van andere sta
tions te voorkomen. 
DENEMARKEN. 

Via een grote reklamecampagne maakt 
Kanal 2 reklame voor de nieuwe decoders 
die sinds 3 oktober j.l. worden gebruikt. 
Deze decodersz i jn nJet na te ma~ken en 
kunnen worden aangeschaft voor 450 DKR 
en een maandel ijkse bijdrage van 135 DKR. 
Ka n a I 2 i s i nm i d del s erg b I i j omd at er 
maar I iefst40.000 ex-piratendecoder be
zitters zich voor 
een nieuwe legale 
decoder hebben 
aangemeld. Dit 
mede de grote 
advertentie
kampagne die in 
de Deense kranten_ 
van start is ge- 1l",1;."'nhavnJidt 
gaan. Volgens een ... g0f~ 
woordvoerder van sjovereatboL 
de KTAS, de Deense 
telefoonmaatschappij, is het soms een jan
boel als Kanal 2 uitzendt. Op een avond 
probeerden maar liefst 18.000 kijkers 
Kanal 2 te bellen om zich aan te melden 
voor een nieuwe decoder. Slechts 600 per
sonen lu~te het uiteindel ijk om zich op 
te geven. KKR TV heeft op 10 oktober 
haar nieuwe tv studio in gebruik genomen. 
Het complex kostte 8 miljoen DKr. Ook 
heeft de leiding van KKR bekend gemaakt 
spoedig met regelmatige televisieuitzen
dingen van start te gaan. Paul S. Hansen. 

11 - t~
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FILMNET OOK IN 
BELGIE TE ZIEN. 

In de loop van decem
ber zal FilmNet pro

gramma's gaan brengen 
via het Antwerpse kabel
bedrijf Integan. Hier

voor is onlangs een I .. 
kontrakt gesloten. I I 1tI ... O® 
Integan heeft 160- F..LKE AVOND DE: BlSH ~ILÎ'1S OP TV 

duizend abonnees. Ook met andere Belgi
sche kabelmaatschappijen heeft Fi lmNet 
iMmiddels kontakten. De transmissie en de 
eindregie van het FilmNetprogramma vinden 
plaats in het Belgische Sint Stevens Wo
luwe. Van daar gaat het signaal per 

straalverbinding naar het grondstation in 
Liederkerke, om vervolgens v1a de ECS
satelliet gestraald te worden naar de 
abonnees in Nederland en binnenkort dus 
ook in België. 
HOOR HAAR KWAAD OP WILLEM VAN BEUSEKOM. 

Met ingang van het nieuwe -radioschema 
per 1 december, géat het VARA radiopro
gramma "Hoor Haar" van Hi lversum 2 naar 
de 'minderhedenzender' Radio 5. De "Hoor 
Haarlf-redaktie is zo ontstemd over die 
gedwongen verhuizing, dat inmiddels is 
besloten de zaak aanh~ngig te maken bij 
het VARA-bestuur en de verenigingsraad. 
"Hoor Haar" had -zelf voorgeste1-d het pro
gramma naar de zondag teverp~aatsen op 
Radio 1. Maar VARA-radiodirekteur Willem 
van Beusekom zegt dat het programma prima 
zit op Radio 5. Bovendien kan "Hoor Haar" 
korte aktual iteiten kwijt op Radio 1 als 
ZIJ dat willen. 
KRO IN BEROEP TEGEN BRINKMAN. 

De KRO overweegt beroep aan te te
kenen tegen de zendtijdbeschikking van 
min. Brinkman waarin wordt vastgesteld 
dat de uitbreiding van Veronica ten koste 
gaat van de overige Ä. omroepen. De KRO 
heeft juridische medewerkers gevraagd de 
mogel ijkheid tot beroep te onderzoeken. 
Enkele jaren geleden is besloten dat de 
totale zendtijd niet automatisch wordt 
uitgebreid bij de komst van nieuwe om
roepen. De KRO staat echter op het stand
punt dat er na de groei van de VOO, de 
VPRO en de EO een eind moet komen aan 
het inleveren. De KRO staat in deze zaak 
betrekkelijk alleen. 
ALTERNATIEVE ELFSTEDEN OP TELEVISIE. 

De AVRO zendt op 1 maart a.s. de 13e 
Alternatieve Elfstedentocht uit vanuit 
het Finse Kuopio. Dit heeft de organisa
tie van de tocht bekend gemaakt. De AVRO 
heeft het besluit tot uitzending genomen 
gezien het succes van de NOS reportage 
van de Friese Elfstedentocht. Daar keken 
1 iefst 8 miljoen mensen naar. 
EUROVISIEVOORRONDE OP 1 APRIL 1986. 

Op 1 april a.s. zal de nationale 
-Nederlandse voorronde worden gehouden 
voor het Eurovisiefestival, waaraan 
Nederland het afgelopen seizoen niet 
deelnam. De voorronde zal plaats vinden 
in het theater de Flint in Amersfoort. 
De eindronde zal op 3 mei in het Noorse 
Bergen plaats vinden. 
CONSUMENTENPROGRAMMAiS GOED BEKEKEN. 

Ongeveer de he lft van de Nederl ande-rs 
zegt vrijwel altijd naar consu~entenpro
grammals op de televisie te kijken. De 
rest kijkt soms onregelmatig. Dit bl ijkt 
uit een onderzoek van het Instituut voor 
Psychologisch Marktonderzoek in opdracht 
van het ministerie van Economische Zaken. 
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7 OKtO~ER: Wij sloten het logboek in de 
vorige Freewave af met de mededeling dat 
de TROS tussen 2 en 4 uur, i.p.v. de show 

van Wim van Putten, TRO. SA. 
I'IRockin ' America" V 
ging uitzenden met . -
Scott Shannon. Maar de eerste uitzending 
wordt niet door Scott, maar door "The 
Shadow" gepresenteerd. Scott was met va
kantie tijdens de opname ++ Maart je van 
Weegen, vrouw van Joop Daalmeijer en pre
sentatrice ~an het Half 6 Journaal, ~iert 
haar 35-ste verjaardag. Kick Stockhuy~en 
is 55 jaar geworden. V~n harte ++ Vero
nica is voor het eerst .als A-omroep op 
een "wisselavond" te zien via Ned.2. 
Begonnen wordt om 19.27 uur met Magnum, 
daarna het nieuwe pro!]ramma "Heelmeesters" 
van Ilona Hofs t ra, Veron i ca Sport Ex tra 
en tot s10t Hammer House of Horror. Toch 
wel aardige progranmals, vind je ook niet 
Paul Jan?? +++ 
8 OKTOBER: Bij de VARA tussen 12 en 14 
uu r geen "Geta 11 en rij k", maa r een docu

mentaire van Ad Leconte 
e.a. ov~r 20 jaar Hil-

~ ___ versum3. Hoewel, 
het was meer de his

torie van 20 jaar 
VARA op H3 ++ Omdat 
Peter Holland door 

de griep is geveld, 
presenteert Henk 

Westbroek "Hollands Handwerk" en "Dubbel-
lisjes" vandaag ++ Tussen 23 en 24 uur 
het nieuwe programma "Tracks" waarin aan- l 

dacht voor LP's en 12 inches. Een pro
gramma van Jan Douwe 
Kroeske en Frank Kl unhaar HET GAAT GOED 
++ Omdat Karel vld Graaf MET DE 
is verhinderd, presen- ........ ~~az~ 
tee rtl vo Ni ehe vanavond "Me t I t oog' I ++ 
Om 17.35 uur in Sky Trax op Sky Channel 
geen UK Top 50-show meer vanuit de stu
dio gepresenteerd door Peter Powell, maar 
"The UK Network Top 50 show" live vanuit 
discotheek Xenon in Londen. Presentatoren 
zijn Pat SharpenNino en volgens onze 
opgave zal David "Kid" Jensen vanaf 22 
oktober dit programma presenteren +++ 
9 OKTOBE~: De geboortedag van John Lennon 
in 1940 en Hans vld Togt in 1947 ++ 
ex-Doe Maar-ster Ernst Jansz is gast van 
Annette van Trigt iri Kletskop en Dennie 
Christian is het idool in MUz ·iekland-ra
dio van Chiel van Praag ++ Veranderingen 
bij de VPRÖ tijdens de avonduren op H3. 
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John Peel is nu tussen 19 en 20 uur te 
hor~n, gevolgd door Frontlijn, Backline, 
Gonzo Radio en Heartland~. Vooral het 
laatste programma wil ik je aanraden om 
eens naar te luisteren. RoeI Bentz vld 

. Berg belicht in dit programma de vele 
facetten van de popmuziek ++Lachen bij 
de VARA om 17.46 uur. Dolf Brouwers pre
senteert voor eerste keer het sportpro
gramma HSportlaan 80" op zijn bekende 
tldeskundige" wijze +++ 
10 OKTOBER: Allereerst felicitaties aan 
Hans Hoogendoorn en Mieke H~vik die van
daag in het huwelijk treden. Ik was even 

. op de receptie om felicitaties van jullie 
over te brengen ++ In het Okura Hotel in 
Amsterdam wordt door KROls Aad vld Heuvel 
de Gouden Televizierring 1985 uitgereikt 
aan Hennie Huisman ++ 
De TROS is via H3 weer 
begonnen me t "Show
telex" op de halve 
uren. Hugo van Gelde
ren vertelt kort 
nieuws uit de showbusi-
ness. Volgens mij wordt ~ ~ 

he t gemaa k tin same nwe r- ~ON't3~ 
king met het blad "Privé", 
want 9 van de 10 berichten is geleuter 
over sterren uit Dallas, Dynast yen meer 
van dat soort series ++ Tussen 19.12 en 
19.50 uur zendt de AVRO op Ned.2 de eer
ste editie uit van "Minjon Magazine". 
Dit maandelijks jongerenprogramma wordt 
samengesteld en gepresenteerd door Min
jonners die wQrden begeleid door Janny 
van Wordragen. Regie is in handen van 
Anneke Hoog Antink +++ 
11 OKTOBER: HILVERSUM 3 BESTAAT 20 JAAR. 
En daar is Lex Harding helem~al niet blij 
mee. Aan het begin van de Top 40-uitzending 
om 15 uur zegt hij: "Luisteraars goede-
HILVERSUM middag. Vandaag bestaat Hi lver-

~ 
sum 3 precies 20 jaar. Deze 
week werd mij gevraagd of wij 

. . .. daar nog iets speciaals aan 
zouden doen. Héél kort heb ik 

~~~~ daarover nagedacht en toen 
-1.-~ onmiddell ijk besloten: NEE. 

Want er is geen enkele reden tot vreugde. 
Ik zal uitleggen waarom. Hilversum 3 is 
destijds in het leven geroepen als alter
natief voor de zeezender Veronica. M.a.w. 
om Radio Veronica om zeep te helpen. 
Nou, dat laatste is gelukt. Hoewel, we 
zijn als omroeporganisatie toch aatdig 
teruggekomen. Het eerste: Hilversum 3 



als volwaardige vervanging voor Radio 
Veronica, dat is volstrekt niet gelukt; 
Want vandaag, 11 oktober 1985, 20 jaar nA 
d~ oprichting van Hilversum 3, kan dit 
station nog steeds als een volslagen mis
lukking beschouwd worden. En het ziet er 
niet naar uit dat daar de eerstkomende 
jaren ·verbetering in zal komen". ++ Bij 
de TROS om 16 uur voor de eerste keer een 
uurtje met André van Duin. Een programma 
met platen en onderbroekenlol. Ook een 
mislukking ++ Pat Sharp en Amanda Reding-
ton vervangen, samen, Gary Davies in de 
Sk~ Trax livesho~ tussen 
1·7.30 en 18.30 uur ++ 
In het programma "Ruud 
en Leon ie" bij de AVRO 
om 19,. 15 uu r op Ned. 1 , 
een' repo r tage ove r de 
uitreiking van de Tele
vizierring 1985, gisteren, aan Hennie 
Huisman en Leonie over de voorbereidingen 
van het Platengala dat tuss~n 21.05 en 
22.20 uur wordt uitgezonden. Het Platen
gala wordt georganiseerd door de AVRO in 
samenwerking met de Stichting Platen 10-
daagse. Een echt Gala was het niet, meer 
een lowbudget-prog~amma. De optredende 
artiesten stonden te playbacken of orkest
banden in te zingen ++ Bij de NCRV op - Ne
derland 2 de eerste van zeven nieuwe af
leveringen van het hooggewaardeerde pro-
g r amma 11 Ja, nat u u r 1 ijk 11 dat a a n zin tie n
de jaargang begi~t +++ 
12 OKTOBER: Even de verjaardagskalender: 
Tom Blomberg wordt 31, Joop Smits 59 en 
Cees Manintveld 38 jaar. Van harte ++ 
Tussen 3 en 7 uur presenteren Peter Tee
kamp en Chielvan Praag op Hl "De nacht 
van het brood", live vanuit een bakkerij 
in Overijssel. De heren zijn hier om het 
langste stokbrood van Nederland te bakken. 
Op verzoek van Teekamp, plaatsen we weer 
eèns een foto van zijn kop, maar dan wil 
ik eindelijk wel eens mijn plaat van 
Robert Palmer terug hebben! ++ Een groep 

(U
ktievoerders die zich 

. ,. Schoonmaakbedrijf Gezond en 
Fris noemt, wordt door de 
ordedienst van de EO en met 

~~clle hulp van de pol itie, ver-

Omroep 
wi. jderd van de EO- Jonge
rendag die vandaag in de 

Irenehal in Utreèht wordt gehouden. 
De groep trad op tegen wat zij als homo
haat van de EO omschreef, omdat de EO 
meermalen homoseksuele relaties heeft af
gekeurd. De aktiegroep zegt zich door de 
EO gediscrimineerd te voelen. De aktie 
omschreef zij als een "opbouwende verzets-

,daad". Het thema van de EO-jongerendag 
was "leve het leven". Naar schatting waren 
er 20.000 jongeren aanwezig ++ Ook druk 

was het in sporthal Lentemorgen in 
ZeveAaarwaar Jan Rletman,met zijn Los
Vas t Supe rband en een bak a rt i es ten, is 
neergestreken voor deradiouitzending tus
sen 12 en 14 uur op H3 +++ 
13 UKTOBER: Op de halve uren is er sinds 
vorige week bij de KRO op H3 popnieuws 
door Kenneth Keyzer. Vanaf deze week zijn 
er ook bijdragen van Roek Williams vanuit 
Amerika te horen.- Roek kan je misschien 
nog wel van Roek Williams and the Fighting 
Cats, Roek's Family en de hit Elsje. Een 
paar jaar geleden emigreerde hij naar de 
.uSA om daar zijn geluk te beproeven +++ 
14 OKTOBER: Een dag , .• :" 
waarop ik altijd aan · ~ .
Cliff Richard moet 
denken, omdat hij 
jarig is. Vandaag 
wordt hij 45 en 
Roger Moore wordt 
alweer 59 jaar ++ 
Hollands Glorie met Krijn Torringa en 
gasten Glenda Peeters, Jerney Kaagman, 
Cats, Maggie MacNeal e.a. komt vanmiddag 
tussen 12 en 14 uur op H3, vanuit een 
feesttent achter zaal Verploegen in Wij
chen (7 km west van Nijmegen). In een 
voorgesprek om 11.30 uur bij Romeo Alten
berg, zegt Krijn dat er al enige fans flauw 
zijn gevallen. Hij is er schijnbaar 
trots op, dat dat iedere week gebeurt ++ 
Vanmiddag blundert er een NOS-tecnicus 
in ECK-3. Na het nieuws van 16 uur horen 
we de eindpingel van de STER van vóór het 
nieuws. Vervolgens een hele tijd stilte 
en dan p~s het blok van nA het nieuws ++ 
Het Avondspits Steunfonds heeft nu ook 
een 'Iere galerij". Dat zijn de platen 
die langer dan 7 dagen in het Steunfonds 
hebben gestaan. De eerste drie zijn: If I 
was van Midge Ure, Invincible van Pat Bena
tar en lavender van Marillion ++ Met in
gang van vandaag op de "Hitlijn" van Buma/ 
Stemra (020-214161) tijdens werkdagen 
popnieuws verzorgd door Annemarie Den 
Daas en Tom Blomberg ++ Sinds vandaag 
staat er op het plein vOOr het TROS-
gebouw in Hilversum een schotelantenne 
opgesteld. Als eerste in Nederland heeft 
de TROS daarmee toegang tot het 24 uur 
durende nieuwsprogramma Cable News Network 
van Ted Turner. De beelden worden overge
bracht via Intelsat V. De TROS werkt voor
lopig drie maanden met de schotel. Daarna 
valt de beslissirig of de TROS zich ook in 
de toekomst toegang tot CNNwil verschaf
fen. De inhoud van het nieuws v~rieert 
van financleel-. economisch- en weten
schappel ijk ni~uws tot de laatste berich
ten op het gebied van mode en amusement. 
De TROS zal het nieuws gebruiken voor 
haar radio- en tv-aktualiteiten rubrieken 
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Peter Teekamp 
+++ 15 OKTOBER: Favoriete single bij de 
VA'RA om 8.03 uur viaH3, i.s die van leo 
Beenakker : "Ton i ght is the ni ght" van 
Rod Stewart++ Omdat Karel vld Graaf ziek 

is~ presenteert Govert van 
Brake 1 "Met 't oog op mor
gen". leuk Ç>m aan het be-
g i n van I t Oog Hans Hooge'n

doorn te horen zeggen dat het 
b~iten 14 gr~den is. En dat terwijl 

hij nu op huwelijksreis is. Ik keek even , 
op mijn eigen thermometer in de tuin en 
het blijkt 16 graden te zijn! ++Het logo 
van losVast had eigenlijk hier moeten 
staan, maar ja. Vandaag tussen 17.46 en 
18.30 uur de eers.te LosVast u'itzending 
op televisie. Jan Rietmän en zijn super
band, plus artiesten~ staan in Roosendaal. 
Kompliment is wel dat alles; maar dan ook 
écht alles, live wordt gedaan ++ Vanmor
gen , is "The Vo i ce ,of Ame r i ca" (VOA) be
gonnen met uitzendingen de klok rond die 
speciaal zijn gericht op de Europese 
jeugd. VOA-Europa wordt betaald door de 
regering van de VS en daarom ookinfor
matie geeft die die regering wel bevalt. 
Voorlopig komen er alleen programma's in 
het Engels. Later komen daar Duits, Ita
liaans, Frans en Spaans bij. De uitzen
dingen worden via de satelliet naar Euro
pa vanuit de VS gestraald en is op enkele 
kabelnetten in Nederland te ontvangen ++ 
20 

(foto: Veronica) 
De evangelistische satelliet-tv-statioris 
N'ew World Channelen Dunamis verdwijnen 
binnenkort van de (weinige) Nederlandse 
kabe 1 net ten waa rop ze tot nu 'toe te z i en , 
zijn. Het Noor$e New World Channel en het 
Nederlandse Dunamtskonden onivangen wor
den via hetzelfde kanaal waarop de Franse 
cultuurzender TV5 uitzond. De , twee sta
tions "liften" in feite mee met TVS. 
De Franse PTT, die aanvankelijk toestem
mingvoor dit meeliften had gegeven, 
heeft nu h~t huurcontratt met New World 
Channel (dat op zijn beurt weer ruimte' 
gaf aan Dunamis) . opgezegd. De reden daar
van is d~t TVS bij de onderhandelingen 
met kabelmaatschappijen, duidelijk last 
had van het feit dat geTnteresseerden 
mét het doorgeven van TV5 ook de evange~ 
lische zenders in ,huis haalden. New World 
Channel blijft wel via dezelfde satelliet 
uitzenden als nu het geval is, maar moet 
een andere frequentie gaan gebruiken. Om 
de Noorse zenderen Dunamis toch door te 
geven, zullen de kabelmaatschappijen een 
extra investering moeten doen. Of zij dat 
ook zullen doen is nog niet te zeggen +++ 
16 OKTOBER: De 'Veronica uitzendingen op 
Hilversum 1 staan in het teken van de 
voetbalwedstrijd Belgi~~Nederland die van
avond wordt gespeeld. Voetballers doen af
kondigingen van platen in Muziek terwijl 
U werkt, Wi llem van Hanegem is gast in 



Kletskop en Marco van Basten het idool in 
Nederland Muziekland-radio, dat vandaag 
door Peter Teekamp wordt gepresenteerd++ 
Nederland verloor met 0-1 ++ De producent 
van de Nederlands/Amerikaanse film "Flesh 
and Blood", G. Versluys, is woedend over 
de uitspraken van Sonja Barend, afgelopen 
woensdag, in haar programma deed. SonJa 
kraakte de film en adviseerde de kijkers 
wél -naar de prachtige film "De Droom" te 
gaan. Versluys schakelde een advocaat in 
en SonJa had weer stof voor een item in 
i'S-onja op woensdag", -délt vanavond wordt 
uitge~onden. Z~j praat hierover met Hans 
van Willigenburg~ Roland Kerbos, Koot van 
Doesburg e.a. +++ 
17 OKTOBER: Zondagnacht kon je hem alweer 
horen via Hl in "Nachtwacht" -en vandaag 
met _de "HavermoLitshow" en "50 Pop". M.a.w. 
Tom Mulder is terug van vakant ie ++ Omdat 
frik de Zwart voor tv-opnamen in de Merwe-
hal in Dordrecht is, presenteert Ferry 
Maat de eerste twee- en Tom Mulder de 
laatste twee uren van de TROS Top 50 ++ 

-In de Merwehalworden opnamen gemaakt 
van het Conamusfeest, _ dat pas eind decem
ber zal worden uitgezonden. Linda de Mol 
maakt hierin haar debuut als presentatrice 
voor de Nederlandse televisie. Zoals je 
weet is zij iedere zondagmiddag (en da
gen daarna, tijdens herhalingen) te zien 
op Sky Channel rl1et de Eurochart Top 50 ++ 
Vandaag -ro 1 de he t . ee r- _tIor'ala 
ste gedrukte ~xemplaar~lV~ 
van de Nationale Tip 
20 in de brievenbus met 
daarbij een brief van de 
heer Woltz van de Stichting Nationale 
Platenbon N.V.G.D. Hierin sèhrijft hij 
o.a.: Na veel onderzoek -is het bestuur 
van de Stichting Nationale Platenbon met 
de Nationale Hitparade (lees BUMA/STEMRA) 
en het onderzoeksbureau Intomart erin ge
slaagd om te komen tot de Nationale Tip 
20-lijst. Wij overwegen de oplage van 
dele lijst in de toekomst in grote aan
tallen te gaan uitbrengen, zodat deze in 
toekomst voor het publiek beschikbaar 
zijn. Verder in de brief: Voor de goede 
orde deel ik u mede, dat thans de gesprek
ken in een bijna finaal stadium zijn voor 

: uitzendingen van deze Nationale Tip 20 op 
de ra d i 0 • 0 ve r i gen s z u 11 en wij u bin n en

-kort nader informeren met betrekking tot 
_ belangwekkende ontwikkelingen rond het 
ov,rige hitgebeuren ++ Uiteraard belden 
wij met kenners in het Hilversumse, maar 
het eni-ge wat zij konden ve rte-ll en was; 
dat de ,AVRO héêêél misschien deze gesprek
ken aan het voeren is en dat zij vanaf 
1 -december, wanneer de nieuwe radiosche
m~ls beginnen, de Nationale Tip ên Hitpa
rade gaan uitzenden op maandag ++ De KRO 

zendt op Ned.2 de eerste 1-2-3-Lottoshow, 
gepresenteerd door Ted de Braak, uit. Het 
thema van de uitzending is Griekenland. 
Eên van de gasten was de Griekse zangeres 
Nana Mouskouri die gigantisch af gaat 
tijdens het playbekken van haar hit uit 
de hitparade "Only Love" ++ Het zit Adje 
Roland niet mee in de radiouitzending van 
"21 Jaar TROS pop" tussen 19 en 20 uur. 
Hij wilde drie nummers vanaf CD laten 
horen, maar na zijn aankondiging was het 
stil op de z~nder. De CD-apparatuur was 
niet aangesloten! +++ 
18 OKTOBER: Het Studio Sport-talent Tom 
Egberts viert zijn 28-ste verjaardag. Van 
harte ++ Om 19r12 uur bij de TROS op 
Nederland 2 een nieuwe Nederland Muziek
land, gepresenteerd door Erik de Zwart. 
Sorry, ik bedoel: de ~erste uitzending 
van de "Po 1 derpopparade" op te 1 ev i s ie, 
opgenomen in de Pandahallen in Loosdrecht. 
Deze uitzending is het eerste popprogramma 
dat in stereo op tv wordt uitgezonden++ 
In de "Avondspits" de 50Q-ste "Kruip in 
de huid van .... ": Joan Armatrading +++ 
!9 OKT~BER.: Gisteravond k~n \/ AI:lA 
Je al eén nummer van de nleu- ~~.~ 
we "Kinderen voor Kinderen"- CfRA1M 
elpee in de Avondspits horen, 
maar vandaag laat Herman Stok 
bij de VARA op Hl de hele e1- - • 
pee horen. Te koop op het VARA-GRAM~label 
++ NCRV's LosVast komt uit Giessen en 
Koploper, tussen 19 en 20 uur op H3, van
u i t de j eugdgevangeni s "N i euw Vosseve 1 d'l . 
in Vught ++ Bij de VARA op Ned.2 de eerste 
"Bij Koos" van dit seizoen ++ In Veroni
ca's Nieuwslijn o.a. aandaèht voor de Eu
ropese uitzendingen van The Voice of 
Ame r i ca" +++ 
20 OKTOBER: Tussen 10 en 11 uur is Ton 
van Draanen studiogast bij de VLOH, de 
lokale omroep voor de Haarlemmermeer, om 
te praten over Freewave, zijn verzameling 
radio-opnamen en bijbaantje in Hilversum. 
Maar die jongen van Van Draanen had zo
veel banden meegenomen, van de historie 
van de radio, dat presentator Rob vld 
Vecht besloot om er volgende week nog 
maar een uurtje aan vast te plakken. 
Vanmorgen werd de periode 1960-1974 be
handeld en volgende week 1974-1985 ++ 
In "De Grote Verwarring" o.a. aandacht 
voor Rupert Murdock (eigenaar van Sky 
Channe l) die in Amer i ka de f i 1 mmaatschap
pij 20th Century Fox heeft opgekocht en 
een tv-maatschappij wil beginnen naast 
de groten ABC e~NBC. Ook aandacht voor 
Decibel uit Amsterdam, dat vanaf 1 novem
ber vrer dagen achtereen 5 uur zendtijd 
mag vullen op de Amsterdamse kabel ++ 
In Engeland kijken zoln 20 miljoen mensen 
naar een televisie-interview met Prins 
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Charles en zIJn vrouw Diana. Het is voor 
het eerst dat leden van het Koninklijk 
Huis dit doen. Dé ~eden voor het inter~ 

. view is stuitend: In de roddelpers is de 
laatste jaren zoveel onzin over hu~ ge
sch reven, dat ze nu de· tij d rij p v(;nden 
om al die roddels de kop in te drukken ++ 

' De Eurochart Top 50 op Sky Channel wordt 
gepresenteerd door Linda de Molen Gary 
Davies, als vervanger voor Pat Sharp +++ 
21 OKTOBER: De TROS viert haar 21-ste 
verjaardag met speciale programma's op 
ra d i 0 en tv. Om O. 02 u u r beg int Tom Mu I -

der met de presentatie van de 
Nederlandse Top 10n .van 1964, 
samengesteld door Pieter L~enf 
die in de nacht van 5 op 6 
de cemb e r 1981 . ook a 1 i s u j t
gezonden. Terecht zegt Tom 

AJLoo--WlFl . Mu I der dat 21 j aar TROS van
,daag, geschiedkundig,rriet 
,waar is. Want de TROS begon 
: in 1964 ~ls REM vanaf een 

kunstmatig eiland 
voor de kust van 
Noordwijk. Op 19 
j u 'I i 1964 wa ren 
de eerste test
uitzendingen van 
de REM op de radio. 

29 juli 1964: de eerste uitzending van 
Radio Noordzee. 15 aug. t964: eerste tv
testuitzending. 1 sept. 1964: het begin 
van regelmatige tv-uitzendi~gen. 14 dec. 
1964: REM-eiland wordt verkocht aan een 
Panamese maatschappij i.v.m. de politieke 
ontwikkel ing in Nederland. 17 dec.1964: 
Rijkspolitie en RCD komen aan boord van 
het eiland om de zenders te verzegelen~ 
Dat betekende het einde van de REM en 
toen begon men leden te werven voor de 
TROS. Dus hoe men nu aan 21 oktober komt, 
is mij een raadsel. Tom Mulder presenteer-
de de Top 100 tot 3 uur en Ad Roland vul
de de uren tussen 3 en 7 ++ Tom maakte 
nog een foutje door te zeggen dat Trini 
Lopez op 15 december jarig is~ maar dat 
is niet waar. Trini werd gebóren op 15 

ME I 19-37 ++ I n "Een Goede Morgen met ... " 
van 7 tot 9 uur op Hl, heeft Ron Brand
steder Ome Joop Landré als gast die ver
telt over het begin van de TROS ++ Op te
levisie begint het 21-jarig TROS-feest6m 
19.05 uur met een terugblik op 21 jaar 
TR.OS amusement. Dit programma met oude 
opnamen werd samengesteld door Ivo Niehe 
en Ron Brandsteder~ Echt 21 jaar was het 
niet, maar meer 12 jaar! ++ Willy Dobbe 
is voor deze gelégenheid weer eens om-
22 

roepster. Zij blundert behoorlijk door om 
20.30 uur het programma "Hart voor een 
kind" aan te kond i gen. M.aa r .... wat z i en 
we, inderdaad een aflevering van "De kip 
en het ei". 21 uur begint het amusements
programma "Hart voor een kind" dat wordt 
gepresenteerd door Ivo Niehe met de bedoe
ling geld in te zamelen voo~ de Stichti~g 
Terre des Hommes ten bate van Poolse hart
patiënt jes. Wi lly Dobbe: "En dan schakelen 
we nu over naar het Congrescentrum in 
Den Haag voor "Hart voor een kind". Fout: 
het programma was eerder opgenomen ++ In 
TROS-aktua het interview mét Charles en 
Diana dat gisteren door de BBC is uitge
zonden ++ Bij de AVRO op H3 vervangt 
Cees van Zijtveld collega Krijn Torringa 
in Hollands Glorie dat wordt uitgezonden 

'vanuit het City theater in Schijndel ++ 
In de Avondspits deze week de primeur van 
de nieuwe elpee van André Hazes +++ 
22 OKTOBER: Om 8~03 uur bij Felix Meurders 
op H3 de favoriete single van schaakgroot-

·meester Rob Klerk: Summert ime door Bi lly 
Stewart. Fe I i x' biedt zijn excuses aan 
voor de krakende plaat, maar in de NOS
fonotheek is er, volgens Felix, alleen 
een latere versie van Billy Stewart voor
radig en geen een goed exemplaar van de 
eerste uitvoering. Nou, Felix dan heb je 
niet goed gezocht, want afgelopen zomer 
had ik persoonl ijk nog een prima exem
plaar gehaald uit de fonotheek voor de 
Vakant iespits ++ Bart Peeters présenteert 
de uren tussen 12 en 14 uur bij de VARA 
op H3 i.p.v. "Getallenrijk" ++ David "Kid" 
Jensen is op Sky Channel om 17.35 uur voor 

. het eerst te zien alé pre~entator van de 
· UK Network Top 50 show v~nuit discotheek · 
Xenon in Londen ++++ Zo, dat was het voor 
deze keer ++++Ton van Draanen++++++++++++ 

Liïw@ITD[fu)~~ @~ 
WEER BETERE RESULTATEN VOOR MTV. 

MTV, het 24 uur popvideonetwerk dat 
over geheel Amerika uitzendt, heeft weer 
betere kijk~ijfers. Het lijkt weinig, 
maar liefst 3% van het potentieel be
reik in Amerika kijkt naar de programma's 
van de MTV. Men . is bij het netwerk 
uitermate te spreken over de winst van 
50% in kijkgedrag gezien de steeds meer 
toenemende concurrentieaanbood in 






