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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D 'IS je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week je abonne
ment te verlengen. 

D Is Je LAATSTE nummer. indien je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij 
verzoeken je het alsnog met SPOED 

te doen, als je Freewave wilt blijven ont-

Beste lezers. 
Op 6 november j.l. liep de "MV Convnu
nicator" van Laser 558 de haven van 
Harwich binnen na een nacht spoken op 
de Noordzee. Je zult begrijpen dat een 
groot deel van deze Freewave gevuld is 
met de ontwikkelingen rondom Laser. 

We beginnen met een interview dat 
Martin Rosen, van Monitor Magazine, 
had met Jessie Brandon over de tijd 
dat alles nog goed ging met Laser 558. 

Na enke Ie ni euwtj es, "Kan t teken i ngen" 
van Jac Zom, over de populaire grens
stations. Patrick Bekaert heeft het in 
"nieuws uit België" over het floppen 
van de zeezenderdag op 12 oktober j.l. 
in Hof ter Loo te Borgerhout en over 
de televisie in België. 

Bijna 6 pagina's hebben wij gereser
veerd voor "Zeezenders Nu", waardoor 
"Zeezenders Toen" over Radio 270 dit 
keer komt te vervallen. 

Marcel Poelman schreef een interes
sant artikel over "Radio en Televisie 
in Vietnam" en bij de "Roddels" weer 
veel nieuws. 

"Andere kansen AM-radio in Amerika" 
is een artikel uit Billboard, dat werd 
bewerkt door Hans Knot. 

Het "Radio en TV Logboek" behandelt 
de periode van 22 oktober t/m 10 novem
ber. Tot slot aandacht voor het nieuwe 
boek van Hans Knot "Van REM naa r TROS" 
en "Allerlei" met enkele laatste nieuw
jes uit binnen- en buitenland. 

Regelmatig gebeurt het nog dat leden 
niet op tijd verlengen. Dit geeft veel 
problemen bij onze ledenadministratie, 
omdat er dan nummers nagestuurd moeten 
worden. Daarom willen we nogmaals met 
klem vragen om het lidmaatschapsgeld 
over te maken wanneer u in de linker
kolom in het bovenste vakje een kruis
je ziet staan. 

Ook willen wij graag dat u op uw 
girokaart vermeldt dat het om verlenging 
van het abonnement gaat. Dank daarvoor. 

Tot over drie weken. Ton van Draanen. 

FREEWAVE NUMMER 122 
VERSCHIJNT OP 16 DECEMBER 1985. 



Gezien de medewerking, sinds januari 
j.1., van onze hoofd redakteur Hans Knot, 
aan het populairste offshoreblad in 
Groot Brittannië, Monitor Magazine, is 
het voor Freewave aanzienlijk eenvoudig
er geworden om intérviews met Engelse 
en Amerikaanse deejays te krijgen. In 
dit nununer derhalve delen van een inter
view dat Martin Rosen had met Je~sie 
Brandon in het begin van de herfst. 
Gezien het feit dat Monitor een offshore 
magazine is zal weinig ingegaan worden 
op de huidige aktiviteit van Jessie 
Brandon~ de werkzaamheden voor zowel 
Capital Radio en Radio Nova. 
M: Jessie zou je kunnen vertellen voor 
welke radiostations je zoal gewerkt hebt 
voordat je via Laser te horen was? 
J: Te veel om op te noemen. Ik ben 14 
jaar lang radioaktief, wel kan ik je 
de plaatsen noemen waar ik werkzaam was: 
Hartford, New Haven, Connecticut en 
State of Maine, alwaar de meeste van 
mijn voormalige Laserbemanningsleden 
vandaan kwamen. ~ Echt, de zeelieden aan 
boord van de Communicator luisterden in 
hun voormalige woonplaats in Amerika 
naar mij. Ik was , daar de eerste live
deejay. Verder werkte ik in Seattle, 
San Fransisco en Washington. 
M: Waarom besloot je voor Laser te gaan 
werken nadat je bij zoveel comfortabele 
stations in Amerika had gewerkt? 
J: Ik werkte bij een countrystation in 
de staat Washington. Het was een deel
tijdbaan waar ik behoorlijk op afge
knapt was. Nadat ik ruim een jaar lang 
gezocht had naar een betere job kwam 
de mogelijkheid van Laser op. Ik dacht 
meteen dat dit de mogelijkheid voor me 
zou zijn om een betere job te krijgen 
in Europa. Ik had altijd al eens naar 
Europa gewild, maar nog nooit de kans 
gekregen. Gezien ik op dat moment al 30 
was besloot ik de knoop door te hakken 
en naar de baan bij Laser te sollicite
ren. 
M: Hoe kwam J1J bij Laser terecht, werd 
je door hen benaderd of zag je een ad
vertentie? 
J: Er stond een advertentie in een van 
de vakbladen, Radio and Records. Ik 
stuurde een auditietape en Ric Harris 
was op dat moment verantwoordelijk voor 
omroepzaken als programmadirekteur. 
M: Hoe vond je het aan boord? 

J: Tja. Dat hing ondermeer van het sei
zoen af. Ook kun je stellen dat diegene 
die voor een vakantieperiode stond het 
kribbigst was en dat, als je terugkeerde 
van vakantie je meestal alles leuk vond 
aan boord. De zomerperiode van 1984 was 
het allerleukste, vooral toen Tim, de 
kapitein, ons toestemming gaf om weer 
over en tegen de Carolinedeejäys te 
praten. Roy Lindau " had dit in een eerder 
stadium verboden. We overdreven het niet 
te veel maar kwamen veel bijelkaar. Zo 
hadden wij eens een grote barbecueparty 
met de Caroline's bij ons aan boord en 
feesten wij met hen mee met hun ver
jaardag. 
M: Ik herinner me dat Steve Masters eens 
in zijn programma meldde dat de kust-

IA~[R 
wacht was gewaarschUwd toen jullie 
dingy niet was teruggekeerd. 
J: Ja, er was een klein feestje aan 
boord van de Ross en iedereen daar was 
behoorlijk dronken. Onze kapitein was 
er heen gegaan met de hoofdtechnicus, 
Paul Dean en Ric Harris. Toen zij 
op de terugweg naar Laser waren,viel 
de motor uit als gevolg van een tekort 
aan benzine. Ik was op de brug toen ze 
kontakt zochten met de brug van Caroline 
en de kapitein van de Ross zei dat het 
slecht voor de naam van Caroline zou 
zijn wanneer het in het nieuws zou komen 
dat Caroline iets met deze zaak zou te 
maken hebben, waarop hij weigerde om 
een dingy te sturen voor assistentie. 
Dit vertelde de kapitein ook aan mij en 
adviseerde me tevens om de kustwacht in 
te schakelen. Ik zag de dingy steeds 
maar tussen beide schepen en op een be
paald moment werd Ric Harris met zijn 
hoofd in het water gehouden. Ze waren 
allen beh60rlijk dronken en kletsnat. 
Na 3 uur werden ze door een vissersboot 
opgepikt, the Tarka. De kapitein van 
deze boot meldde de kustwacht dat men 
ze aan boord had gebracht en vroeg te
vens wat ze met hen moest doen. Uiter
aard waren we doodsbenauwd dat ze aan 
land zouden worden gebracht, daar ze dan 
vervolgens veroordeeld zouden kunnen 
worden. Ze kregen gelukkig toestemming 
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om ze aan boord te brengen daar de si
tuatie een 'van leven of dood' zou ZlJn. 
M: Ik ben er zeker van de enige Engelse 
deejays van Caroline regelmatig terug 
gaan naar Engeland, zonder een ander 
land aan te doen. 
J: Yeh, en ik lees bijna evenvaak dat 
ze worden opgepakt. Ik denk dat de 
laatste veroordeelde Andy Archer is 
geweest. Ik denk gewoon dat men kijkt 
wie het is. Het is afhankelijk van de 
persoon in kwestie. Ik was eens betrok
ken bij een situatie toen immigratie
autoriteiten een schip doorzochten waar 
ik ook aan boord was. Ik deed mijn mond 
niet open en de tenderkapitein zei dat 
ik zijn vriendinnetje was. Ze vonden 
mijn bagage en vroegen mij of ik wist 
waarom zij dé boot doorzochten. Ik 
schudde van nee en toen vertelden ze me 
dat ze op zoek waren naar buitenlanders 
die illegaal Engeland zouden worden 

'.LASER558 
binnengesmokkeld. Ze zeiden tevens dat 
ze hierover een tip hadden gekregen. 
Ik zei geen woord en ·toen zei de ene 
ambtenaar tegen de ander: 'zie je wel 
dat ik gelijk ~ad toen ik zei dat het 
een grap was! ' • 
M: Zijn er bepaalde leuke momenten uit 
je Laserperiode die je nu te binnen 
schieten? 
J: Ja, ' ik werd eens tijdens mijn pro
gramma ziek en gelukkig was Mighty Joe 
Young aardig voor me door mijn show 
verder te presenteren. Echt, het was 
heel erg, ik moest konstant overgeven 
en zelf het mengpaneel zat eronder. 
'roenik later de tape van het programma 
hoorde bleek niets van mijn ziekte merk
baar in het geheel. Verder waren het 
leuke tijden tijdens de eerder genoemde 
barbecueparty. Wij hadden ondermeer 
grote geroosterde ribben en enkele 
Carolinejongens wisten niet hoe ze ze 
moesteri eten en wachtten ~otdat de 
Amerikanen ermee begonnen. En dan de 
dag voor Thank's Giving Day, toen Mi
ehael Dean, Paul Dean en Charlie Wolfe 
een kalkoen a~n het schoon waren maken. 
Charlie hing het in het licht van een 
spot in de cabine van Tommy Rivers, die 
op dat moment sliep. Ook zette Michael 
Dean eens een paar zeemansl8,arsen en 
een bijlander mijn gordijn, terwijl 
ik sliep en je kunt wel begrijpen hoe 
ik schrok toen ik wakker werd. 
M: Wist je altijd vooraf wanneer de 
tender zou komen? 
J: Ja, we ha.dden altijd radiocontact 
zodat je vroegtijdig je spullen kon . 4 ..... . 

pakken om terug aan land te g~an. De 
tender kwam altijd uit Spanje. Ik heb 
dus geen stempels uit Spanje in mijn 
paspoort tI' 
M: Had je de mogelijkheid om aan boord 
via de telefoon (satelliet) kontakt te 
hebben met je familie in de Stat es? 
J: Toen we werden aangenomen werd ons 
gezegd dat we een gratis telefoonge
sprek via satelliet mochten voeren per 
maand. Toen het projekt in eerste in
stantie ' flopte in februari mochten die 
mensen die aan boord bleven als een 
soort van dank kontakt op nemen met 
Amerika. Helaas was er voor mij niemand 
bereikbaar op dat moment. 
M: Wat deden jullie toen Laser langdurig 
uit de lucht was? 
J: We werkten drie maanden aan een stuk 
zeven dagen per week . Derhalve was het 
e'en ontspannend ogenblik . We hadden in 
de offai r periode tijd om nieuwe car
tridges te vullen en nieuwe ideeen te 
ontwikkelen voor onze programma 's. 
M: Ik dacht dat het misschien vervelend 
zou zijn zonder een programma te kunnen 
presenteren. 
J: Het is je leven, je houdt er rekening 
mee en je ziet het niet als een verve
ling. Je kunt echter nergens heen en 
je ontspanning is: lezen, schrijven, 
spelletjes doen en zelfs lekker dronken 
worden. 
M: Vond je 5 uur programma's doen niet 
te lang? 
J: Te 'lang, ja. Maar we wisten in het 
begin niet of we genoeg adverteerders 
zouden krijgen om genoeg deejays te 
kunnen inhuren voor het station. 
M: In de 60'er jaren deden de deejays 
dan 3 uur om later op de dag nog eens 
een aantal uren te presenteren. Waarom 
pasten jullie dat format niet toen? 
J: Voor Amerikaanse begrippen is dat 
hoogst ongebruikelijk. Buitendien 
luister je niet naar Laser om de deejay 
maar om de muziek. 
M: Bij Laser is het bijna altijd voor
spelbaar wat de volgende plaat zal zijn! 
J: Ja, ik ben van dat probleem op de 
hoogte en het is te hopen dat ze het 
format snel veranderen want dat gaat 
luisteraars kosten. 
M: Vooral 'on sixties sunday' werden 
bepaalde platen regelmatig gedraaid! 
J: Als ik aan land kwam kocht ik mezelf 
een aantal nieuwe 'oldies' . Ik denk 
niet dat dat nu nog gebeurt. Er zijn 
inderdaad deejays die iedere zcindag 
hun favoriete 'oldies' draaien. Daarbij 
komt ook nog dat er deejays werken die 
gewoon te lui zijn ,om een plaat te cue~n 
in plaats van ee~cartridge in de 
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machine te drukken en dan krijg je zeer 
snel dezelfde 'oldies' t~horen. 
M: Heb je nog steeds kontakt met de 
Laserdeejays? 
J: Ja, natuurlijk. Ik weet dat ze van 
plan zijn om zo snel mogelijk 24 uur 
per etmaal uit te zenden en op zoek 
zijn naar enige goede nieuwe deejays. 
M: Had je veel informatie in Amerika 
over Laser? 
J: Nee, als je bij het station ging 

' werken stond dat vermeld in Rolling 
Stone. Dat was alies. Toen ik verant
woordelijk was voor de programma's en op 
vakanti~ was in Amerika zorgde ik voor 
een aantal artikelen in Billboard en 
Radio and Records. Gevolg was een gigan
tisch aanbod vàn nieuwe deejays, waarvan 
70% van vrouwen afkomstig was. Men was 
blj de direktie dan ook erg tevreden 
óver de publiciteit. Men had er zelf, 

'" zo zei men, nooit de tijd voor gehad. 
M: Als het aanbod van Capital radio 
niet was g~komen, was je dan toch bij 
Laser ,weggegaan? 
J: Nee, ik zou beslist niet zonder werk 

;~illen zitten. Ik zou bij Laser zijn ge
/bleven. Ik had plannen om nog eens voor 
~~ maanden bij te tekenen toen het aanbod 
< k~am. Nee niet die van Capital, maar 
' eio tegenbod van Laser hoewel het alle-
maal niet erg overtuigend overkwam. 
Ach, achteraf heb ik niets te klagen 
want de uiteindelijke hoofdverantwoord
elijke personen achter Laser gaven mij 
bij mijn afscheid een behoorlijke bonus 
voor het goede werk in het jaar dat ik 
voor ze had gewerkt. 
Copyright: Monitor Magazine. 
Nederlandse bewerking: Hans Knot. 

ALTERNATIEF JOURNAAL NAAST DIE VAN NOS. 
Als de omroepen behoefte hebben aan 

een tweede nieuwsrubriek naast het NOS-
journaal, dan zou het ANP een dergelij
ke rubriek zelfstandig kunnen maken, al
dus ANP hoofdredakteur Henk Lichtenveld. 
Lichtenveld discussieerde over dit on
derwerp met de nieuwe hoofdredacteur 
van het NOS journaal Peter Brusse en 
VVD mediaspecialist Loek Hermans. De 
discussie vond eind oktober plaats via 
de AVRO radio, naar aanleiding van een 
voorstel van de VVD om de omroepen op 
radio en televisie de mogelijkheid te 
bieden concurrerende nieuwsrubrieken te 
maken naast het NOS journaal op tele-
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visie en het ANP' bulletin op de radio. 
Br",sse juicht concurrentie toe maar 
wees op de penibele financiele situatie 
van de omroep. Zijn NOS journaal kost 
per jaar 17 miljoen gUlden en volgens 
Peter zal. een tweede nieuwarubriek on
geveer net zo veel gaan koste~ .en het 
is volgens hem de vraag of een tweede 
rubriek er veel anders uit zal zien dan 
het huidige Journaal. VVD'er Hermans 
was behoorlijk gelukkig met de opmèrk
ing van Lichtenveld om binnen het ANP 
onderzoek te laten verrichten naar de 
mogelijkheid tot het zelfstandig breng
en van een nieuwsrubriek via de tele-:
visie. 
KIJK EN LUISTERGELD ' NIET OMHOOG, IN 1986. 

De olllroepbijdragen in Nederland gaan 
in 1986 niet omhoog. Het beleid van het 
kabinet öm de bijdrage niet te ' verhogen 
heeft vooral de laatste maanden tot 
veel kritiek geleid. Met name de tijd
schriften ~~dagbladenuitgevers ver
wijten de regering ni,eu~e ,mediavoorzien .... 
ingen te' financieren uit, extra etherre
klameinkomsten ' waarv'oor de STER zendtijd 
verder ,moetwo.rden' uitgebr~id. Dit ' , 
gaat ten kbste vè~ ~e advertentiéinkom-
sten van ,de 'gedrukte pers. 'Maar ook 
qrganisaties uit ,de omroep, die gecon .... 
fronteerd word~n ~et beztiinigin~en 

~ dringen aan op verhoging , van de omro~p
bijdragen. Wil er g~conc:urreerd kunnen 
worden met het toe~emende aánbod van 
buitenlaridsecomrnerciele satellietsta
tions, dan zal de binnenlandse omroep 
m~er financiele ruimte moeten krijgen 
om goede , aantrekkelijke pr,ogramnta' s te 
kunnen maken. De NOTU en de omroepen 
~inden dat het Nederlandse publiek 'er 
maar aan mee ' moet betalen. 
NOGMAALS LOKALE RADIO · EN HET DAGBLAD~ . 

De dagbladuitgeversh~bben eendrin
gend beroep gedaan op de Tweede Kamer om 
te voorkomen dat er reclame wordt toege
l~ten op de lokaleen/6fregt6nale"ra
dio. NDPvoorzitter van Tienen zegt dat 
dit da.ling van de advertént1einkomsten 
van dagbladen totgevol~ zal hebben, 
waard90r vrijwel alle ondernemingen in 
de tode cijfers zouden' belanden. E~rder 
had dé vereniging van , ned'êrlándse ge
meenten .tijdens een hoorzitting van de 
kamercommissie voor wel~ijn en cultuur 
övet .het; voorstel mediawet aangedrongen 
op l;tei: juist wel invoeren val1 de reklame , 
opd~t;. ' plaatselijke omroepe:n' vaI) ,de gton~ 
kunnen komen~ Zoals "bekend:. is de VVD 
voor:, invo~rirtg va'n reJ<lame,' en is: de ' 
PydA ~ , eertl,~r ' ~èn' . fel ,:tegepstander',. 'ook ' . 

'. niet ,m~èt ; teSe,n. De" kans :, dat ' er" over, .' 
e9ke1e ' ma~~den' 'bij de ' béha~delin8 ,Vfln. 
,de mediawet ', ee.nvoor~t~l . tot, ,invoering, .' 6 ,." " ", " .' ,. ' ' ."" 

van lokale radioreklame zal worden inge
diend, wordt in Den Haag kleingeacht. 
PROVINCIE LIMBURG OP DE VINGERS GETIKT. 

Het provinciebestuur van Limburg is 
door minister Brinkman op de vingers 
getfkt omdat het te grote invloed wil 
hebben op desame~s'telling van het . be
stuur van de toekomstige provinciale om
'roep .GS willen in strijd ~et de, medi,a
wetgeving dat de provincie kandidaat
bestuurders van de regionale omroep be
oordeelt en vervolgens al dan niet be-

BROODNIJD EN OBJECTIVITEIT. 
. ze zijn ' eral enkele jaren: devrlJe 

radio's 'aan de ~elgi$ch-Nederlandse grens! 
Van Limburg tot Zeeuws Vlaanderen! Deze 
grensstations dragen namen als Popular, 
Qupido, Paloma, Atlantis, Continu, Royal, 
Europa, Delta enz •• Door hun uitgekiende 
ligging weten deze radio's veel luister
aars in Nederland aan zich te binden en 
daardoor oo~ adverteerders. In feite 
profiteren de grensst~tions ~an de voor~ 
sprongpositie, die Bel~ii op iadiogebied 
t.o.v. Nederland heeft. Deze situaties 
zijn niet nieuw: denk maai , aan radio 

· Luxemburg en Monaco in het grijze verle~ 
den en b.v. radio 24 (vanuitIt~lii op 
Zwitserland gericht) in het meer recente 
verleden. Dii ~oort ont~ikkelingeM zullen 

· altijd bliJven ,bestaan wanneer bepaalde 
landen niet met hun 'radiotijd' meegaan. 

De luisteraa~ zal dat allemaal een 
zorg zijn! . . .. '" ," RADIO .... . " 

.~~,'ie. d. ~e~:;~O-j'ft,,· . ~Ir .. u 
landse da9~ . ~U ~',i j nt 
bladen ligt . ~~ 
dat echte~ FM ~5 ' 

, anders. Met nam~ de "Wes't Braba.ntse -daçJ~ " 
bladen 'Het Brabants Nieuwsblad' (hoofd-

. r~dactie -Roosendaai ) en • de Stem' (hoofd "" 
redactie Breda) zijn de strijd met de 
grensstations begonnen. Allemaal ook nog 
te rechtvaardigen wanneer dat op een 
objectieve manier zou gebeuren. ' pat i s 
echter helaas niet het geval. 

Het Brabants Nieuwsblad opende de aan
val ~et een artikel over justitieel io
gr~Jpen. Dit artikel was duidelijk gern

' ~piréerd door de ~erhal~n ove~ justitieel 
ppt,reden t ,egenMonique. 'Voor he~ gemak 

· werden grensstations door bet Brabants 
, "Nieuwsblad maa.r 9~iijk 'gest~ld aan zee-



zenders. Bij persoonlijke navraag blijkt 
dat het hele artikel op onwaarheden berust: 
justitie doet geen onderzoek en heeft 
daartoe ook geen concrete plannen. Men 
beseft al te goed dat optreden in feite 
onmogelijk is. Dat deert het Brabants 
Nieuwsblad niet zelfs officieren van 
Justitie onjuist te interpreteren. Ook 
het feit dat enkele grensstations (b.v. 
Continu) alles ook t.o.v. de Belgische 
fiscus goed geregeld hebben blijft onbe
sproken. 

Het 'waarom' is heel eenvoudig: het 
Brabants Nieuwsblad vreest de concurrentiE 
van de grensstations en tracht via arti
kelen in ieder geval de adverteerders 
bang te maken. Pure intimidatie dus waar-
bij men de redactionele onafhankelijkheid 
(in relatie tot de exploitatie van het 
dagblad) rustig schendt. 

Ook 'de Stem' gaat in, deze richting 
verder: FOUTIEVE INFORMATIE:*Continu is 
nooit een piraat in Rotterdam geweest, 
maar dat was Atlantis. *Op Nederland ge
richte reclame is alleen via het kabelnet 
verboden, maar via de vrije ether wel 
d egelijk toegestaan. 
EENZIJDIGE VOORLICHTING: *Bekend is dat 
dagbladen momenteel vooral schade onder
vinden van huis aan huis bladen en fo1-
d~r s . Dit wordt ook voor het gemak maar 
niet vermeld. ~ 

EMOTIONELE ASPECTEN: *Graag wijst men op 
de amateuristische vrije zender in Belgi~ 
waar men zelfs de koffie nog zelf moet 
betalen. De vraag of die stations dan wel 
goed zijn blijft bewust onbeantwoord enz. 
KORTOM: uit vrees voor verlies van inkom
sten wordt een subjectieve aanval gelan
ceerd die alle journalistieke spelregels 
overtreedt! 

Wat is de houding van de regionale 
dagbladpers in Zuid-Nederland t.o.v. 
vrije/locale radio. De wijze waarop in 
België door dagbladen op een positieve 
en voor hen ook commercieel aantrekke
lijke manier is ingespeeld is bij de 
Zuid-Nederlandse dagbladen (bewust?) niet 
bekend. Wanneer een dergelijke houding 
van jalouzie en broodnijd indicatief is 
voor andere dagbladen in Nederland, dan 
staan de locale omroepen nog heel wat te 
wachten. E~n ding is echter zeker: locale 
omroep met reclame komt er zelfs met 
tegenwerking van de dagbladen! Jac Zom. 

AVRO GEEFT ZENDTIJD WEG AAN NVO. 
De AVRO stelt met ingang van 1 de

cember iedere vrijdagmiddag van 13.10 
tot 13.30 radiozendtijd beschikbaar aan 
de Nieuwe Vrijzinnige Omroep, een vrij
zinnig protestantse aspirant zendgemach
tigde. Volgens prof. Bos, voorzitter van 
de NVO, kan de vrijzinnige omroep nu er-

varing opdoen met het maken van program
ma's. De aanvraag voor eigen zendtijd 
blijft gehandhaafd. Het NVO krijgt voor 
het eerst sinds het verl ies van het vrij
zinnige karakter van de VPRO de kans 
de 'vrijzinnigheid' weer te laten horen 
via de radio. De formule van de NVO pro
gramma'sis 'emancipatie tot verantwoor
de 1 ij khe id. ' 

DE BIOSCOOPFILM OP DE NEDERLANDSE TV. 
-In ~~ loop van 1984 werden via de 

Nederlandse televisie in totaal 195 bios
coopfilms uitgezonden. In vergelijking 
tot de daaraan voorafgaande jaren is er 
sprake van een duidel ijke toename van het 
aan ta 1 u i tgezonden bi oscoopf i 1 ms. In 1982 
waren het er 118 en in 1983 141. Kon de 
toename in 1983 nog worden toegeschreven 
aan de uitbreiding van de zendtijd op de 
vrijdag- en zaterdagavond, de aanzienl ij
ke toename in 1984 kan alleen worden ver
klaard door programmatische verschuiving
en van eenmalige televisieprodukties naar 
bioscoopfilms. Meer dan de helft van de 
in 1984 uitgezonden films (59%) was af
komstig uit de VS, 11% was van Nederland
se makel ij en 11% van Britse. De sterke 
vertegenwoordiging van bioscoopfilms uit 
de VS in het aanbod viel ook in de daar
aan voorafgaande jaren te constateren. 
Het merendeel van de uitgezonden films 
was geproduceerd tussen 1971 en 1980, 
12% was gemaakt na 1980 en 18% in de pe
riode tussen 1961 en 1971. De omroep die 
in 1984 de meeste bioscoopfilms uitzond 
was de TROS, 40. Daarna volgden de andere 
4 A omroepen. KRO 33, VARA 32, AVRO 25 
en NCRV 23. De VOO zond 21 speelfilms uit 
en de VPRO 16. De gemiddelde kijkdicht
heid bedroeg 16%. De tien meest bekeken 
televisiefilms bevatten 1 iefst 7 Neder
landse produkties. Op zowel de eerste als 
tweede plaats kwam André van Duin met De 
Boezemvriend en Ik ben Joep Meloen. 
De eerste bereikte een kijkdichtheid van 
liefst 53%, hetgeen overeenkomt met 6,7 
mi ljoen kijkers. 
SRI LANKA WIL REGIONALE TELEVISIE 

Het door problemen geteisterde Sri· 
Lanka wil alle bevolkingsgroepen in 
ieder geval op televisiegebied tevreden 
stellen en men denkt daarbij aan regio
nale televisieprogramma's die de bevol
kingsgroeperingen gericht moeten gaan 
benaderen met hun eigen tradities en 
problemen. Men denkt hierbij vooral aan 
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~e Ta~i~s, die vaak ~ebben geklaagd in
' z~ke de ~enzijdige berichtgeving van de 
sta~t~ómroep • . Een plan voor r~gionale 

"televisie ligt inmiddels bij de regering. 
TOCH ONDERTITELING SATELLIETPROGRAMMA'S 

Nederland moet ondertitel ing van Eu
ropese satellietprogramma's toestaan. 
Dat is een ondersteuning v~n het stand
punt dat de Europese convnissie heeft in
genomen, door het Europese Parlement. 
Men besloot dat de telev,isieprogramma's 
net zo goed als boter en kaas va 11 en on
der het vrije verkeer in de EG. Onder
titeling moet dan ook. De landen van de 
EG mogen hit bver en weet uitzenden dan 
ook niet hinderen. In totaa I mag er 10% 
per uur aan reklamezendtijd worden be
steed. 
NBC KRIJGT TELEVISIERECHTEN SEOEL. ' 

De NBC heeft zich verzekerd van de 
Amerikaanse rechten voor de Olympische 
Zomerspelen van 1988 in Seoel. Het gaat 
bij de overeenkomst om een bedrag van 
minimaal 300 miljoen en maximaal 500 mil
joen dol lar. Dat is meer dan de 225 mil
joen die de ABC betaalde voor de Spelen 
in Los Angeles en minder dan de organi-

' satie in .Seoel voor ogen had (600 miljoen) 
ZENDTIJD OMROEPEN TIEN JAAR VAST. 

Min. Brinkman wil de huidige omroep
en een vaste zendtijd-geven van tenminste 
10 jaar. Dit heeft hij onlangs gezegd ' 
voor de NCRV radio. Hij wil afstappen 
van het eindeloze geruzie over A,B en C
omroepen. Er zijn veel te veel woorden 
vuil gemaakt over hoeveel leden een om
roep al dan niet heeft en dit is niet 
gunstig voor de ontwikkeling van de me
dia. Hij voegde er wel aan toe dat de 
Tweede Kamer nog geen voorstander is van 
een dergel ijke regeling. Volgens Brink~ 
man is het niet uit te sluiten dat de 
hele discussie opnieuw gevoerd gaat wor
den bij de behande 1- i ng van de med i awet. 

~IElM'§ UH ~EffiIË 
Ondanks dat het al weer even geleden 

is nog even terug naar de door Radio 
Annick georganiseerde 2e zeezender dag 
in België. De belangstelling in het 
Hof ter Loo te Borgerhout was ondermaats 
ondanks de nodige publiciteit. Aanwezig 
waren o.a. met stands: SMC, FRC Holland, 
Freewave Media Magazine en het Radio 
Annick promotieteam. Langs deze weg 
worden zij nogmaals bedankt. Door de 
lage opkomst van belangstellenden begin 
ik mij stilaan af te vrage~ of het org
ganiseren vati dergelijke dagen in Bel
gië nog wel zinheeft~ Op 6 juli was ik 
ook bij d~ organis~tie van de dag,' te 
8 ' 

Gistel betrokken. Aankondigingen via 
FRM en Freewave; een paginagrote adver
tentie in een reclameblad aan de kust
streek met een oplage van 90.000, een 
reclamespotje op enkele lokale stations 
aan de kust; eindres~ltaat 50 betalende 
aanwezigen. Nu 12 oktober: Antwerpens 
grootste zender heeft hoofdzakelijk de 
organisatie in handen en bereikt met 
het station duizenden luisteraars. Er 
is een syndicated prograrnmasysteem via 
Annick, via welke de aktiviteit vermeld 
werd en velen het konden vernemen via 
hun lokale station ergens in Vlaanderen; 
aankondigingen in FW en FRM, als ook 
in Joepie. Persoonlijke uitnodigingen 
werden ~erstuurd; ein~resultaat: ca 60 
betalende bezoekers. Radio Monique zou 
meer dan 1 miljoen hebben al dan niet 
zonder de luisteraars van Caroline en 
Laser. Doch hoeveel hiervan vindt men 
terug in België? En hoeveel van deze 
Belgische luisteraars kan men mobilise
ren om aanwezig te zijn op zo'n zeezen
derdag? Vandaar dat ik ook veronderstel 
dat het organiseren van dergelijke da
gen in België nog weinig tot geen zin 
heeft of het moet al zijn voor enkel 
de freaks. Patriek Bekaert. 
TELEVISIE IN BELGIE 

Nu de "problemen" rond de lokale 
radio's stilaan opgelost schijneri te 
zijn, wordt de aandacht steeds meer en 
meer toegespitst op de tievisie. In 
Wallonië en Brussel heeft men al 
enige tijd Sky Channel op de kabel. In 
het Antwerpse via het kabelnet kan men 
WPN (World Public News) bekijken op 
bepaalde uren van de dag. WPN is een 
produktie van lTS (Independant Tele
vision Service) en het schijnt goed met 
WPN te gaan. Men was ' immers gestart met 
bijdragen uit Amerika, Nederland. Isra
ël, de UNESCO ,en sinds kort zijn daar 
o.a. Zweden, Noorwegen, Denemarken en 
Jordaniä bijgekomen. Het interessante 
aan dit projekt is,. dat WPN deze ser
vice overal waar mogelijk in Europa 
gratis aan de kabelmaatschappijen aan
bied en dat de meewerkende landen 
hoofdzakelijk voor de kosten instaan. 
WPN werkt zonder reklame en het meren
deel van de programma's is informatief 
en documentair ' gericht, zoals o.a. het ' 
programma over de herstelwerkzaamheden 
van Rembrandts Nachtwacht - een Neder
landse produktie in het Engels inge
sproken, hetgeen bijna met alle pro
gramma's gebeurd. Waar men dacht dat 
Sky Channel spoedig de Vlaamse kabel 
zou veroveren blijkt de eer echter weg
gelegd voor Filmnet/ATN. Het is immers 
zo dat Filmnet inmiddels op een deel 



van de Vlaamse kabel is toegestaan. 
Doch voorlopig enkel opnieuw bij Inte
gan in het Antwerpse, die meteen z'n 2e 
primeur binnenhaalt: dit wordt dan het 
17e station bij hen, maar dan wel als 
betaaltelevisie. Sinds het ontstaan van 
RTL TV schijnt deze altijd de grote 
concurrent te zijn van de Belgische 
RTBF. Door toedoen van deze laatste 
schijnt deze concurrentiepositie nog 
verergert te zijn o.a. door toedoen van 
de RTBF om zo RTL te dwarsbomen werd 
Sky Channel binnengehaald op de Waalse 
en Brusselse kabel, doch het blijkt nu 
dat de RTBF hiervan nu zelf slachtoffer 
zal worden. Waar Sky en RTL in " de begin 
periode mekaars concurrenten waren, 
zouden ze nu de beste vrienden zijn. 
RTL zendt Franstalige en Sky Channel 
Engelstalige programma's. Uiteindelijk 
vond men dit geen concurrentie meer om
dat de doelgroep enkel door het taal
verschil (1) niet meer dezelfde zou 
zijn,maar het eindresultaat is wel het 
volgende: Sky Channel is het vlagge
schip van Satellite Television, dat op 
z'n beurt een afdeling is van News 
International. Deze laatste is de Brit
se tak van de media multinational News 
Corporation, het concern van de kran
tenmagnaat Rupert Murdoch. Deze laatste 
heeft het merendeel van de aandelen van 
eTL (Compagnie 'Luxembourgeoise de Tele
diffusion), die eigenaar is van RTL. 
Op deze manier zijn Sky Channel en RTL 
nu met elkaar verhonden. Patriek Bekaert. 

Zeezel1t1ersNtI 
We beginnen ons verhaal op 14 OKTOBER: 
Op Monique is nu regelmatig te horen dat 
vanaf 1 december een vernieuwde disko
show is te boeken via 035-44551, het 
telefoonnummer van John de Mol Produkties 
en vertelt André van Duin in een com
mercial dat je nu de mooiste hits van 
Simon Naaigaren kunt kopen op een LP. Ook 
Berdien Stenberg haar nieuwe LP, seizoe
nen, wordt aangeprezen. Die Berk heeft 
het toch goed bekeken. Jeff Davies is een 
nieuwe man aan boord van Laser en is nog 
niet al te veel gewend, gezien zijn re
gelmatige verhalen rondom de vl iegenplaag 
aan boord van de Communicator, alwaar ook 
een nieuwe commèrcial is te horen voor 
de London Motor Show. Tevens verklaard 
Jeff dat we om 3 uur kunnen luisteren 
naar 30 minuten non stop muziek, dus het 
zgn. clutterfree werk. Hoewel, we horen 
toch weer 2 commercials. OeOTI organi
seert op 16 OKTOBER een persconferentie 
om het een en ander uit de doeken te doen 

en alle mogelijke nieuwe offensieve daden 
tegen de zeezenders bekend te maken. 
Alle grote, kleine kranten, radio- en te
levisiestations waren benaderd om het na
tionaal zo goed mogel ijk te brengen hoe 
fout de zeezenders wel niet zijn. Men 
interfereert, brengt levens in gev~ar en 
meer van dergel ijke onzin werd andermaal 
verteld aan de pers. Oe persconferentie 
werd gehouden in Maidstone. Men vertel
de ondermeer dat de blokkade zal worden 
aangehouden, eventueel over zal worden 
gegaan tot jamming van de stations en 
zelfs worden er mogelijkheden onderzocht 
om de schepen te enteren. Wat dit laat
ste betreft werd gemeld dat dit pas in 
laatste instantie zal gebeu~en. Wel wist 
men te melden dat ongeveer 20 personen 
tot nu toe waren geverbal iseerd wegens 
overtreding van de MOA. Wat betreft de 
eventuele jamming denken we dat dit ook 
niet zal gebeuren daar de Britse regering 
zelf regelmatig klaagt över de jamming 
door de Oosterse landen van BBC World 
Service progralTll1a's en buitendien zou dit 
de vrijheid van meningsuiting op hoge 
schaal belemmeren. Tot nu toe heeft de 
verscherpte aktie de Sritsc belastingbe
taler 1 iefst 1 mi ljoen gulden gekost. 
Alle kranten namen de berichten al dan 
niet groot op in hun edities en je kunt 
niet anders stellen dat dit weer een 
enorm stuk gratis reklame was voor de 
zeezenders. Ga zo door OTI. Op Laser 558 
ook een commercial gehoord 
voor TRON-kleding, waarbij 
je voor [40 een pakket 
kleren krijgt toege
stuurd ter waarde van 
fl00. 17 OKTOBER: Op 
Radio Monique weer een 
commercial voor Muziek 
Parade Magazine, ingespro
ken door Alfred Lagarde. 
Er is getenderd: Walter Si-
mons heeft de Ross verla
ten en Gert van der Zee 
heeft zij n plaats i ngeno- '--_~ 
men. Samen met Jan Veldkamp 
en Maarten de Jong zorgt hij 
voor het 1 ive-gedeelte van de 
Radio Monique programmering. 
18 OKTOBER: Hoorden we een commercial op 
Laser die in het voorjaar ook al te horen 
was, n.l. vbor de laatste LP van Billy 
Ocean. 19 OKTOBER: Even voor de statistiek: 
in Aktueel een interview met Tony Berk. 
Niets nieuws onder de zon in het verhaal 
en diezelfde dag moeten we het andermaal 
zonder Laser stellen. Off the air, zon
der opgave van redenen. Op Monique horen 
we een commercial voor de nieuwe LP van 
Lee Towers en organiseert de Carol ine 
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Mouvement in Engeland een goed bezochte 
da g. Hoofd reden ~Ja s de b 1 okka de van de 
DTI. 20 OKTOBER: Van bezoekers aan de 
zeezenders horen we dat in de vroege 
ochtend Laser is bevoorraad met 2000 1 i
ter 01 ie, weer anderen vertellen ons 
dat de kapitein ontzettend kwaad was ge
zien de slechte bevoorrading. De DTl 
maakt nu zelfs gebruik van zeer sterke 
richtmicrofoons waardoor alle geluiden 
aan dek van de beide zendschepen feil-
loos worden geregistreerd. Vandaag wordt 
tevens bekend dat in de winter de Re
nau1t auto als hoofdsponsor zal gaan op
treden voor het spel Prijsbewust, het
geen op 1 januari a.s. v~n start zal 
gaan op Monique. De Caro1ineprogrammering 
ziet er als volgt uit: 6-9 Nick Richards 
9 -1 2 S u sa n C ha r 1 es 1 2 - 1 5 Ne i 1 F ra n cis 
15-18 David Andrews 18-22 Andy Johnson 
22-02 Ferky McNei1 en 2-6 Nige1 Bank
wort. Deze laatste heeft als bijnaam 
Bhagwan en noemt zich zo nu en dan ook 
Nigel Rogers. Er zijn op Monique ander
maal geen Nederlandse artiesten te horen 
en bI ijkbaar is dit item ook uit de pro
grammering geschrapt. Wel is er op Caro
I ine een nieuwe rel igieus programma te 
horen op zondag en wel van 'the Baptist 
Hour', telkens tussen 19.45 en 20.00 
uur. ,Brian Keith dank voor je info en 
trouwens ook een dank aa8 Maria Depuydt 
voor haar lange brief met vele leuke re
akties en tips. Maria, zoals je zult 
merken, gezien onze kontakten in Enge
land, binnenkort meer interviews met 
Engelse zeezenderdeejays. Lotto 649 
heeft een nieuwe commercial op Caro1ine 
en trekking vindt nu 2 keer per week 
plaats. LP Commercial Monique: Jimmy 
Lawton. 

~O 
~ 
~ 
~ 

• (\0963 kHz ~c, 
J\'TI~\) 

22 OKTOBER: Ons werd bekend dat binnen
kort het aan ta I' Joost I uren bij Mon i que 
zal worden teruggeschroefd wegens te 
drukke werkzaamheden elders. Joost werd 
destijds ingehuurd om het station een 
geloofwaardige indruk te geven. Carol ine 
voor het eerst sinds lange tijd geen 24 
uur per etmaal in de ether vanwege tech
nisch onderhoud. Men verlaat de 576 en 
de 319 om 1 uur in de ochtend. Regelma
tige bezoekers aan de zendschepen heb
ben geconstateerd dat de naam van de 
vlaggestaat 'Panama' is weggeschilderd 
op de achterzijde van de Ross. Er ga~n 
10 ' 

de vreemdste geruchten rond de r egistra
tie. Later daar over me e r. Ronan O'Rahil 
ly verklaarde ons dat in een nachtel ijk 
uur de bemanning een kleine dinky had 
zien wegvaren richting het OTlschip. 
Daarna zou geconstateerd zijn dat de 
naam was weggesch i lderd!!!! Ende echte 
Carol inelover gelooft natu~rlijk weer 

,deze smoes. Een woordvoerder van Laser 
meldt ons dat onderdelen voor de gene
ratoren zijn besteld in Amerika en dat 
Laser binnen een week terug wordt ver
wacht. Ook meldt men dat men momenteel 
overweegt om te gaan tenderen vanuit 
Marokko. John KastIe, de direkteur voor 
Laser, heeft een antwoord op zijn brief 
aan de homeoffice gekregen. De Home of-
fice schreef hem niets omtrent de eerder 
gesuggereerde interferentieproblemen 
maar meldde alleen dat de MOA door Laser 
regelmatig werd overtreden, hetgeen de 
reden is van de bewaking van de Communi
cator door de DTI. 25 OKTOBER: Gelezen 
in 'Smash Hits': Come on be amoron, 
bug the new single I spy for the DTI by 
the moronic surveyors. 7" DTI 007 12" 
DT11007. Distributed by PRT. 26 OKTOBER: 
Mighty Joe Young meldt ons misschien te ~ 

rug te gaan naar Laser als zendertechni
cus. Hij kan tevens kiezen voor een job 
als technicus bij de COX Broadcasting 
groep in Flarida. 
27 OKTOBER: Als we vandaag luisteren naar 
Monique bI ijken alleen de tapes van Va
der Abraham gedraaid te zijn, dus geen 
gemeente Bloemendaal. In de zondagmiddag
matinee wordt de favoriete top 5 van een 
luisteraar gedraaid. De satellietschijven 
van deze week worden niet als zodanig aan
gekondigd maar we moeten aannemen dat het 
de platen op het hele uur zijn. Voor de 
aardigheid heeft Hans Meyering maar weer 
eens de uren en adressen van de rel igieu
se programma's op zondag via Carol ine 
genoteerd, programma's die nu weer voor
afgegaan worden door 1 uur jamming, ge
zien het ingaan van de wintertijd in Enge
land. Dus het overzicht: 19-20.45 Ferky 
Mac Neal, 20.45-21.00 Fate Way baptist 
hour met James Brew, Box 106 L Frank1 in
ton Louisiana 70438 USA, 21.00-21.15 Je
wish Voice Broadcast, Box 6, Phenix, 
Arizona 85001 USA, 21.15-21.30 Tree of 
1 ive Miss Belme, Box 2617 Los Angeles 
California USA, 21.45-22.00 Albert Bonk 
Box 72 Station A, Vancouver BC, Canada~ 
Alle leiders zijn ook bereikbaar via 
BCM Box 66, London. Vandaag zou bevoor
raad worden door de Moniqueorganisatie 
met behulp van een vI iegtuig. Men is 
wel uitgevlogen maar het droppen v~n de 
tapes is mislukt vanwege de mist. Dat 
is dan ook meteen de enige reden dat er 



g~en tapes voorradig waren en er vanaf 
28 OKTOBER: alleen maar liveprogrammals 
waren te horen met Maarten de Jong, Jan 
Ve ldkamp en 'Wa I ter Simons. 30 OKTOBER: 
Geruchten doen de ronde als zouden er 
problemen zijn tussen de Monique en Caro
I inedeejays en dat zou tegel ijkertijd 
de reden van Igeen tape programma IS zijn. 
Vandaag worden voor het eerst deze week 
de satellietschijven als zodanigaange- ' 
kondigde Vanuit Spanje is voor het eerst 
een gezamenl ijke tender vertrokken namens 
de drie organisaties. Deze keer alleen 
met 01 ie (20.000 1 iter) en water. Er zal 
voorlopig om de 10 dagen worden bevoor
raad om beide schepen vol te tanken, 
waarna maandel ijks zal worden bevoorraad 
met 01 ie, wa te r en voed sel Q Gezi en de 
ol ie in Span j e aanzi enl ijk goed koper" i s 
dan in ande r e West' Europese landen val l en 
de kos ten van deze t en dertoc hten ook mee . 
Eindel ijk ontvingen we I I spy for the 
DTI I en ondanks eerdere toezeggingen van 
Laser dat op de achterzijde opnamen zou
den staan van Charl ie Wolfe staat alleen 
een instrumentale versie op de Fl ipside. 
Andy Howard heeft Laser verlaten. Hij 
werkte eerder als technicus bij Carol ine. 
Eindresultaat van zijn aktiviteiten bij 
Laser: slechts een afstelling van 3 kw 
uitgaand vermogen op de zender. Dit is 
dan tevens de ~ eden dat het station zo 
slecht is te ontvangen. Onderhoud voor 
Uw auto kunt U nu ook regelen via Inter-

national Bussiness Centre, aldus een 
commercial op 558. Verder nieuw: commer
cial voor LP Jethro TuIl, nieuwe jingles 
en een commercial voor Fashion Fair, 
te houden in Londen. 3 NOVEMBER: De Mail 
on Sunday besteedt in een zeer negatief 
artikel aandacht aan Laser. De deejays 
zouden niet worden betaald. M.a.w. de 
organisatie zou op sterven na dood zijn. 
4 NOVEMBER: Eindel ijk is er weer op een 
redel ijke manier bevoorraad bij de Ross 
Revenge. Zowel de grote tender met olie 
en water vanuit Spanje, als een kleine 
tender met banden en deejays. Meegekomen 
is ook Otto de Winter die de ; nodige on
derhoudwerkzaamheden zal verzorgen. 
Er gaan geruchten dat de programmaleidi ng 
van Mo n iqu e pogingen ond er neemt om op 
ka belnetten i n Neder land he t s ignaa l va n 
het stati on te kri j gen. Da arna za l wo rde n 
a fgewacht o f de ove rhei d stap pen za l on 
dernemen tegen de kabelmaatschappijen. 
Tevens ziet de leiding van Monique een 
goede toekomst voor het station na 1 de
cember. Dan zal Hilversum 3 immers van de 
middengolf verdwijnen en zal Monique veel 
luisteraars kunnen winnen onder de midden
golf-autoradio-bezitters. 5 NOVEMBER: 
Frits Koning zal niet, zoals de Haagse 
Post 1 iet weten, in dienst treden 
van de VOO. Zit er dan toch nog een kans 
in, dat deze geschoolde radiomaker terug-
keert naar Monique? . 

Charlie Wolfe (foto: OEF). 
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In de middag, zo omstreeks 20 
minuten na 12 uur verdwijnt Laser uit 
de ether vanwege andermaal problemen 
met de generatoren. Als laatste plaat 
in de John Lee show hoorden we het num
mer "Ready for the world", waarna de 
zender uit de lucht ging. Ook de volgen
de ochtend was Laser niet te ontvangen 
op de haar zo trouwe golflengte. Af
wachten maar, dachten we opdat moment. 
Maar om 13 uur bleek dat we maar niet 
te lang moesten wachten met afwachten 
en beter onze connecties binnen de Laser 
organisatie en onze mensen in Engeland 
zouden kunnen inschakelen. De reden was 
dat Radio Caroline in haar nieuws het 
bericht bracht dat de kapitein van de 
MV Communicator opdracht had gegeven 
de motoren te starten en het anker te 
lichten om vervolgens haar ankerplaats 
in internationale wateren te verlaten 
om dekking voor de storm te zoeken in 
een veilige haven. Eerder die morgen, 
om goed 4 uur, was duidelijk geworden dat 
de problemen met de generatoren dit maal 
ernstiger waren dan voorheen. Men was 
druk b~zig diverse mankementen op te 
lossen toen bleek dat plotseling het 
gehele electriciteitscircuit aan boord 
uitviel en slechts een kleine noodver
lichting op het achterdek van ket schip 
nog brandde. De kapitein, afkomstig uit 
het Engelse Ipswich, had al in eerdere 
instantie aan bezoekers van de Communi
cator laten weten dat hij doodziek was , 
van de hele organisatie. Hij zou tijde
lijk als invaller aan boord zitten en 
tevens zou er regelmatig bevoorraad wor
den. In wezen was er siechts een paar 
keer met mondjesmaat bevoorraad, mede 
gezien het feit dat de organisatie heel 
moeilijk nieuwe bevoorraders kon vinden 
gezien de konstante wacht door schepen 
van de DTI. Zoals eerder gemeld was 
enkele dagen eerder besloten om de 
Communicator te gaan bevoorraden in 
samenwerking met de Caroline en Monique
organisaties en wel vanuit Spanje. Nadat 
de electriciteit was uitgevallen begon 
de storm, die al enige dagen op de 
Noordzee heerste, weer heviger te worden 
en de kapitein, zowel als de bemanning 
en de deejays maakten zich ernstige 
zorgen omtrent de veiligheid van het 
schip en hun leven. De deejays aan boord 
hadden dan ook niet eerder een storm 
meegemaakt. In de ochtenduren heeft de 
kapitein vervolgens kontakt opgenomen 
met de kapitein van de Ross Revenge om 
te informeren welke de mogelijkheden wa
ren om het schip veilig de haven van 
Harwich te laten binnenslepen. Ook via 
de . eB heeft hij enkele opmerkingen ge-
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plaatst inzake de noodtoestand aan boord 
van de Communicator. Juist tHee dagen 
daarvoor was de Dioptrie Surveyor, het 
DTI onderzoekingsschip vervangen door 
een andere boot, de Gardline Tracker. 
Vreemd genoeg is dit een zusterschip 
van de Communicator, die eerder onder 
de naam Gardline Seeker voer. De kapi
tein van de Tracker bood de kapitein 
van de Communicator hulp aan h~tgeen 
eerst door de laatste werd afgewezen. 
Wel meldde hij via de CB dat er bijna 
geen olie meer aan boord was, geen wa
ter meer voorradig was en het eten 
ook bijna op was. Om even voor half een 
in de middag werd het anker ' gelicht en 
de motoren gestart waarna het in de 
richting van Harwich voer, begeleid op 
afstand van 100 meter door haar zuster
schip. Na het nieuws van 1 uur op Caro
line werd een 'in memoriam v programma 
gepresenteerd waarin de vele problemen 
van Laser in de afgelopen 2 jaar werden 
behandeld en tevens alle lof werd uit
gesproken over het populaire Laser. 
Direkt werd door het deejay team van 
Caroline gedacht dat dit voor goed het 
einde zou zijn voor Laser, immers bin
nenvaren zou volgens hen beslag op het 
schip betekenen. Om half 3 werd het 
nieuws gebracht door Radio One, waarin 
tevens werd gemeld dat het schip bin
nen enkele uren zou binnenvaren. Om 3 
uur bracht radio Monique het nieuws dat 
vanwege op zee onherstelbare problemen 
de kapitein besloten had om een haven 
op te zoeken. Rond 6 uur Nederlandse 
tijd liep de Comrnunicator de haven van 
Harwich binnen, alw~ar een kleine 1000 
fans van het station reeds aanwezig 
waren~ De geruchten hadden al snel de 
ronde gedaan dat allerlei vreselijke 
t~estanden waren gebeurd. Zo zouden 
er enkele gaten in de scheepswand ~ijn 
ontstaan en werkten de pompen niet 
optimaal waardoor de ,kapitein bang zou 
zijn geweest dat het schip zou vergaan. 
Ook zou een van de zendmasten zijn af
gebroken. De toeschouwers ' op de kadè 
van Harwich konden zelf zien dat deze 
informatie onjuist was. Bij het binnen
varen werd tevens een escorte verleend 
door een aantal boten van de waterpoli
tie. De verwachting was dat het schip 
voor anker zou gaari in de entrepotha
ven, maar ook dit gebeurde niet. Het 
schip werd verankerd midden in de River 
Stoye, dus niet langs de kant. De Gard
line Tracker ging wel de entrepothaven 
in. Vrijwel direkt na aankomst gingen 
ambtenaren van douane en het ministerie 
van Handel en Industrie aan boord voor 
verhoor van de 11 bemanningsleden. Uit 



het eerste onderzoek bleek dat er 7 
Amerikanen en 4 mensen met een Brits 
paspoort aan boord waren. Gelet het 
fei t dat het schip en de apparatuur ei,
gendom is van een Panamese en Amerikaan
se onderneming was het niet mogelijk, 
volgens de MOA, het schip in ' beslag 
te nemen. Met andere woorden, de kapi
tein had gehandeld naar de wet en zich 
beroepen op veiligheid. Enkele uren na 
aankomst werd wel beslag gelegd op het 
schip in opdracht van de Gardline Ship
ping Company, gezien het feit dat deze 
onderneming nog een bedrag te goed had 
van ongeveer 5000 Engelse ponden. Dit 
vanwege kosten die de onderneming had 
gemaakt bij de overtocht van de Gard
line Seeker naar Amerika in 1983. 
Om 19 uur besteedde 'Monique aandacht 
aan het binnenvaren en werd er gezegd 

' dat men een waarde vriend had verloren. 
Op de Britse televisie werd in de di
verse nieu'.vsprogramma' s aandacht be
steed en werden beelden vertoond van 
het binnenvaren, geschoten vanuit een 
helikopter. De nieuwsberichten van het 
ANP in Nederland, als wel de Journaals 
van ~e NOS brachten ons geen berichten. 
Wel stond een kort bericht vermeld om
trent voorgenomen reparaties op de 
Teletext. Ook de West Duitse teletext 
maakte meldin~. In de nieuwsuitzending 
van 1 uur in de t.nacht meldde de BBC 
dat een woordvoerder van de DTI had 
gemeld dat, nu het eerste succes ge
boekt was, het slechts nog een kwestie 
van we,ken was al vorens ook Caroline en 
Monique het zouden opgeven en het voor
beeld van Laser zouden volgen. Wat 
echter niet bekend werd gemaakt was dat 
deze organisaties een perfekte legale 
manier van bevoorraden hadden gevonden. 
Een telefoontje na de havenautoriteiten 
leerde ons dat de bemanning voorlopig 
aan boord zo~ blijven en dat de ver
horen de volgende ochtend zouden wor
den voortgezet. Dat brengt ons op 7 
NOVEMBER: Nadat Radio Caroline om 11 
uur de vorige avond ui t de lucht was 
gegaan hoorden we i n de vroege ochtend 
niets op de 576. Het was Maurice Bokken
broek, die mij een voorzet je gaf in een 
gesprek dat ik met hem had. "het zou 
een stunt zijn als Caroline nu zou 
veranderen van golflente". Inderdaad 

bleek de 558, de Laserfrequentie, vanaf 
7 uur in de ochtend bezet te zijn door 
Radio Caroline. Een uitstekende ont
vangst-verbetering daar in grote delen 
van Nederland het station nu ook is te 
ontvangen. In Groningen is er wel iets 
te volgen maar het geluid wordt bijna 
weggedrukt door een Duits station. 
De Engelse ochtendbladen brachten niet 
veel nieuws . Ondermeer werd er geschre
ven dat er in de afgelopen week een 
ernstige voedselvergiftiging was geweest 
aan boord en dat Robbie Day als woord
voerder van Laser had gezegd dat het 
voor 80% zeker was dat bij een eventu
eel beslag de organisatie de \engelse 
regering voor de rechter zou dagen. 
De kranten meldden verder dat indien 
de reparaties door buitenlanders zouden 
worden uitgevoerd en het schip zeewaar
dig zou worden verklaard het weer zou 
kunnen vertrekken, mits de schulden aan 
Gardline Shipping Company zouden zijn 
betaald. Wel werd vermeld dat de Britse 
bemanningsleden zouden worden berecht 
en dat een maximale straf van 2 jaar 
hechtenis voor hen ' te verwachten was. 
Nieuwsradio, het VOO programma, bracht 
ook dergelijke berichten en meldde te
vens dat Laser de Ierse nationale radio 
en enkele taxi-frequenties in de af
gelopen jaren zou hebben gestoord. 
Op zowel de BBC als ITV nieuwsbulletins 
in de avonduren uitgebreid aandacht 
aan de situatie. John Castie, de direk-

' teur van Laser was inmiddels op het 
schip geweest en vertelde dat er geen 
sprake was van slechte betalingen en 
dat er ook geen voedselvergiftiging was 
geweest. Op de vraag of hij verwachtte 
dat Laser zou terugkeren antwoordde hij 
er geen antwoord op te kunnen geven. 
De ITV bracht het bericht dat ook een 
2e schuldeiser zich had gemeld voor een 
beslag op het schip, wegens het niet 
vergoeden door de organisatie van werk
zaamheden verzorgd door de schuldeiser. 
Namen werden niet genoemd, maar elke 
insider zal begrijpen dat het hier gaat 
om Paul Alexander Rushling, die op deze 
manier weer wat publiciteit krijgt en 
tevens Laser andermaal kan dwars zitten. 
Er zit een constante DTI wacht op de 
Communicator, aldus de ITV en tenslotte 
werd aan de Parkstonekade in Harwich 
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Charlie Wolfe geinterviewd die zei dat 
door ondeskundigheid en een totaal 
nieuwe deejay team, die onervaren op 
zee was, het binnenvaren was gebeurd. 
Charlie: "Een storm hebben ze nog niet 
meegemaakt en de eerste de beste keer 
raken ze in paniek. Erg jammer, als 
Jessie Brandon, David Lee Stone of ik 
nog aan boord hadden gezeten was dit 
zeer zeker niet gebeurd". In de volgende 
aflevering van Zeezenders Nu hopen we 
IJ betere berichten te kunnen brenger}. 
Dank voor info is verschuldigd aan Bus
ter Pearson, Paul Coates, Colin Wilkins, 
Stuart Payne, Ate Harsta, Jack Duyzer, 
Paul Jan de Haan, Hans Meyering, Tom 
de Munck, Marcel Poelman, Ton van Draanen 
e n Rob Olthof. Samenstelling:Hans Knot. 

FrécwaVê lêdênSCrvicê 
20 JAAR RADIO CAROLINE. 

Echt, de laatste exemplaren van dit 
nu al legendarische boek uit de historie 
van de zeezenders zijn nu nog leverbaar. 
Heb je nog geen exemplaar dan haast je 
om alsnog in het bezit te komen van dit 
259 pagina dikke Carolineboek. Kosten 
slechts 25,-- guJden. Te bestellen per 
brlef, aangetekende of international 
moneyorder gericht aan J A Knot, Postbus 
102,9700 AC Groningen. Nederland. 
Nog volop leverbaar zijn: the Hitsounds 
of the Sixties en haar opvolger Hit
sounds of the Seventies. Per exemplaar 
15,--. In deze boekwerken de hitlijsten 
per maand van resp 1960 t/m 1969 en van 
1970 t/m 1979 van Amerika, Engeland en 
Nederland. 
En dan nu over naar onze aanbiedingen: 
Allereerst is deel 12 van de historie 
14 
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van de zeezenders weer leverbaar en te
vens is deel 20 net gereed gekomen. Per 
deel kost een tapeexemplaar f 25,-- en 
een cassetteexemplaar f 35,--. 
Onze reguliere aanbiedingen zien er als 
volgt Ult: 
1-668 Radio Mercury met Ed Stewart 
(voorheen Big L), Radio Ajre met Garreth 
o Gallahan (Tony Garreth) WRKO met Mike 
Adams, Best of American Radio 1976 en 
the Number One special van Drake and 
Chenault. 
2-669 BBCRadio Humbserside met Carl 
Kingston over Laser, WLYN Boston oldie 
station, 3DB MeLbourne, Last Berljn HOllr 
on Caroline in 1975 met Dennis King en 
een uniek programma van de BBC in cie 
lente van 1967 met Simon Dee, Caroline's 
eerste deejay. 
3-671 Ondermeer 10 jaar Radio One, AJen 
Freeman, unieke aaneenschakeling van 
fragmenten uit de eerste 10 jaar van BBC 
Radio One. Ook weer eens een Don Allen 
Country Jamboree. Dit maal op East Side 
Radio en verder ondermeer k1asse opname 
van Jay Jackson bij zijn nieuwe werkge
ver Radjo Ajr in Leeds. 
Gezien een verhoging in de aankoopprijs 
van banden zijn we genoodzaakt de prijs 
per 3 tapes te verhogen van 50 naar 55 
gulden. Dus voor 6 uur op tape 25,--
12 uur 40,--, 18 uur 55,-- Op cassette 
6 uur 35,-- 12 uur 65,-- en 18 uur 85,-
te bestellen via International Money 
Order, Eurocheque of giro 2929268 tnv 
J A Knot te Groningen. 
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Radio en televisie in Vietnam 
Het was op 2 september 1945 dat de 

onafhankelijkheid van de Democratische 
Republ iek Vietnam werd uitgeroepen door 
de rebellenleider Ho-Chi-Minh. Slechts 
5 dagen nadien was 'de Stem van Vietnam' 
te horen via een zender die ook al ak
tief gebruikt was door de Vietnamezen 
ten tijde van de Franse en Japanse be
zettingsperiode. Het bleef een bevrij
dingsstation totdat de Franse troepen 
zich geheel uit Noord Vietnam hadden 
teruggetrokken. De uitzendingen van de 
Stem van Vietnam werden verzorgd vanuit 
een oerwoud in het noorden van het land. 
Nadat de Fransen het land hadden verla
ten kreeg men een definitieve huisvest
ing in een gebouw in Hanoi. Toen tijdens 
de Kerstdagen van 1972 de stad Hanoi 
vol ledig door het Amerikaanse leger werd 
bezet werd ook het gebouw van de Stem 
van Vietnam vernietigd. Gelukkig had men 
de zgn. 'oerwoudzenders ' in tac t gehouden 
en was de stem binnen 9 minuten weer te
rug in de ether. 
HEDENDAAGSE RADIOSITUATIE. 

Het nationale programma wordt heden
tendage 20 uur per dag uitgezonden via 
midden- en korte golf.De programma's 
worden hoofdzakel ijk in het Vietnamees 
gebracht, zo nu ~ en dan in de dialecten 
van de minderheidsgroeperingen. De In
ternationale Service van de ' Stem van 
Vietnam brengt 36 uur per dag programma's 
in het Frans en het Engels, dit via de 
korte golf. Naast de gebruikeI ijke pol i
tieke info en sociale berichtgeving 
wordt veel zendtijd ingeruimd voor amu
sement, radiodrama, zangopvoeringen, hoor
spelen en traditionele Vietnamese muziek. 
Naast de eigen muziek ook veel aandacht 
voor muzieksoorten uit andere derde we
reld landen, bevrijdingsl iederen en 
klassieke westerse muziek. Er is totaal 
geen ruimte voor de moderne westerse pop
muziek. Dit geldt zowel voor de binnen
landse als internationale programma's. 
I NDEL ING. 

35% van de binnenlandse programma's 
worden toegeleverd door instanties als 
het ministerie van Sport, Jeugdzaken 
Defensie en Landbouw. Ook levert de sterke 
vrouwenbeweging' van het land veel pro
gramma's aan. Naast de studio in Hanoi 
iser nog een tweede studioc6mplex in 
Ho-Chi-Minh-stad. Men heeft verslagge
vers in alle provinciale hoofdsteden en 
tevens maakt men gebruik van de zgn: 
'countrytrotters', ofwel de onbetaalde 
tipgevers. Er is ook een locaal element 
binnen het Vietnamese radiobestel. In 
alle 40 provincies zenden de lokale ~ta-

tions 2 maal per dag een half uur uit. 
In deze lokale programma's vooral be
richten omtrent land- en tuinbouw, han
del, gezondheidsproblematiek etc. Dit 
wil niet inhouden dat er massaal wordt 
geluisterd. Er is in het land een groot 
tekort aan batterijen en wel door een 
tekort aan deviezen, waardoor massale 
import onmogelijk is en tevens daar ze 
niet in het land zelf worden aangemaakt. 
Daarnaast zijn de meeste huizen op het 
platteland niet aangesloten op een 
stroomnet en wordt er grotendeels alléén 
geluisterd in gemeenschapsruimten. Er 
is op kleine schaal ook aan bekabel ing 
gedaan in Vietnam, maar dat is de moei
te van het vermelden niet waard. Men 
luistert dus vaak in groepen, b.v. in 
fabrieken, scholen en op dorpspleinen. 
Er is een grote saamhorigheid onder de 
mensen. In de fabrieken heb je zgn. 
luisterclubs, waarbij de leden gezamen
I ijk besluiten wanneer en hoe lang er 
wordt geluisterd. En dat er goed geluis
terd wordt bl ijkt uit het grote aantal 
brieven: 40.000 per maand. Deze brieven 
bevatten uiteraard kritiek, vragen om
trent de programmering, voorstellen tot 
het behandelen van bepaalde onderwerpen 
in de programma's etc. Een andere taak 
van het station in Hanoi is het produce
ren van cassettes, in samenwerking met 
het ministerie voor Vakwerk. Deze cas
settes worden aangeleverd aan de eerder 
genoemde luisterclubs. Daar er in het 
land ook een groot gebrek aan papier is, 
wordt de funktie 'van het medium radio 
nog veel belangrijker. Derhalve kan ra
dio Hanoi gezien worden als de krant On
der de kranten. 
DE TELEVISIE. 

Tijdens de 20 jaar durende bezetting 
van Vietnam door de Amerikanen hebben 
deze gebruik gemaakt van het medium te
levisieom vooral de Vietnamezen te kun
nen beinvloeden in de strijd tegen de 
Noord Vietnamezen. Gevolg was dat bij 
de terugtrekking van het Amerikaanse le
ger (1975) een ~root modern uitgerust 
t.V. complex werd achtergelaten. Ver~ 
vangende onderdelen, zeer duur in prijs, 
kan men zich helaas niet veroorleven. 
Toen begin 70'er jaren de Televisiestu
dio in Hanoi ontstond, waren er in Zuid
Vietnam precies 7 televisietoestellen en 
1 camera, die door de Vietnamezen zelf 
waren gebouwd. Op 7 september 1970 werd 
het eerste programma uitgezonden, hetgeen 
alléén 1 ive mogel ijk was, daar er geen 
registratie recorder voor handen was. 
Gevolg was wel dat daDkzij hét succes 
van het programma de televisiecrew het 
gehele gebeuren nogmaals moesten herhal-
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en en dus alles in scene moest worden ge
zet. Begrijpelijk is dat de eerste tele
visieuitzending openbaar voor grote groe
pen mensen werd vertoond en dat het me
dium televisie openbaar is gebleven. Wie 
als individu zith een eigen toestel kan 
veroorloven (ongeveer een jaarsalaris 
bij een topinkomen) is verpl icht dit toe
~tel ter beschikking te stellen van zijn 
wijde omgeving; hetgeen andermaal kollek
tief gebruik inho~dt. Televisie wordt 
dus in gemeenschapsruimten bekeken, net 
zo als de radio wordt beluisterd. Ook 
hier weer ontstaan de Televisieclubs. 
Het meest is de openbare televisie in 
de provincie An Gaing, ten zuiden van 
de grens met Camb6dja, ontwikkeld. Op 
diverse (500) plekken staan openbare .. 
televisietoestellen geplaatst waar dage
I ijks gemiddeld 400 mensen per toestel 
de programma's bekijken. 
STUD lOS 

Naast de twee studio's in Hanoi en 
Ho Chi Minh stad zijn er 6 regionale 
studio's die ook eigen programma's ver
zorgen. Hier heeft men de beschikking 
over eigen zenders, die naast de regio
nale ook de nationale programma's uit
stralen. Ook worden de diverse program
ma's op videocassette uitgewisseld. 
Men heeft een zeer begrensde eigen pro
duktieeenheid opgenomen in het totaal 
aanbod van de programmering. Dit vooral 
uit financieel oogpunt. Men neemt zonder 
enig kommentaar voornameI ijk programma's 
over van de televisiemaatschappijen in 
Rusland, Oost Duitsland, Hongarije en 
Tsjecho Slowakije. Al met al een totaal 
ander beeld van het medium radio en het 
medium televisie als wij in de Westerse 
Wereld gewend zijn. Marcel Poelman. 

UITBREIDING TV 5. 
Het Franstal ige satel-
I ietprojekt TV 5 gaat 

met ingang van 1 januari 
1986 de zendtijd verdubbe
len. Bovendien 
zal over

dag op het kanaal van 
TV 5 enkele uren per dag 
het programma van het 
Franstal ige/Canadese satel
I ietstation Consortium Quebec 
te zien zijn. 
LOEK HERMANS WENST WIJZIGING MEDIAWET. 

De VVD streeft naar wijziging van het 
voorstel Mediawet op essenti!le punten . 
Als dat niet met het CDA kan, dan even
tueel met de PvdA in een volgend kabinet. 
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Loek Hermans zei dit onlangs nadat alle 
politieke partijen een voorlopig schrifte
lijk commentaar hebben geleverd op de voor
stellen van minister Brinkman. Hermans 
z'n partij blijft voor invoering van rekla-
me op regionale- en lokale radio en tevens 
voor invoering van een commercieel tv-net 
naast de twee bestaande netten. . 
SCHMIDT TELEVISIEPRESENTATOR. 

Voormalig bond~kansel ier Helrnut Schmidt 
is na ziJh politieke carrière in West
Duitsland, mede-eigenaar geworden van het 
weekb I ad ~ 'Oer Ze i til en sinds kort is hij 
tevens ingehuurd door SAT 1. Voor deze 
commerciäletv-satel1 ietzender interviewt 
hij wekel ijks in zijn programma bekende 
persoonl IJkheden. Zijn eerste gast was de 
Amerikaanse dirigent Leonard Bernstein. 
Schmidt werkt tevens aan een documentaire 
over zijn geboortestad Hamburg. 
VARA IN DE RODE CIJFERS. 

Oe 60-jarige VARA heeft vfa een woord
"" 0" -' Ë ·voerder laten weten dat het 

~~ .. ~~ ' financieel niet voor de 
• 'wi nd gaat met de veren i ging . 

~ ... -. ........... _~ 
~~~~~~~!~~~~~! Men verwacht in de loop van 
1986 een tekort te hebben van 2 mi ljoen 
gulden. Het tekort voor de tv-dienst ove r 
1985 bedraagt al 600.000 gulden en de 
extra doorberekeningen over 1986 zal dit 
tekort inklusief rente, oplopen tot 
2 miljoen gulden. 
LEEFTIJDSVERLAGING OMROEPLIDMAATSCHAP. 

De Raad voor het Jeugdbeleid vindt 
dat jongeren vanaf 16 jaar lid moeten 
kunnen worden van een omroep en derhalve 
ook mee moeten tellen bij de verdel fng 
van zendtijd. De raad stelt dit in een 
commentaar op het ontwerp-mediawet. Vol
gens de raad past de minimum leeftijd 
van 18 jaar, die nu wordt gehanteerd, 
niet bij de huidige maatschappelijke po
sitie van de jongeren. De raad zegt ook 
da t 1 i d worden van een omroep een vorm is 
van het uitoefenen van het recht op de 
vrije meningsuiting. 
OMROEPBLADEN MET STER~NFO. 

Op 8 maart volgend jaar, aldus het 
weekblad voor reclame en marketing- Ad
formatie, zullen de gezamenl ijke omroep
bladen met een STER-infopagina komen. Op 
deze wekel ijks terugkomende pagina kunnen 
STER adverteerders kleine reklamebood
schappen kwijt ter ondersteuning van hun 
televisiecommercial • Steeds meer worden 
vo I gens de STER op de TV commerc i als ge
bracht, die een direkte aktie van de 
kijker-consument vragen: telefoonnummers, 
adressen, actieperioden etc. Omdat de 
kijker niet ten allen tijde over papier 
en schrijfgerei beschikt, gaan veel van 
de gegevens verloren. Het is de bedoeling 
dat de_adverteerder meer waarde aan zijn 



commercial geeft ~oor op de Infopagina 
met een korte tekst te refereren aan de 
commercial. De pagina zal op een vaste 
plaats in de buurt van de zaterdag-t.v.
pagina worden opgenomen. 
WEINIG VERANDERING STERCONFRONTATIE. 

De kansen op confrontatie met de 
STERreklame zijn de angelopen twee jaar 
nauwel ijks gewijzigd. In 40% van de 
huishoudingen werd in de periode rond de 
journaals van half 6, 7 en 8 uur naar de 
televisie gekeken. De contactkans met een 
commercial is gemiddeld 66%. Dit blijkt 
uit een onderzoek van Intomart in op
dracht van de STER. 
VERONICA A OP RADIO 3. 

Voor degene die het 
nog niet hebben gelezen 
in de gids, hier de pro
grammering vanaf vrijdag 
6 december op Radio 3 van de 
jongste A-omroep van Nederland: Veronica. 
7-9: "De vergulde slaper" door Bart van 
Leeuwen, met als ondertitel Geeuwen met 
Van Leeuwen. 9-10: Goud van Oud door Peter 
Teekamp. 10-12: Adam Curry. 12-13: "Staat 
van Beleg" door Peter Teekamp. 13-15: 
Rinkel de kinkel met Jeraen van Inkel. 
15-18: Nederlandse Top 40 door Lex Harding 
Na de Avondspits (NOS) bl ijft de avondpro
grammering gel ijk als nu. Alleen zal An
nette van Trigt niet meer aan Countdown 
C~fé meewerken, ~aar presentatrice worden 
van "De Stemband" om 0.02 uur op de 1 i ch
te muziekzender. 
KLAAS SAMPLONIUS VAN NOS NAAR TROS. 

Presentator van ondermeer NOS langs 
de 1 ijn, met het oog op morgen en radio 
Tour de France heeft de NOS verlaten om 
in dienst te kunnen treden bij de TROS. 
Hij is daar opvolger geworden van Dirk 
van Egmond, die, zoals bekend, naar de 
VOO is vertrokken. Samplonius is benoemd 
tot plaatsvervangend hoofd van de afde
ling informatieve programma IS. 

HOLLAND WEST NIEUWE REGIONALE OMROEP. 
De Omroep Holland West mag van de 

omroepraad regionale radiouitzendingen 

0I'I'8II0BII IIPIIZlALVJIB8'1'.A1IID (Duitsland) biedt een groot aantoJ Offshore-ra.d1o 
souven1ers aan WU hebben bandopnamen, boeken, posters, echte foto 's en vele andere 
Bouveniers. Onze badges en stickers ZUn de besta in de offshore-radio wereld. Goede ont
werpen, Uitstekende kwal1te1t en niet duurl 
In deze advert.entu! kunnen weje aJleen een paar van ontwerpen laten zien. Voor meer 
informa.t1e en een komplete lUst van wat ~ ta bieden hebben, kan je schr\1Ven naar 
ondeI'8taa.nd adres. 
BA.DGJI8: in verschillende kleuren 

gaan ma~en voor Groot Den Haag en het 
Noorden van Zuid Holland. Men streeft er 
naar nbg dit jaar met 3 uur zendtijd per 
dag in de lucht te komen. Er wordt een 
zender gebruikt die op een straalver
bindingstoren van de PTT in Den Haag of 
in Alphen aan de Rijn zal worden opge
steld. 

Overdenkingen 
uit AmeriKa 

ANDERE KANSEN AM RADIO AMERIKA? 
AM radio, eens het enige uitzend

systeem in de Verenigde Staten en nog 
steeds funktionerend als frequentieband 
voor alle noodmeldingen, heeft 71% van 
haar luisteraars verloren aan de FM sta
tions. Toen de Fee, de federal communica
tion commission, destijds besloot tot het 
geven van steeds meer vergunningen voor 
FMstations ging men er van uit dat er ook 
steeds meer nieuwe luistergroepen bij 
zouden komen en derhalve ook de AM radio 
haar luisteraars zou houden. Maar de ver
moedens waren onjuist. Hedentendage zijn 
er in Amerika ongeveer evenveel luister
aars als 10 jaar geleden, toen FM 
stations maar slechts 33% van de luister
schare aan zich had gebonden. De snelle 
rush van AM naar ~1 radio ligt ondermeer 
aan de superieure geluidskwaliteit van de 
FM, het aanwezig zijn van de FMband op de 
meeste autoradio's en de jonge luisteraar 
die door de FMstations is gebonden. 
Er liggen nu een aantal voorstellen bij 
de Fee waarbij de AMband weer enigszins 
populair zou kunnen worden, mits de voor
stellen worden doorgevoerd. Zo wordt er 
ondermeer voorgesteld dat AM stations het 
FM signaal van hun zusterstation, dus een 
station van dezelfde eigenaar in hetzelf
de ontvangstgebied, mogen dupliceren. Dus 
hetzelfde programma mogen uitzenden. Tot 
nu toe mogen AM stations dit alleen doen 
als men uitzendt voor een populatie van 
boven de 25.000. Verder is er een voor
stel om een regel in de wet te laten ver
vallen waarbij het verboden is aan de 
eigenaar van een aantal stations in di
verse ontvangstgebieden dezelfde program
ma's ui t te zenden. Hierdoor zouden be
paalde stations een regionaal of zelfs 
nationaal karakter kunnen krijgen. 
Ook wordt voorgesteld diverse stations, 
die een en dezelfde frequentie voor hun 
uitzendingen gebruiken hetzelfde program
ma te laten uitzenden. Tenslotte ligt er 
een voorstel tot indamming van inter
ferentie problemen veroorzaakt door com-
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puters, telefoonverbindingen en huis
houdelijke apparatuur. Dit zou inhouden 
dat er strengere voorschriften komen voor 
dergelijke apparatuuf~ Momenteel zijn er 
bijna 3700 radiostations aktief via de 
FM en dit was in 1974 2503 en in 1964 
slechts 1141. Er zijn ruim 4750 AMsta
tions in Amerika, hetgeen voor 10 jaar op 
een aantal van 4388 en in 1964 op 3912 
stations stond. AM radio heeft 29% van de 
luistèrmarkt en de FMradio 71%. Veel sta
tions proberen vi~ wijziging in hun for~ 
mat meer luisteraars te 'trekken naar de 
AMband. Zo zijn er stations die het 'all 
talk format' en zelfs het 'all game for
mat' hebben !ngevoerd~ Vele eigenaars en 
programmadirekteuren wachten vol spanning 
af wat de FCe dit najaar omtrent de voor
stellen tot popularisering van de AMradio 
zal besluiten. Hans Knot. 

KING OF HOPE HEEFT 
N 'IEUW ADRES,. 
Hèt station 
IJKing of Hope lJ 

dat haar program
ma's uitzendt 

in Libanon, heeft 
een nieuw adres: 

King of Hope, 
P.O. Box 2525, . 
London. 
NIEUW AMERIKAANS 
STATION TE BE

LUISTEREN. 
In West-Europa is een nieuw Amerikaans 

station te beluisteren: WINB uit Red Lions 
die de 15295 kHz voor haar programma's, 
gericht op Europa, gebruikt. 
RADIO MART I OOK IN EUROPA TE HOREN. 

Het door de regering Reagan opgezette 
statiori Radio Marti, dat haar program
ma's richt op Cuba, is onder goede con
dities ook te ontvangen in West Europa. 
Je dient daar de volgende frequenties 
voor in de gaten te houden: 11930 kHz 
(20~30-23.00 UTC) en 9660 kHz (23.00-
03.00 UTC). ' 
DDR LEGT ' STOORZENDER STIL. 

Op grond van diverse klachten door 
PTT bedrijven in West Europa heeft Oost
Duitsland een zender stil gelegd die het 
radioverkeer voor de scheepvaart stoorde. 
Het betrof een Oost Duitse teleprinter
zender die uitzond op een noodfrequentie 
in de middengolf scheepvaartsband. 
EGYPTE DOET NIET MEER MEE AAN ARABSAT. 

Ondanks dat de Egyptische autoritei
ten uitgebreid zijn betrokken geweest bij 
de planning van het toekomstige Arabsat 
satellietprojekt zal men geen gebruik 
gaan maken van de satelliet. Er schijnen 
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Er schijnen nogal wat problemen over en 
weer te zijn geweest, waarop de Egyptische 
heeft besloten om zelf een eigen satel-
1 iet te lanceren. 
RADIO FEBA GERICHT OP ETHIOPIE. 

, 10' miljoen Ethiopiers kunnen binnen'" 
kort 'genieten'van speciale rel 'igieuse 
programma's, die uitgezonden zullen wor
den door Radio FEBA. Een religieuse or
ganisatie onder leiding van dominee 
Yohannes staat achter dit projekt. Men 
heeft ondermeer als doel, na een aan
loopperiode, tevens onderwijskundige, 
culturele en gezondheidsprogramma's te 
gaan uitzenden .. 
REGIONALE TV ZENDER LOS VAN STAATSTV. 

I n tegen ste 11 i n'g tot all e andere 
regiona1~ televisiezenders in Polen 
zal Katowice TV alsnog geheel onafhan
ke 1 ijk gaan u ltzenden in 1990, 
RADIO VERITAS PHILIPPIJNEN. 

Radio Veritas Ásia, het grootste Rooms 
, Kathol ieke station in Azi~, heeft grote 
financiële problemen. Sinds kort hebben ze 
van de R.K. gemeenschap in West Duitsland 
een korte golfzender. Maar nu is er een 
probleem, wegens te hoge invoerkosten, 
staat de zender nog op het vl iegveld. 

-- .... ---~-----
ZEEZENDERBIJEENKOMST OM NIET TE MISSEN. 

Op zaterdag 14 december organiseert 
de Stichting Media Communicatie i.s.m. 
Freewave Media Magazine en de FRC Hol~ 
land een zeezendermiddag in het Badhotel 
vlakbij het Kurhaus in Scheveningen. 
De aanvang is gesteld op half 12 en de 
middag zal duren tot rond half 5 in de 
middag. Zoals gewend de gebruikelijke 
videobanden waarbij een niet eerder ver
toonde band inzake Radio Monique. 
Tevens zal er een prijsvraag worden ge
houden waarbij vele prijzen zijn te 
winnen. Het beste is je geschiedenis 
boeken van de historie der zeezenders 
uit je hoofd te leren want er komen 
moeilijke vragen in de prijsvraag voor. 
Tevens zal er een forum gehouden worden 
onder leiding van Hans Knot, waarbij 
onder meer zitting zal worden genomen 
door Tom de Munck, Bob Noakes (onlangs 
teruggekeerd van het Peaceship), een 
carolinedeejay en een Moniquedeejay. 
Als klap op de vuurpijl zal op deze 
zeezender bijeenkomst een nieuw boek ten 
doop worden gehouden geschreven door 
Hans Knot: VAN RF~ TOT TROS MET DE COM
PLETE GESCHIEDENIS VAN HET REMEILAND. 
De toegangsprijs voor deze dag is 7,50 
en voor verdere informatie kun je bellen 
met Rob Olthoff via 020-621141 (in de 
avonduren). Tot ziens op 14 december. 
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22 OKTOBER: David "Kid" Jensen is op Sky 
Channel voor het eerst te zien als pre
sentator van deUK Net
work Top 50 show, live 
vanuit discotheek Xenon 
in Londen. De UK Net-
work Top 50 wordt ge
bruikt door alle ILR-
5 tat i ons i n Enge land en ' 
de tv-uitzending op Sky Channel wordt ge
maakt in samenwerking met Wiener Palace 
en Capital Radio ++ Lachen bij ,de VARA: 
_--_____ -:-:::-~~ Jeroen Soer presenteert 

~~---' tussen 16 en '18 uur de 

J----
Verrukkelijk~ 15, zoge
'naamd, vanuit Duitsland 
waar de legeroefening 
"Donde rs 1 ag' I aan de gang 
is. Jeroen speelt dat hij 

daarvoor was , opgeroepen. De hele uitzen
ding gaat gepaard met oorlogsgedreun ult 
het geluids~rchief van de NOS ++ Omdat 
Karel vld Graaf ziek is,presenteert 
Frits Spits "Met It oog op morgen" ++ 
"I t I S a 1.1 in . the game" i s een nieuwe se
ri~ spelprogrammals voor middelbare scho
lieren, waarbiJ- de computer centraal 
staat om 20.30 uur bij de NCRV op Ned.1. 
Presentator is de 45-j~rige Hans Brian, 
al sinds 1969 regelmatig medewerker van 
NOS-Studio Sport~ In de eerste uitzen-
ding strijden teams van het Zaanlands 
Lyceum uit Zaandam en het Corderius Col
lege uit Amersfoort tegen elkaar ++ Om 
18.10 uur wordt bij de TROS op H2 een 
jubileum-uitzending van het "Journalis
tenforum" uitgezonden. Het prQgramma be- . 
staat precies 25 jaar. Ary yan Nierop 
kwam 25 jaar geleden met het plan voor 
het forum. Na een periode bij de VARA 
ging het Journal istenforum over naar de 

.NOS en in oktober 1982 verhuisde het -na 
bedreiging met opheffing- naar de TROS+++ 
23 OKTOBER: Pieter Leen, bekend van zijn 
Leentest in de Avondspits, enkele jaren 
geleden, producer van de ,Top 100-1 ijsten 
In de TROS-nachten én technicus bij de 
NOS, viert zijn 37·ste verjaardag. Van 
harte ++ Bart van Leeuwen is liek. Daarom 
presenteert Chiel van Praag "Ook Goeie
morgenll ++ Oud"'burgemeester Thomassen van 
Rotterdam is g~st in Kletskop en Angela 
Groothuizen van de Dolly Dots is het 
idool in Nederland MUlieKland-radio ++ 
Tom Blomberg was aan het begin van de 
Nationale Hitparade-uitzending op H3, de 
nummer~j~ngles van Hans Hoogendoorn ver
geten. Kas van Iersel, die net met een 

"Pisa" van Harry Ver
meegen en Henk Spaan 

van dit seizoen. :Vaste on
de rde 1 en zij n: "Gok de Goa 1" , 
"De Stootshow" en "De ver
pleegster" +++ 

24 OKTOBER: Eddy Keur, je 
weet wel, het nieuwe talent van 

KRO en eens Sebastiaan Peters op 
Radio Caroline, viert zijn 27-steverjaar
dag. Van harte ++ Tom Mulder om 8.30 uur 
bij de TROS op H3: liEr' werken veel om
roepmedewerkers in Hilversum die hun naam 
hebben veranderd. H i er i s Marc van Amste 1', 
die e i gen 1 ijk He i neken heet, 'met verkeers
informat ie!" Marc: I'Hoe kom je er Op" ++ 
De Europarade duurt een uur langer van
daag. Tussen 11 en 13 uur zijn Ad Roland 
en Ron Brandsteder in Kochem' in het kader 
van "De Grote Club Aktiell.Ad presenteert 
de parade samen met Wilfried Eckel en Ron 
doet enige lullige telefoonspelletjes 
met luisteraars. Waarom ze nu voor zoln 
programma naar Duitsland moeten, is mij 
een raad se 1 ++ . TROS ft 
Om 19.12 · uur presen- . ' ~ 
teert Mr. Hans van Mier-lo "Het Grote 
spel der Verenigde Naties". Scholieren 
uit de· Nederlandse provincies zijn de 
kandidaten. Winnaar werd Tim Beldman 
uit de Flevopolder. Het programma wordt 
uitgezonden in het kader van het 40-
jarig bestaan va~ de Verenigde Naties, 
die vandaag p~ecies 40 ja~r geleden wer
den opgericht ++ , Om 20 uur presenteren 
Wim Bosboom en Mireille Bekooy de 100- , 
ste uitzending van "Kieskeurig'lI. Zoals 
je begrijpt, speelt dit zich allemaal af 
op Ned.2 +++ 
25 OKTOBER: Vroeg in de morgen, tussen 1 

~
. en 3 uur bij de VPRO 

t t " , op Hl, speel t Bram van 
~ Splunteren in het pro-

" , g ramma "Nacht 1 even" de 
"Grote Blinddoektest" met popdeskundigen 
uit Nederland en België. De opstell i'ngen: 
Voor België: Luuk Jansen (Villa Tempo), 
Arnold Rijpers (Domino), Wim Vermeijen ' 
(Rock Café en in 1978 tweede bij de Euro
pese Popkwis van de EBU achter Tom Blom-
berg, die eerste werd), Jack Huys (De 
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Morgen) en Geurt de Koster (BRT). Voor 
Nederland: Martijn Stoffer (VPRO Heart
lands), Alfred Bos (~RC), Tom Blombetg 
(NOS), Hubert , van Hoof (KRO/ROZ) en Jan 
Maarten de ~inter (Oor). De Belgen winnen 
++ Jarig zijn: Pat Sharp (24), Ad Eve
raars van de NCRV (35) en Pieter de Vink 
van NOS Panoramiek (44) ++ In een pers
bericht laat de NOS weten dat voorzitter 
mr. P~ van ,Dijke er niet aan denkt om 
af te treden. De VARA meldde gisteravond 
op Teletekst dat Van Dijke in het program
ma "Lucht ru j mil ged re i gd zou hebben af te 
zullen tteden, indien minister Brinkman 
erin slaagt zijn ontwerp mediawet door de 
kamer aangenomen te krijgen. Deze inter
pretatie van de woorden van Van Dijke is 
echter onjuist. Inan~woord op de vraag 
van de interviewer naar eventuele akties 
van de omroep ingeval de voorstellen van 
Brinkman tot wet zouden word~n, antwoord
de Van Dijke: "Het parlement heeft het 
laatste woord. Als ' de volksvertegenwoór
diging heeft gesproken dan moet je dat 
loyaal uitvoeren. Als je dat niet wilt, 
dan moet je als bestuurder aftreden". 
Van Dijke heeft hiermee niet 'gezegd dat 
hij aft reedt i nd ien, het pa rIement een hem 
onwelgevallig besluit neemt. Integendeel, 
hij heeft slechts' willen ~ aangevendat hij 

, niets voelt voor verder~ akties tegen een 
democratisch totstand gekomen mediawet. 
Ook als de kamer ongevoelig mocht blijken 
voor de zware kritiek vanuit de omroep 
op dit wetsvoorstel +++ 

Koos Postema (foto: Menno Dekke r . 
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26 OKTOBER: NCRV's LosVast van 12 tot 14 
uur op H3 is gevuld met oude opnamen ++ 
~anaf 15 uur tot diep 
in de nacht ~endt Vero
nica op Ned.l de G~een
peace aktiedag uit. 
De uitzending be

'gint met een do
cumentaire over 
de milieuorganisatie onder de titel 
"Een strijd voor de toekomst". Daarna 
schakel ingen naar Rolf pagano in het 

girokantoor in Arnhem 
Tineke de NObij bij 

..... ~-~, .. _-'7~'-.", .... de Sirius i nAmster-
dam en Ilona Hofstra 

in de studio in Hil
versum. Tineke 

presenteert haar 
p rog ramma vanui t de 
hal van de Oranje

, werf in Amsterdam waar de Si
rius ligt afgemeerd. Naast de 

normale programmering, zoals Count-
down en Dynasty, worden er korte documen
taires over Greenpeace uitgezonden. Om 23 
uur presenteert Adam Curry vanuit het 
Ahoy' sportcomplex in Rotterdam "Veroni
ca's Rocknight for Greenpeace". Artiest~n 
die optreden zijn Mai Tai, Frank Boeyen 
Groep, Propaganda, OMDen Inxs ++ 
De aktie voor Greenpeace bracht ruim 
4 miljoen gulden op ++Bij de AVRO op 
Ned.2presenteert Ad Visser voor de 
eerste keer "Goldrush". Dit programma 
dat met veel bombarie was aangekondigd, 
is niets anders dan een vervolg op IIOp 
jacht naar de schat" dat de laatste jaren 
door Veronica is uitgezonden en dat ook 
werd geproduceerd door dezelfde producer 
als die van "Goldrush": René Stokvis ++ 
Vanaf vandaag is BRT2 ook te zien via en
kele kabelnetten in Noord-Nederland. In 
verband hiermee zijn er op TV2 enkele 
extra programma's geprogrammeerd +++ 



27 OKTOBER: Peter van Dam vervangt tus
sen 11 en 13 uur Anne van Egmond bij de 
KRO op H3 in "Het Egmond Komplex" +++ 
28 OKTOBER: Vandaag wordt officieel be
kend dat de TROS vanaf 1 december de 
Nationale Hitparade gaat uitzenden op 
Hilversum 3. Tussen de TROS en auteurs
rechtenorganisaties BUMA/Stemra is over
eenstemming bereikt over het gebruik van 
een aantal hitl ijsten die door het tot de 
BUMA/Stemra behorende i nst i - 'NATIONALE 
tuut "De Natio. nale Hitparade" . ~I, '1DE 
worden samenges te 1 d. De NHP HITMRr 
wordt dus vanaf 1 december r" 
door de TROS op H3 tussen 14 en 18 uur 
uitgezonden. Ferry Maat zal de ~erste 
twee - en Erik de Zwart de laatste twee 
uren presenteren. Dit omdat de Soul show 
vanaf die datum tussen 19 en 21 zal wor
den uitgezonden. Gevolgd door Wim van 
Put ten met de LP en CD-show, TROS Country 
en Sesjun. Dit alles omda t de TROS zend
tij d moet inleve ren i . v .m de A-s tatus va n 
Ve roni ca ++ Krijn Torringa staat met z 'n 

,Jl l t~'.~. . Hollands Glorie -e i reus i n 
1. jM, het Sportfondsenbad in Wa-

1J~
' geningen. Let wel, niet in 

't bad, maar op de kant ++ 
I~~·J In de Avondspits t/m don

, ~"/~ derdag de primeur van de 
. -1r' nieuwe LP van de Dolly Dots. 
Ook heeft Frit~ ~e primeur van de hieuwe 
single van Queen ++ Aad vld Heuvel ver-
vangt Wim Bosboom in "Met ft oog op mor
gen" van 23 tot 24 uur bij de NOS op H1+++ 
29 OKTOBER: Nieuw bij de TROS op H4 is 
tussen 13.02 en 13.30 uur de Klassieke 
Top 10 die wordt gepresenteerd door Ferry 
Maat ++ Ook nieuw is Conny Bogaard als 
omroepster b .ij de NCRV ++ VARA I s Getallen
rijk van Jack Spijkerman bestaat vandaag 
uit een popkwis voor oudere mensen ++ 
Nog even de jarigen vandaag: Pim Jacobs: 
51 jaar en Frans Henrichs: 63 jaar +++ 
30 OKTOBER: Ik lijk wel gek, maar ja, 
daar gaan we: de winnaars van de pompoen
enwedstrijd van Bart van Leeuwen zijn: 
Fam. Timmermans van Gool uit Poppel in 
Belgi~ met een pompoen van 66 kg. Tweede: 
de heer Wi 11ems ui t Mi 1 (bij Nijmegen) 
die een pompoen van 65,6 kg heeft gekweekt 
en derde Peter van Zanten uit Naaldwijk 
met een pompoen van 65,1 kg ++ Adelheid 
Roosen i~ gast in Kletskop en Nederland 
Muziekland-radio komt vanuit 't Heem in 
Hattum waar gewerkt wordt aa~ de tv-versie 
van a.s. zaterdag ++ Arme Ferry Maat. 
Hij is in een studio bezig met het maken 
van jingles voor de TROS Nationale Hitpa
rade, hetgeen een onmogelijke opgave is. 
"Nationale Hitparade" past muzikaal niet 
in de TROS-jingle-deuntjes ++ Om 17.30 
uur op tv een liv~~ve~sJag van de lance-

ring van de Challenger met aan boord o.a. 
de eerste Nederlandse astronaut Wubbo 
Ockels ++ Bij de 
VARA op Ned.lom 
20.30 uur de 

staat in Hilversum. Dit 
seizoen kan men gokken op paarden +++ 
31 OKTOBER: In de"Havermoutshow" feli
citeert Tom Mulder, namens een luiste
raar, Frank Boeyen met zijn verjaardag. 
Beetje te vroeg, lijkt mij, Frank is pas 
op 27 novembe r ja r i g ++ Heb Jij de Hit
lijn al gebeld met i edere dag vers pop
nieuws door Tom Blomberg en Annemarie 
den Daas??? 020-214161 ++ Kandidaat num
me r 5 1 1 in' 'K r u i pin de h u i d van.... I , 
in de Avondspits is: Roodkapje! ++ Bij de 
EO op tv zien we een nieuwe omroeper: 
Bert van Leeuwen (dus niet Bart~) +++ 
1 NOVEMBER: Omdat de regering vandaag 
bes l i st of e r in Nederland wel of geen 
kruisraketten plaatst, laat de VPRO uit 
protest tussen 7 en 15.30 uur via H2 on
afgebroken een loeiende sirehe horen. 
De telefoons staan bij die omroep rood
gloeiend met positieve reakties ++ Op H3 
ook een stil protest: Radio Thuisland 
begint met de plaat "De Bom" van Doe Maar 
en in de tipparade laat Bart -van Leeuwen 
"Two Tribes" van Frankie goes to Holly
wood, "Welterusten meneer de President" 
van Boude\'.J ij n de Groot en "Peace" van 
Peter horen ++ Omdat Lex Harding ziek 
is, presenteert Jeroen van Inkel de Top 
40 en Bart van Leeuwen 1~ uur van "Curry 
en Van Inkel" ++ Ook een ECK-technicus 
moet wel eens naar de wc: Om 17.44 uur 
moet de ECK-technicus van H3, Aad Zwaal, 
even naar de wc. Op dat moment meldt Marc 
van Amstel zich door de intercom, omdat 
er weer eens een spookrijder is. Toeval
lig staat Adam Curry in de ECK en op goed 
geluk doet hij enkele schuiven van het 
mengpaneel open en inderdaad Marc van Am
stel komt op de zender om de melding van 
de spookrijder door te geven ++ Bij de 
AVRO op Ned.1 "In de hoofdrol" vanavond 
Willem Duys ++ De VARA bestaat vandaag 
precies 60 jaar. Dat wordt gevierd met 
speciale programma's vanaf 14.30 uur op 
Nederland 2. Koos Postema presenteert 
"Daar bleef u voor thuis" tussen 14.30 
en 18.30 uur én ook tussen 23.20 tot 3 
uur 'snachts. Hierin oude opnamen van 
VARA-programma's op verzoek van kijkers. 
Om 19.12 uur deel 6 van "Kinderen voor 
Ki nderen", gevo I gd door "Zeg 'ns AAA". 
Dat programma wordt onderbroken omdat 
minister-president Lubbers een persconfe
rentie geeft over het plaatsen van kruis-
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raketten op Nederlands grondgebied. 
Vervolgens een extra programma van Sonja 
Barend die praat met oude-VARA-medewerkers 
++ vanaf van
daag t/m maan
dag 4 novem
ber is ex-pi
raat Decibel 
op het Amster
damse kabelnet 
te horen via 
de 102.4 mHz 
tussen 14 en 
19 uur +++ 
2 NOVEMBER: 
Het Engelse 
Channel 4 be
staat vandaag 
precies drie 
jaar ++ Tussen 
8 en 10 uu r 
presenteert 

DECIBEL IIDIO 
liBEL 

,AMSTERDAM 
102.4F'M-

VRUDIG 1 NOVEMBEI T/M 
MAANDlG4 NOVEN_ 

DAGEWISVAN 
14.00' T/M 19.00 UUI 

-OP JOUW JWJIO ZIT M [ÉN STATION! ~ 

Koos Postema eèn ontbijttelevisieshow. 
Minister Brinkman heeft hier speciaal 
toestemming voor gegeven ++ Peter Rijsen
brij vervangt Jaap de Groot tussen 10 en 
12 uur bij de NCRV opH3 ++ Ook de VARA 
Programmals op Hl staan in het teken van 
het 60-jarig bestaan van die omroep +++ 
3 NOVEMBER: FILMNET zendt vanmiddag voor 
het eerst een voetbalwedstrijd uit. Vanaf 
15.30 uur worden beelden vertoond van de 
westrijd FC Utrecht - Sparta, die een uur 
ee~der in het stadion Galgenwaardis be
gonnen. Commentaar wordt gegeven door 
Henk van Dorp en Frits Barend ++ De Euro
chart Top 50 show op Sky Channel, wordt 
gepresenteerd door Gary Davies en Amanda 
Redington. De opnamen werden gemaakt in 
discotheek "Manhat tan Cl ub" i n Leuven +++ 
4 NOVEMBER: Krijn Torringa presenteert 
tussen 12 en 14 uur bij de AVRO op H3 
IIHollands Glorie" vanuit Rotterdam/Schie
broek ++ Twee deejays krijgen vandaag 

__ 

strafpunten: Gary , Dav, ies omdat hij 

,. 

dwars door het nieuws op Radio One 
• een jingle d~aait en Frits Spits 

~. '" ~ die hetze 1 fde deed onder een 
' plaat van de Pointer, Sisters ++ 
Bij de TROS op Ned.1 de, voorlopig, laat
ste aflevering van "Knight Rider" ++ 
Lachen in de TROS Popformule: Roberto 
Jacketti and the Scooters zijn de gasten 
van Erik de Zwart, die Nana Mouskouri 
aankondigt als 'INinaMaskara" ++ Bij de 
AVRO op Ned.2 van 21.10 tot 22.20 uur 
"AVRO's Platengala Klassiek" i.s.m. de 
Stichting Platen~10-daagse. De avond 
staat geheel in het teken van Mozart +++ 
5 NOVEMBER: Jack Spijkerman maakt bekend 
dat "Getallenrijkll vanaf 1 december niet 
meer zal worden uitgezonden door de VARA 
op Hilversum 3 +++ 
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6 NOVEMBER: Lucia Meering van de Rijks
politie in Driebergen en op Hl regelmatig 
te horen met verkeersinformatie is 30 
jaar geworden. Van harte ++ Magnetiseuze 
mevrouw vld Brink is gast van Annette 
van Trigt in Kletskop en Joop Zoetemelk 
is idool in Nederland Muziekland - radio 
++ De MV Communicator loopt de haven van 
Harwich binnen. Meer hierover elders in 
deze Freewave ++ Aad vld Heuvelpresen
teert IIMe t I toog opmo rgen'l +++ 
7 NOVEMBER: In Veronica Nieuwsradio wor
den we door Ron Bisschop uitgebreid gein
formeerd over de situatie rondom Laser ++ 
Arie Kleywegt presenteert bij de NOS op 
Hl vanavond "Met 't oog op morgen'! ++ Bij 
Radio Noord, zijn met onmiddell ijkein
gang twee eindredakteuren benoemd. Een 
redaktievorm die niet ~erder bestond. 
Voor sport en aktual iteiten is John Bolt 
verantwoordel ijk en voor amusement Henk 
ten Oever. Er is duidel ijk gekozen voor 
twee personendie de streektaal goed 
meester zijn ++ De Amsterdamse ,officier 
van Justitie heeft een gevangenisstraf 
van een half jaar geeist tegen de 22 ja
rige J.J., eigenaar van de zender Radio 
Sjuul. Volgens de advocate van de ver
dachte heeft een straf weinig zin. 
IIJules zou als enige moeten boeten voor 
iets dat 15 mensen gezamenlijk doen. 
Bovendien is daarmee Radio Sjuul niet de
fin i tie f u i t de et he r ge ha a 1 d . 'I +++ 
8 NOVEMBER: Jan Douwe Kroeske, de langste 
discjockey van Hilversum, viert zijn 29-
ste verjaardag. Van harte ++ Tijdens de 
eerste Nationale Boekendag, die in de 
Amsterdamse RAl wordt gehouden, worden in 
een rechtstreekse tv-uitzending bij de 
AVRO op Ned.l de Televizier Boekenprijzen 
1985 uitgereikt ++ Radio X verzorgt t/m 
maandag uitzendingen tussen 14 en 19 uur 
op 102,4 mHz op het A'damse kabelnet +++ 
9 NOVEMBER: Wim Bosboom is 57 jaar ge
worden. Van harte ++ Het Amerikaanse blad 
RaIl ing Stone bestaat vandaag precies 18 
jaar ++ In "Countdown" heeft Adam Curry 
o.a. een interview met Kate Bush ++ Mart 
vld Stadt vervangt tussen 21-22 uur Harro 
de Jonge bij de NCRV op H3 ++ In het 
zuiden van het land, heeft de CASEMA op 
de door haar beheerde kabelnetten nu ook 
het signaal van de Belgische vrije radio 
SLOH gezet ++ Jan Rietman komt met zijn 
LosVast-cÎrcus vanuit Emmen op H3 +++ 
10 NOVEMBER: I n "Op s lag van Maandag", 
tussen 22 en 24 uur bij de KRO op H3, 
opnamen van The Pretenders uit 1980 ++ 
Ron Bi~schop heeft in de Grote Verwarring 
bij Veronica op H5 o.a. een gesprek met 
Hans Knot over Laser++++ 
++Tot over drie weken++Ton van Draanen+++ 



Van IlEMnaarTROS 
HET KOMPI..ETE VERHAAL 

GESCHREVEN DOOR HANS KNOT 
De TROS verzorgt 21 jaar lang 

radio en televisieprogramma's in Neder
land. Een zo, op het oog lijkend, nor
maal ontwikkelde omroep. In de loop der 
jaren heeft de TROS door het brengen 
van onafhankelijke, vooral licht ver
teerbare en dus bij het luister- en 
kijkvolk populaire programma's gebracht. 
Namen van medewerkers van de TROS zijn 
bij het volk bekender dan namen van 
medewerkers van omroepen die 60 jaar 
bestaan, als VARA, AVRO en NCRV. Dit 
alles door de manier waarop de omroep 
haar programma's afstelt op het publ iek. 
Voor velen is de TROS plotseling ge
komen en slechts weinigen weten wat er 
oal vooraf is gegaan voordat in 1966 
e eerste programma's van de TROS via 
dio en televisie weraen uitgezonden. 

ds in 1963 kwam een aantal Nederland
s op het idee een televisiezender op 
e neer te leggen voor het brengen van 
tspannende televisieprogramma's, 
e gefinancieerd zouden moeten worden 
a reklameinkomsten. Dit gebeurde naar 

rikaans en Engels voorbeeld. Toen 
leek dat het doen uitzenden van tele
isieprogramma's vanaf een boot tot de 
odige problemen leidde, waarbij o.a. 

acht moet worden aan stabilitiet en 
weersinvloeden, werd besloten te zoeken 

alternatief. Dit werd gevonden 

door de inschakeling van twee deskundig
en op het gebied van de scheepvaart en 
die van de bouw van booreilanden. 
Cornelis Verolme was de eerste en had 
over de gehele wereld belangen. 
Ir. Heerema had internationale belangen, 
o.a. in de oliewereld. Het gevolg was 
de bouw van een kunstmatig eiland op 
een werf in het Ierse Cork, waarna het 
platform in delen werd vervoerd op een 

werkschip naar een gekozen positie voor 
de Nederlandse kust. In de zomer van 
1964 begon de REM, de Radio Exploitatie 
Haatschappij, haar radio- en televisie
uitzendingen. Dit werd een dermate groot 
succes dat overheidsingrijpen niet kon 
uitblijven. Weliswaar werd de REM in
beslaggenomen door de autoriteiten maar 
ontstond ook de bloeiende A omroep TROS 
uit dit REMprojekt. Over de korte maar 
toch hevige periode van de REM, vanaf 
de eerste plannen in 1963 tot en met 
de rechtszaken naar aanleiding van de 
inbeslagname van de zenders heeft Hans 
Knot nu een boek geschreven. Naast het 
verhaal staan in dit boek vele niet 
eerder geplaatste foto's, vele cartoons 
en aankondigingen van de REM zowel als 
de TROS uit die periode. Zelfs is een 
officieel aandeel in het REM eiland op
genomen. 
De titel van het boek is: VAN REM TOT 
TROS. Leverbaar voor 17 gulden. Te 
bestellen door 17 gulden in een enve
loppe te sturen naar Postbus 102 te 
Groningen, t.a.v. Hans Knot. 
Ook kan men een giro of Eurocheque 
sturen t.a.v. J.A.Knot Postbus 102 
te Groningen. 

RUSSISCHE TV IN BULGARIJE. 
Sinds kort is het voor de in

Sofia mogel ijk da-
ge 1 ij ks na een 

van de re-

~ 
laiszenders 

A D D te ki j ken 
van de 

DJ]] Russische 
Staatstele-

visie. De pro-
gramma's worden 

aangekondigd als testprogramma's. 
Het moet dan ook zo gezien worden, omdat 
binnen niet al te lange tijd het derde 
net van de Bulgaarse televisie dit test
programma zal komen opvolgen (TAV) 
NBC HOOGSTE REKLAME INKOMSTEN USA. 

Ondanks dat de NBC van de networks 
in Amerika niet de meeste kijkers heef ~ , 
kan men wél trots zijn met het feit dat 
men de meeste reklame-inkomsten heeft. 
Voor het net begon aan het nieuwe sei
zoen, was er maar liefst ruim 1 miljard 
dollar aan reklamezendtijd verhuurd. 
Men rekent er op aan het einde van het 
tv-seizoen uit te komen op een bedrag 
van 7 miljard. Vooral het potentieel 
kijkerspubliek, in de leeftijd van 18 
tot 49 jaar, is de oorzaak van de hoge 
interesse voor NBC door adverteerders. 
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AANVRAAG TV-LICENTIE IN ZWITSERLAND. 
Onlangs zijn er bij de Zwitserse PTT 

twee aanvragen ingediend voor het runnen 
van lokale privé televisie. De eerste is 
afkomstig van uitgeverij RingIer en de 
tweede van Roger Schawinski . Deze laat
ste wil programmals gaan verzorgen onder 
de naam Zurivision. De eerste wil een 
vergunning voor Basel. 
INDI ~ KIJKT NAAR CHINA. 

Met 10 nieuwe televisiezenders straalt 
de Chinese televisie programmals uit 
naar India. De programmals zijn deels 
doelgericht voor de bevolking van India. 
REKLAME IN BELGIE OP KOMST. 

Binnen afzienbare tijd zal het Belgi
sche Parlement een wetsontwerp aangebo
den worden waarin het monopolie van de 
BRT/RTBF wordt doorbroken. Dat althans 
is één van de plannen die de nieuwe 
regering Martens in het regeringspro
gramma heeft opgenomen en waarbij de moge
lijkheid tot invoering van televisierekla
me niet is uitgesloten! Eindelijk???? 
UITBREIDING BIJ NOS JOURNAAL. 

Het NOS Journaal krijgt er per 1 dec. 
a.s. een nieuwslezeres bij. Dit is de 
39-jarige Noraly Beyer. Zij werd geboren 
op Curaçao, volgde een onderwijzeresoplei
ding in Nederland en 
vertrok in 1970 naar DD~~ 
Suriname ~QJ 
als onderwij-
zeres. Daar kreeg zij al spoedig de funk
tie van nieuwslezeres en redakteur bij de 
nieuwsdienst van de Surinaamse tv aange
boden. In december 1982 keerde zij naar 
Nederland terug en ging werken bij Radio 
Nederland Wereldomroep als programma
medewerkster voor de Caraïbische afdeling. 
NIEUW HOOFD AMUSEMENT BIJ DE VARA. 

Met ingang van 1 februari 1986 is de 
co-producent van de musical "Ik Jan Cre
mer", ir. A. Smit benoemd tot hoofd amu
sement van de VARA-televisie. 
GENOOTSCHAP DIENT KLACHT IN. 

Het Genootschap van Nederlandse compo
nisten is boos op de NOS. Het heeft een 
klacht ingediend bij minister Brinkman 
van WVC, omdat de NOS vanaf 1 december 
een katholieke kerkdienst gaat verzorgen 
via Radio 4. Volgens de componisten hoort 
een dergelijke uitzending niet thuis op 
de klassieke zender en vraagt men om 
aktie van de minister. 
FILMS IN DE PRIJZEN. 

Twee Nederlandse tv-programma1s zIJn 
op Internationale festivals in de prijzen 
gevallen. De documentaire 111 shall never 
lose hopelI van de IKON heeft op het Tyne
side Festival in Newcastle de grote video
prijs gewonnen. De film gaat over het ge
zin van Nelson Mandele uit Zuid-Afrika. 
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Op het nternationale tv- en filmfestival 
voor vekeersveiligheid in Berl ijn, is 
het NOS-programma Van Gewest tot Gewest 
bekroond met een tweede prijs. De onder
scheiding werd gegeven voor een reportage 
over "Stadsroutes voor Gehand i capten". 
NETWERK VAN RADIOSTATIONS. 

Er komt een internationaal telefonisch 
netwerk tussen jongeren-radiosta ions in 
een aantal Europese steden. 
Op deze manier moet de sa
menwerking tussen de Euro
pese jongeren-radiostations 
van de grond komen. 
Dit is één van de be
sluiten die zijn ge
nomen op het Interna
tionaal Jongeren Media 
Festival, dat op 10 
november j.l. in het 
Amsterdamse jongerencentrum Oktopus werd 
afgesloten. Vanuit Amsterdam zullen radio
programma1s worden uitgewisseld. Ook zul
len de regeringen bewerkt worden om de 
ether vrij te maken voor jongeren-radio
stations. In Europa zijn naar schatting 
ruim 100 van dergelijke stations. Deze 
zenders onderscheiden zich van andere 
piraten, doordat zij niet commercieel 
werken in de FM-band. 
VPRO AKTIE TEGEN LEDENVERLIES. 

De VPRO kampt (weer) met een flink ver
I ies aan leden. Het aantal schommelt de 
laatste tijd tussen de 315.000 en 325.000. 
Begin 1985 had de VPRO nog ruim 343.000 
leden. Men maakt zich nu zorgen over de 
verworven B-status en is een grote campag
ne gestart om vooral de tientjes-leden in 
overweging te geven een abonnement op het 
programmablad te nemen. Dit ondanks eerde
re uitspraken van de VPRO-leiding waarin 
werd gesteld dat men niet van plan was 
deze tientjes leden te binden aan een 
programmablad. Dit jaar meldden zich 
ruim 3000 tientjes leden en in 1982 was 
dit aantal nog 155.000. Aan alle tientjes
leden is nu een gids met informatie ge
stuurd en tevens hebben alle abonnees van 
De Volkskrant een gids ontvangen in de 
hoop dat zij lid worden van de VPRO. 
KAS VAN IERSEL STOPT MET OCHTENDSHOW. 

Met ingang van maandag 2 december za l 
Kas van lersel niet meer tussen 7 en 9 
uur bij de AVRO op Radio 3 te beluiste
ren zijn. Met "Toppop-rad io" , dat van 16 
tot 18 uur door Kas wordt verzorgd, gaat 
hij gewoon door. Het blok van 7 tot 9 
uur komt nu voor rekening van Hans Schif
fers. De 2S-jarige Hans is bij de AVRO 
geen onbekende. Tijdens de zomer was hij 
te horen als presentator van I~delheid 
kent geen tijdIt en viel hij een paar keer 
in bij het programma IIDe Zwevende Hemel". 


