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VOORWOORD

Beste lezers,

Op 11 november klonken ooit de SOS-berichten
van Radio Delmare, zo meldde Herbert Visser in
de nieuwsgroep. Doordat de geschiedenis niet
stilstaat, komen zeezenderdata in de schaduw
te staan. Wat te denken van 31 augustus, dat
tevens de sterfdag van Lady Di is geworden?
Toch raken de zeezenders voorlopig nog niet in
de vergetelheid. De afgelopen periode heeft dat
weer duidelijk bewezen: een reunie in London en
een zeezenderweek op Radio 192. Natuurlijk zijn
dit dan ook de ingredienten van deze Freewave.
Met verder een persoonlijke herinnering van Evert
Stolman aan de Norderney. Jeroen Knot breekt
een lans voor nieuw muzikaal talent op de pu-
blieke omroep. Een verslag van de RadioVisie-
reunie door Bert Bossink. En alle gebruikelijke
nieuwsrubrieken.

Tot Freewave 348!
Jan van Heeren
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Indien niet anders vermeld zijn alle foto's uit het Freewave
archief.
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heden en verleden

Verwarrend
DI 16 JULI: Zeer verwarrend wordt het verhaal
rond de eventuele komst van Radio Caroline op
de World Space satelliet. Moore stuurt een e-mail
rond waarin hij verklaart dat niet bevriend ge-
zinde lieden in nieuwsgroepen berichten verstu-
ren als zou er een contract tussen World Space
en de Caroline organisatie zijn. Niet dat Moore het
ontkent, hij zegt dat hij om bepaalde redenen geen
uitspraken kan doen. Maar hij adviseert in de e-
mail toch alleen maar naar de officiële kanalen te
luisteren dan wel de officiële site van Caroline te
bezoeken voor het laatste nieuws. Daar over-
heen stelt Moore tevens dat inderdaad de offi-
ciële site weinig tot niets heeft te melden. Maar
de Music Director van World Space, Atef Awad,
bevestigde ons vandaag dat er wel zeker over-
eenkomst was bereikt met de Caroline organisa-
tie om haar programma’s in het najaar, tegen be-
taling, te gaan uitzenden.

Hauraki
DI 16 JULI: We werden door
Jan van Heeren geattendeerd
op een nieuw boek dat in Nieuw
Zeeland is uitgekomen over de
geschiedenis van de popmu-
ziek. Op zich niet zo interes-
sant omdat het de ver van onze
bed show is. Toch was er een
opmerkelijk verhaal, waaruit

bleek dat een aantal deejays van Radio Hauraki,
waaronder  Ross Goodwin en Rick Grant, hun
eigen platenlabel op de markt brachten onder de
naam ‘Cindy’ en ‘Now’. Ze brachten er lokale ver-
sies uit van internationale hits. Het waren
singletjes die op 33 toeren dienden te worden
gedraaid en succes gegarandeerd want er wa-
ren vele hits voor The Cindy Singers. Het boek
heet trouwens ‘For the Record’.

Fantasie
WO 17 JULI: We ontvingen een artikel uit het
weekblad ‘Dag Allemaal’ dat op de Vlaamse markt
verschijnt. In een aantal afleveringen wordt het
leven van Sylvain Tack beschouwd. Tack, zoals
wel vaker, gaat met de historie op de loop door
onjuistheden te vertellen. Inzake de plannen van
Adriaan van Landschoot om een eigen schip te
beginnen komt Tack met het verhaal dat Tom van

der Linden op een dag heeft verklaard wel een
bom te willen gooien in het schip van Adriaan van
Landschoot. Tack wilde hier helemaal niets mee
te maken hebben. Maar volgens het verhaal van
Tack anno 2002 heeft Tom zijn duikerspak aange-
trokken en de ankerketting verbroken waardoor
het zendschip van Radio Atlantis op de kust liep
en dat juist het einde van het station betekende.
Goh, en waarom hebben wij dan allemaal dat
mooie afscheidsprogramma van Steve England
en de zijnen, van 31 augustus 1974 in ons ar-
chief?

Gebruikt voor
DO 18 JULI: De eerste in deze editie, de

aanvulling op de discografielijst bedoelen we: The
Incredible Bongo Band met het nummer ‘Bongo
Rock’ werd ook gebruikt door Fred van Den Bosch
op Radio Atlantis. Martha Reeves and the Ven-
dellas met het nummer ‘Heatwave’ werd door
Graham ‘Spyder’ Web gebruikt voor een promo
ten bate van de Mike Luvzitt Show op Radio
Caroline. Op Radio Atlantis werd trouwens door
Chrispian St. John ‘Because they’re young’ van
Duanne Eddy gebruikt als tune en kan dus aan de
lijst met gebruikers van dit nummer worden toe-
gevoegd.

Joop Verhoof
DO 18 JULI: in Enschede is in de ochtend de
vroegere Mi Amigo deejay Joop Verhoof overle-
den aan de gevolgen van kanker. Joop Verhoof
werd op 6 juni 1946 in Amsterdam geboren. Hij
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begon in 1973 bij de zeezender Radio Caroline
zijn landelijke loopbaan. Later werkte hij onder
meer voor Radio Atlantis en Radio Mi Amigo. Na
de invoering van de anti zeezenderwet in sep-
tember 1974, bleef Joop tot begin 1975 program-
ma’s maken voor Radio Mi Amigo. Nadien ging hij
onder meer werken voor Radio Oost.

Uitgesteld
VR 19 JULI: De RSL uitzendingen van Radio Mi
Amigo zijn uitgesteld en zullen nu vanaf 8 augus-
tus tot en met 5 september aanstaande plaats
vinden via de 1503 kHz. Zoals met elke RSL zal dit
met een gelimiteerd vermogen gebeuren en wel
vanaf het voormalige lichtschip, de LV18,
afgemeerd in de haven van Harwich.

Caroline via World Space
ZO 21 JULI: Ondanks ontkenningen en zwart-
maken van beheerders van nieuwsgroepen, door
te stellen dat in dergelijke groepen veel onzin wordt
vermeld, blijken de geruchten als zal Radio
Caroline in de toekomst weer via een transistor-
radio zijn te ontvangen, juist te zijn. Via World
Space zal het signaal worden verspreid en is het
dan in geheel Europa te ontvangen. Er zitten wel
de nodige haken en ogen aan: je dient allereerst
een speciale ontvanger te kopen, die bijna nog
nergens te koop zijn. Bovendien heeft Peter Moore
het vrije geluid van Radio Caroline verkwanseld
want diegene die wil luisteren dient in de toe-
komst 5 Pond per maand te  betalen voor het
mogen ontvangen van het signaal. Eerst zal het
signaal een tijdje gratis zijn te ontvangen. Het sig-
naal via de ASTRA 1G zal ook on air blijven.

Bijnamen
MA 22 JULI: Dankzij het scherpe lezen van Jan
van Heeren en de herinneringen van Tom Lodge
kunnen we vandaag weer drie bijnamen toevoe-
gen aan de lijst van deejays die bijnamen hadden
tijdens hun zeezenderperiode: “Big’ Jim ‘Murp the
Surf’ Murphy  en Alan ‘Neddy’ Turner. Verder
meldde hij nog dat we ook  David ‘Screaming Lord’
Sutch natuurlijk niet moeten vergeten. Ken je er
nog meer, laat het ons weten.

Caroline op World Space
DI 23 JULI: Sinds vandaag zendt Radio Caroline,
hoewel nog als testprogramma, uit via de World
Space Satelliet en is op een derde van de gehele
aardbol te ontvangen. Wel dien je dan een spe-
ciale ontvanger te hebben. Informatie ingewon-
nen bij de importeur van Hitachi, welke door World
Space als beste ontvanger wordt aangeprezen,
leert dat men in Nederland totaal geen ontvanger
leverbaar heeft.

Persbericht
World Space meldt via een persbericht
over der komst van Radio Caroline en
laat Peter Moore aan het woord over
dit nieuwe hoofdstuk uit de geschie-
denis van het legendarische station,
waarbij Moore meldt dat deze gebeur-

tenis de mooiste is sinds zijn lange geheugen
wat betreft het station. Dat het daar niet zo goed
mee gaat blijkt uit een ander stuk historie, waarbij
men meldt dat Radio Caroline ooit begon als zee-
zender, verankerd in de Ierse Zee.

Mi Amigo
WO 24 JULI: Anglia TV, een regionaal televisie-
station in voornoemde regio, besteedt vandaag
aandacht in het programma ‘A date with Helen’
aan de voormalige en toekomstige uitzendingen
van Radio Mi Amigo als RSL station, dit met een
knipoog naar de zeezenders uit het verleden. En
om daarover te vertellen was onder meer Keith
Skues uitgenodigd.

Deep Purple
WO 24 JULI: Het is toch al weer acht jaar

geleden dat de eerste versie van de
discografielijst in bladvorm uitkwam en nog ie-
dere maand worden er aanvullingen gevonden.
Zo luisterde ik gisteravond naar een oud pro-
gramma van Radio Caroline, uit 1978, waarin een
promospot voor een speciale Caroline Roadshow
op 7 oktober van dat jaar onder de noemer
‘Floating Roadshow’. Voor het maken van de spot
werd Deep Purple’s  ‘Smoke on the water’ ge-
bruikt. Dan de vraag die velen tot nu toe onbeant-
woord hebben. Wat was de tweede tune van de
Vereniging voor Vrije Radio destijds op Radio Mi
Amigo? Wel het gaat om de formatie Four
Dreamers met het nummer Scrabbel. Dan even
naar Joost Verhoeven. Niet alleen op RNI maar
ook op Radio Caroline, in 1973, gebruikte hij als
tune het nummer ‘Go West’ in de uitvoering van
Apollo 100. In hetzelfde jaar hoorden we voor
het eerst Mike Mourkens, die naast andere num-
mers onder meer een tijdje ‘Rockin’ Robin’ van
Randy and the Rockets gebruikte als
herkenningsmelodie.

Signalen
WO 24 JULI: Drie niet bij name genoemde sta-
tions, die met elkaar in verbinding waren op de
6777 kHz, meldden vanavond dat er momenteel
ergens in een haven aan de oostkust van Ame-
rika een schip zou worden uitgerust dat in inter-
nationale wateren zal gaan uitzenden. Zonder in
te gaan op wie er achter zitten, kan worden aan-
genomen dat het hier om de plannen van Al Weiner
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gaat, die eerder door Martin van der Ven al wer-
den gemeld.

Kerkdienst Howard
VR 26 JULI: Vandaag de kerkdienst en ter aardes-
telling van Howard Rose, sinds jaren onze man in
Engeland en tevens bekend als deejay Chrispian
St John en Jay Jackson. Op de begrafenis hon-
derden belangstellenden, waaronder vele radio
bekenden. Onder meer aanwezig waren Paul
Rusling, Chris Edwards, Steve England, Tony
Allen, Ronan O’ Rahilly en Roger Day. Deze laat-
ste hield een mooie toespraak. Maar uiteraard  ook
grootheden uit de hedendaagse radio industrie
zoals Paul Brown, Ron Coles van Saga, Nigel
Reeve van Fusion en Robert Stiby van Capital
and Radio Investments.  Op het einde van de kerk-
dienst werd de Caroline bel geluid, gevolgd door
Caroline van The Fortunes en andermaal de bel.
Zoals Howard het graag had gewild: ‘ééns een
Anorak áltijd een Anorak.’

Warm en uitputtend
ZA 27 JULI: Dat was het zeker deze dag

en dus relaxed luieren en lekker bandjes beluiste-
ren en dus kwam ik vandaag heel wat tegen. ‘We
love you’ van The Stones werd gebruikt door Stuart
Russell op Radio Caroline voor de jingle ‘You’re
tuned into the loving vibrations from the Northsea’
en dat zo rond 1976. Ook gebruikte hij ‘Once you
get started’ van Chaka Kan voor een Loving
Awareness jingle. Dan wat Veronica updates die
ik niet terug vond in mijn discografielijst maar wel
op jingletapes die ik beluisterde: ‘Gimme Some lovin’
van Spencer Davis werd deels gebruikt voor een
rondloper op Radio Veronica. Voor één van de
vele Elvis Day jingles op Radio Veronica werd
‘Her latest Flame’ van Elvis Presley gebruikt. Vele
actie jingles zijn er geweest, onder meer om lid te
worden van Radio Veronica. Eén van de spots
die we niet eerder noemden had ‘Together’ van
Sandie Shaw als basis. Tenslotte hoorde ik het
hele mooie ‘Wreck 48’ van Procul Harum tijdens
een filler op één van de Veronica banden.

Maar nog meer
ZO 28 JULI: Prachtig weer en dus op de

fiets de natuur in. Eerst even broodjes maken en
ondertussen de cassetterecorder aan met een
mooi oud programma van Radio Scotland. Daar
trof ik een promo voor de Radio Scotland
Roadshow aan, waarbij als muziek ‘The Happe-
ning’ van Herb Alpert werd gebruikt.

Langdurige ziekte
DI 30 JULI: Vandaag is op zowel Tay AM en Tay
FM bevestigd dat de voormalige Radio Caroline

deejay en programmaleider van de Voice of
Peace, Kenny Page, na een langdurige ziekte is
overleden. Kenny werkte twee lange periodes
bij de Voice of Peace, maar begon zijn radio-
loopbaan vreemd genoeg bij een ILR station, een
route die de zeezenderdeejays zelden volgden.
Zijn eerste programma heette ‘Ken’s Korner’ op
Radio Clyde in januari 1974. Twee jaar later werkte
hij op de MV Mi Amigo voor Radio Caroline,
waarna hij in 1977 voor Abe Nathan ging wer-
ken. Na 1993 vertrok hij weer uit Israël richting
Schotland, om zeer populair te worden onder de
luisteraars van Radio Tay.

Kenny Page                                       (foto: www.offshore-radio.de)

Te koop
DI 30 JULI: De speculaties dat er twee nieuwe
toekomstige zendschepen in de haven van
Ipswich zouden liggen zijn nu verleden tijd ge-
zien beide schepen weer te koop liggen. Het gaat
om de MV Grampian Princess en de Grampian
Dawn, die respectievelijk in het verleden de MV
Linden Lea en de MV Ben Strome heetten. Beide
schepen liggen al enkele maanden in Ipswich en
er waren geruchten dat minstens één van beide
schepen zou worden ingezet voor RSL uitzen-
dingen van verschillende stations op diverse
locaties in Engeland.

Te veel
De schepen, die in 1960 en 1962 in Aberdeen
werden gebouwd voor diepzee vissen, zijn in
een zeer slechte staat vanwege het feit dat ze
jarenlang hebben stil gelegen. Wel zijn de moto-
ren en generatoren in goede conditie. De eigena-
ren hebben echter besloten af te zien van het
noodzakelijke onderhoud en ze niet in te zetten
voor RSL uitzendingen. Ze zijn derhalve weer te
koop voor de prijs van 75.000  Pond per stuk. En
daar steken de geruchten dan meteen weer de
kop op want van de verkoopgelden willen de
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huidige eigenaren van de schepen een nieuw
kanaal starten op een Sky satelliet in de stijl van
de jaren zestig zeezenders en de cirkel is dan
weer rond.

Toewijzing Radio Authority
DO 1 AUG: De Radio Authority heeft een licentie
verleend aan Radlon Media Limited in Engeland
voor het runnen van een satellietradiostation on-
der de naam Radio London. Men zal zich richten

op de jaren tussen 1950 en
1970 als het om de muziekjaren

gaat en popmuziek en rhytmn and blues als het
om de muzieksoorten zal gaan. Zoals bekend was
Radlon de naam van de verkoopmaatschappij
achter Wonderful Radio London in de jaren zes-
tig van de vorige eeuw. Achter deze nieuwe on-
derneming zit onder meer Ray Anderson.

Niet bevestigd
Vandaag komt ook het bericht binnen dat voor-
malig Caroline en RNI medewerker Spangles
Muldoon als hoogste bieder uit de bus is geko-
men bij het maken van een financieel bod op de
licentie die tot 31 juli door TeamTalk op de lange
golf is gebruikt. Zoals bekend nam dit station in
april de 252 kHz frequentie van Atlantic 252 over.
Spangles is van plan zijn station Radio Nova te
gaan noemen en op het eiland Mann, om precies
te zijn in Douglas, zijn studio’s te plaatsen. Als
programma controller schijnt hij Brian McKenzie
op het oog te hebben. Deze werkte in de jaren
zestig voor Radio Scotland en in de jaren zeven-
tig voor RNI. Nergens krijgen we bevestiging van
dit bericht. Graham Gill vertelde ons dat Brian al
geruime tijd in Spanje woont.

Overleden
VR 2 AUG: We kunnen er langzamerhand een
aparte rubriek voor openen. Uit België komt het
bericht dat de journalist Jos Janssens op 65-ja-
rige leeftijd is gestorven. Jarenlang was hij pre-
sentator van het BRT Journaal. Tien jaar geleden
vertrok hij bij de omroep  om als free lancer aan
de slag te gaan. Zijn echte roots liggen echter bij
een zeezender en wel bij Radio Antwerpen in de
begin van de jaren zestig.

Delmare
ZO 4 AUG: Ik luisterde naar oude opnamen

op deze enigszins druilerige zondagmiddag en
kwam bij fragmenten van Radio Delmare, een sta-
tion dat ik destijds weinig heb beluisterd vanwege
het feit dat het slecht was te ontvangen. Ze had-
den er op een bepaald moment op de zondag-
middag tussen 12 en 5 uur ‘The Sunday Special’
met onder meer Kees Kaas Mulder en Ronald

Bakker. Ieder uur werd geopend met de tune, die
we al eerder kenden van Driemaster op Radio
Noordzee, het orkest van Phil Woods en ‘Guess
What’. En voor een promo voor het programma
Buitengaats op Radio Noordzee werd het hele
mooie ‘You’re the cream in my coffee’ van The
Ray Connif Singers gebruikt.

Maar er is meer
Zo kwam Chris Edwards aandragen met

de titel en uitvoerende van de tune van deejay
Graham ‘Spyder’ Webb van Radio Caroline in de
jaren zestig van de vorige eeuw. Het gaat om het
nummer ‘Echo Echo Echo’ uitgevoerd  door een
zekere Don Lee. Jan Bulder meldde ons dat we
het nummer “Wind en Zeilen’ van de Groninger
formatie Splitsing hebben vergeten op te nemen
in de lijst. Werd inderdaad gebruikt voor een jingle
op Radio Monique: ‘Zon, wind of regen, niets houdt
ons tegen’. Fons Winteraeken berichtte ons nog
dat hij recentelijk op de radio het nummer ‘Attention
medammes et messieurs’ hoorde van Michel
Fugain. Meteen gingen zijn oren verder open want
het begin werd gebruikt voor de promo ten bate
van de Costa Brava Drive In show op Radio Mi
Amigo in 1978.

Vergeet het maar
DI 6 AUG: Op de site van RTE, de staatsomroep
van Ierland en die van ukBetting blijkt dat de Ierse
Staatsomroep de resterende 80% aandelen van
het TARA project (lees voorheen Atlantic 252 en
Teamtalk) heeft opgekocht en dus nu de totale
eigenaar is van het aandelenpakket. Men had na-
melijk al 20 % in  handen. Daarmee kan 99,999%
worden aangenomen dat het eerdere bericht over
Spangles verzonnen is.

Vakantie in
Portugal
Vandaag ook
een e-mail
waarin Roger
Day vertelt op
vakantie te
gaan en te-
vens meldt dat
hij zijn baan bij
Fusion Radio
Group als
programma
d i r e c t e u r
vaarwel heeft gezegd: ‘De laatste twee jaren
waren zwaar maar ook erg leuk om mee te ma-
ken. Als je kijkt naar de toestand waarin de drie
stations, die we opkochten, verkeerden en hoe
ze er nu voor staan dat kan dit zondermeer een
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opmerkelijke verbetering worden genoemd.
Luistercijfers stijgen bij alle drie stations enorm
en dit zal spoedig omslaan in de winst-
verwachtingen die we hadden gesteld. Er werkt
inmiddels een staf waarin vele talenten, waar-
van ik – als ik een nieuw station zou willen star-
ten – meteen een paar zou gaan inhuren.’ Terwijl
Roger in het zonnige Portugal verblijft zal niet
bekend worden wat hij in de toekomst gaat doen.
Een nadere verklaring valt in de nazomer te ver-
wachten.

Op reis
WO 7 AUG: Samen met mijn vrouw en Rob Olthof
lekker een aantal dagen naar Londen maar eerst
deze avond een lekker etentje in gezelschap met
Graham Gill. Immers,  Graham heeft in de loop der
afgelopen decennia genoeg gedaan voor de Stich-
ting Media Communicatie  en voor Hans Knot en
mocht dus wel eens worden gefêteerd. Niet al-
leen met een lekker etentje maar ook met een
reisje richting Londen. Tijdens het etentje wer-
den toch nog wel een aantal opmerkelijke zaken
aangehaald, waarvan we er drie jullie niet willen
onthouden.

Gebeurd
Wat betreft de uitzen-
dingen van Radio
Caroline in Harlingen
vertelde Graham dat
het wat hem betreft
gebeurd is. Na zes
maanden inzet ziet hij
het niet meer zitten om
soms 1,5 dag bezig te
zijn voor slechts 1 uur
radio. Hij ging vaak op zaterdag al naar Noord
Holland om bij één van de medewerkers de mu-
ziek uit te zoeken. Daar bleef hij dan slapen om de
volgende dag naar Harlingen door te reizen om
het programma op te nemen. Daarna weer terug
naar huis. Als je 67 jaar bent is dat een enorme
investering. Bovendien komt er bij dat Graham in
het laatste half jaar precies twee reacties heeft
gehad, op zijn programma’s via Radio Caroline
Nederland. Op de twee uur die hij via Caroline
Engeland heeft gehad kwamen liefst veertig reac-
ties per e-mail binnen en tevens vele telefoon-
tjes. Een onbegrijpelijke zaak dat Moore de Gill
shows niet heeft overgenomen van Radio
Caroline in Harlingen.

Australië
Zo vertelde Graham de laatste drie decennia een
aantal malen terug te zijn geweest in zijn geboor-
teland Australië om daar zijn familie te bezoeken.

Telkens als hij terugkwam werd hem gevraagd of
hij een gastprogramma wenste te doen op het
station, waar ooit zijn loopbaan is begonnen. Voor
Graham geen probleem, immers hij voelt zich
steeds vereerd dat hij na zoveel jaren er nog
steeds bekend is. Eén probleem voor Graham: “Ik
heb de laatste keer gemerkt dat steeds meer van
mijn voormalige luisteraars een nieuw adres heb-
ben gekregen”, en dat is het lokale kerkhof, het-
geen natuurlijk jammer is.

Pia Beck
Een andere opmerking van Graham ging terug
naar het einde van de jaren zestig van de vorige
eeuw. Na de closedown van het merendeel van
de Britse zeezenders ging Graham in het zoge-
naamde schnabbelcircuit om onder meer te gaan
werken tijdens de landelijk tournee van Pia Beck.
Tijdens een  van de eerste optredens onderbrak
Graham het gezang van Pia met de woorden: ‘I
do love you’.  Na het optreden vroeg Pia niet al-
leen in de toekomst haar andermaal tijdens de
gelijknamige song op die manier te onderbreken
maar meteen ook of Graham met haar mee wilde
gaan om een vast bestaan op te bouwen in Spanje
in haar club aldaar. Als hij het wel had gedaan
hadden we nooit meer van hem genoten destijds
op RNI en Radio Caroline.

Speciale bijeenkomst
ZA 10 AUG: Een deel van onze reis naar Enge-
land had wel een heel speciaal doel. We waren
door Mary en Chris Payne uitgenodigd aanwezig
te zijn op een private party die werd georgani-
seerd in de ‘Doggett’s Coat and Badge’, een grote
pub aan de Theems in Londen. De party was ter
gelegenheid van het gegeven dat het dit jaar 35
jaar geleden is dat de wet in Engeland tegen de
zeezenders van kracht werd. In alle stilte was
het afgelopen half jaar de voorbereiding geweest
en pas enkele weken
vooraf werd gemeld
waar we moesten zijn
en dat zwijgplicht ge-
wenst was.

Veel lof
Alle eer gaat dan ook aan Mary en Chris Payne,
evenals aan Pauline Miller die het voor elkaar heb-
ben gekregen dat zo’n 35 voormalige zeezender-
deejays en technici bij elkaar kwamen. En dat uit
Canada, Engeland, Australië, België en Amerika.
De Belg was Dave Williams, de voormalige
Caroline North deejay en nieuwslezer, die de laat-
ste jaren Wallonië als zijn verblijfplek heeft verko-
zen. Het werd een lange dag met veel leuke heer-
lijke herinneringen maar tevens met het weer-
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Mary en Chris
Payne, zittend:
Pauline Miller
© Martin van

der Ven

zien van ve-
len die el-
kaar decen-
nia niet had-
den gezien
dan wel nog
nooit eerder
hadden ont-
moet maar
wel, op
welke wijze dan ook, contact met elkaar hadden.

Te veel om op te noemen
Het zou te ver gaan om een ieder op te noemen die aanwezig
was. Dat laten we dan ook over aan Mary en Chris op hun eigen
pagina’s op internet. Hier zo maar een paar handen vol met
namen: Johnny Walker, Robbie Dale vergezeld van zijn eigen
Stella, Dave Lee Travis, John Platt, Graham Gill, Ben Meyering,
Keith Hampshire, Chris Edwards, John Ashton, Gordon Cruze,
Mark Sloane, Michael Ahearn, Keith Skues, Rob Olthof, John
Myer (Pirate Hall of Fame), Tommy Vance, Martin van der Ven,
Willy Walker, Phil Jay, Arnold Layne aka Roger Kirk, aka Greg
Bance, Gerhard Foilka, Paul Rusling, Bud Bulloo, Wolfe Burne,
Nick Bayley, Graham Spyder Webb, Dave Hawkins, Duncan
Johnson, Ed Stewart, Hans Knot en Ronan O’Rahilly.

Niet in detail
We hebben gemeend, omdat het een besloten party, was niet in
te gaan op heel speciale ontmoetingen dan wel uitingen, uitge-
zonderd de woorden die op de voorkant van deze editie staan.
Verder zal het een kwestie van foto’s zijn die in deze aflevering
staan afgedrukt. In de toekomst zal een interview met Keith
Hampshire in ons blad worden geplaatst en voor de rest hebben
we gemeend zelf eens volledig te genieten van deze zeer bij-
zondere bijeenkomst in Londen met de hoop dat de groep over
vijf jaren weer bij elkaar kan komen.

God
Op de voorkant van de Freewave staat een volzin, die is uitge-
sproken tijdens de reünie in Londen. De vraag is wie deze uit-
spraak heeft gedaan en onder de goede antwoorden verloot de
uitgever van dit blad, de Stichting Media Communicatie een prijs.
Antwoorden sturen naar Postbus 102, 9700 AC in Groningen of
e mail naar H.Knot@home.nl. Uitslag wordt in december bekend
gemaakt.

Financier
Tijdens één van de vele gesprekken, die we voerden, bleek dat
de afgelopen jaren de zendtijd van Radio Caroline, via de ASTRA,
door één financier te zijn betaald. Opmerkelijk gaat het hier om
George Harrison, die zelfs een speciaal fonds heeft ingesteld
om Radio Caroline te kunnen laten overleven. Hulde dus. Dan is
het ook duidelijk waarom men zonder noemenswaardige adver-

teerders kan rondkomen. John
Platt vertelde trouwens dat Radio
Caroline spoedig ook live uitzen-
dingen zal krijgen, zodra de World
Space programma’s definitief offi-
cieel beginnen. Gedacht wordt in
ieder geval op de doordeweekse
dagen tussen 7 en 12 uur in de
ochtend live te gaan.

Tijdelijk
MA 12 AUG: Prachtig is het om in
Londen vandaag via Radio 2 te luis-
teren naar Johnny Walker. Hij is
momenteel invaller op de
breakfastshow en is als vanouds.
Wel is het een storend effect van
allerlei info dat de show eigenlijk
niet een aaneensluitend geheel is.
Johnny is invaller voor Wogan, die
met vakantie is. Misschien iets
voor de BBC om over na te den-
ken om Walker als totale vervan-
ger van Wogan aan te stellen.

Keith Hampshire & Johnny Walker

© Ben Meijering

Engelstalig in Hongarije
Ex-Radio Caroline deejay Keith
Francis heeft zich ook verder ge-
oriënteerd dan Engeland en is
sinds enkele weken woonachtig
in Hongarije. Iedere werkdag pre-
senteert hij een Engelstalig pro-
gramma via het station Bridge FM
in Boedapest, dat uitzendt via de
102.1 FM. Het programma is in de
avonduren te beluisteren.

Luvzit
ZO 18 AUG: Hij was vorige week
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zaterdag ook op de reünie in Londen waar hij
zich gedroeg als een verwaande ster. Ik dacht
eerst dat de broer van Eric Wiltshire de pub be-
trad maar hij bleek nog breder dan Eric en tevens
getooid met een grote paardenstaart die donker
zwart was geverfd. Zeker al rond de zestig ge-
droeg Mike Luvzitt zich als een overjarige hippie
en dacht dat hij de enige topdeejay van weleer
was. In ieder geval werd hij begeleid door Kenny
Tosh, die hem deze week op sleeptouw neemt
langs allerlei Britse en Ierse stations. Zo is hij
vandaag te beluisteren op CityBeat in Belfast en
was hij een dag of tien geleden al via Manx Radio
te beluisteren.

Mick Luvzit, Mike Ahern, Ronan O’Rahilly           © Martin van der Ven

In Queensborough
ZO 18 AUG: Andermaal een aantal deejays bij
elkaar vandaag en wel in Queensborough. Re-
den was een speciale party, georganiseerd door
de Monster Raving Looney Party, voorheen voor-
gezeten door Lord Sutch. Men organiseert ieder
jaar de zogenaamde ‘Walk the plank contest’ en
dit jaar werd dit gedaan bij het Caroline schip de
Ross Revenge. Vele voorma-
lige en huidige deejays van
Caroline deden mee. Op-
brengst is, zoals ieder jaar,
voor het goede doel ‘Hospital
Charity’. Oh ja, Ed Foster
was diegene die geheel in
het water plonste.

www.offshore-radio.de/reunion/
WO 14 AUG: Op bovengenoemde site staan sinds
vandaag de foto’s van de reunie, zoals afgelo-
pen zaterdag plaatsvond in Londen. Paul de Haan
is er al even wezen kijken en reageerde als volgt:
‘Sublieme foto’ s van de reunie, wat zijn ze alle-
maal oud geworden. Stel je eens voor deze club
op een zendschip gedurende zeg maar twee
maanden in de zomer. Rustig weer in verband
met de leeftijd. Format goede oldies. Wat een

superstation zou dat zijn, Ronan O’Rahilly als
geestelijk verzorger, Mary Payne als de verpleeg-
ster, Dr. Martin van der Ven als de scheepsarts
en ik zorg wel voor medicijnen zoals plaspillen,
hoge bloeddruk, inlegluiers, antidepressiva etc.
Hans Knot kan goed koken en staat dus twee
maanden in de kombuis. Rob Olthof kan zorgen
voor de roddel achteraf in zijn eigen privéblad
Freewave en tevens voor de mooie plaatjes. Wat
zouden we ze een poepje laten ruiken die nieuw-
lichters die zich radiomakers noemen. Ik ga al-
vast op zoek naar een schip.’

Uitgerekend op deze dag
WO 14 AUG: Precies 35 jaar na dato wordt er
nog steeds gedaan aan enorme geschiedenis-
vervalsing. Zo komt mij vandaag een interview
onder ogen met Bert van de Kamp, al dertig jaar
journalist bij OOR, die zich eigenlijk de beste vindt
sinds Jip Golsteijn enige tijd geleden is overleden.
Hij pronkt in het interview dan ook met zijn ‘vriend’
John Peel, over wie hij lovend is. Hij gaat vooral
de mist in als hij stelt dat John aan de wieg van
het succes stond bij de geboorte van het eens zo
populaire Radio London. In 1964 zat Peel nog hoog
en droog in Amerika en zou pas in 1967 (toen
verdween het station eens en vooral altijd uit de
ether) bij Radio London komen te werken. Jam-
mer toch dat men altijd het weer mooier moet
maken dan het is.

Eén van de vele
WO 14 AUG: Op vele
stations wordt vandaag
weer stil gestaan bij het
gegeven dat het de datum is dat ooit, in 1967, de
Britse zeezenders grotendeels uit de ether ver-
trokken daar de volgende dag de MOB van kracht
werd. Op Blast 1386 AM was er een bijzondere
ontbijtshow, waarbij John Ashton samen met Tom
Collins te gast was. Tussen 8 en 10 uur werden
niet alleen hun herinneringen opgedaan maar was
er ook volop ruimte voor de luisteraars om terug
te gaan naar ‘The summer of love’. Op het einde
van het programma was het Mel Bloor, de 23-
jarige presentator van de ontbijtshow, die de luis-
teraars het volgende vertelde: ‘Ondanks het ge-
geven dat ik een graad heb behaald op het ge-
bied van de Britse omroephistorie, was het voor
mij onbekend dat er zulk een enorme historie ach-
ter de ontwikkeling van de radio-industrie in ons
land was. Radio zoals we heden ten dage aan-
nemen als een gewone zaak in ons dagelijkse
leven.’ Op BFBS 2 worldwide een prachtige flash-
backshow waarin Dave Owen  aandacht be-
steedde aan het verdwijnen van de meeste zee-
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zenders voor de Britse kust, i n c l u s i e f
prachtige gouwe ouwe. Dave, die trou-
wens helemaal gek is van de Neder-
landse muziek en me zeer recentelijk zijn herinnering aan Radio Mi
Amigo stuurde middels een perfecte imitatie van Bert Bennett.

Speciale week
DO 15 AUG:  Vanuit de redactieburelen van Radio 192 ontvingen
we het volgende bericht: ‘Ja, we gaan toch nog goed uitpakken op
31 augustus. Eerst is er vanaf 25 t/m 30 augustus de week van de
zeezenders op Radio 192. Mede dankzij Hans Knot en de
downloadgroep zenden wij dagelijks twee uur uit van een voor-
malige zeezender. Verder ben ik erg druk bezig met een boot te
regelen om vanaf de plek waar vroeger de MV Norderney van
Radio Veronica lag,  een dag uit te gaan zenden. Met natuurlijk veel
oudgedienden. Wie weet ik nog niet. Niet iedereen kan, wil of mag!
En iedereen die dat wil, kan erbij zijn. Er zal drie maal  per uur een
tender varen vanuit de Scheveningse haven. Natuurlijk tegen een
kleine vergoeding. Ook zal de Radio 192 CD ‘The radio’s on’ gepre-
senteerd worden. De week van de zeezenders op Radio 192
heeft onder meer als gastpresentatoren Ad Roland, Chiel Montagne,
Will Luikinga, Erik de Zwart, Marc van Amstel, Marc Jacobs en Edo
Peters.

Voor altijd afwezig
ZA 17 AUG: Afgelopen weekend was er een grote afwezige, die
we de laatste jaren niet meer hadden gehoord via e-mail of tele-
foon, maar wel hadden verwacht. Zelf had ik intens met hem
meegewerkt om zijn mooie site compleet te krijgen. We hebben het
over Big Jim Murphy, destijds actief op Radio Caroline North. Via
Dave Williams vernamen we vandaag dat hij na de vorige week op
zoek is gegaan naar Jim en het blijkt dat James Murphy, zoals zijn
oorspronkelijke naam was, in juni 2000 al is overleden in Austin,
Texas. Het was bekend dat Jim al jarenlang niet al te best was na
een virus destijds te hebben opgelopen tijdens zijn verblijf in Viet-
nam. Andermaal blijven alleen maar de herinneringen.

Jim Murphy kijkend vanaf de tender naar de MV ‘Caroline’. Inzet: een meer recente foto van Jim.

Bijnaam
ZA 17 AUG: Tijdens het uitwerken van de wekelijkse nieuw-

tjes, die via allerlei correspon-
denten binnenkomen, zet ik al-
tijd een ouwe opname op om in
bepaalde sfeer te komen. Van-
daag een show uit juni 1974 van
Brian Mc Kenzie op RNI. En jaar
hoor, via deze show horen we
weer een bijnaam; Roger
‘Cornflakes’ Kent. In de nieuwe
Offshore Echos gebruikte The
Emperor Rosko ‘Princey’ als bij-
naam voor Tony Prince. Dan
maakte Jan van Heeren de lijst
nog completer door ‘Cowboy’
Gerard de Vries aan te leveren.

Naakt gevoel
Jan Bulder stuurde van-

daag weer een aanvulling voor
de discografielijst en wel ‘She
was naked’ van de formatie
Supersister. Op een deel van de
song werd een jingle geprodu-
ceerd voor Radio Veronica,
waarvan akte. In de laatste
maanden van RNI had AJ
Beirens een synthesizer uitvoe-
ring van het nummer ‘Blackbird’,
dat hij gebruikte voor het aan-
kondigen van ‘RNI’s  DX News’.

Meer RNI
Je hebt dat soms dat je

een hele dag luistert naar oude
opnamen van hetzelfde station.
Nu is ‘de hele dag’ wel veel ge-
zegd maar er kwamen toch mi-
nimaal vier uur voorbij waarbij
ik ontdekte dat Roger Kent tij-
dens zijn presentatie van de
Flashback Show op RNI als
eindtune ‘Scarlett O’Hara’ ge-
bruikte van Jet Harris en Tony
Meehan. Ook luisterde ik naar
een deel van de Top 100 over
1972 van de Nederlandse Ser-
vice van RNI en op het hele uur
was er een promojingle voor dit
programma, dat werd ingespro-
ken op de intro van ‘Theme from
Tommy’ door Assembled
Multitude.

Al wel vijftig
ZO 18 AUG: Een maand lang is
men ongeveer bezig om Radio
Caroline via World Space te
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promoten. In geen Britse krant is een adverten-
tie geplaatst. Geen poster gezien op de
publicatieborden in Londen en omgeving. In de
nieuwsgroepen wel het nodige gekrakeel van
ontevreden Caroline luisteraars, die vinden dat
vrije radio altijd vrij moet zijn en er dus in de
toekomst niet voor betaald moet worden. En U
gelooft het of niet maar WorldSpace heeft af-
gelopen week echt haar 50ste abonnee geboekt,
die in te toekomst voor de uitzending wil gaan
betalen. Liefst een derde deel van de wereld
heeft de capaciteit om het te ontvangen en dan
hebben zich al 50 mensen aangemeld. Maar ja,
de ontvangers zijn dan ook niet om aan te sle-
pen.

Mark Stafford                                               © Christian Bergmann

Uitvaren
ZO 18 AUG: Edo Peters bevestigt nogmaals
dat Radio 192 op 31 augustus naar zee gaat
om een schip tijdelijk te verankeren op de plek
waar Radio Veronica haar Norderney jaren-
lang had liggen. Ook meldt hij dat volgend jaar
‘Muziek uit Zee’ weer terug zal zijn van de eer-
der beloofde Belgische mijnenveger. We heb-
ben al toegezegd ook die keer weer mee te
doen binnen het presentatieteam. Op Radio
Caroline Engeland was er trouwens een prach-
tige, drie uur durende special naar aanleiding
van het gegeven dat het ruim 35 jaar geleden is
dat de MOA werd ingevoerd. De special, met
tal van mooie fragmenten, werd samengesteld
door Mark Stafford.

Mike Hayes
DI 20 AUG: Vanmiddag de eerste uitzending
van Mike Hayes op Radio Caroline Nederland.
Mike woont momenteel in Nederland en zal ie-
dere dinsdag tussen 4 uur in de middag en 7
uur in de avond in te toekomst op de kabel zijn
te ontvangen, tenminste daar waar het signaal
van Radio Caroline wordt doorgegeven. Hayes
werkte in de jaren 60 van de vorige eeuw voor

Radio 270 en heeft dertig jaar geen radiowerk ge-
daan.

Aanvullingen
WO 21 AUG: Eerst maar weer eens een aan-

vulling op de discografielijst. Geluisterd naar een
uitstekend programma van Klaas Vaak waar de
nostalgie vanaf droop. Kerstmis 1970 en Bruce
Johnston op bezoek voor gein en ongein. In een
promo waarin Radio Veronica bekend maakte de
Beach Boys, in samenwerking met Theaterbureau
Paul Acket naar Nederland te brengen werden er
twee nummers ter ondersteuning gebruikt en wel
van The Beach Boys: ‘Tears in the morning’ en ‘I
can hear music’.

Leuk programma
DO 22 AUG: Voor het eerst beluisterde ik

een programmatape uit 1966 van Radio Veronica.
Nog zeer relaxed gepresenteerd bracht het pro-
gramma ‘Vrijdagmiddagmatinee’ voornamelijk easy
listening muziek terwijl het tevens in duo presenta-
tie was. Chiel Montagne en Rob Out gebruikten in
het programma ‘Wade in the water’ van het Ramsey
Lewis Trio als tune. Toevoegen aan de lijst dus.

Peter van Dam
ZA 24 AUG: Vanaf maandag 2 september zal Peter
van Dam (foto) op de doordeweekse dagen zijn te
beluisteren van zeven tot tien uur in de ochtend via
de 103.FM van Radio Royaal in Hamont Achel in
Vlaanderen. Ook zal hij via een aantal kabelnetten
in Vlaanderen worden verspreid. Zoals bekend van
Peter van Dam zal hij een snel programma met een
snelle babbel presenteren, met daarbij de uitge-
kiende muziek. Van Dam begon ooit zijn radio-
loopbaan als Peter Brian in 1972 bij Radio 199, ge-
volgd door ondermeer Radio Caroline, Radio Atlantis,
Radio Mi Amigo en vele omroepen zowel in Neder-
land als België.

Zeezenderweek
MA 26 AUG: Vandaag de start van de ‘Week van
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de zeezenders’ op Radio 192. Door vrijwillige me-
dewerking van de downloadgroep en Hans Knot
is het voor het station mogelijk zowel vele unieke
fragmenten  als complete programma’s uit te zen-
den. Zo kwam onder meer een unieke show van
Radio Atlanta voorbij. Vandaag tussen 12 en 13
uur was Joost den Draayer te gast bij het station
om nog eens een showtje te doen. Hij vroeg zich
wel af waar dit alles voor nodig was, 28 jaar na
intrede van de anti zeezenderwet..

Driemaster draait door
DI 27 AUG: Was het tijd voor Hans ten Hooge
(Hogendoorn) om nog eens zijn kunsten als pre-
sentator van een muziekprogramma te vertonen
via Radio 192. Alsof hij het gisteren nog had ge-
daan ging drie uur lang Driemaster de ether in,
hoewel op een zeer vreemde tijd en wel tussen
12 en 15 uur in de middag.

The Western Daily Press
DI 27 AUG: Is één van de kranten waaraan Peter
Moore recentelijk een interview heeft gegeven
ter promotie van The World Space deal. Men meldt
wel in het bericht dat Radio Caroline ooit op de
199 meter begon. Niet wordt gemeld dat men nog
steeds via de satelliet uitzendt. Bovendien wordt
nergens World Space genoemd. Slechts dat het
station volgende maand tegen een kleine vergoe-
ding via een nieuw ontwikkelde ontvanger zal
zijn te beluisteren. Andermaal klasse, voorman
Moore.

Meer gasten
WO 28 AUG: Maar er zijn deze week meer gas-
ten te beluisteren in de speciale week op Radio
192 en hierbij het schema, dat er als volgt uit ziet:
Woensdag 12:00-15:00: Chiel Montagne
Woensdag 21:00-24:00: Edo Peters met Radio
Caroline avond
Donderdag 12:00-15:00: Jan van Veen
Donderdag 15:00-17:00: Edo Peters
Donderdag 17:00-18:00: Tony Berk
Vrijdag 18:00-19:00: Erik de Zwart (Paul de Wit).
Op zaterdag zijn er tal van gastpresentatoren
waaronder Peter van Dam, Bart van Leeuwen,
Carl de Jong, Marc Jacobs, Hans ten Hoge en
Ferry Maat, die vanaf de Noordzee voor de kust
van Scheveningen hun steentje zullen bijdragen.
Later zou blijken dat bijvoorbeeld Tony Berk niet
zou komen opdagen.

Gewond
DO 29 AUG: Bij een val op straat, waar hij strui-
kelde over een losliggende tegel, is Graham Gill
deze week gewond geraakt aan beide knieën.
Graham is naar een ziekenhuis vervoerd maar

kon na behandeling naar huis terugkeren. Wel
dient hij zich voorlopig met krukken voort te be-
wegen. We wensen hem veel sterkte toe.

Net als vroeger
ZA 31 AUG: De regering heeft in 1974 slechts
een goed besluit genomen en wel dat de anti
zeezenderwet op 1 september van kracht diende
te worden, waardoor het nu al 28 jaar een grote
kans op redelijk weer geeft om desnoods op de
Noordzee te herdenken dat we al weer een jaar
langer verwijderd zijn van één van de slechtste
beslissingen van de regeringen van na de Tweede
Wereld Oorlog en wel de invoering van de anti
zeezenderwet. Dankzij het team van Radio 192
was het dit jaar mogelijk naar zee te gaan om aan
boord van de MV Minerva mee te genieten met
herinneringen aan de zeezenders en vooral vele
vrienden weer te ontmoeten.

Vroeg op
Reeds vroeg in de morgen diende te worden op-
gestaan om een trein naar Zwolle te halen waar
Martin van der Ven me oppikte om gezamenlijk
naar Scheveningen te gaan om met de Marina,
die tot op dat moment aan de kade lag wegens te
zwaar weer, uit te varen naar een positie op zo’n
2,5 mijl buiten de havenhoofden van
Scheveningen. Daarna werd er telkens op het
hele uur naar de haven terug gevaren om
binnengaats mensen van boord te laten gaan en
om nieuwe nieuwsgierigen mee te nemen. Zo’n
200 man zijn er in totaal aanwezig geweest om te
genieten en om bekenden uit de zeezenderwereld
van heden en verleden te ontmoeten.

Verhalen
Van datgene ik meekreeg was vooral de Baken
16 met Bart en Marc net alsof ze nooit waren
weggeweest. Dezelfde grappen en grollen, aan-
dacht voor van alles wat er op het zendschip
was gebeurd en mislukt. Dit omlijst met leuke mu-
ziek, waarvan vele nummers nooit meer op de
radio zijn te horen. Later in de middag was er
onder meer nog een leuk programma met Ferry
Maat en Hans ten Hooge.

Opsomming
Even een aantal van de vele bekenden uit het
wereldje van ‘heden en verleden’ die we op deze
zaterdag zagen: Martin van der Ven, Chris Vis-
ser, Harm Koenders, Dick Offringa (jaren lang
niet gezien dit jaar al twee keer en dus leuk),
Marc van Amstel, Hans Hogendoorn, Dick Ver-
heul, Marc Jacobs, Carl de Jong (Teekamp), Ferry
Maat, Pieter Damave, Ad Bouman, Rob Olthof,
Johan Visser, Michael Bakker, Kees Borrell, Chiel
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Montagne, Will Luikinga, Wim van de Water, Jan van
Heeren, Hans Koopman (ooit reclamewerver bij Radio
Noordzee), Jean Luc Bostyn en zijn hofhouding uit Vlaan-
deren, Bart van Leeuwen en last but nog least de altijd
sympathieke Edo Peters.

Communicator
Erg leuk was het ook weer een aantal van de blinde
radiovrienden te mogen ontmoeten. En dan was er de
superanorak die me vroeg of ik misschien wilde bemid-
delen bij het kopen van de Communicator. Ik heb er wel
bij gemeld dat het slechts in uiteengetrokken scheeps-
platen nog leverbaar is, want wegslepen van de huidige
plek zal niet veel meer opleveren. De presentatie van de
nieuwe gouwe ouwe dubbel cd van Radio 192, waar
we eerder over schreven, vond plaats. Onder meer
werd een aantal flessen met berichten in zee gegooid.
Vinders van deze flessen kunnen zich melden voor een
gratis CD. De grote vraag die openblijft na deze zeer
leuke dag (hulde aan Radio 192) is: Waar was Juultje
nu? (Zie ook fotopagina van deze dag op omslag.)

ZO 1 SEP: In de nieuwsgroep voornamelijk gemopper
over de slechte ontvangst, gisteren, van 192. De ver-
bindingen waren op vrijdag uitgeprobeerd en goed be-
vonden. Aan boord merkten we natuurlijk niets van de
slechte ontvangst. Maar, en dat heb ik ook al in de nieuws-
groep gesteld, bevreemdt het me dat men gemiddeld
weer ontevreden is. Had men vroeger ook intensief brief-
contact wanneer het favoriete station weer eens niet te
ontvangen was? Het lijkt af en toe wel op een ouwe
wijven club.

KRO zendschip
MA 2 SEPT:  Vorige
week was het niet
alleen bij Radio 192
zeezenderweek,
maar ook een klein
beetje bij de spelers
van ‘Toen was ge-
luk heel gewoon’. In

die week werd er namelijk gerepeteerd voor de afleve-
ring ‘Radio Riool’, die zich afspeelt in 1969 en waarin
Siem (Sjoerd Pleysier) een ‘zendschip’  heeft uitgerust.
Het blijkt echter allemaal heel kleinschalig te zijn: een
kano in het riool. Toch wordt Siem gezien als een tweede
Joost den Draayer. De aflevering wordt pas in januari
2003 door de KRO uitgezonden.

Dank aan: Eric Wiltshire, Paul de Haan, Dave
Williams, Martin van der Ven, Harm Koenders, Jan
van Heeren, Alex Bervoets, Ton van Draanen, Jan
Hendrik Kruidenier, Jean Luc Bostyn, Chris
Edwards en Paul Rusling

Samenstelling: HANS KNOT

Perikelen

MA 15 JULI: Edward van Cuilenborg wordt
vanaf 1 augustus 2002 het sportgezicht
van SBS 6 en Net5. Naast zijn werk als
presentator zal hij interviews afnemen, on-
derwerpen creëren en deel uitmaken van
het creatieve team van de sportredactie.
Hij zal Hans Kraay junior als het gezicht
van de Sport op SBS opvolgen. Kraay zelf
zal wel bij SBS blijven werken, maar meer
op de velden en in de zalen te zien zijn.
Zoals bekend werkte Van Cuilenborg eer-

der voor Studio Sport. Daar
presenteerde hij recentelijk
nog het WK Voetbal, de
UEFA Cup wedstrijden en
de Sportjournaals.

DI 16 JULI: Naar aanleiding van het enorme
succes van de televisieserie rond de fa-
milie Ozbourne, die wereldwijd hoog
scoort, denkt Adam Curry er serieus over
om een dergelijke serie over zijn gezin te
starten. De laatste tijd heeft hij er veel over
gepraat met zijn dochter en vrouw. In zijn
radioprogramma betrekt hij sowieso zijn
gezin vaak in zijn verhalen. Dus wie weet
of we volgend televisieseizoen Patricia
Paay en dochter Christina naast Adam
Curry in een eigen televisieshow zullen
krijgen.

WO 17 JULI: Jean Mertens, de man die
‘Hart van Nederland’ en RTL4’s Nieuws
groot maakte, is gevraagd de nieuwe ont-
bijt TV, die door NCRV, KRO en AVRO op
Nederland 1 zal worden gebracht, te gaan
begeleiden als eindredacteur.

WO 17 JULI: Nieuws van het RTL front
komt ook uit New York, waar Max Wes-
ters bezig is met de voorbereidingen voor
een serie van acht programma’s, dat ‘Max
Wester in the city’ zal gaan heten en
waarin hij zijn stad New York uitgebreid
onder de aandacht van de kijkers zal bren-
gen.

DO 18 JULI: Vroeg in de ochtend op Yorin
FM verhalen Jan Zwart en Robert Jensen
over hun gezamenlijke eerste ontmoeting
in 1987. Robert was toen nog zeer jong
en Jan jong. De ontmoeting vond plaats in
het Bad Hotel in Scheveningen en wel op

PERIKELEN
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de plek waar toen nog de jaarlijkse radiodag, ge-
organiseerd door Freewave en SMC, werd ge-
houden.

DO 18 JULI: Wordt ook bekend dat Hennie Stoel
besloten heeft te stoppen met de presentatie van
het Journaal. Tot en met augustus 2003 zal ze
nog te zien zijn, waarna het tijd zal worden voor
meer aandacht aan het gezin. Haar hele werk-
bare loopbaan is Stoel al binnen de radio en tele-
visie actief geweest.

DO 18 JULI: Veel Nederlandse internet-
radiostations zijn aangeschreven met het ver-
zoek de rechten te betalen voor gedraaide mu-
ziek en zo niet moet men anders de uitzendingen
staken. Men is aangeschreven door een geza-
menlijk schrijven van de BUMA en de SENA. Wel
kan men in aanmerking komen voor een licentie,
maar dat moet de webcaster aangeven hoeveel
luisteraars men bedient. Als het aan beide orga-
nisaties ligt en je hebt rond de 750 luisteraars dan
dien je voor het maken van plezier voor deze
groep alleen al een jaarlijks bedrag van 56.350
Euro te betalen. Binnen de kringen van de inter-
netradiostations bestaan ideeën gezamenlijk in
protest te gaan.

ZA 20 JULI: Ramses Shaffy krijgt volgend jaar
maart de Radio 2 Zendtijdprijs toegewezen voor
zijn gehele oeuvre en volgt daarmee onder meer
Rob de Nijs, Herman van Veen en Boudewijn de
Groot, die de prijs eerder kregen toegewezen.
Op 9 maart zal de prijs worden uitgereikt tijdens
een feestelijk Gala, dat zal worden georganiseerd
door Radio 2 en de Stichting Conamus.

MA 22 JULI: Echt bekend werd ze van haar suc-
cessen op de Duitse televisie, een jonge Neder-
landse vrouw met een vrolijk fris gezicht, die daar
een grote carrière in het verschiet had. Zange-
res, danseres, presentatrice: alles kon ze. Maar

nu gaan we dezelfde Mariska van Kolck ook te-
rug zien in de bioscoopfilm en televisieserie ‘Pipo
de Clown’.  Wat jammer dat we niet meer tot de
jeugd behoren want dan zouden we weer van
Mamalou kunnen genieten.

DI 23 JULI: Na een aanbod van FC Groningen te
hebben afgewezen, heeft Youri Mulder besloten
te stoppen met voetbal en definitief free lance te
gaan werken voor de NOS als analysator en com-
mentator. Hij zal zowel voor de vaderlandse com-
petitie als voor de Champions League worden
ingezet.

DI 23 JULI: Dan werd vandaag ook bekend dat
zowel RTL4 als RTL5 voorlopig gewoon een
Luxemburgse onderneming zullen blijven. Voor-
dat men zich aan de Nederlandse regelgeving
eventueel wil overgeven, wenst men eerst de
afwikkeling van de beroepsprocedure, die via de
Raad van State is opgestart, af te wachten.

DI 23 JULI: SBS6 wil RTL4-achtig gaan scoren in
het nieuwe seizoen met de invoering van een
showbizzprogramma genaamd ‘Tabloid’. Ook
werd de naam bekend gemaakt van het nieuwe
nieuwsprogramma, dat ‘De Stem van Nederland’
zal gaan heten. (Met o.a. Leo de Later - foto)

WO 24 JULI: De rechtszaak, die tegen de rege-
ring bij de rechtbank in Rotterdam is aangespan-
nen tegen het besluit geen veiling van de radio-
frequenties door te voeren, is gewonnen door
een aantal stations. Deze waren het niet eens
met de intrekking van de veiling. Zodoende heb-
ben organisaties met veel geld meer kans op een
frequentie dan die met weinig geld. Voor 17 sep-
tember dient de veiling door de regering te wor-
den aangekondigd.

VR 26 JULI: Er is meer bekend geworden rond
het nieuwe ochtendprogramma op Nederland 1,
dat door KRO, NCRV en AVRO zal worden gefi-
nancierd. ‘Goede Morgen Nederland’ zal het gaan

www.tv-vrouwen.net
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heten waarbij
de presentatie
onder meer in
handen zal ko-
men van

Daphne Bunskoek, afkomstig van MTV. De
productie is in handen van TVBV, de onderne-
ming van Jeroen Pauw.

ZO 28 JULI: Zeer goed om te horen dat vandaag
Mart Smeets door de directeur van de Tour de
France, Le Blanc, is geëerd vanwege het gege-
ven dat hij, sinds 1973, 30 jaar achter elkaar de
verslaggeving heeft gedaan van werelds belang-
rijkste wielerronde. Zowel voor de NOS als Radio
Noordzee was hij er de verslaggever.

DI 30 JULI: Radio Nationaal zal per 1 augustus
volledig geautomatiseerd worden en uitsluitend
non stop muziek uitzenden. Hiermee vervalt de
werkgelegenheid voor negen medewerkers. Ra-
dio Nationaal zegt dat de oorzaak van de ontsla-
gen het falende beleid van de overheid inzake de
herverdeling van FM etherfrequenties is. Radio
Nationaal was één van de grootste kanshebbers
voor een FM pakket, aldus het station. Door het

wegvallen van een FM toe-
komst moet er bezuinigd wor-
den volgens Radio Nationaal.
Directeur Ruud Hendriks: “Het
is triest dat door inconsistent
overheidsbeleid Radio Natio-
naal plotsklaps een onzekere

toekomst tegemoet gaat. Zeker als gewaardeerde
medewerkers en onze luisteraars daar de dupe
van worden. Van een potentiële FM frequentie
met goede vooruitzichten op een positieve omzet-
ontwikkeling zijn we voorlopig veroordeeld tot een
plaats in de wachtkamer.” Tot de mensen die vanaf
1 augustus niet meer bij Radio Nationaal te horen
zijn bevinden zich ervaren radiomakers als Bart
van Leeuwen, Chiel Montagne, Karel van Cooten,
Imca Marina, Bob van Dam en René Verstraten.
Radio Nationaal is gestart op 5 mei 2000. Het sta-
tion is in heel Nederland te ontvangen via de
middengolfzender 1296 AM, via internet en ook
op de kabel.

2 AUG: Erik van Zwam wordt per 1 oktober aan-
staande de nieuwe algemeen hoofdredacteur van
RTV Holland en AT5. Hij werkt nu nog als adjunct-
hoofdredacteur van RTL Nieuws en RTL-Z.  Zo-
als bekend zijn beide omroepen gefuseerd en zal
hij dus zich regionaal en lokaal gaan inzetten.

MA 5 AUG: De evenementengigant ID&T zet zijn
plannen voor een 24-uur tv-dancestation, ID&T

TV, in de ijskast. Reden, zo meldt AdFormatie, is
dat ID&T zijn tijd en geld wil steken in het verkrij-
gen van een radiofrequentie. Het station dat in
september gelanceerd zou worden, loopt zeker
een half jaar vertraging op. Onlangs oordeelde
de rechter van Rotterdam dat de FM-frequenties
onder commerciële radiostations geveild zullen
worden. De financiering voor het televisiestation
is overigens ook nog niet rond.

DI 6 AUG:
P rogramma-
directeur Ton
van Brussel heeft bij de VARA zijn ontslag geno-
men. Naar zijn mening is er binnen het publieke
bestel sprake van te veel bureaucratie en te veel
niet-productieve vergaderingen. Om die reden
heeft zijn baan hem niet opgeleverd wat hij ervan
verwachtte. Ton van Brussel: “Bij de VARA heb
ik het naar mijn zin, binnen het publieke bestel
zoals het nu functioneert niet.” De VARA betreurt
de beslissing van Ton van Brussel, maar respec-
teert zijn standpunt en gaat op zoek naar een
opvolger. Zijn functie zal worden waargenomen
door Frans Klein, de huidige Directeur Productie
RTV en Internet, aldus een VARA persbericht.

DI 6 AUG: Kees Driehuis stopt definitief als pre-

 Fotocollage middenpagina:

Reunie van oud-zeezender-
medewerkers, Londen, 10-8-2002

Foto’s 3, 5, 6 en 9  © Ben Meijering
Alle overige foto’s © Martin van der Ven

1- David Williams; 2- Mick Luvzit; 3- Ed Stewart, Keith
Hampshire; 4- Mark Sloane, Robbie Dale, Tommy Vance,
Mike Ahern, Dave Lee Travis, Keith Hampshire, John
Aston; 5- Dave Hawkins; 6- Keith Hampshire, Mark
Sloane, Ronan O’Rahilly, Graham Webb; 7- Phil Jay; 8-
Willy Walker; 9- Graham Gill; 10- Gordon Cruse, Mike
Ahern; 11- Ed Stewart; 12- Tommy Vance; 13- Bud Bal-
lou, John Edward; 14- Groepsfoto; 15- Johnny Walker
met zijn vriendin, Stella Robinson, Robbie Dale; 16- Paul
Alexander Rusling; 17- Dave Hawkins, Willy Walker, Ed
Stewart, Keith Skues, Duncan Johnson; 18- Woolf Byrne;
19- Ronan O’Rahilly



16 - Freewave 347



Freewave 347 - 17



18 - Freewave 347

en Dave Donkervoort zijn grootste hits. Ze praten
met uitzinnige Elvis fans en doen verslag van
spectaculaire activiteiten, die op Graceland wor-
den georganiseerd vanwege de 25ste sterfdag
van The King.

VR 16 AUG: wereld-
wijd werd er aan-
dacht besteed aan
het overlijden van
Elvis Presley, een
kwart eeuw geleden.
Natuurlijk kunnen we
alles, wat gehoord is,
melden, maar we
houden het naast Ra-
dio 10, bij België met
dank aan Ettienne
Kerremans: ‘hierbij
een overzichtje hoe dit overlijden  gepast her-
dacht werd bij de radio in ons land. Bij Radio 1
werd er gedurende de ganse dag elk uur een
plaat van Elvis gedraaid.  De hoofdredacteur van
het radio en televisietijdschrift Humo, Guy Mor-
tier, gekend als notoir Elvis fan en kenner, kwam
uitgebreid aan het woord in het ochtend-
programma ‘Voor de dag’. Radio 2 had de gehele
dag uitgeroepen als ‘Elvisdag’.  Men was er on-
der meer op zoek naar de grootste Elvis fan.  In
het programma ‘De zevende hemel’ volgde Helmut
Lotti het voetspoor van Elvis door Amerika. Er
waren ook live flitsen te horen vanuit het Ameri-
kaans Theater op de Heizel te Brussel, waar Elvis
fans en imitatoren verzameld waren.  ‘s Avonds
in het programma ‘Zomertijd’ waren er recht-
streekse flitsen te horen van het concert dat
Helmut Lotti gaf in Friedburg in Duitsland, de plaats
waar Elvis gelegerd was tijdens zijn diensttijd.
Ook het jonge volkje bij Studio Brussel geniet volop
van Elvis en dit met de uitstekende cover versie
van Elvis ‘A little less conversation’  door de groep
‘Elvis vs JXL’ een hit!  Door zulke covers leert het
jonge volkje de echte Elvis kennen van de jaren
vijftig. Zoals John Lennon het gevat pleegde te
zeggen: ‘before Elvis there was nothing.’

ZO 18 AUG: Bij de TROS is het leuk om het door
Jan Douwe Kroeske geproduceerde en door Bert
Kuizenga gepresenteerde programma te zien dat
er uit gaat onder de naam ‘Nederlandstalige Cover
Top 100’. Het boekje hadden we eerder al gere-
censeerd hier in ons blad. Artiesten als Willeke
Alberti, Trafassi, Ronnie Tober en Drukwerk de-
den aan het programma mee.

MA 19 AUG en de start van een geheel ver-
nieuwd programma bij de TROS: Studio 2 Nieuws

sentator van het programma NOVA. Hij vindt dat
de voor hem noodzakelijke vertrouwensbasis tus-
sen presentator en hoofdredactie is verdwenen.
De hoofdredactie van de actualiteitenrubriek heeft
eerder aangekondigd dat het programma, met in-
gang van januari 2003, ingrijpend zal moeten wor-
den vernieuwd, waarbij geen plaats meer is voor
het merendeel van de huidige presentatoren.
Omdat Kees Driehuis van de hoofdredactie niet
eerder kritiek op zijn presentatie ontving, er met
hem geen overleg is gepleegd en het plan op het
laatst denkbare moment aan hem is meegedeeld,
is voor hem de noodzakelijke vertrouwensbasis
tussen presentator en hoofdredactie verdwenen.

DO 8 AUG: Frank Eijken van SBS Nederland zal
met ingang van volgend jaar over stappen naar
het moederbedrijf SBS Broadcasting SA. Hij wordt
er directeur Europa en zal zich gaan bezighou-
den met pan Europese deals, zoals het persbe-
richt het omschrijft. Ach en zo sleept Eijken er
zich mooi door. Wat zal zijn volgende stap na
Wegener, IP en SBS zijn?

VR 9 AUG: Er is volop beweging in medialand nu
ook bekend wordt dat Ynon Kreiz opstapt als
voorzitter van Fox Kids Europa. Hij zal op 23 no-
vember, wanneer zijn contract afloopt, bij Fox
opstappen. Over zijn opvolging zullen later me-
dedelingen worden gedaan.

MA 11 AUG: Men
noemt zich regionaal,
maar zendt uit in Rot-
terdam via de 91.8

MHz. We hebben het over FunX een station dat
begonnen is met testuitzendingen gericht op Ara-
bische, Turkse en Marokkaanse luisteraars in
deze stad. Men wil in de toekomst zich ook rich-
ten op steden als Utrecht en Amsterdam.

DI 12 AUG: De door ons al aangekondigde even-
tuele overname van Casema netwerk door Liberty
van de Franse onderneming Telecom is een feit.
Er is een bedrag van 750 miljoen Euro in contan-
ten over de tafel gegaan om deze deal geheel
rond te krijgen. Er zullen nog wel de nodige vraag-
tekenen worden geplaatst door de mededingings-
raad inzake monopoliepositie en dergelijke, ge-
zien ook UPC eigendom is van Liberty.

VR 16 AUG: Vandaag is het 25 jaar geleden dat
Elvis Presley overleed. The King of Rock & Roll
zal mondiaal herdacht worden in Memphis
Tennessee. Radio 10FM is erbij en zendt sinds
woensdag  tot en met morgen live uit vanaf Elvis’
immense landgoed Graceland. Elke dag van 16:00
tot 19:00 uur Nederlandse tijd draaien Tom Mulder
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& Voetbal. De titel is luid en duidelijk: in het
programma draait het om mensen die de week
daarvoor opvallend in het nieuws waren. Dit
gedeelte wordt gepresenteerd door een
nieuw gezicht voor deze omroep, namelijk
Roderick Veelo. De 37-jarige presentator
werkte tot voor kort voor SBS6 Nieuws, waar
hij presentatie en verslaggeving deed. Veeloo
stelde zelf aan een nieuwe uitdaging toe te
zijn hetgeen dus de TROS is. In het nieuwe
programma kijkt hij telkens met een panel te-
rug op het nieuws van de daaraan vooraf-
gaande week.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Nieuws uit België

Veranderingen
Sinds 1 augustus is Tony Mary de nieuwe
chief executive officer bij de Vlaamse Radio
en Televisie. Hij volgde er Bert de Graeve op
die ‘een nieuwe uitdaging in zijn leven’  wenste
aan te gaan en overstapte als tweede in rang
bij het ‘staaldraad’ bedrijf Bekaert. De keuze
voor Mary was voor velen zonder meer een
verrassing. Mary was de mysterieuze kandi-
daat die de Vlaamse regering achter de hand
hield. De 52-jarige Tony Mary heeft er al een
carrière van vrij korte passages bij een reeks
topbedrijven op zitten. Hij was onder meer
managing-partner bij het consultancybedrijf
KPMG en was voordien onder meer aan de
slag bij IBM en Belgacom. Tony Mary zal 75
dagen wachten alvorens zijn visie op het
omroepbeleid uit de doeken te doen, waar-
over dus spoedig meer. Christina von
Wackerbarth, ex directeur televisie, is ad-
junct-gedelegeerde bestuurder bevoegd voor
de kwaliteitsbewaking van het algemene
programmabeleid.

Nethoofd
Vanaf 1 september is Jan Hautekiet het nieuwe net-
hoofd van Radio 1. Jan Hautekiet was de baas van
de jongerenzender Studio Brussel. Hij was werk-
zaam bij StuBru vanaf de start op 1 april 1982.  Bij
Radio 1 volgde hij Annemie Van Winckel op, die inmid-
dels bij Radio 2 Vlaams-Brabant aan de slag is. Het
nieuwe SuBru hoofd wordt Mark Coenen momenteel
Radio Donna baas. Bij Donna komt het huidige hoofd
van Radio 2 West-Vlaanderen, Jan Knudde op de
directieplek. Ook voor hem is er een vervangster,
redactiecoördinatrice Kristien Beuselinck is er aan
de slag als de opperste in rang.  Mark Coenen en Jan
Knudde staan beide voor een enorme uitdaging. Bij
Studio Brussel moet het marktaandeel dringend
opgekrikt worden, bij Donna moet het stabiel gehou-
den worden.  Uit de recentste luisteronderzoeken
bleek Studio Brussel een dramatisch laag marktaan-
deel van 4,8 procent bereikt te hebben.  Maar vol-
gens de laatste tussentijdse meting is de dalende
trend omgebogen naar 7,2 procent. Radio Donna tui-
melde van 37,9 naar 34,9 procent en verliest vooral
oudere luisteraars. De komst van de commerciële
stations Q-Music en FM zou volgens de VRT hiermee
geen verband houden.  De herprofilering van Radio 1
en het
populaire
‘Jongens
en We-
t e n -
s c h a p ’
s p e l e n
d a a r i n
blijkbaar
wel een
rol.

Studio Radio 1                                                   © Radio 1

Nieuw radiostation
In Belgisch Limburg is sinds kort een nieuw station
dat zich Die Schlager Welle noemt. Men ondersteunt
ook de lokale artiesten en zendt uit in het Duits. Dit
vanwege het gegeven dat het merendeel van de
luisteraars in het ontvangstgebied Duitstalig zijn. Men
zendt alleen uit via de lokale kabelnetten.

Wijzigingen in Limburg
De laatste tijd is er nogal wat onduidelijkheid geweest
rond de Limburgse keten FM Limburg. Het onvermo-
gen van de politiek om bestaanszekerheid te creëren
voor de sector van lokale radio’s heeft daar uiter-
aard veel mee te maken gehad. Maar ook de alge-
mene economische malaise ging niet voorbij aan FM
Limburg. De keten  is een samenwerkingsverband
van diverse lokale radiostations. Door deze stations
werd destijds een vereniging opgericht, de vzw

NIEUWS UIT BELGIË

   © TROS
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Facta-Media, die instond voor de aanlevering
van nieuws en gezamenlijke programma’s
voor de aangesloten stations. Door het ini-
tiatief kreeg de provincie Limburg als enige
een puur regionaal radioprogramma. FM Lim-
burg deed het zelfs beter als de regionale
overheidszender, door èlk uur een kersvers
regionaal nieuwsbulletin aan te leveren. Bo-
vendien stond de programmering bol van
Limburgse items en interviews met mensen

uit eigen streek. De
luisteraar was tevre-
den, alleen de adver-
teerder kwam niet
massaal opdagen.
Hierdoor was er geen
garantie de keten in

stand te houden, zoals men tot deze zomer
werd gerund.

Terug naar onafhankelijkheid
Er is besloten om het rustiger aan te gaan
doen, waardoor onder meer de gemeen-
schappelijke programma’s per 1 september
zijn stopgezet en de meeste stations binnen
de keten een doorstart hebben gemaakt als
onafhankelijk lokaal radiostation. Er werd te-
vens besloten om geen investeringen meer
te doen, totdat er van overheidswege dui-
delijkheid komt over de toekomst van (regio-
nale) netwerken en over het al of niet creë-
ren van nieuwe provinciale radioketens. Er
wordt wel gewerkt aan een oplossing om
intussen regionale nieuwsbulletins te blijven
aanleveren. Een aantal radio’s zal de filoso-
fie van het netwerk continueren, en ook de
naam FM Limburg verder blijven hanteren.

Overname
De exploitatiemaatschappij Bis-Biz, dat FM
Limburg runde, werd overgenomen door de
Hasseltse zakenpartners Boudewijn Dupont
en Pascal Meyers. Beiden hebben de zake-
lijke leiding van het bedrijf overgenomen. De
BVBA Bis-Biz staat sinds 1 september in voor
de reclamewerving en de uitbating van de
FM Limburg stations in Hasselt en Genk. Door
de overname worden de uitzendingen van
beide stations gewaarborgd en kan ook het
vaste personeel in dienst blijven. Het aantal
freelance medewerkers, is gereduceerd. Net
als in vroegere jaren, zal er voor de avond
en weekend programmering een beroep ge-
daan worden op vrijwilligers.

ETTIENNE KERREMANS

Nieuws uit Duitsland

Nieuw station in Duitsland
Sinds 1 oktober is een nieuw Duits televisiestation,
genaamd Bibel TV, van start gegaan. Men zal 24 uur
per dag Christelijk getinte uitzendingen gaan verzor-
gen. Het doel van het station is om zoveel mogelijk
mensen door middel van de bijbel samen te brengen
en daardoor het geestelijke en culturele leven te be-
vorderen. Het aanbod aan programma’s  bestaat on-
der meer uit: gospelmuziek, een bijbelquiz, bijbel-
lezingen, speelfilms (waarin wordt getoond hoe in
diverse tijden men geloofde). Voor de kinderen is er
Bibel TV Sternchen, waarin verhalen en gedeeltes uit
de bijbel worden nagespeeld in een modern jasje in

een vrolijke en ook
spannende atmo-
sfeer.

Radiolicentie voor lange golf 261 uitbesteedt
De vergadering van de Media-inrichting Sachsen-
Anhalt (MSA) heeft de openbaar uitgeschreven radio-
licentie op de lange golf 261 kHz (standplaats Burg bij
Maagdenburg) uitbesteed aan de Europese Omroep-
en Televisie GmbH  Europa 1. Op de openbare
uitschrijving hadden zich in het geheel drie kandida-
ten opgegeven, zodat een selectie procedure nood-
zakelijk was. Verdere indieners van een verzoek
waren de Starlet Media AG en de Radio Starlet Pro-
gramma- en Reclamemaatschappij GmbH. De toekom-
stige licentie-eigenaar, de Europese Omroep- en Tele-
visie GmbH  Europa 1, is een dochterbedrijf van een
van de grootste privé omroep- en televisie-
organisatoren in Frankrijk.

Breed pakket
De moedermaatschappij, Lagadere, Broadcast S. A.
(Paris) beschikt over verreikende aandelen aan elek-
tronische  mediabedrijven, aan de pers en aan
industriebedrijven. Ze bedrijft in Frankrijk drie lande-
lijke radioprogramma’s waarbij Europa 1 als informatie-
programma met 70 %
woordaandeel uit tra-
ditionele redenen he-
den ten dage nog op
de lange golf naast UKW wordt uitgezonden. De Lag-
ardere groep neemt verder deel aan radio-organisa-
ties in Polen, Tsjechië, Rusland, Hongarije, Roemenië
en Zuid-Afrika. Verder heeft ze deelnemingen aan
privé radiostations in Berlijn, Schleswig-Holstein,
Rheinland-Pfalz, Baden-Würtenberg en België.

Duitstalig
De nieuwe licentienemer wil de lange golf frequentie

NIEUWS UIT DUITSLAND
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gebruiken voor een nieuw, Duitstalig pro-
gramma, dat zo spoedig mogelijk in digitale
techniek uitgezonden zal worden. De organi-
sator beschikt over veel ervaring, zowel op
het gebied van DAB en DVB-T  (digitale tele-
visie via landszenders) in Frankrijk, als ook
op het gebied van de uitzending van radio-
programma’s op de lange golf met behulp van
de analoge techniek. De mediastandplaats
Sachsen-Anhalt was maatgevend voor het
engagement van de indiener van het verzoek,
omdat men de digitalisering van radio uitzend-
techniek als enige toekomstperspectief ook
op het gebied van de lange golf en de korte
golf ziet.

Doelgroepen
Het accent van het toekomstige totaal pro-
gramma is gericht op de autorijders, de
beroepspendelaars, de veelrijders, de
truckrijders en soortgelijke mobiele doelgroe-
pen en zal, naast het muziekprogramma,
nieuws en serviceinformatie rond om de the-
matiek auto en reizen inhouden. Doelgroep
zijn mensen in de leeftijd van 25 tot 54 jaar.
De organisator zal zijn intrek in Sachsen-
Anhalt gaan nemen. De bedrijfsleider van de
Mediainrichting Sachsen-Anhalt, Christian
Schuring, deelde verder mee dat de MSA met
het toekennen van deze licentie van een
digitaal radioprogramma op de lange golf haar
innovatieve positie op het gebied van een
moderne radiotechniek uitbouwt. Volgens
Schuring is te hopen dat op basis van de
ervaringen van de organisator tot dusver en
op basis van zijn kapitaalkracht een verdere
duw op de weg naar de digitalisering volgt.
www.europe1.fr

Die Welle
In 1987
werd Die
Welle opge-

richt onder de naam Welle Fidelitas en was
de eerste private lokale radio in Karlsruhe en
tevens één va de eerste lokale stations die
op private basis in Duitsland van start gin-
gen. Eind juli is er een einde aan het bestaan
van het station gekomen. De reden is dat de
licentie per 1 januari a.s. zou komen te ver-
vallen daar de Stuttgarter Landesanstalt, die
verantwoordelijk was voor de uitgifte van de
licentie, weigerde over te gaan tot verlen-
ging.

INGO PATERNOSTER

Nieuws uit Engeland

Nog steeds terugloop in aantal luisteraars
Er komt geen halt in de terugloop in het aantal luiste-
raars naar de uitzendingen van 1FM van de BBC. Per
week stemmen er gemiddeld 11,25 miljoen mensen af
op de frequenties van het popstation. Dit is een te-
rugloop van 3,4 miljoen vergeleken met het onder-
zoek dat in maart van dit jaar werd gehouden. Maar
zoals altijd zijn er excuses want men geeft aan dat
de terugloop vooral te danken is aan het kijken naar
de wedstrijden via de televisie van de Wereldkampi-
oenschappen voetbal, de afgelopen voorzomer.

Wel heel sneu
Dan ga je met een stel vrij-
willigers een uitdaging aan
door, voor veel geld, een li-
centie aan te vragen 28 da-
gen lang radio te mogen ma-
ken via een zeer laag-
vermogen zender op de AM, en dan wordt je de zend-
mast onder je neus weg gestolen. Zo gebeurde re-
centelijk met het station Susy Radio op de 531 kHz.
Gelukkig was het station ook via internet te ontvan-
gen en kon dus een deel van haar luisteraars blijven
verzorgen. Na een dag was het station terug in de
ether.

Heel veel geld
Ondanks dat hij al 70 jaar is, is de eens bekende
zanger Des O’Conner een contract aangegaan met
de ITV voor de presentatie van een talkshow, die hij
samen met de 31 jarige Mel Sykes gaat presenteren.
Het blijkt dat, ondanks 39 jaren leeftijdsverschil, er
een bepaalde chemie is tussen beiden die moet uitlo-
pen op succes. Op de doordeweekse dagen is het
programma inmiddels te zien onder de titel ‘Today
with Dess and Mell’ en is het antwoord van de ITV op
het programma ‘Richard and Judy’ op de BBC.
O’Conner verdient met de show per jaar liefst 3 mil-
joen Pond.

Vrouw benoemd tot Chief Executive
De Radio Communication Agency heeft mevrouw
Rolande Anderson benoemd tot hoofd-
verantwoordelijke van de onderneming. Rolande
werkte tot voor kort bij de DTI, alwaar ze ook een
hoge functie bekleedde.

Terry Wogan
Naast zijn populaire breakfast show op BBC Radio 2
zal Terry Wogan in Engeland nu ook te zien zijn als
presentator van een programma op Channel5, dat
zal worden geproduceerd door Chris Evans. Hij zal

NIEUWS UIT ENGELAND
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ook het avondprogramma
gaan produceren dat door
1FM deejays Chris Moyes
zal worden gepresenteerd
op Channel5. Jeremy
Clarkson is inmiddels be-
noemd tot opvolger van
Jimmy Young bij de BBC.
Young zal met ingang van 1
januari aanstaande voor-
goed van de radio verdwij-
nen.                                         Terry Wogan          © BBC

Investeringen
Een recentelijk onderzoek betreffende de re-
clame-investeringen in Engeland heeft uitgewe-
zen dat, als het gaat om het boeken van reclame
via de commerciële radio, er in het tweede kwar-
taal een omzetverhoging is waargenomen van
7%. Als het gaat om sponsoring en promotie van
programma’s, dan kan er zelfs een omzetstijging
van 16,8% worden genoteerd. De radio-indus-
trie heeft vooral de laatste maanden een belang-
rijke financiële voordeel gekregen door de inves-
tering van grote bedrijven voor landelijke acties,
zoals Nestlé, Proctor and Gamble en Sainsbury’s.

REDACTIE RADIO MAGAZINE

nieuws de wereld rond

Plannen tot verhuizing
Eerder meldden we al dat Radio Liberty en Radio
Free Europa mogelijk andermaal zouden gaan ver-
huizen. Inmiddels is bekend geworden dat de
Letse regering de beide stations het medegebruik
van het radio en televisiecentrum in de hoofdstad
Riga heeft aangeboden. Inmiddels heeft men een
schrijven ontvangen, waarin wordt gemeld over
het voorstel na te denken. De helft van het cen-
trum staat leeg
en kan dus vrij
snel worden be-
trokken door
beide stations.

A n d e r m a a l
uitstel
Heel vervelend
begint het lang-
zamerhand te
worden voor
Paul Rusling (foto)

en zijn mede-

strijders, die van plan zijn een radioplatform in de
zee te laten plaatsen voor de kust van het eiland
Man. Er zal nu een rechtszaak plaats vinden in
het Hoge Gerechtshof van het eiland. De zaak is
aangespannen door een lokale kerkelijke gemeen-
schap, die de bouw van het eiland niet ziet zitten.
Daar men verwacht dat de behandeling van deze
zaak drie achtereenvolgende dagen lang zal du-
ren, is er niet eerder ruimte voor dan in januari
2003. Zoals bekend wil men vanaf het platform
een zender en zendantenne activeren voor de
uitzendingen van een commercieel lange golf-
station, waarvoor al wel internationaal een ver-
gunning is afgegeven.

Positieve geluiden
Zoals we al eerder meldden is lang niet in elk land
de ontwikkeling van digitale radio ontvangst goed
op gang gezet. Recentelijk meldde Leif Lonsman
dat er wel toekomst is voor digitale radio in Dene-
marken is, maar er altijd rekening mee dient ge-
houden te worden dat er ten eerste voldoende
aanbod aan ontvangstapparatuur moet zijn, het-
geen in diverse landen zeker niet het geval is.
Bovendien moeten de digitale radio ontvangers
niet alleen volop leverbaar zijn, maar moeten deze
ook tegen redelijke prijzen worden aangeboden.
Pas dan is er een gunstige ontwikkeling van DAB
in Denemarken mogelijk, hetgeen volgens mij trou-
wens in elk Europees land van belang is.

129 steden
Tenminste 150 miljoen luisteraars stemmen we-
kelijks wereldwijd af op de programma’s van de
BBC World Service. Dat betekent niet alleen dat
de BBC World Service het meest bekende station
ter wereld is, maar tevens het meest beluisterde.
Van dit aantal luistert zo’n 40 miljoen naar de pro-
gramma’s via heruitzending via onder meer FM
zenders in 129 steden wereldwijd verspreid.

De zwakste schakel
‘Al Halka al Ad’af’, oftewel de Arabische versie
van De Zwakste Schakel, een televisie -pro-
gramma dat wereldwijd wordt uitgezonden en
bekend staat om zijn nogal bitchy presentatrices,
heeft in de Arabische wereld nogal voor wat
opschudding gezorgd. Vooral de Arabische man-
nen hebben het er nogal moeilijk mee, merkt
presentatrice Rita Khoury. Ze zijn volgens Khoury
niet gewend dat een vrouw hen tegenspreekt.
Ze speelt de rol van quizmaster zo goed, dat heel
veel mensen met afschuw over haar spreken.
Ze vermijdt cafés en restaurants omdat ze voort-
durend beledigd wordt. “Mensen gaan aan de
andere kant van de straat lopen als ze me zien”,
zegt Khoury. “En het is onvoorstelbaar hoeveel
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klachten er over mij zijn binnengekomen bij het
televisiestation.” Volgens de presentatrice raakt
geen enkele vrouwelijke gast van haar opmerkin-
gen van slag. Dit komt volgens haar vooral ook
omdat de Arabische vrouwen het ook gewend
zijn om onderdrukt te worden. Jongere vrouwen
bewonderen juist haar brutale houding en ook bij
de oudere vrouwen begint het respect te groeien.

Ondermeer Duitstalige programma’s
vervallen
Met ingang van 27 oktober, wanneer de winter-
schema’s van Radio Finland van kracht zullen
worden, zal er geen ruimte meer zijn voor pro-
gramma’s in het Duits, Frans en het Engels. De
directie van de YLE, de staatsomroep van het
land, heeft dit in het kader van bezuinigingen be-
sloten. Vanaf voornoemde datum zullen er via de
kortegolf nog slechts programma’s in het Fins en
in het Zweeds worden uitgezonden. De
Russischtalige programma’s via de middengolf
worden ook voortgezet.

Met hulp
Sinds enkele maanden is een sterke, 1200 kW-
zender in de ether vanuit Macedonië. Dit station
gaat er uit onder de noemer Makedonska Radio
en is gevestigd in Skopje. Uitzendend op de 810
kHz brengt men overdag ook enkele uren pro-
gramma’s van de Deutsche Welle. De zender is
mede gefinancierd door de Franse en Duitse re-
geringen.

Groot succes
Recente cijfers vanuit landen als Frankrijk, Italië,
Polen, Zweden, Spanje en Engeland geven aan
dat als het om tekenfilms gaat het Cartoon Network
de absolute winnaar is via kabel en satelliet-
ontvangst. Daar is zeer recentelijk ook Denemar-
ken bijgekomen als land met Cartoon Network als
de meest populairste in haar soort. Jammer dat in
Nederland vele kabel-
netten het station er af
hebben gegooid. Ge-
middeld heeft Cartoon

Network in Europa een aandeel van 21,6% bij de
kijkers tussen 3 en 14 jaar en daarboven kun u
misschien als kijker zelf invullen

De radio van ‘morgen’ wordt uitgevonden
in Rennes
De radio van morgen is in ontwikkeling in de labo-
ratoria van TDF, gevestigd in een dorpje vlakbij
Rennes (Bretagne-Frankrijk) Ze gelijkt op een  chip,
die je in je radio, je draagbare radio of zelfs in je
horloge stopt en dan geluid weergeeft als van
een CD. Nog drie tot vier jaar geduld. Dit kleine
wonder op 25,775 MHz in de korte golf vangt,
naast het traditionele geluid ook een vreemdsoor-
tige brij. Dit vreemde geruis geeft een beetje de
smaak van de nabije toekomst. Het is de digitale
radio in AM (midden en kortegolf)  Dit vreemde
geluid, dat door de analoge radiotoestellen nog
niet kan worden ontcijferd, wordt gedurende
enkele dagen uitgezonden door het onderzoeks-
centrum van de TDF. Het is het eerste programma
volgens de DRM-norm (Digital Radio Mondial), de
tweede generatie digitale radio. Over enkele ja-
ren kun je het beluisteren door een microkaart te
installeren in de computer of  je draagbare radio
of in elk ander apparaat dat hiervoor is voorbe-
reid.

Negen frequenties toegewezen
Men is er echter nog niet. In de laboratoria van
TDF CCETT in Cesson-Sévigné (Ille et Vilaine –
Fr.) laat Yves-François Dehery, die het
onderzoeksteam begeleidt, het geluid horen op
een prototype ontvanger.  De basis hiervan is
een krachtige microcomputer (PC Pentium 4).  De
software moet nog worden vereenvoudigd en
verbeterd om het onder te brengen op een MP3
kaart, zoals die tegenwoordig door veel jongelui
wordt gebruikt. Het team van Yves-François
Dehery heeft meegewerkt aan de totstandkoming
van MP3 en de norm DAB (Digital Audio
Broadcasting), de eerste generatie digitale radio
voor de middengolf. Thans ontwikkelt de DAB
zich snel over de hele wereld (Engeland, Ca-
nada, Duitsland, Taiwan etc.) Universele ontvan-
gers (transistorradio’s, autoradio’s en draagbare
radio’s) die alle soorten uitzendingen kunnen ont-
vangen, komen voor steeds acceptabeler prijzen
op de markt.

Fabrikanten
In Canada worden alle auto’s van General Mo-
tors sinds dit jaar al uitgerust met radio’s voor FM
en DAB. Frankrijk loopt hierbij nog achter. De CSA
(de bewaker van de frequenties in Frankrijk)  heeft
onlangs de eerste negen frequentieblokken toe-
gewezen voor de regio ‘groot’-Parijs. Wanneer
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deze vorm van
digitale radio
goede resulta-
ten geeft voor
lokale ont-

vangst, waarom ze dan ook niet te gebruiken voor
andere golflengten? De FM-banden zijn overbe-
volkt, de middengolf daarentegen loopt leeg, ten
gevolge van de middelmatige geluidskwaliteit. Digi-
tale radio zal hierin verandering moeten aanbren-
gen. Sinds 1997 loopt in Europa het NADIP-project,
dat bedoeld is voor het bestuderen van de moge-
lijkheden tot digitalisering van de AM-banden. Een
consortium, waarin de grote radiostations in Eu-
ropa zich hebben verenigd, heeft de DRM-norm
aangenomen.

De weg van de lange afstand.
Deze norm, die inmiddels een klein jaar oud is, wordt
gebruikt bij de experimenten van de TDF in Cesson-
Sévigné. Overdag kunnen de uitzendingen wor-
den opgevangen in een straal van 20 tot 25 kilome-
ter rond Rennes, maar in de nacht kunnen ze wor-
den ontvangen tot in Brazilië. Wanneer je de DAB
bekijkt als een autoweg voor informatie op de
middengolf, dan is DRM een ware langeafstands-
weg. Onlangs, tijdens  hun onderzoekingen, ont-
ving men met de digitale ontvanger van de CCETT
een experimentele uitzending, uitgezonden door
de Nederlanders vanaf hun sta-
tion in Bonaire (Antillen). Er was
geen ruis, het geluid was hel-
der, niet nasaal. Wij zullen het
nog beter doen, aldus Dehery
uit Rennes. Het zal nog twee
jaar duren, voor DRM werkelijk
tot stand komt, maar gezien het aantal parameters
dat dient te worden geïntegreerd. Er zal tevens tijd
nodig zijn om de software te perfectioneren en
daarna de micro-elektronica te fabriceren. De eer-
ste ‘multi standaard’-radio’s zullen in 2005/2006
verschijnen, misschien zelfs vanaf 2004, wan-
neer tenminste alles goed gaat.

Te duur is niet de echte reden
Het merendeel van de kabelnetten in Israël is van
plan in de maand november, wanneer het officiële
contract afloopt, de signalen van CNN niet langer
door te geven. Men geeft als reden aan dat doorgifte
van het signaal te duur is daar CNN te hoge finan-
ciële eisen heeft. In werkelijkheid vindt men dat de
berichtgeving op CNN te veel pro Palestijns is. Als
grote kanshebber voor de open te vallen plekken
op de kabelnetten ligt FOX News op de loer.

JELLE KNOT

Nieuws uit Amerika

Nieuwsgaring
Steeds minder wordt het nieuws bekeken in
Amerika via de televisie. Een recent onderzoek
van de Pew Research Center for the People
and the Press geeft namelijk aan dat één op de
vier Amerikanen het nieuws niet meer via de
televisie bekijkt, maar dit via internet tot zich
neemt. Ze doen dit minimaal drie keer per week.
Hetzelfde onderzoek geeft aan dat 57% van de
ondervraagden het nieuws in de avond via de
televisie tot zich neemt. Ter vergelijking met een
onderzoek uit 1993 is dit een teruggang van
liefst 20%. Vooral onder de jongere kijkers is er
een enorme terugloop in de avonduren. Men
kijkt liever overdag.

Jonger
Wat betreft het nieuws beluisteren op de radio
geeft het onderzoek aan dat het luisterpubliek in
leeftijd terugloopt en dat meer en meer jeugdi-
gen het nieuws aldaar haalt. Deze groep focust
zich meer en meer op radio, kranten en internet
om het nieuws te halen. Men kijkt in Amerika in
totaliteit minder naar de televisie om meer tijd
aan hobby’s en sport te kunnen besteden. Op-
merkelijk is het enorme verlies (16%) te noemen
in het aantal kijkers naar gezondheids-
programma’s. En bovenal is het belangrijk dat
het onderzoek ook aangaf dat het boek meer en
meer uit de kast komt.

Andere vorm reclamevoering
Een regionaal kabelstation in Amerika, dat on-
derdeel is van Turner Network Television, is
enige tijd geleden begonnen met de zogenaamde
‘pop-up’ reclame in films en televisieprogram-
ma’s. De pop-ups verschijnen hooguit 10 se-
conden in beeld. Adverteerders hopen dat ze
effectiever zijn dan de spotjes van 30 secon-
den. Kabelstation TNT is in Atlanta begonnen
met de proef. De pop-ups, een soort van
reclamebord dan wel
een reclametekst die
in het beeld verschijnt,
komen op strategische
momenten in de film,
terwijl de film in de ach-
tergrond gewoon
doorspeelt. Ongeveer
een kwart van het beeldscherm wordt ingeno-
men. American Express is een van de eerste
bedrijven die reclame op deze manier vulde.

NIEUWS UIT AMERIKA
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bleek mijn naam al te
kennen en vroeg of
ik voor zijn pro-
gramma op Radio Mi
Amigo een Jim
Reeves Special in el-
kaar kon draaien.
Deze Jim Reeves
Special werd ter ge-
legenheid van het
feit dat Jim Reeves
op 31 juli 1974 tien
jaar eerder was
overleden, uitgezon-
den en gepresen-
teerd door Frans

van Der Drift en duurde maar liefst twee uur. Ook
zat er een live optreden van de Sommerset in
waar we veel reacties op kregen. Uiteraard heb
ik een cassette laten meelopen. In 1980 heeft
Peter Holland dat bandje van mij geleend en nooit
meer terug gegeven. Achteraf hoorde ik van meer
mensen dat de zolder van Peter Holland zijn huis
in Hilversum vol moet liggen met geleende band-
jes en platen van mensen die ze nooit hebben
teruggekregen!

Gelukkig heb ik vorig jaar dat programma van Frans
van der Drift, dat ik samen had gesteld voor Ra-
dio Mi Amigo, op een CD kunnen laten zetten. Het
was de eerste keer dat ik in contact kwam met
één van de deejays  van Radio Mi Amigo. In 1973
was ik medewerker van het blad ‘Hitmemories’,
van Jack Tange en Gaatse Zoodsma, dat tot 1981
heeft bestaan. In dit blad had men onder meer
een rubriek ‘Voor de Vrije Radio’ opgenomen, ge-
naamd ‘Baffle’, onder leiding van  Frans
Schuurbiers. Via Jack Tange vroeg Frans
Schuurbiers mijn adres en nam contact met me
op. Hij kwam bij me thuis langs met een grote
Revox Recorder om opnamen te maken, die in
hun programma ‘Vereniging voor Vrije Radio’ op
Radio Mi Amigo werden uitgezonden.

Dat was in 1974. De hitlijstenkoning Jack Tange
had de samenwerking met Frans Schuurbiers
verbroken (omdat zijn leden de Vrije Radio ru-
briek niet meer in hun blad wilden). Het was maar
goed ook dat die ‘Baffle’ op eigen benen ging
staan, want er kwam een keurig blad voor in de
plaats, in offset en heel wat beter dan die ge-
stencilde uitgave in ‘Hitmemories’.

Zelf heb ik toen aan wat leuke dingen bij kunnen
dragen. Onder meer artikelen over The Roaring
Sixties, The Ivy League en Screaming Lord Sutch,
maar ook over The Fortunes. In gesproken vorm

Volgens Access Atlanta heeft American Express
een contract om de - veelal tekst - advertenties in
16 speelfilms te laten verschijnen het komende
jaar.  Volgens TNT, onderdeel van AOL Time
Warner, zijn boze telefoontjes en e-mails uitge-
bleven.

JAN HENDRIK KRUIDENIER EN RENE BURCKSEN

DE RADIO-VISIE REÜNIE 7 JULI 2002

Begin juli vond de reünie plaats van oud
medewerkers van het tijdschrift

RadioVisie. Een tijdschrift waaraan uit de
Freewaveredactie en medewerkers ook
Jelle Boonstra, Bert Bossink en Hans Knot
destijds uitgebreid meewerkten. Helaas
was voor mij (HK) de datum van de bijeen-
komt op te korte termijn gepland en kon ik
niet gaan. Bert Bossink ging wel en kwam
met onderstaand verslag terug, waarbij hij
ons eerst uitgebreid informeert hoe hij
met bepaalde personen in contact kwam
en vervolgens voor Baffle, de voorganger
van RadioVisie, ging schrijven.

‘Ik kwam in contact met medewerkers van Radio
Mi Amigo in het  begin van 1974 door niemand
anders dan Gerard de Vries,  ex-Veronica deejay
en toen werkzaam bij de TROS.  Met hem had ik
sinds 1964 goede contacten en heb hem vaak
ontmoet op Country  & Western avonden in het
land in de zestiger en zeventiger jaren. De Neder-
landse groep Sommerset had op dat moment een
single gemaakt met de titel ‘We remember Jim’,
een ode aan de tien jaar  eerder overleden Jim
Reeves. Deze single stond onder meer op de
‘Joepie Top 50’ van Radio Mi Amigo en bij de TROS
werd het nummer ook veel gedraaid. Omdat ik in
een briefje aan Gerard de Vries liet weten dat dit
zo’n bijzondere mooie single was en de zanger
Hans Sommer veel succes wenste, kreeg ik tot
mijn grote verbazing  een uitnodiging om thuis bij
de groep Sommerset in Driebergen langs te ko-
men.

Toen we bij de familie Sommer in Driebergen aan-
kwamen, leek het daar thuis wel een gezellige
party van mensen uit de muziek- en radiowereld.
Ik ontmoette daar niet alleen de leden van de
Sommerset maar ook hun producer Roek Williams,
Rob & Frans Hoeke, The Blue Diamonds en ook
de Mi Amigo deejay Frans van der Drift. Deze

De RadioVisie reünie
op 7 juli 2002
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Radio Mi Amigo en vinden de ’Flashback Show’
ook erg leuk en  wat ons betreft sturen we het
spul wel door naar Spanje en veel succes met de
uitzendingen!”

Via mijn gastoptredens bij Radio Enschede, tus-
sen 1989 en 1998, kwam ik daar nog in contact
met een vriend van Joop Verhoof en die vertelde
dat Joop een bloeiend videoproductiebedrijf had.
Helaas kwam recentelijk het bericht van zijn over-
lijden.

Maar dan de bijeenkomst waar de voormalige
medewerkers van RadioVisie bijeen zouden ko-
men. We leefden er eigenlijk al een paar weken
naar toe en via de nodige informatie van  Dirk
Vanoirbeek via de e-mail binnen kwam, waarbij
onze namen ook al op de gastenlijst stonden op
hun site, vertrokken we na eerst de plattegrond
van de VVV Antwerpen eens goed afgedrukt en
uitvergroot te hebben naar Antwerpen. Hier lang,
lang zoeken, het voormalige zendschip van Ra-
dio Veronica werd gevonden.

We gingen tegen kwart voor twee aan boord,
maar er was nog niemand te zien van ‘RadioVisie’.
Wel was een team medewerkers van Radio
Magdalena aanwezig en men had er ook meteen
een prima live uitzending van gemaakt vanaf de
Norderney met diverse muzikale hoogtepunten.
Onder meer een optreden van de zeer goede
Belgische Rock & Roll groep The Silhouettes (voor
ons het neusje van de zalm, omdat we deze groep
in het voorprogramma van The Spotnicks in het
Casino van Oostende op 21 oktober 2001 al live
hadden gezien en die kennismaking smaakte naar
meer). De groep is erg beïnvloed door de
Shadows en hun sologitarist Bob Roekens be-
zorgt je als luisteraar de koude rillingen als je
deze groep hun glasheldere solo’s hoort spelen

in bijvoorbeeld ‘Kontiki’,
‘Don’t cry for me
Argentina’ en de ‘Rise
and fall of flingel bunt’.
Maar vocaal is het ook
ijzersterk. Tussendoor

was het tijd voor een optreden van  de Belgische
Elvis zanger Marco Kimsen, die zijn nieuwe sin-
gle ‘Elvis Forever’ kwam promoten. Deze single
bestaat uit 37 Elvis titels.Toch is Marco Kimen niet
de eerste zanger die een plaat heeft gemaakt
bestaande uit allemaal Elvis songtitels. Aan het
eind van  zeventiger jaren, nog net voor Elvis
Presley zijn dood in 1977, gebeurde dit al door
Elvis Presley zijn oude Sunmaat Carl Perkins met
het nummer The Elvis Presley Express’. De live
uitzending van Radio Magdalena werd gepresen-

werd het verhaal van deze groep ook deels uit-
gezonden op Radio Mi Amigo maar deel twee werd
niet uitgezonden omdat Marc Jacobs vond dat dit
onderwerp niets met vrije radio had te maken.
Later werd de naam van het blad Baffle veran-
derd in RadioVisie. Mooie tijd met medewerkers
als  Jozef Segers, Emiel Clarijs, Jelle Boonstra,
Hans Knot, Mario van Stuyvedale, Alfons Jagtman,
en Wil Loonen. Redacteur was Jean Luc Bostyn.

Via die contacten
met Frans van der
Drift en Frans
Schuurbiers kreeg
ik in 1975 een brief
van Joop Verhoof
(foto) van Radio Mi
Amigo met het
verzoek of ik niet
kon meewerken
aan zijn pro-
gramma ‘Flash-
back show’. Om-
dat Joop in Playa

de Aro Spanje zo weinig oude platen had, heb ik
diverse bandjes voor hem opgenomen en naar
Spanje gestuurd. Zodoende kon ik mijn diverse
zeldzame gouwe ouwe plaatjes die wel op Radio
London hits werden maar elders niet, bij Joop in
de Flashback Show laten horen. Joop was hier
wel erg enthousiast over want ik had net in 1975
mijn blad The Fabulous Sounds of the Sixties’
opgericht en Joop presteerde het om hier in begin
1975 zo’n 20x per dag reclame voor te maken en
ook hij noemde daarbij mijn privé-adres. Ik had
toen wel een beetje de schrik voor een proces-
verbaal, want die Mr.Pieters uit Amsterdam loerde
op mensen die medewerking aan een piraten-
zender verleenden, maar ik heb er nooit tramme-
lant mee gehad.

Alleen werd ik een keer aangehouden door twee
agenten van  politie hier uit Boxtel die lachend het
raampje van hun auto opendeden en zeiden:
“Wanneer vertrek jij naar Playa de Aro en de Mi
Amigo”? Toen ik zei dat daar geen sprake van
was zeiden ze:  “Nou ga maar lekker door met de
leuke muziek daar te draaien, want op het politie-
bureau staat de radio bij ons altijd op Radio Mi
Amigo en de ‘Flashbackshow’ van Joop Verhoof
vinden we hartstikke leuk!” Op het postkantoor
hetzelfde verhaal toen ik weer een pakje met
bandjes kwam brengen voor te versturen naar
Spanje “Wel Bert, dit mogen we eigenlijk niet ver-
sturen en we zouden het zelfs in beslag kunnen
laten nemen, maar ja we luisteren zelf ook naar
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teerd door de erg sympathiek overkomende pre-
sentator Serge van  Gisteren en technicus
Diederik Van der Velden. Tussen  de optredens
door waren ook nog ex-leden van de bekende
Belgische popgroepen uit de 60er jaren zoals The

New In-
spiration,
T h e
Pebbels
en The
Wallace
Collection
te beluis-
teren.

D a n n y
S i n c l a i r
( T h e N e w
Inspiration)
en Bert
Bossink

© B. Bossink

De aangekondigde tijd van de RadioVisie bijeen-
komst bleek op het dek plaats te vinden en daar
aangekomen zaten er zo’n veertig mensen bij el-
kaar. Leuk om weer bij te praten met personen
als  Jean Luc Bostyn, Frans Schuurbiers en nog
een paar mensen waarvan ik de naam niet zo
goed meer weet te herinneren. Het probleem was
dat wij als oude RadioVisie medewerkers in de
periode 1974-1981 wel schreven voor dat blad,
maar we kenden eigenlijk bijna niemand persoon-
lijk. Alleen van naam. Frans Schuurbiers had het
vroeger altijd over Jean Luc Bostyn en die kon ik
nu eindelijk eens persoonlijk ontmoeten. Die men-
sen zoals Jean Luc Bostyn, Filip Bomberna (web-
master Radio Visie), Frans Schuurbiers (mede-
oprichter), moderator Serge van Gisteren (Radio
Magdalena) en redacteurorganisatie reünie Dirk
Vanoirbeek waren uiteindelijk verantwoordelijk
voor het slagen van deze RadioVisie Reünie dag.
Voor ons was het toch wel een prettig gevoel op
het dek van het eens oh zo trotse Veronica schip
‘De Norderney’ te staan, want vanaf die plaats
hebben wij vanaf november 1964 tot en met au-
gustus 1974 toch flink van de Veronica program-
ma’s genoten.

Tegen 5 uur werden dan eindelijk de interviews
gehouden met voormalige medewerkers  en wer-
den er wat gezellige herinneringen opgehaald aan
de tijd van de zeezenders  en vooral Radio Mi
Amigo, Mi Amigo Fanclub, Marc Jacobs, Joop
Verhoof en  Sylvain Tack.  Toch vond ik het wel
jammer dat uitsluitend deze stafmedewerkers aan
het woord waren, want het was ook leuk ge-
weest als al die andere mensen,die er waren,

ieder bijvoorbeeld twee minuten aan het woord
waren geweest. Dan hadden we ook geweten
‘Wie wie was’. Over het algemeen hebben Bep,
mijn vriendin, en ikzelf het uitstekend naar de zin
gehad op deze ‘Radiovisie Dag’ en we vonden
het heel gezellig.

Tegen zeven uur in de avond was de live-
uitzending van Radio Magdalena beëindigd en men
heeft ook nog een stuk uitzending van de ‘Vereni-
ging voor Vrije Radio’ uit de zeventiger  jaren,
destijds uitgezonden  vanaf de Mi Amigo, laten
horen zodat men als zeezenderfreak nog eens
goed kon teruggenieten. Danny Vuylsteke liep
tenminste met apparatuur en toebehoren te sjou-
wen waaronder ook de oude Revox band van de
‘Vereniging voor Vrije Radio.’

BERT BOSSINK

VERDWENEN RADIO PROGRAMMA’S

Soms kan het overlopen van vader op
zoon om iets neer te zetten op papier.

Jeroen Knot,  zoon van…, heeft zijn luister-
gevoelens deze zomer op papier gezet:

‘Ik luister op mijn werk graag naar Radio3 FM. Dit
station heeft, naar mijn mening, een redelijk aar-
dig format en vooral programma’s als ‘Denk aan
Henk (door Henk Westbroek, wie anders) en
‘Isabelle’, en  ‘Dit is Claudia’ en niet te vergeten
‘Het lek’ zijn door mij zeer gewaardeerde en dus
beluisterde programma’s. Maar wat ik afgelopen
9 juli bij ‘Denk aan Henk’ hoorde deed mij niet allen
verbazen, maar het zette mij ook aan het denken.
Henk kaartte in een gesprek met een luisteraar,
die overigens over iets heel anders belde) iets
aan over een radioprogramma, dat hij in het ver-
leden ook ooit nog eens gepresenteerd heeft.

Het betrof het programma ‘Popkrant’. Een pro-
gramma dat een team van mensen rond had lo-
pen, dat bij verschillende zalen en oefenruimtes
hun gehoor ten luister legde op zoek naar aanko-
mend muzikaal talent. Deze beginnende bandjes/
muzikanten kregen via ‘De Popkrant’ de mogelijk-
heid op de radio zich te laten horen. En natuurlijk
ook bij de platenmaatschappijen de kans zich te
laten zien en  eventueel door te breken. Toen ik dit
hoorde dacht ik ‘dat is wijs, zo’n programma’ en
tegelijkertijd vroeg ik mij dus ook af waarom zo-
iets niet meer bestaat? Aangezien ik zelf muzi-

Verdwenen
radioprogramma’s



kant ben en bassist ben
in een beginnend rock&
roll bandje is zo’n moge-
lijkheid tot doorbreken al-
tijd leuk.

Maar waarom is het pro-
gramma er dan niet
meer? Is er dan geen ta-
lent meer in den lande?

Ja, dat is er wel degelijk, alleen worden we te-
genwoordig bedolven onder namaakmuziek. Bij-
voorbeeld op de computer een muziekje
downloaden, loupje van maken, daarna met een
microfoon en een badeendje in bad gaan zitten
en dit alles samenpersen op een cd’tje, dat ver-
volgens bij een vage platenmaatschappij uitbren-
gen en dan heel hard roepen dat je muzikant bent!?

“Ja uh levert fijne ‘knakuh’ op, weet je” (platen-
baas) of nog erger: we huren een studio, vragen
vriendjes van Papa en stelen een liedje van Ma-
donna. En er is wel talent hoor: Blöf,  Acda en de
Munnick. Maar ook hier weer van het zelfde la-
ken een pak, want ik vind dat gewoon verdacht
veel op De Dijk en Van Dik Hout  lijken.

Nee, ik heb geen slechte smaak want het heeft
namelijk helemaal niks met smaak te maken. Het
gaat gewoon zoals altijd om de pegels. ‘Nieuw
talent krijgt wel de kans’, hoor ik nu al een aantal
mensen roepen. Ja, dat is waar ook: er zijn fes-
tivals zoals onder meer ‘Noorderslag’. Maar voor
dat je op zo’n festival staat moet je toch echt wel
het een en ander gepresteerd hebben. Gaat dus
domweg om de pegels. Ik bedoel zolang je maar
commercieel bent, lukt het je wel.

Dat heeft in mijn ogen niets met muzikaal talent te
maken.Oké, het draaien van deze muziek door
een commercieel station als Radio 538 kan ik me
dan nog wel voorstellen. Het verkoopt, de kopers
stemmen massaler af op het station en dus het
levert geld op, want meer bedrijven zullen gaan
adverteren omdat er meer luisteraars zijn.

Maar waarom moeten juist de publieke omroe-
pen dat soort programma’s, als ‘De Popkrant’
schrappen en/ of weigeren. Is het juist niet die
publieke omroep die de taak zou moeten hebben
om jong talent een kans te geven? Ik vind trou-
wens sowieso dat de publieke omroepen wei-
nig soelaas bieden qua variatie. Ik luister toch
zeker iedere werkdag of naar 3FM of naar Ra-
dio 2. Maar hoor daar toch iedere keer hetzelfde
‘tapje’. Er wordt naar mijn mening te weinig ‘niet
commerciële’ muziek gedraaid. Ik bedoel  dat ik

Henk Westbroek of Rob Stenders nog geen black
metal, ska, reggae, punk, country, hardrock en
andere roots muziek veelvuldig hoor draaien.

Oké,  toeval wil dat er in ‘de platenkast’ van het
programma ‘Arbeidsvitaminen’ op het moment van
dit schrijven ‘Thunder struck’ van AC/DC staat.
Maar vroeger was er ook een programma dat
speciaal voor die (ja mijn) doelgroep was.  Ik meen
op dinsdagavond indertijd en heette toen ‘VA-
RA’s Vuurwerk’. Waarom kan dat tegenwoordig
niet meer, terwijl er wel een compleet  radiosta-
tion (Radio4) volledig op klassieke muziek drijft!?
Ja, wordt mij dan vertelt, dan moet je maar naar
Arrow Classic Rock of KinkFM gaan luisteren.’
Ja, op de kabel thuis werkt dat prima, maar wan-
neer luister ik naar de radio? Juist, als ik aan het
werk ben. Kan iemand mij vertellen hoe het toch
mogelijk is dat specialis-
tische programma’s er
niet meer zijn bij de pu-
blieke omroepen?

Vroeger kon het wel en waarom nu niet meer?
En het hoeft niet alleen  hardrock of metal te zijn.
Ik kan mij ook voorstellen dat liefhebbers van coun-
try, blues en de andere door mij genoemde muziek-
soorten met smart op een speciaal programma
zitten te wachten  en dan niet ‘s nachts maar
bijvoorbeeld  in de avonduren tussen 20:00 en
22:00 uur. Zullen we het uitzendschema maar
vast indelen?

Maandag: blues (daar is de maandag tenslotte
voor) - Dinsdag: reggae en ska - Woensdag:
hardrock en metal - Donderdag: country. En op
de vrijdagavond een jamsessie of live muziek van
echt beginnende bandjes,  zo rechtstreeks uit de
oefenruimte vandaan.Volgens mij trekt dat een
hoop luisteraars in de toekomst?

JEROEN KNOT
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dere vriend, André   Deze André had weer een
zus, die in Amsterdam studeerde en woonde. In
de herfstvakantie van 1975 zijn André en Jos bij
haar op bezoek geweest, en bij zijn terugkomst
deelde Jos doodleuk mee dat hij de Norderney in
Amsterdam had zien liggen. Het bleek dat de
Norderney lag afgemeerd achter het Centraal Sta-
tion. Ton en ik waren natuurlijk hartstikke jaloers,
dus de plannen om nog diezelfde herfstvakantie
af te reizen naar Amsterdam waren snel gemaakt.

Reisdatum zou vrijdag 24 oktober 1975 worden.
Zaak was nog om te bekijken hoe twee armlastige
scholieren zo goedkoop mogelijk in Amsterdam
konden belanden. Hierin speelde Ton’s moeder
een rol. Ton kwam uit een echt VVD-nest. Hoe-
wel zijn vader een goedlopende kachelhandel
dreef, woonden ze nog in één van de meest een-
voudige wijken van Veenendaal. Met de verkie-
zingen vloekten de VVD posters voor hun raam
altijd met de overige uitgesproken voorkeuren in
die flat. Nu wilde het toeval dat zijn moeder een
broer had, Paul genaamd, die in Amsterdam
woonde en werkte. Op zich niet zo bijzonder,
ware het niet dat Paul werkte op het hoofdkan-
toor van de PvdA! Hoeveel kunnen broer en zus
verschillen!

Juist die vrijdag was Paul al vroeg in Veenendaal,
en moest hij nog diezelfde morgen weer terug
naar Amsterdam. Ton’s moeder regelde met Paul,
dat wij met hem mee konden rijden. Zo was de
helft al gewonnen. Toen we in Paul’s auto stap-
ten vroeg hij of we allebei achterin wilden gaan
zitten, want er zou nog iemand meerijdeen. Geen
probleem uiteraard, al was de beenruimte erg
krap en was ik blij dat we er in Amsterdam uit
mochten. Zover was het toen nog niet, want er

Eerder hebben we stil gestaan bij de
rondzwervingen, sinds 1975, van de

Norderney, het voormalige zendschip van
Radio Veronica, dat in de periode tussen
november 1964 en augustus 1975 voor de
Nederlandse kust in internationale wateren
verankerd lag. Hans Knot ging in op de
zwerftocht van het voormalige zendschip,
terwijl Martien van Pinxteren de Norderney
meerdere malen over een langere periode
bezocht en in zijn verhaal neerzette dat hij
hele andere doelen had met het schip. Naar
aanleiding van deze verhalen kregen we een
eigen herinnering aan dit schip toegestuurd
door Evert Stolman, een herinnering van
meer dan 25 jaar geleden.

‘Erg leuk om het verhaal over de omzwervingen
van de Norderney te lezen. Een onderwerp dat
me altijd heeft aangesproken.  Ik heb er zelfs nog
nieuwe feiten uit gehaald, want ik wist niet beter
of de Norderney was direct na de opnamen van
‘The Day The Music Died’  doorgevaren naar
Dordrecht. Uit jouw verhaal blijkt dat het schip
toch eerst teruggegaan is naar Zaandam, en pas
in 1978 in Dordrecht terechtgekomen is. Gelukkig
zijn de plannen van die Van Pinxteren  nooit door-
gegaan. Het schip zou een nog ingrijpender
gedaantewijziging hebben moeten ondergaan dan
nu al het geval is.

Ook ik heb de Norderney al op vele plaatsen in
het land bezocht. Het verhaal van Hans Knot deed
me dadelijk weer terugdenken aan de meest
memorabele keer dat ik het schip met eigen ogen
zag. Dat was in oktober 1975. De eerste keer dat
ik de Norderney met eigen ogen zag was tijdens
een tocht met de ballenboot  - een boot vol aan-
hangers van de toenmalige zeezenders die te-
gen betaling een rondtochtje op zee maakten om
de daar liggende schepen te fotograferen. Het
was op de  MV Dolfijn vanuit de haven van
Scheveningen dat ik dit tochtje in augustus 1973
maakte. Onvergetelijk, maar de meeste indruk
maakte toch mijn tweede bezoek.

Met mijn toenmalige schoolvrienden Jos en Ton
vormde ik het clubje Veronicanen in de klas (4
Havo). Jos, met wie ik overigens nog steeds goed
bevriend ben, had buiten onze club nog een an-

Mijn eigen herinnering aan de
Norderney
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Je kon langs de hele
bakboordzijde van het
schip lopen, en als je
het lef zou hebben kon
je zelfs via de loop-
plank aan boord. Hoe-
wel er in of op het
schip niemand te zien
was, waren we toch
niet zo brutaal. Ik
schoot mijn fotorolletje
vol, en nog onder de

indruk van de aanblik besloten we de rest van de dag in
Amsterdam door te brengen. Een bioscoopje hier, een
Chineesje daar en voor je het weet is het avond. Voor de
terugreis hadden we geen lift, dus waren we aangewe-
zen op de trein. De trein richting Utrecht was natuurlijk net
weg, zodat we besloten nog een kijkje bij de Norderney te
gaan nemen. Op de kade waarlangs de Norderney
afgemeerd lag, lagen van die stalen platen die o.a. in de
bouw worden gebruikt om zandwagens op zachte on-
dergrond te kunnen laten rijden. Wij liepen op deze platen
langs de Norderney, en blijkbaar maakte dat meer lawaai
dan wij ons realiseerden, want plotseling ging de deur
van het dekhuis van de Norderney open.

Er kwam een man naar buiten om te kijken wat er buiten
‘zijn’ schip gebeurde. Uiteraard knoopten we een gesprek
met de man aan, en besloten onze kans waar te nemen.
We legden uit dat we helemaal uit Veenendaal waren
gekomen om de Norderney van dichtbij te zien, en we
vroegen of het mogelijk was om misschien even aan dek
te komen. Daar zag die man geen bezwaar in, en toen hij
in de gaten had dat hij te maken had met ‘goed volk’,
nodigde hij ons zelfs uit om een kijkje binnen in het schip te
nemen! Dat was natuurlijk niet aan dovemansoren ge-
vraagd! Wat ik me nog herinner is dat je, als je het dekhuis
van bakboordzijde binnenkwam, linksaf een gangetje in
moest. Dan een trap af, door een gang waaraan de hut-
ten waren gelegen. Aan het eind van die gang weer een
trap naar boven, naar een geelrood geschilderde deur.
Achter die deur was de studio, die er, afgezien van het
feit dat de zenders eruit waren gehaald, er nog net zo
uitzag als we hem kenden van de foto’s.

Onze gastheer legde een tape van Tom Collins op de
recorder, geen programma, maar een soort reclamespot
voor één of ander iets. Ik baalde er van dat ik eerder op
die dag al mijn foto’s verbruikt had, een nieuw rolletje had
ik natuurlijk niet bij me. Toch was het een fantastische
ervaring om te staan op die plek waar het destijds alle-
maal vandaan kwam. Helaas kwam er ook aan dit gebeu-
ren een eind, en moesten we naar de trein. Een terugreis
die we uiteraard met een heerlijk gevoel aanvingen. Het
eind van een memorabele dag in de herfstvakantie van
1975.

moest eerst nog een ander adres aan-
gedaan worden. Hiervoor moest behoor-
lijk omgereden worden, want onze laat-
ste passagier stapte op in Leersum, een
dorp op de Utrechtse Heuvelrug. En die
passagier bleek niemand anders te zijn
dan de toenmalige partijvoorzitter van de
PvdA, Ien van den Heuvel!

Een wel erg wrange samenloop van om-
standigheden. Zit je na dik een jaar nog
steeds te balen dat je favoriete radiosta-
tion je is afgepakt op zeer valse gron-
den, ga je een bezoek brengen aan dat
bewuste schip waar die fantastische uit-
zendingen destijds vandaan kwamen, zit
je zo in dezelfde auto met de voorzitter
van de partij die dit allemaal mede be-
werkstelligd had! Ien maakte een kort
praatje met ons, maar toen zij hoorde dat
we in Amsterdam een bezoek aan het
Veronicaschip gingen brengen was het
gesprek alweer afgelopen.

Na Ien van den Heuvel afgezet te heb-
ben bij het PvdA kantoor in Amsterdam,
gingen we met Paul mee naar zijn huis op
de Overtoom. Na een kopje koffie von-
den Ton en ik het de hoogste tijd, onder
dankzegging voor de lift, om ons reisdoel
op te gaan zoeken. De tram liet niet lang
op zich wachten, en zo stonden we niet
veel later achter het Centraal Station om
de Norderney te bezichtigen. Het schip
was snel gevonden, de twee witte mas-
ten torenden hoog boven de andere
schepen uit. Daar lag het schip voor ons.
Stil, troosteloos en erg dichtbij. Je kon het
zelfs aanraken! Op de boeg een poster
van een in Amsterdam te houden
Veronica drive in show, met Rob Out en
Jos Bakker.
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offshorethemes

Verslaafd zijn aan radio is een gedeeltelijk goede
verslaving. Kijk maar eens naar de volgende site:
www.geocities.com/radioaddiction.uk/

We maken even een overstap naar Nieuw Zee-
land waar radiovriend David Miller een site heeft
geopend. Het is nog maar een begin maar belooft
binnenkort uitgebreid over Hauraki te melden:
w w w . g e o c i t i e s . c o m / d a v e 4 m e r l y n /
Shoestring__.html

Dan heeft de Muurkrant leuke audiofragmenten
met in de presentatie van Rob Hofland:
h t t t p : / / d r e v e . x s 4 a l l . n l / m u u r k r a n t /
mp3_media.htm

Mike Brand, al jaren de man van de berichten uit
het Midden Oosten, heeft zijn ervaringen inzake
offshore radio op een site gezet:
w w w . e a r t h r a d i o . c o . u k /
mikebrandnews.htm

En dan de site van Geoff Hutton alwaar hij oude
fragmenten heeft geplaatst:
www.geocities.com/pirateradioflashback

Via radio.nl zijn er tal van interviews met radio
bekendheden terug te vinden uit heden en verle-
den: www.radio.nl

Bij Radio Nova in Ierland was er een hoge zee-
zendergraad meetbaar:
www.amfm.org.uk/tx/tx18/nova.html

En sommige mensen vinden het leuk te melden
dat ze op een zendschip hebben gewerkt. Of dat
altijd waar is valt niet na te gaan:
www.portalaruba.net/fm98_en.html

Dan een kijkje bij het rockstation in Hastings levert
ons een voormalige Caroline deejay op: Mike
Williams: www.hastingsrock.co.uk

En surfend op google naar Brian McKenzie kwa-
men we een site tegen over rock and roll:
www.bobcats.nl/eflatfoot1.htm

En de man die alles voor ons mogelijk maakte
heette Marconi: www.marconicalling.com/

En dan de site van meneer Sterling vol met nostal-
gie op allerlei gebieden:
www.sterlingtimes.co.uk/

Denk je ook een leuke site te hebben ontdekt of
een site, die we eerder meldden en die bijge-
werkt is, schrijf ons een e mail: H.Knot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

Het bleek een herfstvakantie waar aan het eind
toch een dikke zwarte rand omheen gezet moest
worden. De volgende dag namelijk, zaterdag 25
oktober, zat ik thuis op mijn kamer toen Jos en Ton
binnenkwamen. Met zeer slecht nieuws. Die
herfstvakantie waren twee leraren van onze
school, Arie Bloot, leraar Duits en Henk Hiensch,
leraar geschiedenis, samen met hun echtgeno-
tes naar Polen op vakantie geweest. In de nacht
van 24 op 25 oktober kregen zij op hun terugreis,
in Duitsland, een verschrikkelijk ongeluk, wat beide
leraren niet overleefden. Het laatste uur voor de
vakantie hadden wij nog les gehad van Bloot,
een geboren Amsterdammer met het hart op de
tong. Misschien daardoor wel één van de meest
geliefde leraren op school. Ook het eerste uur na
de vakantie, op maandag, zouden we Duits heb-
ben. Het was een vreemde terugkomst op school,
die maandag.

Door al die gebeurtenissen was het met recht
een onvergetelijke herfstvakantie, waar ik nog
steeds met gemengde gevoelens op terugkijk.

tekst en foto’s: EVERT STOLMAN

Surfpagina

Belangrijkste adressen:
www.mediacommunicatie.nl

www.soundscapes.info
www.offshore-radio.de

Ook deze maand weer een aantal sites dat we
onder de aandacht willen brengen:

We gaan allereerst een kijkje nemen op de pagina
van Oldie.fm, een station waar de oud AFN me-
dewerker Rick De Lisle de scepter zwaait:
www.oldie.fm

Nu we toch in Duitsland zijn, nemen we een kijkje
naar de site van de Evangelische omroep:
www.erf.de

NDR heeft een informatief station, dat sinds en-
kele maanden actief is. Men kan op internet ge-
vonden worden door het volgende adres in te
tikken: www.ndrinfo.de

Tenslotte, wat betreft Duitsland, is het de moeite
waard eens de site van Jazz FM in Berlijn te
openen: www.jazzradio.net

De tunes site van Offshore Echoes is recentelijk
verfrist en de moeite waard om weer eens te
b e k i j k e n : w w w . o f f s h o r e e c h o s . c o m /

INTERNET SURFTIPS
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Laatste dag van de Zeezenderweek bij Radio 192
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