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VOORWOORD
Beste lezers,

Ditmaal weer eens twee Freewave’s tegelijk in uw
brievenbus. Het verzenden van twee exemplaren
tegelijk bespaart kosten en hierdoor kunnen we af
en toe een wat dikkere editie uit brengen. Vandaar
dat u het afgelopen jaar dan ook “meer pagina’s
Freewave” heeft ontvangen dan gewoonlijk.

De column van Rob Olthof, “Meer van hetzelfde’,
gaat trouwens niet over het bovenstaande. Veel
aandacht in dit nummer voor World Radio Network
en ook voor, jawel, Hilversum 3. Met een misschien
wel verrassende onthulling van Hans Knot over de
Hilversumse tegenhanger van de zeezenders en
over computers in de radiostudio. Verder nieuws
uit Amerika en Gambia. Henk Kruize, al 25 jaar
Freewave-lezer, schrijft over zijn bandrecorder-
banden met zeezenderopnamen. Veel lezers zul-
len wat van zichzelf erin herkennen. We beginnen
dit nummer weer met de vaste rubrieken ‘Perike-
len’ en ‘Heden en verleden’.

Tenslotte wilde ik graag nog even (voor alle zeker-
heid) de datum van de radiodag in uw herinnering
brengen: 25 oktober in de Koningszaal bij Artis,
Amsterdam. Be there or be square!

Tot 355!
                                                                     Jan

FOTO'S
Indien niet anders vermeld zijn alle foto's uit het
Freewave archief.



ZA 1 MAART: Deze maand gaan we
terug naar 13 jaar geleden en het
jaar 1990. Op deze dag heerst er
vrieskou aan boord van de Ross
Revenge, zo meldt Nigel Harris. De
kachels zijn uitgevallen en de enige
elektrische kachel, die er is aan boord
mag niet worden gebruikt. U weet het
al: de kachel wordt wel gebruikt. In
de studio begeeft ook nog eens de
microfoon het, waardoor reparatie
nodig is. Kloppen op de microfoon
tijdens een muziekuitzending hoort
echter niet, Nigel! Dezelfde dag ge-
ven Caroline Martin en Dave Asher
te kennen niet langer voor de
Caroline organisatie te willen wer-
ken.

ZO 2 MAART: Broadcast Electronics
is de naam van de firma die 13 jaar
geleden de nieuwe zender voor
Korsou FM leverde. Met 22 kW aan
effectief vermogen heeft Hans
Oosterhoff (ja, Suhandi van Radio
Veronica) destijds goed ingekocht.
Volgens Hans waren in de avondu-
ren de kijkcijfers in die tijd op het
eiland aanzienlijk lager dan de
luistercijfers van Radio Korsou.

MA 3 MAART: Radio 10 FM mag dan
wel in andere handen zijn gekomen,
voorlopig verandert er niet al te veel.
Ochtendprogramma presentator gaat
naar ‘Drive time’ en andersom. Dave
Donkervoort en Jos van Heerden
draaien om vanwege metaal-
moeheid bij Dave. Zeven jaar lang
ging hij om half vijf in de ochtend
vanuit Arnhem op pad naar Amster-
dam en dat vroeg om de program-
matische verandering. Als de fre-
quenties zijn herverdeeld volgen er,
volgens Tom Mulder, eventueel meer
wijzigingen. Hij verzweeg ons nog
even de komst van Bart van Leeu-
wen en Ferry Maat.

DI 4 MAART: Eén van de vele blinde
luisteraars van de Freewave Informa-
tie Show in 1991 was Henk Kortschot.
Hij was altijd overdadig, vanwege
zijn harde stem, aanwezig op de
radiodagen. Hij wilde alles weten en

ging desnoods op een stoel staan
om duidelijk verstaanbaar te zijn.
Al weer jaren werkt hij voor een
ziekenomroep in Amsterdam en erg
leuk was het in het maartnummer
van 1991 een interview van hem
met Arie Swets terug te vinden. Arie
was in 1989 één van de Nederlan-
ders die op de Ross Revenge zat
tijdens de Raid op 19 augustus.

Arie Swets (2001) © Martin v/d Ven

DI 4 MAART: De directie van SBS maakt bekend dat over het jaar
2002 een explosieve winstgroei is gemaakt. De netto winstcijfers
zijn opgelopen van 5,6 miljoen euro in 2001 naar 17,6 miljoen
euro in 2002, hetgeen een verdrievoudiging betekent.  Zowel
SBS 6 als Net 5 behaalden in 2002 enkele miljoenen Euro’s
meer winst dan werd verwacht. V8 bleef iets achter bij de ver-
wachting, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de
hogere winsten van de andere twee stations. Net 5 is de best
renderende van de stations van SBS in Nederland. Men wist de
winst onder meer te verdrievoudigen dankzij hogere marktaan-
delen die SBS als groep wist te behalen, een hogere omzet en
een hoger bestedingsaandeel van de adverteerders.

WO 5 MAART: Toch wel gek als je bepaalde berichten terugleest
dat stations niet meer bestaan of dat bepaalde zaken werden
ingevoerd. Zo lees ik in het nummer van 1990 dat teletext wordt
ingevoerd op het Britse WHSTV, dat onder meer ‘Lifestyle’ en
‘Screensport’ runt. Maar ook Super Channel is in de belangstel-
ling in het nummer, daar gemeld werd dat iedere zondagmiddag
een half uur lang ‘The World Wide Church of God’ zendtijd had
gekocht voor de preken van Garner Ted Amstrong en zijn pro-
gramma ‘The World of Tomorrow’. Garner is niet meer, WHSTV is
niet meer en Super Channel is ook niet meer.

WO 5 MAART: De SLOR, de Stichting die verant-
woordelijk is voor het maken van programma’s
voor de lokale omroep Stads Radio Rotterdam,
zoekt een partner om te kunnen samenwerken.
Hoe de samenwerking met de beoogde partner
er uit zal zien is nog punt van bespreking. Dat

kunnen redactiefaciliteiten, technische faciliteiten en commer-
ciële samenwerking zijn. Men is hiertoe in gesprek met Radio
Rijnmond, één van de twee regionale omroepen in Zuid-Hol-
land.

WO 5 MAART: Ze verdween vorig jaar nogal sneu van het televi-
siescherm, Margriet Vroomans. NOVA werd vernieuwd en in de
strijd achter de schermen was er geen plaats meer voor haar. Ze
komt terug op het televisie en wel als presentatrice van het
actualiteitenprogramma Studio NL, dat onderdeel is van BVN-
tv, dat door de Wereldomroep per satelliet wordt verspreid.

DO 6 MAART: In 1990 meldde Howard Rose ons dat de Britse
autoriteiten alsnog de beslissing hadden teruggedraaid om alle
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ILR stations een FM frequentie toe te wijzen en in
de toekomst niet meer via de AM het geluid van
deze stations te doen uitzenden. Ook meldt hij dat
er een begin is gemaakt met uitzendingen van
een programma van John Peel op Radio Bremen.
Dezelfde Peel van Wonderful Radio London en
dezelfde Peel die minimaal één keer per jaar naar

Groningen komt
om in de Steen-
tilstraat liefst vier
platenzaken te
bezoeken.

John Peel lang en minder
lang geleden

DO 6 MAART: De VARA zal het komende seizoen,
zoals werd gehoopt, geen nieuwe show van Paul
de Leeuw kunnen programmeren. Drie maanden
van onderhandelingen hebben voor De Leeuw het
besluit betekend zich te concentreren op zijn ge-
zin. De VARA was van plan hem vijf dagen per
week tussen 19 en 19.30 te programmeren. Men
moet dus op zoek naar een vervanger.

VR 7 MAART: Ook een mooie uit 1990. In IJsland is
iedereen verstijfd nadat eerst Stöd 2, het tweede
televisienet van het land, een pornofilm uit 1971
had uitgezonden en vervolgens de regering had
ingegrepen met een algemeen verbod op porno
via de televisie. Bovendien werd er een boete uit-
gedeeld van 200.000 Kronen.

ZA 8 MAART: 13 Jaar geleden was Willem van
Kooten te gast in de Vijf Uur Show op RTL-
Véronique om te vertellen dat  Radio 10 alsnog
toestemming van de overheid heeft gekregen te
mogen doorgaan met uitzendingen en iets te ver-
tellen over het eventuele herstarten van Cable One.

MA 10
MAART: De
p u b l i e k e
o m r o e p e n
in Neder-
land werden
13 jaar gele-
den al be-
hoorlijk nerveus gezien de goede resultaten van
RTL-Véronique. Ze wilden opeens van alles wat in
het verleden onmogelijk werd gehouden. Zo had
men het plan in de middag om 12 uur al met
programma’s te beginnen, evenals een dagelijkse
ochtendshow te plannen tegenover de Ontbijtshow
met Marc Jacobs en Catherine Keyl.

MA 10 MAART: Vandaag komt op 76-jarige leeftijd
oud VARA-medewerker Joop Smits te overlijden.
Smits, die in Groningen werd geboren, werkte vanaf
1956 tot en met zijn vroegtijdig uittreden in 1988
bij de Arbeidersomroep. Hij was vermaard om zijn
mooie en rustige stem en werkte zowel bij de radio

als de televisieafdeling.

WO 12 MAART: Vanuit LaRochelle, nabij Marseille,
vaart een zendschip uit dat onder de naam ‘De
Democratische Stem van China’ programma’s in
Zuid Oost Azië moet gaan uitzenden. Het project
werd gefi-
n a n c i e r d
door West-
E u r o p e s e
uitgeverijen
maar kon op
geen enkele
manier de
ether halen.
Wel volop
de publici-
teit in de
daarop vol-
gende we-
ken.

Déesse de la
Démocratie

© Martin van
der Ven

WO 12 MAART: De komst van de populaire deejays
Gordon en Robert Jensen naar Noordzee FM en
de intensieve marketingcampagne lijkt zijn vruch-
ten af te werpen. Dit blijkt uit een onderzoek, dat
het gerenommeerde onderzoeksbureau
Motivaction heeft uitgevoerd in opdracht van
Stroom  Mediacommunicatie B.V. uit Capelle a/d
IJssel. Het  onderzoek is gedaan onder 1200 res-
pondenten in de leeftijd van 15-55 jaar. Het blijkt
dat liefst 75% van de veranderingen bij  Noordzee
FM afweet. De komst van Gordon en Jensen is
voor ruim 25% van de luisteraars een reden om
naar het station te gaan luisteren. Op basis van dit
onderzoek zou Noordzee FM nu een derde positie
innemen binnen de onderzochte doelgroep, na
Sky Radio en Radio  538. 27% van deze doel-
groep heeft afgelopen week naar  Noordzee FM
geluisterd, om 47% naar Sky Radio en 39% naar
Radio 538.

DO 13 MAART: ‘Challenge Anneka’ was de naam
van de Britse versie van een nieuw programma
dat deze dag werd aangekondigd om in het daarop
volgende televisieseizoen te starten op de Neder-
landse televisie. Het ging om ‘De uitdaging’ dat
voor de AVRO vervolgens door ex-Dolly Dot Angela
Groothuizen zou worden gepresenteerd. Een aan-
tal malen heb ik er destijds van genoten, daarna
werd het een herhaling van een herhaling.

VR 14 MAART: Teruglezen naar toen leerde ons
dat zowel Frank Masmeijer als Ted de Braak van
de NCRV een nieuw, driejarig, contract hadden
toegewezen gekregen in 1990. Wel had Ted Snor
bedongen dat hij zijn radioprogramma bij de KRO
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‘Tussen Twaalf en Twee’ mocht blijven presente-
ren.

ZA 15 MAART: ABC Network opende een kantoor
in Oost-Berlijn in 1990 en was daarmee de aller-
eerste omroeporganisatie die na afloop van de
Tweede Wereldoorlog een kantoor opende als
zijnde een Westerse organisatie in het voormalige
Oostblok. De overname van de macht in het media-
land door andere organisaties zou spoedig vol-
gen.

ZO 16 MAART: De helaas al overleden maar des-
tijds zeer sympathieke Vlaamse weerman Armand
Pien, verklaarde in maart 1990 toch als weerman
te stoppen. Hij verzorgde als beambte van het Ko-
ninklijk Meteorologisch Instituut te Ukkel de berich-
ten voor de BRT TV. Let wel, officieel was hij in
1985 al op pensioen gegaan maar zijn populari-
teit hielp hem langer op het scherm.

Armand Pien                                                     © Technopolis - België

ZO 16 MAART: De nieuwe programmering van
Veronica is gisteren redelijk bekeken. Vooral men-
sen tussen de 20 en 34 jaar hebben vanavond
afgestemd op Veronica. Volgens een woordvoer-
der van de omroep werd de hoogste kijkcijfer-
dichtheid behaald sinds het bedrijf in september
vorig jaar weer via het beeldscherm actief was.
Best bekeken was het seks-
programma aan het einde van
de avond. In de leeftijdsgroep
20 tot 34 jaar had het pro-
gramma een marktaandeel
van 9,7 %. Het aanbod van
Veronica bestaat vooral uit
reality-programma’s en seks.

MA 17 MAART: Na vele rondzwervingen vindt de
Mi Amigo 2 dan wel de MV Nannell op deze dag
in 1991 een tijdelijke rustplaats in de tweede ha-
ven van Porthmouth. Het schip, dat grotendeels is
uitgerust, zou eventueel door een aantal ex-me-
dewerkers van Laser alsnog in de ether worden
gebracht. Ach, over de Nannell is veel geschreven
destijds en het was een mooi schip, maar het is
helaas ook nooit iets geworden.

M.V. Nannell / Mi Amigo II                                         © Tom de Munck

DI 18 MAART: De kranten staan gevuld over Irak en
Amerika. Maar ook de besmetting van meer dan
30 mensen door de vogelpest. De grote vraag is
hoe het met Pino gaat in Sesamstraat. Zal hij ook
besmet zijn en is de crew in carantaine gezet?

(zie strip op pag. 6)

DI 18 MAART: Vandaag heeft de populaire deejay
Edwin Evers zijn contract bij Radio 538  jaar ver-
lengd. Hij blijft dus de bekendste stem van Radio
538. Samen met zijn aangevers Rick Romijn en
Niels van Baarlen zorgt Evers iedere ochtend tus-
sen 6 en 10 uur voor wakker wordend Nederland,
thuis of in de auto. Edwin Evers presenteert het
radioprogramma ‘Evers Staat Op’ op Radio 538,
een gezellig en spraakmakend ochtendprogramma
met goeie muziek, actualiteiten, opvallende tele-
foongesprekjes en veel humor. Lex Harding: “Sinds
de overstap van Evers in april 2000 naar Radio
538 is het marktaandeel fors gestegen. Edwin is de
top deejay van Nederland en we willen hem graag
voor zeker nog eens vijf jaar behouden. Met de
toekomstige uitbreiding van ons frequentiegebied
kunnen binnenkort nog meer luisteraars op weg
naar hun werk lachend in de file staan met Evers
Staat Op.”

WO 19 MAART: 13 jaar geleden werd er een ambi-
tieus plan door de Scandinavische landen en Fin-
land op tafel gelegd om meer samen te werken en
eventueel te komen tot een gezamenlijk station,
dat via de korte golf actief zou moeten worden.
IJsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Fin-
land op een station? Ach we weten hoe het achter-
uit is gegaan met de kortegolf radio in deze lan-
den gedurende het afgelopen decennium.

DO 20 MAART: De aandeelhouders van Radio 538
en Sky Radio hebben overeenstemming bereikt
over een volledige splitsing tussen Radio 538 en
Sky Radio. De belangen, die de aandeelhouders
in beide stations hadden, zijn daarmee volledig
ontvlochten. Daarbij heeft Rupert Murdoch’s News
International de aandelen van de BV’s van Peter
de Jager, Rob Out en Lex Harding in Sky Radio
verworven, die op hun beurt de aandelen van News
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International, Erik de Zwart, Ton Lathouwers en Ab Trik in Radio 538 hebben
verworven. Lathouwers en Trik zijn teruggetreden als commissaris bij Radio
538. Eerder al was De Jager teruggetreden als bestuurder van Sky Radio.
Bovendien zijn alle overeenkomsten tussen Radio 538 en Sky Radio beëin-
digd. Deze transactie is een direct gevolg van de eis van de overheid dat bij
de komende verdeling van FM-frequenties voor radiostations er geen sprake
mag zijn van ‘onderlinge verbondenheid’ van de deelnemende radiostations.
Die onderlinge verbondenheid tussen Radio 538 en Sky Radio is dus opgehe-
ven. De stations worden elk zelfstandig voortgezet en nemen elk zelfstandig
deel aan de procedure voor het verkrijgen van een licentie voor een FM-
frequentie.

VR 21 MAART: De berichten van lang geleden hebben deze keer, met opzet,
een international tintje. Dertien jaar geleden besloot de regering in Israël de
wetgeving enigszins te laten vieren. Hierdoor werd het mogelijk voor de
gelicenceerde zendamateurs in het land weer contact te maken met collega’s
in de omringende landen, dan wel het Arabisch contingent. En iedereen
jaagde op het eerste contact met de helaas overleden koning Hoessein van
Jordanië.

ZO 23 MAART: Nog steeds is er contact met de mensen aan boord van de Ross
Revenge en postduif 3452 brengt het bericht naar Groningen dat er weer
eens te weinig eten aan boord van het zendschip is. Met laagvermogen
probeerde men de boel nog draaiende te houden en Chris Frisco meldde dat
er die middag een heerlijk soepje van zeewier was gegeten.

WO 26 MAART: Arie Swaneveld, al weer jaren geleden voor het laatst op de
radiodag, meldde in 1990 dat hij de oude REM-eiland zender voor zend-
amateurs weer actief wenste te maken en dat onder de callletters PA3EMZ.
Misschien dat of Arie zelf of Jelle Knot, secretaris van de landelijke VRZA,
uitsluitsel kan geven of deze zender ooit actief is geworden.

VR 28 MAART: Bij de VOO wordt het programma ‘Top 40, terug in de tijd’
uitgezonden en door velen opgenomen. De taperecorder van Evert Stolman
weigerde dienst in 1990. De vraag is of hij de opname inmiddels in zijn bezit
heeft in Veenendaal.

VR 28 maart: Boem, de 2500-ste aflevering van
de langstlevende soap in Nederland. Vandaag
gebeurt dit bij RTL-4 in ‘Goede Tijden Slechte
Tijden’. En via internet is er de afgelopen weken
volop interactieve activiteit geweest. Prijsvragen
en prijzen, fans en persoonlijke antwoorden en
een winnaar die mag figureren in het pro-
gramma. Het kon allemaal niet meer op. En de
fanclub telt inmiddels meer dan 35.000 leden.

ZO 30 MAART: FilmNet was in 1990 vijf jaar oud. Men kondigde aan een
langdurig contract te hebben gesloten met Walt Disney Pictures and Television

waarbij men exclusieve
rechten kreeg voor Ne-
derland, Frankrijk, Bel-
gië en de Scandinavi-
sche landen. Ik wist het
direct toen het bericht
binnenkwam. Dit zal
betekenen dat er in Ko-
penhagen veel werd
opgenomen. Paul S
Hansen stuurde destijds
wekelijks een band vol
met Disney films, die
ook normaal in Neder-
land waren te zien.

Annette Barlo en Wouter
Nicolaas - V&D-TV

MA 31 MAART: Met in-
gang van vandaag is er
iedere doordeweekse
middag tussen 4 en 5
uur een programma op
SBS6 dat geheel is ge-
kocht door het V&D con-
cern. Met dit nieuwe
programma is men niet
van plan direct
producten te verkopen
maar producten onder
de aandacht te bren-
gen die de klanten wel
kunnen reserveren
maar zelf dienen af te
halen in de diverse fili-
alen van het groot-
warenhuis. Dus wil men
de klant weer in de win-
kel krijgen.

MICHEL VAN HOOFF
EN HANS KNOT

Met dank aan TON
VAN DRAANEN
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Heden en verleden

Herinneringen aan de MV Windy
ZA 1 MAART: We herinneren ons als luisteraar van
Radio Monique dat af en toe de Amerikaanse forma-
tie The Association voorbij kwam met het nummer
‘Windy’. Dat betekende dat men aan boord van de
zendschip de MV Ross Revenge weer eens verlegen
zat om de tender. Leen Vingerling, die als schipper
regelmatig de Windy richting het zendschip vaarde,
meldde ons recentelijk over een ontmoeting: ‘Ik sprak
op een feestje een kapitein die uit Arnemuiden komt.
Nu kwam de bevoorradingsboot ‘Windy’ (voormalige
Vier Gebroeders) daar ook vandaan. Ik vroeg hem of
hij de geschiedenis van dit bootje kon natrekken en
dat heeft hij gedaan. Het verhaal is nog niet com-
pleet, maar hier alvast een interessant gedeelte van
de geschiedenis.

Slaapvertrek en dieseltankruimte 20 ton              © Leen Vingerling

53 Jaar oud
In 1950 was het schip eigendom van
Henk Fenijn (dikke Eine) onder num-
mer BR 14, hetgeen Breskens 14 bete-
kent. In dat jaar werd het gekocht door
Jacobus van Belzen (Kootje Pus) uit
Arnemuiden en het schip ging varen
onder nummer ARM 5. Na het faillis-
sement van Kootje Pus kwam het schip
in beheer van de Fa. Knolle, motoren-
bedrijfje in Arnemuiden (geldschieter).
Deze firma heeft de Gebroeders Cal-
jouw  gevraagd  het schip voor hen op
te knappen. Dezen hadden  kort daar-
voor hun eigen schip verkocht en wa-
ren werkeloos. Met als resultaat dat de
Gebroeders Caljouw interesse kregen
in het schip dat ze zo netjes hadden
opgeknapt. En dus kochten ze in  1953
het schip voor f15.000, —. Ze noem-
den het schip de 4 Gebroeders,  dwz
Jaap, Bram, Theo en Daan Caljouw.,
geregistreerd als ARM 6. Het schip was
een botter, gebouwd uit plaatstaal van

een marine schip met een Kromhout motor van
80 pk. Op dat moment was er nog een  kaper op
de kust namelijk Gillis Meerman (van Klaas van
Jille), wiens vrouw werkte in de huishouding van
de Fa. Knolle. Voor hen was de prijs  echter te
hoog. In de begin jaren zestig ging de gemeente
Arnemuiden  subsidie geven ter verbetering van
de vloot. Zodoende werd in 1961 op de scheeps-
werf  Verras in de Paal  (Zeeuws Vlaanderen)
het schip veranderd naar het ontwerp van Daan
Caljouw zelf.

Weg met de botterkop
De ronde botterkop werd er afgesneden, ervoor
in de plaats kwam een scherpe botterkop. Ook
de stuurhut werd veranderd en er kwam een
nieuwe motor, een Cummins 150 pk. Het totale
karwei duurde 12 weken, zonder enige speciale
voorzieningen zoals persen  en buigmachines
is het gehele karwei met behulp van de beman-
ning  met de hand geklaard. In 1983 is Daan
Caljouw uit de maatschap gestapt en is bij zijn
zoons Cas en Hannes gaan varen op de hekkot-
ter ARM 44. Jaap  ging met pensioen (had geen
kinderen). Bram en zijn zoon Cas zijn doorge-
gaan met de ARM 6 en Theo heeft nog tot zijn
pensioen bij hen gevaren. En vervolgens kwam
Fred Bolland op een bepaald moment om de
hoek om het scheepje voor andere doeleinden
in te zetten. Fred heeft de boot gekocht van ene
Piet Padmos uit Bruinisse, die hem dus ook een
poosje in handen heeft gehad.  Het is op naam
gezet van Waipuna Anstalt in Balzers, Liechten-
stein. Dit was een bedrijfje dat is opgericht om
samen met Nico Volker en een paar oud Caroline
deejays een schip te kopen in Aberdeen. Alleen

is daar nooit wat van
gekomen. De offi-
ciële datum van
aankoop was 26 no-
vember 1985 en het
werd voor f 8000,00
per jaar geregis-
treerd in Honduras.
Fred heeft er fl.
66.000,00 voor be-
taald aan Padmos.
Na de afloop van de
avonturen met de
Ross Revenge heeft
Fred Bolland uitein-
delijk de boot aan
een Frans spre-
kende Belg verkocht,
wiens naam niet be-
kend is. De Windy

De schippers van de
Windy: Leen en Wim
© Leen Vingerling

HEDEN  EN VERLEDEN
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was inmiddels verbouwd en voorzien van een
nieuwe brug. En van de opbrengst van de verkoop
betaalde hij nog achterstallige havengelden.

Communicator
ZA 1 MAART: Vanochtend zeer vroeg, even na mid-
dernacht, krijg ik een aantal e-mails inzake het
eventueel leeghalen van de MV Communicator.
Zo stelt één persoon dat de generatoren weg zijn,
waarna Ruud Poeze meldt dat dit al langer het
geval is. Echter Peter, van Syndicated Radio
Productions, meldt dat hij bij de boot is geweest
en heeft geconstateerd dat ook de grote satelliet-
schotel weg is en de toegang via de loopplank
naar het voormalige zendschip, na vele maanden
is hersteld. Maar of daadwerkelijk de apparatuur
door de Nozema is weggehaald moeten we vol-
gende week maar eens bevestigd of ontkend krij-
gen.

De eersten van deze maand
ZO 2 MAART: De World Service van RNI was

er tijdens een bepaalde periode één van zeer veel
genieten. Alan West bijvoorbeeld deed net of hij
weer op Radio 390 zat te presenteren en wel in
een zeer relaxte presentatie. Daarbij gebruikte hij
wel een zeer speciale tune voor het programma:
The Nice met ‘Five Bridges Suite - Fantasia: 1st
Bridge’. En dan hebben we het over september
1970. Maar er kan ook een aanvulling worden ge-
maakt bij het nummer ‘In and out of love’ van
Johnny Nash. Het werd intensief gebruikt op RNI
want Hans ten Hoge gebruikte het ook voor de jingle
‘Dit is Driemaster’. Dan meldt
Hans Marijs dat The Ventures met
het nummer ‘Slaughter on 10th
Avenue’ ook tijdelijk werd ge-
bruikt door Hans Mondt op Radio
Veronica toen hij inviel voor Lex
Harding. Hij noemde zich in die
periode dan ook Hans Harding. Tenslotte kan ik
nog melden dat Guy Vernon op Radio 270 ‘Bye
bye blues’ van Bert Keamfert gebruikte als tune.
Dan ontdekte Martin een eindtune in een Graham
Gill Show. Hij gebruikte een instrumentale uitvoe-
ring van ‘Day by Day’ uit de musical Godspel. We
houden het in de categorie ‘Uitvoerenden onbe-
kend’.

Dagen later
DO 6 MAART: een rustige maand andermaal en
rond zeven uur in de avond is het, als altijd, even
afstemmen op Radio 2 naar andermaal een afle-
vering van ‘Het Theater van het Sentiment’. Op de
dag af is het 32 jaar geleden dat we voor het eerst
hebben geluisterd naar ‘Samen naar de bios, Waldo
de los Rios’ ofwel Radio Noordzee. Met Joost en
Jan maar ook met nieuwkomer Ferry Maat. Hij had
tot op dat moment wat in diverse bandjes gespeeld
maar zijn toekomst lag op dat moment toch echt

op het gebied van
de radio. Van-
daag kwam hij
h e r i n n e r i n g e n
ophalen bij de
KRO.

Waldo de los Rios

Bijnaam
VR 7 MAART: Tijdens het schrijven ben ik aan het
luisteren naar wat oude opnamen van Radio
Atlantis. Het betrof een show van Andy Anderson
waar plots ‘in een jingle’ zijn bijnaam voorbij kwam
op dit station in 1974. ‘Thank you Agnes’ was de
inhoud van de betreffende jingle. Maar ook het
beluisteren van een programma van Dennis
Straney op Radio City gaf niet alleen de eerdere
bijnaam Dennis the Menace maar ook Dennis, your
ace from out of space´ en Dennis ´the man himself´.

Bosscha
VR 7 MAART: Leen Vingerling leeft mee met Ne-
derland en kijkt via de satelliet naar bepaalde pro-
gramma’s en meldt ons: ‘Vanavond naar het pro-
gramma ‘Het gevoel van 1979 ‘ gekeken. In deze
nieuwe serie is Cobus Bosscha de captain van één
van de  teams. Cobus werkt nu voor 3 FM, maar
had daarvoor al voor menig ander station gewerkt.
(Radio 538, Holland FM, Veronica Hitradio). En
daarvoor werkte hij voor zeezender Radio Monique
onder de naam Peter de Groot.

Kindje komen
Ik herinner me dat hij niet lang aan boord heeft
gezeten. In 1985 moesten Fred Bolland en ik met
een speedboot uit Nieuwpoort naar de Ross
Revenge varen om Peter de Groot op te halen,
want zijn vrouw (of vriendin) lag te bevallen! Een
tocht die we in 2.5 uur af legden. Normaal gespro-
ken duurde een trip met de MV Zeemeeuw naar
de Ross Revenge ruim acht uur. We kwamen volko-
men bont en blauw  aan van de klappen die de
boot maakte. Ik moest blijven en Peter ging dus
terug om bij de bevalling te kunnen zijn. Ik had
van Fred een ‘envelop’ met 50.000 gulden gekre-
gen om een olieboot die zou komen te betalen.
Die boot kwam helaas nooit. 1979 was volgens de
KRO het  jaar van ijzel, de Ombudsman en ‘Luv’.
Voor de zeezenderwereld  was het een ‘prachtig’
jaar met Radio Delmare, Radio Mi Amigo 272 met

de affaire Geert
Theunisse en het
bijna zinken van
de MV Mi Amigo.
Konden we maar
weer eens terug
gaan naar die tijd.

cartoon
Cobus Bosscha
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Overleven op Vlaamse
televisie
ZO 9 MAART: In de
televisiereeks ‘Overleven’
was er vanavond op
Canvas (VRT) een repor-
tage, ‘Schildwachten in
cyberspace’ over de bevei-
liging van GSM, internet
en bankkaarten. Dat ge-
beurt aan de hand van de
zogenaamde ‘encryptie’.
Opvallend daarbij is
dat Roughs Tower, een
zeer voorname rol speelt.
Sealand, zoals de gevecht-
storen uit de Tweede We-
reldoorlog hernoemd werd
door eigenaar Roy Bates,
kwam in de reportage uit-
gebreid in beeld. Daarbij
viel de grote luxe van de
vertrekken op. Alles, van
gangen tot zithoek, ziet er
fris, nieuw en duur uit. Om
het niet te hebben over de
vele, vele (vreemde) appa-
ratuur waarmee heel wat
vertrekken zijn
volgestouwd. Aan de
buitenkant weinig opval-
lende zaken, behalve en-
kele kleinere satelliet-
schotels.

servers op Sealand

Het verhaal van de
regisseur
Regisseur Jo Frère vertelt:
“Met Rijmen en Daemen
hadden we al ‘schildwach-
ten in cyberspace’ van ei-
gen bodem. Maar we heb-
ben ook een stukje aan
Sealand gewijd, mis-
schien wel de meest ab-
surde schildwacht ter we-

HavenCo huurt  ruimte op Sealand voor haar servers

reld. Via het web waren we hen op het spoor gekomen.
Sealand is een zelfverklaard prinsdom in onze Noord-
zee, geregeerd door ‘Prince Michael’. Zijn rijk is niet
meer dan een platform in internationale wateren. Het is
een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog, dat dienst
deed als afweergeschut. Het is nu in handen van vere-

delde piraten, die er een imperium hebben uitgebouwd, dat zowat het
summum van informatie beveiliging is. Zo verhuren ze ruimte om servers
te plaatsen. Alle informatie en verbindingen zijn via ingewikkelde stand-
aars beveiligd. Maar vooral: Sealand is ‘untouchable’. Het ligt in die mate
geïsoleerd dat je er enkel met een bootje of een helikopter naartoe kan.
En dat vinden vele bedrijven en organisaties een prettig gevoel.

Lekker veilig
Bovendien mág er gewoon ook
meer. Zo kan je in België niet
zomaar een casino-online be-
ginnen, omdat onze wet dat
niet toelaat. Maar daar? Op
Sealand gelden alleen ‘their
own national laws’. En dat zijn
dus enkel die van de interna-
tionale wateren. We wilden
daar met de ‘overleven-ploeg’ absoluut een kijkje gaan nemen. En wat
doe je dan? Je stuurt Prince Michael, de monarch van Sealand, gewoon
een mailtje met een vriendelijk verzoek. Toen er snel daarna een ant-
woord binnenkwam, dachten we: ‘Alles in orde’. Maar we hadden het
kunnen weten. Dat mailtje was verdorie geëncrypteerd met de standaard
‘pretty good privacy’. Moesten we die standaard zelf installeren om dat
mailtje te kunnen lezen Toen we uiteindelijk toestemming hadden om te
filmen, ondervonden we het fameuze beveiligingssysteem van Sealand
zélf aan den lijve. We hoopten immers dat een rubberbootje ons ginder
kon afzetten. Voor alle zekerheid hadden we ons in Windkracht 10-kos-
tuums gehesen. Maar het werd één langgerekt ‘impossible’. De zee was te
ruw. Pas een maand later lukte het ons met de helikopter. Ook zónder
encryptie-beveiliging zou je daar dus nauwelijks kunnen binnendringen.”

Aanvullingen
MA 10 MAART: Een paar aanvullingen die nog waren blijven liggen

en wel op onze discografielijst: Joe Cocker en ‘With a little help from my
friends’ kan ook worden aangevuld, want het werd bij Radio Veronica ook
in 1974 gebruikt toen bekend werd dat minister van Doorn de toekomstige
omroep een zendtijdaanvrage had afgewezen. Dat was op 26 augustus
1974. Bij de ‘B’ van The Beatles kun je nog ‘I saw her standing there’
bijvoegen. Het werd in een nieuwe tekst ingezongen voor de Beatlesdag
op 29 februari 1972 en wel door Klaas Vaak. Tony Berk, tenslotte, ge-
bruikte op Radio Monique ook de Ventures met het nummer ‘Slaughter on
tenth Avenue’. Mogen we tenslotte nog even Peter de Vries in 1979 me-
moreren. Hij gebruikte het babygehuil uit ´Baby sitting boogie´ van Ralph
Bendix te pas en te onpas op Radio Caroline.

Radio vanuit een roeiboot
ZO 9 MAART: Jan van Heeren had het al maanden geleden aangekon-
digd dat vanavond  in het programma ‘Toen was geluk heel gewoon’ het
zou gaan over een schaap dat de naam Veronica kreeg. Tja en dat lokte
de uitspraak weer uit van Gerard Cox dat het meer een naam van een
radiostation dan een schaap hoorde te zijn. Leuk zoals het voorbij kan
komen.
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Bart van Leeuwen
© Dick Offringa

Terug op de radio
DI 11 MAART: Zo-
wel Bart van Leeu-
wen als Ferry Maat
komen terug op de
radio en zijn over
enkele weken al re-
gelmatig te beluis-
teren op Radio
10FM. Van Leeu-
wen begon ooit
zijn loopbaan bij
Radio Veronica,
toen het station

nog een zeezender was. Zijn loopbaan duurt al 30
jaar en hij werkte onder meer bij Radio Mi Amigo,
VOO, RTL Rock Radio, Happy RTL, Radio 538 en
recentelijk Radio Nationaal. Maat begon in 1971
bij Radio
Noordzee.
Na langdu-
rig voor de
TROS ac-
tief te zijn
g e w e e s t
werkte hij
bij Radio
10, Radio
538, NCRV
en Radio
192.

Ferry Maat © Dick Offringa

Bevestiging
VR 14 MAART: Van Rob Roskam, de man verant-
woordelijk voor de PR van de Nozema, komt van-
daag het verlossende woord: de Communicator is
inderdaad 14 dagen geleden leeggehaald en het
zendschip is voor de sloop verkocht. Aan wie kan
hij niet melden gezien de eigenaar dit niet heeft
verteld. Maar voor de sloop verkocht wil natuurlijk
niet altijd betekenen dat het inderdaad gesloopt
zal worden. We wachten andermaal af.

Andermaal Bosscha
VR 14 MAART: Ook vanavond was er weer een
aflevering van het televisieprogramma ‘Het gevoel
van’. Dit keer het jaar 1984. Cobus Bosscha (Peter
de Groot) is wederom captain van één van de
teams en aan hem werd gevraagd wat hij deed in
1984. “Ik werkte toen voor Radio Monique, en
maakte muziek vanaf een boot. Maar ik schrobde
daar ook het dek, deed de afwas en las het nieuws
voor en dat was zes weken op en drie weken af “.
Het komt niet vaak voor dat iemand zo openlijk
zijn zeezenderverleden aanhaalt. Daarom petje
af voor Cobus. Alleen zijn die herinneringen in
strijd met de feiten. Peter de Groot werkte pas in

1985 voor radio Monique en hij heeft daar in dat
jaar slechts één boordperiode meegemaakt. Hij
moest er na drie weken al af omdat hij vader was
geworden. En de laatste opmerking was afkomstig
van een scherpe Leen Vingerling.

Titels
MA 17 MAART: We kunnen het nummer

‘Happy Radio’ van Edwin Star uit de Motown Stal
toevoegen aan de discografie. Het begin werd
gebruikt op Laser Hot Hits ter promotie van de
roadshow. Maar ook ontdekte ik dat het nummer
‘Shadow Dancing’ van Andy Gibb door Kenny Page
werd gebruikt als achtergrond voor één van zijn
nummers over The Voice of Peace. Tenslotte de
categorie ‘Uitvoerenden onbekend’ de vermelding
dat Kenny Everett in 1966 een uitvoering van
‘Adeste Fidelis’ gebruikte als achtergrond in de
Kerstperiode en dat ter promotie van Oxfam.

Scheveningen
DI 18 MAART: Volgend jaar is het 100-jarig be-
staan van de haven van Scheveningen en gege-
ven het feit dat de Nederlandse zeezenders in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de
haven gebruikten voor de bevoorrading zal vol-
gend jaar onder meer in de feestvieringen ‘Piraten-
pop’ worden opgenomen. Een optreden van nog
actieve bands die door Radio Veronica en Radio
Noordzee destijds groot zijn gemaakt.

Hoezo weinig Caroline?
WO 19 MAART: En weer kwam er een e-mail bin-
nen dat we zo weinig schrijven over Radio Caroline.
Logisch, het is geen zendschip meer en krijgt dus
minder aandacht in de daarvoor bestemde rubrie-
ken over ‘heden en verleden’.  Wel krijgen de voor-
malige medewerkers uit de zeeperiode waar no-
dig aandacht. En bovendien, en dat dient even
scherp vast te worden gezet in het geheugen van
de lezers, is er geen enkel station dat in de afgelo-
pen 25 jaar zoveel aandacht heeft gehad in dit
blad als Radio Caroline.

23 jaar
WO 19 MAART: Tijdens een bijeenkomst in
Cambridge de afgelopen zaterdag hoorde ik een
van de aanwezigen mij vertellen dat zijn zoon
komende woensdag 23 jaar zou worden en hij dit
in Amsterdam zou gaan vieren door drie dagen
aan de softdrugs te gaan. Een flits ging door mijn
hoofd dat in mijn hele leven nog nooit een joint
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heb gerookt maar bovendien de gedachte dat
op de geboortedag van de betreffende persoon
het voormalige legendarische Radio Caroline
schip, de MV Mi Amigo, voorgoed naar de bo-
dem van de Noordzee verdween. In een zware
storm konden de drie bemanningsleden en de
kanarie worden gered. Onder hen de latere
bedenker en directeur van Sky Radio, Ton
Lathouwers.

Ben Bode staat stil
WO 19 MAART: Naar aanleiding van het gege-
ven dat het vandaag 23 jaar geleden is dat de
good old lady zonk, schreef Ben Bode – destijds
betrokken bij de Nederlandse service van Radio
Caroline, het volgende: ‘Is dat al weer 23 jaar
geleden? De tijd vliegt als je plezier hebt. Ik
weet nog dat mijn ‘goede vriend’ Danny Vuylsteke
toen hij hoorde van de ellende (dat was trou-
wens in de vroege middag al) nog rap wat
Belgische adverteerders langs ging om geld op
te halen. Dat is hem nog gelukt ook. En wij in de
Haagse studio maar verbaasd in de codeboeken
kijken wat de ‘nummers’ betekenden. (Ik geloof
dat de uitgezonden codes bij ons te boek ston-
den als ‘de doperwten zijn bijna op etc’). Het
bleek dat de Engelsen (vreemd volk haha) de
codes hadden aangepast. Nu was het natuurlijk
niet moeilijk om te begrijpen wat er gaande
was. Ik heb meteen Ronan gebeld, die niet meer
wist te zeggen dan ‘the lady will tell herself when
she is ready’. Komische man die Ronan, die mij
in die tijd Mickey Mouse noemde.

Redden
Hij heeft ons toen wel een goed contact aan de
hand gedaan om te trachten het schip te redden
(met nieuwe kettingen en ankers etc.) ene <ja-
wel> TomVander Linden! In de middaguren kreeg
ik dan ook bezoek van de bommengooier op de
MEBO II. We hebben nog even gelachen daar-
over, want volgens hem viel het destijds in 1971
allemaal wel mee. (Alan West kreeg een hart-
stilstand toen hij ‘s avonds hoorde dat Tommy-
boy in de studio zat (slechte ervaringen). In ie-

der geval zou Tom (na betaling - ik meen me te
herinneren dat we hem 25.000 gulden vooraf en
hetzelfde na goede afloop gegeven hebben) even
wat materiaal bij Wijsmüller gaan ophalen en dan
met een van de boten van Roos (MV Triptender) via
Scheveningen trachten de Mi Amigo op sleep te
nemen. Toen Pinokkio (met het geld dat we overi-
gens nooit meer gezien hebben) onderweg was, was
het  scheepje al zinkende c.q. vastgelopen.

VOO in de nacht
Dan maar op uitnodiging van Erik (de Zwart) naar
het muziekpaviljoen om bij Veronica een nachtje bij
te praten over onze ellende. Nog in de tijd met Jan
Moriën en dat meisje dat nu het NOS Journaal voor-
draagt (Annet van Trigt). Bolletje (Bart van Leeu-
wen) was er ook en maar zeuren over hoe slecht die
boot wel was. Spijtig van het zinken trouwens en niet
vanwege de boot zelf (want daar hebben we toch
wel een partij ellende mee meegemaakt, waaron-
der een brand, het verdrinken van onze tender-
bemanning Germain en familie en nog veel meer)
maar voornamelijk voor hetgeen er nog aan boord
was zoals door alle Beatles gesigneerde Beatle-LP’s
en nog (steeds) niet betaalde studioapparatuur.
Anyway, we zijn de dagen erop maar voor ons zelf
begonnen en zo startte de successtory van Radio
Paradijs.

Ross Revenge
DO 20 MAART: Ondanks eerdere berichten dat er
deze zomer een RSL voor Radio Caroline zou ko-
men vanaf de Ross Revenge, afgemeerd aan de
kade van Southend on Sea, is het nog niet zeker of
deze RSL doorgang kan vinden. Momenteel wordt
er nog zeer hard gewerkt aan de restauratie van de
pier en mochten deze werkzaamheden nog niet zijn
afgerond in de zomer dan kan het best zijn dat de
RSL zal worden verzet naar 2004. In 1999 was de
Ross Revenge voor het eerst afgemeerd langs de
pier met RSL uitzendingen. De Ross Revenge dient
trouwens groot onderhoud te hebben, als het gaat
om de scheepshuid. Zo dient er ongeveer voor 1000
Pond aan verf te worden gekocht en dient er nog
meer geld beschikbaar te komen voor ander onder-

MV Mi Amigo in 1979
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houd. Ook vrijwilligers worden er gevraagd
om eventueel één of meerdere weekenden
te werken. Je kunt hiertoe contact opnemen
met John Knigt die je wel verder doorverwijst:
Johnwknight@tiscali.co.uk

Drie in een
DO 20 MAART: Een vast item in het pro-
gramma van Ferry Eden op Radio 192 brengt
vandaag de herinnering aan RNI met drie
platen en jingles uit die tijd. Dit daar morgen
Ferry Maat afscheid zal nemen van het ra-
diostation, waar hij slechts kort werkte. Hij
zal, zoals bekend, bij Radio 10FM gaan wer-
ken.

Verkocht voor een Pond
VR 21 MAART: Voor het symbolische bedrag
van 1 Pond is de vergunning voor het mogen
runnen van Thames FM in  Kingston upon
Thames in handen gekomen van een nieuwe
onderneming. Radio Investment heeft de or-
ganisatie, zonder de verliesposten, overge-
daan aan de voormalige lieden achter de
beroemde landpiraat in de begin jaren ze-
ventig, Radio Jackie. Zij willen alsnog pro-
beren het station winstgevend te maken, het-
geen sinds de oprichting in 1966 niet is ge-
lukt. Onder de nieuwe eigenaren bevind zich
onder meer Dave Owen, die zowel bij Radio
Atlantis als Radio Caroline heeft gewerkt.

Titels
ZA 22 MAART: Daar komen er weer drie

voorbij. In de lijst staat al dat in de jaren
tachtig op de Voice of Peace een lange jingle
werd gemaakt van Blue Mink’s ‘Goodmorning
world it’s a brand new day’.  Ik luisterde naar
een programma van Carl Kingston op de VOP,
uit het jaar 1977 en daar kwam een zeer
korte versie voorbij: simpelweg alleen ‘Good
Morning’ (einde van de song). Op Radio 390
werd er reclame gemaakt voor het vinden
van een partner via de computer. Jawel in
1966. Als achtergrond werd Andy Williams
gedraaid met ‘Are you lonesome tonight’. Ook
dient gemeld dat de woorden ‘That’s right’
uit het nummer ‘Get op and boogie’ van Silver
Convention gebruikt werd voor de jingle ‘This
is the Voice of Peace 1540 on your AM dial’,
gevolgd door ‘That’s right’. Tenslotte ‘Bei mir
bist du schön’ in een onbekende instrumentale
versie werd door Don Allen op RNI gebruikt
voor de promospot ten bate van de Miss Wide
and Wonderful Contest 1974.

Dank aan: Jean Luc Bostyn, Ben Bode,
Leen Vingerling, Martin van der Ven en
Rob Olthof

Samenstelling: HANS KNOT

Nieuws uit Amerika

Hoge boete
Een rechter heeft Schlomo Malka via een civiele proce-
dure veroordeeld wegens het herhaaldelijk overtreden
van de regels van de FCC. Al eerder was Schlomo ver-
oordeeld wegens het illegaal, en dus zonder licentie,
uitzenden van radioprogramma’s. Desondanks ging hij
toch door en volgde er andermaal een onderzoek naar
zijn gedrag. Maar niet alleen Malka zelf werd bron van
onderzoek maar ook alle andere betrokkenen, waaron-
der de adverteerders. Deze zaak werd op gang gebracht
nadat er in Zuid Florida meer en meer klachten kwamen
van luisteraars die storing ondervonden middels interfe-
rentie. Het bleek inderdaad afkomstig te zijn van de
illegale uitzendingen en Malka is nu veroordeeld tot het
betalen van een boete van $ 35.000,—. Bij iedere vol-
gende overtreding zal de buidel meteen weer goed ge-
trokken moeten worden want elke keer dat de zender
betrapt wordt in de ether zal er $ 10.000 moeten worden
betaald.

Meer omzet
In Amerika maakt men zich terecht druk over eventuele
teruglopende omzetten binnen de radio en televisie-
industrie als gevolg van de toestanden rond Irak. In ieder
geval ziet het er voor de radiotak tot het einde van dit
jaar goed uit. In januari was er zowaar een omzetstijging
van 6 % waar the nemen ten opzichte van januari 2002.
Dit is het nationale stijgingspercentage. Als het gaat om
de lokale radiostations, dan komt het percentage op 3%.
Dit blijkt uit een recent onderzoek van het Radio
Advertising Bureau.

Nog bij velen in de
herinnering
Recentelijk is er in de
Rock and Hall of Fame
een nieuwe ruimte ge-
opend. Dit ter nage-
dachtenis aan één van
de beroemdste en mis-
schien ook wel berucht-
ste deejays uit de Ame-
rikaanse radio-
geschiedenis. De man
die de zwarte muziek
als eerste op voor
blanke radiostations
bracht en vele arties-
ten via zijn radioshows, zijn theatershows en via de tele-
visie een kans gaf. Alan Freed heeft in de Rock and Roll
Hall of Fame een eigen radiostudio. En het is een studio
zoals een radiostudio er in de gouden dagen van de
radio eruit zag.

En de winnaars zijn
Het zou te ver gaan om alle Radio Awards winnaars op te

NIEUWS UIT AMERIKA
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sommen in Freewave. Wel kan er gesteld worden
dat er dit jaar 71 onderscheidingen door Billboard
zijn uitgereikt aan mensen uit de radioindustrie
tijdens een feestelijke bijeenkomst in Miami Beach.
Vaak zijn het dezelfde winnaars die te voorschijn
kwamen maar dit jaar waren er liefst negen win-
naars in de sector radiostations, die niet eerder
hadden gewonnen dan wel waren genomineerd.

Niet omheen
Maar natuurlijk waren er ook veel stations en radio-
makers die vaker in de prijzen vielen. We noemen
bijvoorbeeld WTIC, dat voor de derde keer op een
rij de winnaar werd in de categorie adult

contemporary station. Pro-
gram Director Jim Ryan
won de vierde op een rij in
dezelfde categorie. Guy

Zapoleon van Zapoleon Media Strategies nam voor
de negende keer een prijs als consultant mee.
Howard Stern werd voor de achtste keer onder-
scheiden en Casey Kasem was andermaal de beste
als het gaat om het meest interessante syndicate
programma in de Verenigde Staten.

Museum gepland
In de stad Del Rio, gelegen in Texas tegen de
grens met Mexico, zijn plannen ontstaan een stand-
beeld op te richten ter nagedachtenis aan de le-
gendarische deejay Wolfman Jack, die in 1995 op
57 jarige leeftijd plotseling kwam te overlijden.
Tijdens een muziekfestival ter ere van Jack werd
begin maart een ontwerp van het standbeeld ont-
huld. Jack Smith, zoals Wolfman’s originele
geboortenaam luidt, maakte faam door van over
de grens in Mexico programma’s commercieel te
richten op Amerika die aldaar grootschalig werden
beluisterd. Het boek ‘Border Radio’ beschrijft dit
uitstekend. Uiteraard was Wolfman bekend van zijn
programma’s op AFN in Europa en zijn er diverse
songs over hem geschreven, dan wel hij een gast-
optreden in songs doet. In Volume 1 van
www.soundscapes.info kun je het verhaal terugvin-
den dat Hans Knot schreef in de avonduren van de
sterfdag van Wolfman, onder de titel ‘Heaven Ra-
dio’.

RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

MEER VAN HETZELFDE?

Je vraagt je af of de luisteraar gebaat is bij steeds
meer van hetzelfde? Zoals bekend gaat de over-
heid tussen de golfoorlog perikelen, alsmede na-
righeid  in de familie van Beatrix. Dit inzake een
prinsesje wier moeder tegen bomen praat en een
licht criminele echtgenoot heeft en dan ook nog
de economische crisis in Nederland, ook nog wat
FM-frequenties verkopen aan de meest biedende.
Dat wordt een feest straks! Er worden negen kavels
verdeeld, die natuurlijk onder Sky Radio, Radio
538, Radio Noordzee, Radio10  en Yorin FM ver-
deeld worden. Als ze mazzel hebben zit ook Classic
FM goed. Volgens peilingen zou ook Nederland-
stalig het ‘goed’ doen, alsmede een nieuwsstation.
Ik dacht dat we Radio 1 al hadden? Merkwaardig is
dat Nederlandstalig goed zou scoren. Holland FM
is aan het ‘succes’ ten onder gegaan, maar mis-
schien is niet alle hoop vervlogen voor Radio Na-
tionaal. Tot in Polen kon met ‘genieten’ van André
Hazes en de zijnen, maar er werd geen enkele
commercial op dit station verkocht.

37% van de luisteraars wil classic rock horen, dat
zal je niet zeggen als je de toch nog wat teleurstel-
lende cijfers van Arrow Classic Rock ziet. Wellicht
dat dit met de AM-frequentie te maken heeft. 19%
van de luisteraars wil alternatieve rock horen, dat is
in schril contrast met de luistercijfers van Kink FM,
maar ja, die zit alleen maar op de kabel. 31 % wil
vervolgens R&B horen en die komen dus wel aan
hun trekken. De 20% country luisteraars ook wel via
Country FM, maar waar blijft een easy listening
station? De enquêteur houdt kennelijk niet van dit
genre, want deze staat niet in het lijstje. Kennelijk
vindt men dat Sky Radio aan deze behoefte vol-
doet. Echte easy listening luisteraars kunnen beter
een schotel aanschaffen en naar Prime Time Ra-
dio luisteren (op 28 graden oost, precies die rich-
ting waar Radio Caroline ook met haar signaal op
zit).

Merkwaardig is ook dat als een commercieel sta-
tion zou moeten afvallen als eerste Radio 10 sneu-
velt en dan Yorin FM (aldus dezelfde enquête). De
directie van Radio 10 zou eens met de directie van
Radio 192 om de tafel moeten gaan zitten. Ken-
nelijk heeft de luisteraar nu genoeg van de Arcade
cd’s die men continue draait. Maar er is hoop, want
broeder John de Mol heeft ook Radio10 opgekocht
en vast en zeker zal hij wat coryfeeën opscharrelen
op de populariteit van het station op te laten krik-
ken. Dat opkrikken van luistercijfers zou ook op deze
manier kunnen:

Wat dacht je van tante Trix voor het koffie-uurtje

MEER VAN HETZELFDE?
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en Margareta en Roy Inbrekerstein voor de mid-
daguren, kan ze mooi nog wat brieven tussen de
platen voorlezen en iets vertellen over afluister-
praktijken bij haar familie. Gegarandeerd trekt dit
luisteraars. Dan ’s avonds nog het programma Bed-
time met Clinton en Monika Lewinsky die meteen
hun laatste cd single ‘Have a cigar my lovely’
promoten. Zeker weten  dat de populariteit boven
die van Sky Radio uitkomt. Bolkestein zou nog
een uurtje in de ochtend kunnen doen en meteen
iets vertellen  over de treurige beurskoersen. Suc-
ces verzekerd!

Mochten er té weinig FM-frequenties zijn voor de
kleinere stations, dan kunnen die uitwijken naar
de middengolf: de 1008, 675, 1395, 828, 1224,
891, 1332, 1035, 1584, 1602, 1485 en 1557 kHz
gaan in de verkoop. Onbegrijpelijk dat de 747
kHz, waar nu een publiek station op zit waar echt
niemand naar luistert, niet in de verkoop gaat.
Voor Radio Caroline Nederland is een goede
middengolf frequentie een manier om glorieus
terug te keren en luisteraars aan zich te binden.
Het zou mooi zijn als Sietse en Co. bijvoorbeeld
de 828 of 1224 kHz zouden krijgen. Tenminste ¾
van Nederland zou hun signaal kunnen ontvan-
gen, zeker als men er ook nog een lokale steun-
zender bij neemt: zoals bijv. de 1602 kHz voor
Leeuwarden, de 1557 kHz voor Amsterdam en de
1485 kHz voor Den Haag.

Gaat het toch nog gezellig worden. En als er dan
toch nog wat geld overblijft zou men bijvoorbeeld
voor een goede Astra uplink kunnen zorgen, want
het blikkerige geluid van Radio Caroline Enge-
land op de Eurobird gaat toch wel erg tegenstaan.
Zelfs ondergetekende van 57 jaar hoort dat. He-
laas blijkt nu dat de luistercijfers toch bedroevend
zijn wat ik zo hier en daar hoor van de insiders.
Misschien vindt Malcolm (Peter Moore) het alle-
maal best zo, kan de hele administratie op de
achterkant van een postzegel. Beter zou zijn (als
voor Caroline Nederland de beschikbare frequen-
ties bekend  zijn) wanneer Sietse nog een keer
naar Londen gaat en dan tegen Malcolm zegt: wij
zorgen voor de uplink en jullie nemen wat pro-
gramma’s op md of cd op en wij zenden het uit.

Leuk gedagdroomd Olthof: in de praktijk gebeurt
dit niet en wel hierom niet: de horizon eindigt
voor Engelsen aan de kust en op het continent
wonen alleen maar bosjesmannen. Nooit lees je
in een Engels tijdschrift over zeezenders over de
prestaties van Nederlanders en Belgen, die nota-
bene Caroline financieel op de been hebben ge-
houden. En nu in het satelliettijdperk doen de
Duitsers het met hun gehuurde uurtjes! Malcolm is
een aardig mens, maar geen manager. Misschien
dat ooit Bob Leroi….

ROB OLTHOF

WORLD RADIO NETWORK IN LONDEN

In de jaren zestig van de vorige eeuw bracht ik het
eerste bezoek aan een radiostation. De twijfelach-
tige eer had de radiostudio van het toenmalige
Hilversum 3, slechts een paar jaar oud. Ikzelf was-
nog niet eens aan volwassenheid toe, immers pas
in 1970 zou ik het 21ste levensjaar bereiken. Met
knikkende knieën ging ik op bezoek bij de studio
van de VARA en later bij de VPRO. Samen met
drie collega’s ging ik de ‘deejays bekijken’, die we
zo aanbeden op Hilversum 3. Ja, u leest het goed,
de man die vaak over zeezenders schrijft, aanbad
deejays op Hilversum 3. Ach een jeugdzonde zul-
len we maar zeggen. Tientallen radiostations heb
ik de afgelopen decennia bezocht, waarbij ik -naast
de bezoeken aan de studio’s en de schepen van de
zeezenders– wel het bezoek aan de studio’s van
Capital Radio in Londen indrukwekkend vond. Ook
een bepaalde, negatieve, indruk maakte op mij
het bezoek aan de studio destijds van RTL Rock
Radio. ‘Waar was de deejay als radiomaker geble-
ven?’ Hij was overgeleverd aan het beeldscherm,
stelde ik toen nadat ik door Marc Jacobs en Frank
van der Mast was rondgeleid in het gebouw. En ik
moest constateren dat al het geluid praktisch af-
komstig was van een hele grote harde schijf in de
kelder van het gebouw. Drukken op het beeldscherm
in plaats van een plaat ‘cueen’ was het werk van de
presentator geworden. Vanaf dat moment werden
bezoeken aan stations aanzienlijk minder dan in
de daaraan voorafgaande twee decennia.

In november 2002 was er de gelegenheid weer
een aantal stations en hun medewerkers te bezoe-
ken in Engeland. De uitrusting van één van deze
stations gericht op computers was geheel van de
overweldigende trap te noemen. Computers overal
maar bovenal een enorm grote ruimte gevuld met
allemaal servers en immens grote schijven om be-
standen op kwijt te raken. Samen met Rob Olthof
nam ik een bezoekje in de keuken van World Radio
News, dat haar hoofdkantoor heeft gevestigd in
Vauxhall, ten zuiden van het centrum van Londen.

Voordat de grote rondleiding door het complex van
Word Radio Network begon, werden we voorgelicht
met een prachtige presentatie door Tim Ayers en

WORLD RADIO NETWORK
IN LONDEN
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Thomas Voelkner. World Radio Network heeft als
doel programma’s dan wel programmaonderdelen
van radiostations die een internationale functie
hebben, opnieuw uit te zenden binnen een boeket
aan programma’s; dit via een aantal netten.

Opvallend, tijdens de presentatie in de ontvangst-
ruimte, was verder onder meer een digitale radio,
die slechts enkele jaren geleden is ontwikkeld, mede
in samenwerking met de technische staf van WRN.
Een dag eerder zagen we dezelfde radio al als
historisch document in het Science Museum in
Londen.

Tim Ayers                                                                                   © WRN

Tim: “Het idee voor World Radio Network werd ge-
creëerd door twee voormalige stafmedewerkers van
de BBC, die op het idee kwamen met program-
ma’s, dan wel programmaonderdelen, van diverse
internationaal opererende stations, tevens te ko-
men tot het samenstellen van een geheel nieuw
radiostation. Wel stelden ze meteen tot doel dat
de programmering van het nieuwe radiostation zo
diende te worden ingericht dat men een nieuwe
internationale service zou worden waarbij nieuws,
actualiteiten en cultuur diende te worden gebracht.”
Men had tevens uitgesloten dat de berichtgeving
politiek gericht gebracht zou kunnen worden en de
talen waarin men in principe wenste uit te zenden
waren Engels, Frans, Russisch en Duits. Over die
non-politieke gerichtheid  kwamen vaak genoeg
vragen binnen van de luisteraars:  “Meerdere ma-
len is er vanuit onder meer het Midden-Oosten
gevraagd waarom World Radio News wel program-
ma’s overneemt van Kol Israël, de staatsomroep
van Israël en niet van The Voice of Palestina”.
Uiteraard moet men de vragensteller dan terecht
melden dat er helemaal geen Voice of Palestina,
of welk andere internationaal gericht station van
de Palestijnen is.

De programma’s, dan wel programmaonderdelen,
van de diverse partners van WRN worden door de
deelnemende organisaties op verschillende ma-
nieren aangeleverd. Het kan dat ze worden toege-
stuurd per post op MD dan wel CD, maar steeds

meer wordt er van de nog modernere mogelijkhe-
den gebruik gemaakt als ASDL en MP3 files. Sig-
nalen worden uiteraard ook afgenomen van de
verschillende satellietfrequenties, die door een
deel van de deelnemende organisaties in gebruik
zijn. Al deze ontvangen programma’s en signalen
worden gebufferd op vele computers, voordat ze
voor heruitzending in aanmerking komen.

Een totaal uur op één van de boeketten van World
Radio Network mag aan aangeboden materiaal
niet meer dan 58 min en 45 seconden duren, daar
er ook ruimte moet zijn voor aankondiging van de
naam van het programma en natuurlijk het station
waar het van afkomstig is. Bovenal is het natuurlijk
ook erg belangrijk dat de naam van World Radio
Network wordt genoemd in het betreffende uur.

Steekproefsgewijs wordt het aangeboden materi-
aal door de medewerkers van WRN naar de aard
van de inhoud beluisterd. Uiteraard is het onmo-
gelijk om alle programma’s totaal af te luisteren.
Wel is het zo dat er met de vele deelnemende
organisaties duidelijke afspraken zijn gemaakt over
wat er wel en niet aangeboden mag worden. Ook
wordt WRN vooraf geïnformeerd omtrent de in-
houd van de aangeboden programma’s.

World Radio Network heeft in totaal niet meer dan
dertig medewerkers, waarvan een deel niet in Lon-
den werkzaam is. Men heeft er een tiental ‘abroad’
gestationeerd. Zo heeft men bijvoorbeeld een man
in New York zitten, één in Tokio, één in Moskou en
één in Amsterdam. Tim: “Deze zijn er niet alleen
voor de contacten met de diverse internationale
radiostations maar bijvoorbeeld ook om de be-
sprekingen te voeren met de eigenaren van de
diverse maatschappijen die WRN-signalen via hun
kabelnetten wensen te verspreiden. Immers is World
Radio Network niet alleen voorbestemd voor ver-
spreiding van signalen via satelliettransponders,
maar willen we ook de kabelluisteraars tot de luister-
schare binden”. Zoals al gesteld, is in Amsterdam

Edwina Jarvis                                                                  © Rob Olthof
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 World Radio Network al geruime tijd op de kabel
en heeft men recentelijk een grote kabel-
onderneming in Japan gepaaid om ook het sig-
naal op de kabel aldaar te verspreiden. Maar al
eerder, sinds september 2001, is het al mogelijk
via de diverse netten van WRN af te stemmen op
‘Asian Top News’, een actualiteitenprogramma dat
wordt aangeleverd door NHK in Japan. Het is een
internationale nieuwsshow dat vol zit met analy-
ses, onder meer over de financiële wereld.

Internationaal gezien kan ook gesteld worden dat
men bij World Radio Network er aan gedacht heeft
binnen het gehele team het ‘internationale karak-
ter’ van het station te laten doorschijnen. Dus niet
alleen binnen het programma en techniekteam,
maar ook binnen het administratieve deel van de
organisatie: “Van boekhouder tot directie willen we
allen met  hetzelfde doel bezig zijn, namelijk het
brengen van internationale radio over andermans
grenzen”, aldus Tim Ayers.

Thomas Voelkner                                                             © Rob Olthof

De ambitie, die de leiding van WRN in eerste in-
stantie had, diende in de loop der jaren wel bijge-
steld te worden. Thomas Voelkner: “De directieka-
mers waren veel te groot van opzet en er waren op
die verdieping eigenlijk veel te veel mensen in
dienst. Inmiddels is dit alles drastisch bijgesteld en
werkt het team op een super efficiënte manier. De
investeerders hebben ons als organisatie in ieder
geval nog voor negen jaar gelden beschikbaar
gesteld, die gebruikt kunnen worden naast de gel-
den die van de diverse internationale organisaties
binnen komen. Wat er daarna kan of gaat gebeu-
ren, valt alleen maar te gissen”.

Hoe kan een organisatie als World Radio Network,
die grotendeels afhankelijk is van de programme-
ring van andere stations, welke grotendeels dagen
op voorhand bekend is, snel en optimaal reageren
op calamiteiten? “Ons team is ingesteld op flexibi-
liteit. Tijdens en na de aanslagen van 11 septem-
ber 2001 diende er direct omgeschakeld te worden
naar andere programmeringen en was er eigenlijk

sprake van dat er via onze netwerken alleen maar
nieuwsbulletins werden uitgezonden, die we over-
namen van de deelnemende stations binnen World
Radio Network. We werden in die tijd ook over-
spoeld met e-mails, afkomstig van landen uit de
gehele wereld”, aldus Thomas Voelkner.

En dat World Radio
Network naast satelliet-
ontvangst ook elders is
te beluisteren via de
kabel moet duidelijk zijn. Zo is men binnen de
kabelnetwerken van NPR, The National Public
Network in Amerika, te beluisteren waarbij een deal
is gemaakt dat met bijna gesloten portemonnee
zaken worden gedaan. Tim: “NPR verspreidt de
WRN programmering via haar aangesloten radio-
stations en omgekeerd zorgt WRN voor versprei-
ding van  de programma’s van  NPR, via haar di-
verse boeketten”. Maar ook in Nederland is men al
redelijk te beluisteren, onder meer via de kabel-
netten van UPC. Recentelijk stond men ook te le-
zen op de lijst van het Commissariaat voor de
Media als opterende partij voor het mogen gebrui-
ken van de 1557 kHz in en voor Amsterdam. Eind-
hoven is ook een naam in het gebouw van WRN in
Londen. Niet alleen vanwege het gegeven dat bin-
nen het grote hart, de server en computerruimte,
veel Philips-apparatuur staat. Eindhoven is echter
ook bekend daar men programma’s van het lokale
station Radio Horizon via één van de transponders
van WRN herverspreidt.

Zoals al gesteld, het kloppende hart van World
Radio Network is gelegen in de wijk Vauxhall, een
enigszins verpauperde buurt waar vele nationali-
teiten woonachtig zijn. In het drie verdiepingen
tellende gebouw is vooral de tweede verdieping
erg interessant. Naast kamers van de directieleden
en de andere belangrijke kantoren, is er onder meer
de technische ruimte gevestigd, waar slechts één
technicus ‘on duty’ is voor de controle van alle
uitgaande signalen. Hij zit in een ruimte waar al

Computerruimte WRN                                                     © Rob Olthof
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lerlei computers staan opgesteld, waarbij hij op de monito-
ren kan aflezen of alle signalen, die gepland staan, er op
de juiste manier uitgaan. Deze signalen komen van een
batterij aan servers, die in een nabij gelegen ruimte staan
opgesteld en die worden gebruikt voor uitstraling van de
signalen maar ook voor het oppikken van de diverse signa-
len, die later worden hergeprogrammeerd binnen de di-
verse pakketten, die World Radio Network aanbiedt.

Jeff Cohen, ‘director development’ WRN                                                    © WRN

Men krijgt op de uitgaande signalen opmerkelijk veel reac-
ties van over de gehele wereld binnen, waarbij het e-mail
gebeuren een steeds sterkere groei doormaakt. Vooral uit
Afrika en landen als India en Bangla Desh – om maar een
paar voorbeelden te noemen -  komen enorme hoeveelhe-
den post. Wel dient gemeld te worden, zoals bij de ouder-
wetse kortegolfstations ook gebruikelijk is, dat uit Aziatische
gemeenschappen percentueel vaker wordt gereageerd op
de programma’s. Ook is men er bij WRN van overtuigd dat
het merendeel van de luisteraars in dergelijke landen ook
luistert gezeten op een dorpsplein of in een gemeenschap-
pelijk onderkomen. Deze vorm van zogenaamde
‘community radio’ roept ook sneller op tot het reageren op
een bepaald onderwerp dan wel naar een geliefd radiosta-
tion.

Maar er zijn meer mogelijkheden. Als station kun je aan
World Radio Network vragen technische faciliteiten ter be-
schikking te stellen om je signaal te laten verspreiden bui-
ten het circuit van de WRN programmeringen om. Dus puur
als eigen station, waarbij vooral organisaties gebruik ma-
ken van de mogelijkheid om enkele uren per etmaal de
ether via de satelliet in te kunnen. En zeer verrassend was
te noemen dat vlak voor ons bezoek ene Peter Moore,
beter bekend als Malcolm Smyth, te gast was van de orga-
nisatie om te kijken wat voor mogelijkheden er eventueel
waren en zijn voor verspreiding van het signaal van Radio
Caroline.

Natuurlijk is er in de loop der jaren wel een verloop in
aanbod. Tim: “Recentelijk nog werd duidelijk dat bij een
aantal internationale stations de geldkraan niet meer zo
wijd openstaat. Zo liet Radio Yleis, de nationale omroep
uit Finland, een groot aantal talen vallen en worden door
deze organisatie geen programma’s meer in het Duits en
Engels gemaakt en is men in één klap veel minder interes-
sant voor heruitzending van de programma’s via WRN. Maar

het kan ook andersom. Radio Turkey Inter-
national levert namelijk maar één pro-
gramma aan voor World Radio Network,
en wel in de Russische taal”.

In het tienjarig bestaan van World Radio
Network is er een groot aantal belang-
rijke datums terug te vinden, dat we met
terugwerkende kracht willen voorstel-
len:

Allereerst gaan we terug naar de maand
maart in 1992. De plannen tot het even-
tueel starten van een project, dat later be-
kend zou worden onder de naam World
Radio Network, wordt bekend gemaakt tij-
dens een conferentie over de toekomst van
radio, die werd gehouden in Canada. Op
dat moment waren de planmakers al rede-
lijk ver want een jaar later waren ze in
staat een testuitzending via één van de
vele ASTRA satellietkanalen, uit te stralen
met als inhoud ‘wereld nieuws’. In dat-
zelfde jaar werd het allereerste contract
getekend. ‘En van klein af beginnen’ is
direct het motto. En dus ging men naar
één vierkante kilometer om aldaar een
contract aan te gaan met Radio Vaticaan
voor heruitzending van programma-
onderdelen van het station. Maar het zou
nog tien maanden duren alvorens World
Radio Network radioactief werd. Via satel-
liet en een beperkt aantal kabelnetwerken
in Europa werden in oktober 1993 de uit-
zendingen van World Radio Network offi-
cieel opgestart.

Een flinke stap verder ging men een
maand later, in januari 1994. Via een aan-
tal kabelnetwerken in de Verenigde Sta-
ten van
Amer ika
en via de
op het
land ge-
richte sa-
t e l l i e t
Galaxy 5
wordt het
s i g n a a l
v a n
World Ra-
d i o
Ne twork
vanaf dat
m o m e n t

Karl Miosga,
managing

director
WRN

© WRN
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het jaar op de IBC. In Washington werd in oktober de eerste
verjaardag gevierd van de samenwerking tussen NPR en WRN
via een feestje binnen de muren van de Britse ambassade.

Maar een stap naar
de 21ste eeuw wordt
dat jaar gemaakt als
men in de maand

november begint met de uitzendingen via de satelliet
WorldSpace Afristar. Dat betekent dat men op de speciale
WorldSpace ontvangers ook zal zijn te ontvangen.

In de maand mei 2000 neemt men bij WRN de stap mee te
gaan doen in het digitale boeket van Sky, SkyDigital, dat
groots wordt opgezet in Groot Brittannië en Ierland en dus
een nieuw potentieel van miljoenen luisteraars met zich mee
brengt. Maar men start ook met de ‘multiplex’, waarmee  men
de mogelijkheid creëert voor stations om gebruik te maken
van transponders die WRN in beheer heeft. Dit kan voor delen
van de dag of hele dagen. De maand december 2000 bete-
kent dat er een start wordt gemaakt met de Franstalige uitzen-
dingen gericht op Europa en Afrika, terwijl er een aantal
proefprogramma’s van het Russische netwerk wordt uitgezon-
den. WRN Français werd destijds officieel geopend door Dan-
iel DeBellefeuille, de commerciële directeur van de Canadese
Hoge Raad in Londen. De Franstalige programma’s zijn af-
komstig van een groot aantal partners van WRN, waaronder
Radio Canada International, Radio Israël, Radio China Inter-
national, Radio Austria International, RVI Flandres en UN
Radio. Allemaal stations die ook, naast andere talen,  de
Franse taal in hun programmering hebben.

WRN Russkij wordt
momenteel ook uit-
gezonden via de
684 AM in St Peters-
burg. Met een potentieel van 4,75 miljoen luisteraars brengt
men een mix van nieuws en informatie. Hierbij worden de
Russischtalige programma’s aangeleverd aan WRN door part-
ners als Yleis Radio Finland, Radio Canada International,
Radio Praque, Radio Slovakia International en China Radio
International. De uitzendingen in St.Petersburg moeten ge-
zien worden als een soort van pilot. Mocht het op korte ter-
mijn aanslaan dan volgt een uitbreiding via de AM naar
Moskou, waarna vele andere Russische steden zullen volgen
via FM ontvangst. In Moskou is ook een kantoor voor WRN
geopend om de uitzendingen in het land te organiseren. Ook
zal men als taak krijgen lokale programma’s in de toekomst te
gaan produceren, zodat deze WRN service een eigen geluid
gaat krijgen, waardoor het nog meer luisteraars zal kunnen
trekken. De door partners aangeleverde programma’s worden
door de technische staf in Londen tot een totaal programma
samengesmolten en via een satelliet doorgestraald voor her-
uitzending in St. Petersburg.

Zoals men al was begonnen met uitzendingen via
WorldSpace via de Afristar startte men in april 2001 soortge-
lijke programma’s gericht op Azië via, u raadt het al, de AsiaStar.
In november 2001 werd bekend gemaakt dat NDPR in North
Dakota het vijftigste station binnen the National Public Radio
werd dat de WRN programmering overnam.

opgestraald. Een half jaar later, in juli
1994, wordt een start gemaakt met ‘live
streaming’, ofwel uitzendingen via The
World Wide Web, dan wel het internet.
Alle uitzendingen gebeuren tot op dat
moment in de Engelse taal, maar niet
voor lang.

In januari 1995 wordt het pand in
Vauxhall, in  het zuidwesten van Lon-
den in gebruik genomen. En in de
maand augustus van dat jaar start een
nieuwe service van World Radio Network
in de Duitse taal. Een jaar later kan in
de maand oktober andermaal van een
opmerkelijke uitbreiding worden gespro-
ken daar WRN haar programma’s ook
gaat richten op Afrika, het Midden Oos-
ten, Azië en Australië. In de maand fe-
bruari 1997 werd het programma van
WRN via relais in Zuid Afrika uitgezon-
den via SAfm. In september 1998 wor-
den de eerste uitzendingen van WRN
door The National Public Radio Network
in de Verenigde Staten van Amerika ver-
spreid en gebeurt hetzelfde met de pro-
gramma’s van NPR, via de toen in ge-
bruik zijnde satellietransponders van
WRN. Het vijfjarig bestaan van WRN gaat
in de maand december 1997 samen met
de tweede internationale radio-
conferentie, georganiseerd door WRN.
Maar het allerleukste in 1998 is de on-
derscheiding die men krijgt tijdens de
jaarlijkse IBC, The International
Broadcasting Conference. Men werd uit-
geroepen tot internet radiostation van
het jaar.

Tim Ashburner                                                 © WRN

Een jaar later, in september 1999, wordt
de technisch directeur van WRN, Tim
Ashburner, uitgeroepen tot technicus van
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Schakelregieruimte                                                                                               © Rob Olthof

Een nieuwe mijlpaal wordt bereikt als men in de Verenigde Staten
vanaf januari 2002 ook via de satellietschotel is op te pakken, daar-
bij gebruik makend van de Telstar 5 Digital satelliet. Een maand
later werd men toegevoegd aan het pakket aan programma’s, dat
via de Sirius satelliet wordt verspreid. Een boeket aan programma’s
dat bij abonnement kan worden verkregen voor bezitters van spe-
ciale ontvangers, die in auto’s zijn ingebouwd. In april van het
vorige jaar wordt er ook een aanvang gemaakt met de zogenaamde
Latin Service, die wordt uitgestraald via de Telstar 12 Digital satel-
liet. Een fantastische expansie binnen de tien jaar dat WRN be-
staat.

In januari 2002 werden er nog meer contacten aangebonden, mid-
dels een contract met RTL Radio in Luxemburg. WRN sloot een
overeenkomst met de onderneming voor relay van de uitzendingen
van Radio China International voor tenminste een deel van de
programmering, via de 1440 kHz gedurende zeven dagen per week.
Dus de overbekende ‘208’, waar menigeen in de avonduren tot
1989 heeft kunnen luisteren naar popmuziek, wordt nu gebruikt voor
dit speciale Chinese station. Het potentieel, zo stelt men bij WRN, is
gigantisch want liefst 500 miljoen Europeanen kunnen het, des-
noods via de autoradio, beluisteren. Wel erg hoog dat aantal als we
bedenken dat alleen de vele Chinese Europeanen zullen afstem-
men op de ‘208’. Uitgezonderd de Engelstalige programma’s van
China Radio International, die wel andere luisteraars dan de in
Europa woonachtige Chinezen zullen trekken.

Maar ook in Londen zelf is WRN actief, want de Engelstalige pro-
gramma’s van Chinese Radio International en enkele Chineestalige
items worden in de Britse hoofdstad en directe omgeving uitgezon-
den in samenwerking met Spectrum Radio 558 AM. Luisteraars in
Europa, die afstemmen op de uitzendingen van WRN kunnen ook
dagelijks de nodige informatie krijgen uit het gebied rond de Stille
Oceaan. Dit geldt ook voor de WRN-programmeringen gericht op
Azië, Midden Oosten en Noord Amerika. Het gaat om een 15 minu-
ten durend item dat wordt geproduceerd door Radio New Zealand
International. In de bulletins niet alleen aandacht voor wat in dit
land zelf gebeurt, maar ook voor  bijvoorbeeld de kleinere landjes
in het gebied van de Stille Oceaan, zoals bijvoorbeeld Samoa,
Cook Islands, Tonga, Fiji en Vanuatu.

In Zwitserland kunnen de kabel-
abonnees in Génève de uitzen-
dingen van WRN zowel in het En-
gels, Duits, Frans als in het Rus-
sisch ontvangen. Dit alles via di-
gitale ontvangst. Men dient ech-
ter wel een abonnement te ne-
men op het deelpakket, dat de
kabelonderneming aldaar aan-
biedt. In deze grote stad is de ka-
bel nog in ontwikkeling. 130.000
huizen zijn op het net aangeslo-
ten waarvan 6000 gezinnen in
het bezit zijn van een digitale
ontvangstbox.

Ook leuk is het te horen dat de
bewoners van de campus van de
universiteit van Windhoek in Na-
mibië kunnen afstemmen op de
programmeringen van WRN. Dit
is mogelijk via een overeenkomst
met de universiteit van Namibië.
Onderdelen van de programme-
ring van WRN worden op die ma-
nier ingepast in het totaalpakket
dat wordt aangeboden door
UNAM Radio. In de praktijk komt
het er op neer dat 12 uur per et-
maal het programma van dit sta-
tion uit WRN-onderdelen bestaat
en wel van acht uur in de avond
tot acht uur in de ochtend.

In de eerste alinea schreven we
al over RTL Radio, welke als één
van de eerste stations gebruik
maakte van een computer met
beeldscherm. De dienstdoende
deejay hoefde uitsluitend met
zijn vinger de titel van de plaat
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op het scherm aan te raken en het betreffende
nummer werd gespeeld. We kregen toen een
slechte indruk, hetgeen bij WRN dus totaal an-
ders was. In al die jaren dat we in Londen en
andere plaatsen in Engeland radiostations heb-
ben bezocht (en zelfs een aantal televisie-
stations) zijn we zelden zo onder de indruk ge-
raakt als van het bezoek aan World Radio
Network. Dat komt mede door de geweldige ont-
vangst die men ons bereidde, alsmede de stort-
vloed aan informatie die over ons heen kwam.

Eén van de vragen die ons interesseerden was
wat de leiding van WRN zal doen als men de
vraag kreeg voorgelegd of het mogelijk is voor
Sadam Hoesein zendtijd te huren. Het antwoord
van Thomas Voelkner, terwijl hij zijn hoofd
schudde, was heel duidelijk: “We zouden dat
niet toestaan en bovendien - hij wees naar bui-
ten - enkele straten verder op zit de Britse Ge-
heime dienst, één van onze trouwste luisteraars,
nemen wij aan”.

Afsluitend de opmerking dat voor trouwe luiste-
raars de WRN Listeners Club is opgezet. Men
wordt onder meer twee maal per jaar op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen bin-
nen de organisatie via de publicatie ‘WSRN
Network’.

Informatie  betreffende World Radio Network:
PO Box 1212 London SW8 2ZF
Telefoon 0044 2078969000
Fax 0044 2078969007
Studio’s: 10 Wyvil Court
Wyvil Road London SW8 2TG
Email: email@wrn.org

 HANS KNOT EN ROB OLTHOF

Nieuws de wereld rond

Onmogelijk
De regering van Gambia is gestopt met het ver-
lenen van vergunningen voor het mogen be-
drijven van commerciële radiostations via het
gebruik van een FM-frequentie. De reden van
het besluit ligt in het gegeven dat er geen mo-
gelijkheid is nog meer frequenties ter beschik-
king te stellen omdat anders het spectrum to-
taal zou vollopen. Een recent onderzoek geeft
aan dat liefst 94% van de bevolking de radio
ziet als haar voornaamste bron van informatiever-
strekking. Een onderzoek uit 1992 gaf een per-
centage van 89.8 aan.

JELLE KNOT

TERUG IN DE TIJD NAAR DE NAZOMER VAN 1971

Ook Nederland was aan het bijkomen van de over-
gang van de roerige jaren zestig naar die van de
zeventiger jaren. Als het om het geluid van de radio
ging dan kon duidelijk worden gesteld dat het jaar
1971 een zeer roerig jaar was. Begin maart 1971 was
er plotseling een Nederlandstalig geluid te beluiste-
ren vanaf het zendschip de MEBO II, dat verankerd
lag voor de kust van Scheveningen, maar wel in in-
ternationale wateren. Dat was duidelijk tegen de af-
spraak in van de overeenkomst tussen de eigenaren
van de MEBO II, de Zwitsers Meister en Bollier, en de
toenmalige directie van Radio Veronica. Men had
het schip op een listige manier terug in handen ge-
kregen. Immers was het schip als een soort van borg
overgedragen aan de eigenaren van Radio Veronica.
Niet alleen hadden de Zwitsers het schip weer in
handen maar ook hadden ze de zenders weer aan-
gezet met een Engelstalig programma. Niet veel la-
ter (begin maart) gevolgd door een Nederlandstalige
service met grootheden als Joost den Draayer en Jan
van Veen. Ze werden bijgestaan door nieuwkomer
Ferry Maat. Nederland had derhalve twee radiosta-
tions vanaf zee waarnaar geluisterd kon worden. Maar
1971 was, als het om radio ging,  tevens het jaar van
de gruwelijke bomaanslag op de MEBO II. Maar hoe
stond het in 1971 met het door de publieke omroe-
pen gerunde Hilversum 3, dat ooit in 1965 was opge-
zet als toekomstig concurrent van de zeezenders? In
het kort blikt Hans Knot terug naar de maand septem-
ber van het jaar 1971 -waarin hijzelf de leeftijd van
23 jaar zou bereiken- en probeert hij zich enigszins
te richten op Hilversum 3, dat via Radio 3, 3FM werd.

 Als ik in mijn persoonlijke dagboeken terugkijk, waarin
informatie die ik al jaren lang via allerlei tijdschriften
over radio met de lezers deel, dan vind ik op 1 sep-
tember van dat jaar een officieel persbericht terug
dat is uitgegeven door de NOS. Hierin werd meege-
deeld dat er technisch het één en ander zou gaan
veranderen in de presentatiestijl van Hilversum 3.
Toen ik de kop terug zag dacht ik: ‘Zou men eindelijk
aankondigen dat het station een horizontale program-
mering zal gaan brengen?’. Immers sinds 1965, toen
het station in het najaar als eventuele concurrent
van de zeezenders werd opgezet, werd er vele ma-
len over de programmatische invulling binnenshuis
door de omroepen vergaderd en veelvuldig over dit
onderwerp in de pers geschreven.

Eigenlijk was men er in Hilversum nooit uitgekomen
hoe een echt popstation, dat men pretendeerde te
zijn, er uit zou moeten zien. Voorzichtig was hier en
daar aan de programmamakers een klein budget
gegeven om naar Amerika te kunnen reizen om te

NIEUWS DE WERELD
ROND

TERUG IN DE TIJD
NAAR DE NAZOMER VAN 1971
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kunnen onderzoeken hoe radio daar op die wijze
werd gemaakt. In Nederland had je echter binnen
het publieke bestel het enorme probleem dat je te
maken had met allerlei omroepen die op datzelfde
‘popstation’ hun waar dienden te verkopen. Of het
nu de aloude arbeidersomroep VARA was of de
nog niet zou oude Evangelische Omroep, men
kreeg de zendtijd die men toekwam. Ach, ondanks
dat ik niet uit een rood nest kom, was de VARA nog
niet zo slecht op Hilversum 3. Ja, ik herinner me
nog heel goed de programma’s van Aad Bos, Her-
man Stok, Eddie Becker, Hans Hamburger, Hilde
Smit, Piet Wielinga, Dick de Winter en ‘The Big
bird on 3’, Felix Meurders. Het was de tijd dat
Hilversum 3 net een beetje volwassen werd en we
bijna geheel verlost waren van de operette en
marsmuziek via het ‘popstation’.

Herman Stok achter de nieuwe deejaytafel       (met dank aan Christian Bergmann)

Nee, het persbericht ging niet over de deejays of
de horizontale programmering maar omtrent de,
zoals men het omschreef, nieuwe deejaytafel die
spoedig in de Hilversum 3 studio in gebruik zou
worden genomen. Anno 1971 haalde men bij de
publieke omroep eindelijk datgene binnen wat ‘high
energy’ moest brengen. De deejay, die zelf zijn
techniek kan doen, brengt meer vaart in zijn pro-
gramma dan diegene die afhankelijk is van ‘de
technicus van de dag’. Immers je bent dan altijd
afhankelijk van de technicus en dus onderhevig
aan de grappen en grollen van de techneut en
bovenal aan zijn ideeën over hoe radio gemaakt
dient te worden. Bij de zeezenders had men dit
deels aardig opgevangen door bij de vooraf opge-
nomen programma’s een vaste technicus in te zet-
ten bij dezelfde deejay. Een team was te smeden.
Sommige deejays, zoals bijvoorbeeld een Ferry
Maat, begonnen zichzelf te schuiven. Het ultima-
tum in deze vorm van technische begeleiding, de
zogenaamde self supporting, zag ik pas in de ja-
ren tachtig, ruim 12,5 jaar na 1971, toen deejay
Charlie Wolfe aan boord van het niet altijd sta-
biele zendschip ‘MV Communicator’ zijn pro-
gramma (windkracht 4 of 8 maakte niet uit) staande

stond te presenteren.

Maar we beginnen af te dwalen en derhalve terug
naar de officiële tekst van het persbericht van sep-
tember 1971: ‘Ten behoeve van de programma’s
van Hilversum 3 heeft de Technische Dienst Radio
van de NOS een regelinstallatie ontworpen en ver-
vaardigd, die door de disc-jockey’s zelf, zonder tus-
senkomst van een technicus, kunnen worden be-
diend.’ De tekstschrijver raakte duidelijk in de war
met woorden als disc-jockey’s want een regeltafel
werd opeens gezien als een meervoudig geheel
door het gebruik van het woord kunnen. We moe-
ten eerlijk zijn, de tafel was een vernuft en voor-
zien van vele tientallen kleine knopjes. Vandaar
misschien het gebruik van het meervoud in het
persbericht. Men ging verder met: ‘Tot nu toe ver-
zorgden de disc-jockey’s alleen de presentatie van
het programma, terwijl de installatie door een tech-
nicus werd bediend’.

De nieuwe installatie zal voor het eerst worden
gebruikt in de open radiostudio op de Firato, in het
RAI complex in Amsterdam, waar gedurende de
tentoonstelling de programma’s van Hilversum 3 –
verlengd tot 22.00 uur – zullen worden uitgezon-
den. De installatie, die is opgebouwd uit drie ta-
fels van gelijke afmeting, bevat onder meer twee
microfoons. Eén voor de disc-jockey en één voor
bijvoorbeeld een deelnemer aan een vraagge-
sprek. Verder twee op afstand bedienbare gram-
mofoons en cassetterecorders. Voorts kan de disc-
jockey via de nieuwe installatie een telefoonge-
sprek rechtstreeks in de uitzending brengen. Er zijn
ook voorzieningen getroffen, waardoor de disc-joc-
key gebruik kan maken van een externe bron, zoals
een losse bandrecorder.’

Van de technische kant binnen de NOS had men
nog geen hoge pet op van het presentatieteam
want men ging ook over tot het inbouwen van
geluidsbegrenzers op elke fader op het meng-
gedeelte in de nieuwe tafel. Als officiële reden gaf
men aan het op die manier wat gemakkelijker te
maken voor de deejays. Middels de
begrenzerschakelingen werd het telkens instellen
van het geluid op het juiste niveau overbodig: ‘het
maken van de zogenaamde zakjes in de muziek,
wanneer de disc-jockey spreekt, gebeurt eveneens
automatisch. De installatie bevat tevens ook mo-
gelijkheden voor galm en zaalversterking. Na de
Firato tentoonstelling zal de nieuwe installatie ten
behoeve van de normale programma’s van
Hilversum 3 worden opgesteld in de Hilversum 3
studio in het Omroepkwartier’, aldus het persbe-
richt van de afdeling Voorlichting van de NOS.

In die dagen werden de programma’s van Hilversum
3, ‘het station waar muziek in zit’ niet alleen via de
weloverbekende 240 meter middengolf uitgezon-
den, maar ook via een aantal FM-frequenties. En
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via de FM-zenders, die destijds onder meer voor Hilversum 3
stonden opgesteld in Hoogezand, Lopik, Goes en Wieringer-
meer, werden de verlengde avonduitzendingen vanaf de Firato
in de avonduren uitgezonden. De uitzendingen via de 240 meter
werden om zes uur in de avond stopgezet om interferentie met
andere stations tijdens de donkere uren te voorkomen.

Maar er waren ook nog twee andere uitzonderingen. Zowel de
uitzending van Hilversum 3 via de frequentie van de RONO, de
Regionale Omroep Noord en Oost, als die van de ROZ, de
Regionale Omroep Zuid, werden in de avonduren onderbroken
voor de regionale programma’s. Voor de RONO was dit tussen 6
en 8 uur terwijl men in het zuiden een uur lang voor eigen
programma’s koos en wel tussen 7 en 8 uur. Tijdens de Firato,
die werd gehouden van 10 tot en met 19 september 1971,
werden de programmauren van de voornoemde regionale om-
roepen op band opgenomen. Vervolgens waren deze uitzendin-
gen door het Firato publiek te beluisteren in een speciale fono-
bar. Hier waren aan een wand, met een lengte van 10 meter,
diverse koptelefoons aangebracht alwaar men rustig kon gaan
zitten luisteren. De fono-bar bevond zich midden in het tijde-
lijke omroepkwartier, dat was opgesteld in de Westhal van het
RAI-complex.

Nadat de deejaytafel in gebruik was genomen was er inderdaad
veel meer swing in de programma’s te beluisteren. Niet een
ieder wist direct met de mengtafel om te gaan maar het meren-
deel van de deejays was blij gesteld, daar men vanaf dat mo-
ment de timing geheel zelf in handen had, hetgeen voor het
verzorgen van popradio erg belangrijk is. In die tijd waren er
naast de tafel van Hilversum 3 de selfsupporting studio aan
boord van de MEBO II van Radio Noordzee en was een studio in
Bussum bij Radio Noordzee dermate ingericht dat nieuwkomer
Ferry Maat ook bijna blindelings zijn gang kon gaan.

In 1975 werd een stereoversie van de deejaytafel geïntrodu-
ceerd en in het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw
werd de deejaytafel vervangen door een modernere versie. De
allereerste tafel verdween in het Omroepmuseum, alwaar het
nu nog als pronkstuk staat opgesteld.

Maar even terug naar die Firato week in de maand september
1971. We hadden het al even over de extra uren die er waren
voor de late bezoekers van de RAI en de luisteraars van Hilversum
3. Wie vulden ze in? De allereerste dag was ingedeeld door de
NOS en die liet een aantal van de omroepmensen, die tevens
freelance contracten hadden bij de NOS, programma’s presen-
teren. Het ging daarbij om Herman Stok en Eddie Becker. Van
Stok is bekend dat hij in de jaren zestig grote populariteit haalde
met het televisieprogramma ‘Top of Flop’, maar de vijftiger van
nu herinnert zich zondermeer ook de radioprogramma’s  als
‘Tijd voor Teenagers’ en ‘Mix’ bij de VARA. Uit dezelfde stal was
Eddie Becker destijds afkomstig. Hij was in 1969 van de zee-
zender Veronica overgestapt en was in 1971 onder meer op
Hilversum 3 te beluisteren met het programma-onderdeel ‘The
Hitsounds of the Sixties’.

Herinneringen keren terug naar de tijd dat Hilversum 3 een
tweede vaste gast in huis werd, naast het geluid van Radio
Noordzee. Veronica haalde het nauwelijks bij ons. Als het ware
hoor je op de achtergrond de jingles van Hilversum 3 spelen in
je geheugen: ‘Hé jongentje, kun je me even vertellen hoe laat

het is’?  Of ‘Drie deed een duik in het
hitverleden’. Tja, en dan de mooie
stem van Ad ’s Gravenzande, die in
vele jingles voorbij kwam en niet te
vergeten de zeer irritante ‘knips’ die
bij de KRO waren te horen en voor-
namelijk afkomstig waren uit cabaret
opnamen. Theo Stokkink plaagde ons
er steeds mee. Bij de TROS nam
Robbie Dale mooie jingles mee in
‘Jam on the radio’. Maar als je ze nu
terugluistert denk je ook dat het snel
in elkaar is gezet.

Terug naar die avondprogrammering
van de Firato in 1971. Op de vrijdag
hadden we andermaal Eddie Becker
maar dit keer voor zijn broodheer
VARA. Daarna waren er twee uren
‘KRO op Drie’ te horen waarbij Theo
Stokkink en Henk Bouwman de pla-
ten aan elkaar praatten. Over Theo
Stokkink (zie foto) had ik het al even.

Een andere herinnering aan hem
komt uit 1971 rond de Kerstdagen.
Het was in een themaprogramma
over de radiojingle dat hij een aan-
tal mensen aan het woord liet met
hun mening over het gebruik van
jingles op de radio. Eén van deze
mensen was de toen nog totaal on-
bekende Frits Rentmeester die mij
toen met zijn verhalen behoorlijk
onder indruk bracht. Dezelfde Frits
Rentmeester zou enkele jaren later
een aanvang maken met een grote
radiocarrière  binnen de omroep, die
nog steeds voort duurt. Dan hebben
we het over Frits Spits. Tja en dan
Henk Bouwman. Hij presenteerde al-
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tijd een programma tussen de middag en wat mij toen vooral
irritant overkwam was dat hij een bovenmenselijke neiging had
van ‘ophalen’. Verder commentaar overbodig.

De charme kwam er weer in op de zaterdagavond, die in die
week werd gevuld door de rijke NCRV familie. Deel één van de
avond werd gepresenteerd door Rieke van Epen (ja, zij zat ook
op Hilversum 3) met als producer Jan van Dalen. Daarna volgde
Peter Blom, wiens programma werd geproduceerd door Skip
Voogd. Deze had zijn sporen in zowel de presentatielijn als de
geschreven pers uitgebreid gemaakt. En dat was dan ook weer
duidelijk hoorbaar in de presentatie van Blom, die eigenlijk
niets anders hoefde te doen dan de voorgelegde ‘Voogd-tek-
sten’ uit te spreken.

Op de zondag was de
Firato gesloten en werd
er dus ook geen verlen-
ging ingezet van de pro-
gramma’s op Hilversum
3. De knop ging gewoon
weer vroeg om. Op de
maandag had de KRO
haar paradepaardjes in-
gezet met achtereenvol-
gens Lex Tondeur, Bart
Steinman, Vincent van
Engelen, Theo Stokkink
en Henk Bouwman. Lex
Tondeur had eigenlijk
altijd duo-presentatie
maar kwam tevens
vooral relaxed over.
Steinman brengt totaal
geen herinneringen bij me op terwijl Vincent van Engelen (zie

foto) bij mij altijd de rustige presentator is gebleven, die naast het
team van ‘Super clean dream machine’ (AVRO) mij al de vroege
liefde voor de lp-muziek bijbracht. Heden ten dage is dezelfde
Vincent van Engelen de KRO nog steeds trouw en presenteert
hij wekelijks een programma op het klassieke Radio 4.

Op de dinsdag was het andermaal grote VARA pret, die er wat
van wisten met de grote inbreng aan presentatoren. Ik zie zo
dadelijk na het lezen van de namen bij U dat de lampjes gaan
branden: ‘Plaatjes voor de Pep’ met Piet Wielinga en vooral
Hilde Smit. Daarna ‘Express’ met Hans Hamburger en Dick de
Winter. Het derde uur was voor Ko de Kloet en Kees van Maas-
dam. De titel van het programma, dat er normaal op de dinsdag-
middag tussen de middag eruit ging op Hilversum 3: ‘Geva-
rieerd Vrolijke Visite’. Uitgezonderd ‘De muzikale fruitmand’ bij
de Evangelische Omroep is er bij mij geen enkel ander pro-
gramma dat destijds zoveel weerstand opriep als ‘Gevarieerd
Vrolijke Visite’. Alleen al die presentator die net deed of ieder-
een op zijn nek klom en sommeerde om alle te opdringerige
fans van het podium weg te gaan. En of dat op een normale
toon gebeurde wil ik bestrijden.

Op woensdag 15 september 1971 was er in de avonduren de
AVRO die zijn Hilversum 3 presentatoren naar Amsterdam stuurde.
Het programma heette ‘All Inn’ waarbij na de klok van acht uur,
zoals gebruikelijk bij de programma’s van de AVRO destijds op

gezette tijden, er ruimte was voor be-
richten van ‘AVRO’s Radio Journaal’.
De redactie van dit programma was
in handen van Klaas Jan Hindriks,
afkomstig uit Groningen. En dat
maakte in die tijd veel indruk op me
daar hij de zoon was van de gym-
leraar op de middelbare school, die
vaak vertelde over de ontwikkelingen
in de loopbaan van zijn zoon.

Het AVRO team bestond die avond
uit Meta de Vries, Krijn Torringa en
Cees van Zijtveld. Alle drie hadden
op de één of andere manier aan de
zeezenders meegewerkt, hoewel
Meta daar eigenlijk nooit aan herin-
nerd wilde worden. Krijn en Cees
begonnen hun loopbaan bij Radio
Veronica. Meta maakte tijdens haar
werk voor de AVRO een kort uitstapje,
in 1972, naar Radio Noordzee. Ze
nam aldaar het vroege programma
‘Voor de warme bakker’ voor haar re-
kening. Opeens gaat een andere
herinnering door me heen die stamt
uit 1990. Op Radio 3, zoals Hilversum
3 toen werd genoemd, werden er twee
uur aan herinneringen aan 25 jaar
popradio Hilversum 3 (Radio 3) uit-
gezonden. Eén van beide uren werd
gevuld met de mooie herinneringen
van Felix Meurders, terwijl men mij
als radiokenner had uitgenodigd het
andere uur te vullen met mijn herin-
neringen en meningen. Toen Hans
Schiffers (AVRO) mij een vraag stelde
over hoe ik dacht over het presentatie-
team van Hilversum 3 (Radio 3) stelde
ik, misschien wel een beetje veel te
hard, dat ik vond dat anno 1990 Meta
de Vries (zie foto) zeker niet paste in de
programmering op Hilversum 3. Een
dergelijk herinneringsprogramma
wordt van tevoren opgenomen, mede
gezien het groot aantal fragmenten
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dat er in voorkomt. Resultaat van mijn op-
merking was dat de opname tijdelijk werd
stilgezet daar Schiffers het niet gepast vond
dat ik zijn collega Meta de Vries op een
dergelijke manier afviel. Gevolg was een
korte maar tevens felle discussie, waarin ik
mijn mening duidelijk heb neergezet. Im-
mers was ik als onafhankelijke deskundige
ingehuurd (cd box Conway Twitty als belo-
ning, reiskosten voor eigen rekening) en kon
ik dus zeggen wat ik wenste te zeggen. Meta
hoorde gewoonweg niet meer thuis op het
popstation. Uiteindelijk is het alsnog, na een
uitgebreide discussie, in de eindmontage
opgenomen. En iedere zondag als ik wakker
word via Radio 2 en even voor de klok van
tien uur de uitgaanstips van Meta hoor, denk
ik altijd even weer terug aan dat moment in
de zomer van 1990.

Donderdag 16 september, nu 32 jaar gele-
den, hoorden we om 6 uur in de avond een
NOS-programma, dat gepresenteerd werd
door Jan Corduwener. Terugdenkend komt
dan de vrijdagmorgen rond 12 uur tege-
moet, alwaar Jan destijds normaal was ge-
programmeerd. Hij was tevens werkzaam bij
de platenmaatschappij Phonogram, zoals
ik me herinner, hetgeen in die dagen nogal
wat kritiek opriep. Bovenal springt in mijn
gedachten zijn relaxte manier van presen-
tatie en zijn voortreffelijke tune: ‘Stoke-
mobile’ van Casey and the Pressure Group,
onder leiding van Cees Schrama. Jan werd
die avond trouwens gevolgd door de ‘Joe
Blow Show’ van de VPRO, met Wim Noord-
hoek en Jan Donkers (zie foto). Al eerder meldde

ik in Soundscapes over hen in het artikel ‘De
invloed van de radio over de popmuziek’,
dat ik samen met Arno Weltens schreef.

Er bleven nog twee dagen Firato over, waar-
bij op de vrijdag in de extra uren in de avond
ruimte was gevonden voor de Vincent van
Engelen Show. Dit keer nier voor zijn werk-
gever KRO maar voor de NOS. Ik denk dat je

het zo moet zien dat ‘The best of’ van de omroepen
gewoon genodigd werden door de NOS om ook aldaar
een erebaantje te mogen vervullen. Het was Vincent
zondermeer gegund. Daarna kwam Willem Duys voorbij
met zijn ‘Muziek Mozaïek’ Ja, het AVRO Radio Journaal
was ook weer vijf minuten daar. En bovenal was het de
eerste keer dat de self supporting mengtafel van Hilversum
3 niet door de presentator maar door een technicus werd
bediend.

De zaterdagavond hoorden we destijds andermaal Rieke
van Epen voor de NCRV, hetgeen in mijn herinnering
duizend maal beter was dan Sjors Fröhlich heden ten
dage bij de NCRV op Radio 2. Dit omdat deze laatste
persoon op geen enkele wijze respect heeft voor de luis-
teraar op de zaterdagmorgen. Daarna was het tijd voor
het TROS team. Destijds nog niet zo lang in het bestel
en dus ook niet al te veel zendtijd. Twee uur lang was er
tijd om te kunnen luisteren naar het programma ‘Suzie
Cream Cheese’. Dit met John Gerard (Wie??), Hugo van
Gelderen en Robbie Dale. Ik heb het niet meer gehoord
daar ik op weg terug was naar Groningen. Hugo, die rond
die tijd een prachtig ochtendprogramma had op
Hilversum 3, is al jarenlang niet meer onder ons. Robbie
Dale zag ik vorig jaar nog in Londen, samen met zijn uit
Nederland afkomstige Stella. Hij heeft de radiowereld al
lang verlaten maar vertelde me duizenden herinnerin-
gen te hebben aan de tijd in Nederland.

De grote vraag blijft echter hoe de hitparade er rond die
tijd uitzag op Hilversum 3. Helaas kon ik de bewuste
week niet traceren maar als toefje bij dit verhaal wil ik U
mee laten genieten van de hitlijst van Hilversum 3 (weet
u nog ‘Look out, Hilversum 3 Troetelschijf’ ingesproken
door Tom Blom?) en wel die van 27 augustus 1971 (nee,
het gedrukte exemplaar lag niet in de winkel). De lijst
werd in die tijd gepresenteerd door Felix Meurders, ‘The
big bird on three”. (lijst en foto: zie pag. 25) En daar zijn we dan
tevens bij de voor mij meest professionele presentator
uit die tijd, waaraan ik de meest mooie herinneringen
koester.

Ik heb geprobeerd de hitlijst in een zo authentiek moge-
lijke wijze over te nemen waarbij de afdeling voorlich-
ting van de NOS, die de lijst wekelijks onder de pers
verspreidde, de mooiste namen voor artiesten neerzette.
Michell Delpeche werd eenvoudig weg ‘Delpêch’ ge-
noemd.

De Hilversum 3 Top 30, zoals de lijst officieel heette,
werd iedere vrijdag tussen 16.03 en 18.00 uur uitgezon-
den en Felix Meurders, bombardeerde de lijst al vrij snel
‘De Daverende Dertig’. In deze lijst staat echter een plaat
die Felix uit protest niet zou draaien. Het ging om de
nieuwkomer op nummer 18. Een soort van protestlied
van de deejays van Radio Veronica, waarin ze eigenlijk
opriepen tot behoud van het station. Een zeer opmerke-
lijke zaak dat een presentator van een hitlijst weigerde
een plaat, die toch in de lijst was gekomen wegens het
behalen van bepaalde verkoopcijfers, te draaien. Felix
hield die bewuste vrijdagmiddag wel een uitgebreide
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vond hij dat men de plaat op een andere ma-
nier had kunnen uitbrengen, in plaats van via de
reguliere platenhandel. Immers op die wijze
werd het op een commerciële manier gedaan.
Hij maakte daarbij een vergelijking met de uit-
gave van een moderne versie van ‘De Interna-
tionale’ die deze omroep via het eigen VARA
label, zonder winstoogmerk, had uitgebracht. On-
danks de weigering de plaat ‘Veronica’ te draaien
werd het toch een hit. Zie daar zomaar een
Hilversum 3 maand uit het jaar 1971. Wat me
opviel bij het voorbereiden van dit verhaal is dat
er op internet totaal niets is te vinden omtrent
Hilversum 3. Hierbij roep ik dan ook alle lezers,
die dan ook maar iets aan archiefmateriaal over
de Hilversum 3 periode hebben of persoonlijke
herinneringen er aan koesteren, dit ter beschik-
king te stellen om op die manier tot een tweede
verhaal te kunnen komen.

HANS KNOT

MIJMERINGEN VAN EEN OFFSHORE FAN

Wie van de Freewave lezers kent ze niet, de
fanatieke luisteraars naar offshore radio uit de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, de
‘die-hard’ praat namelijk niet over zeezenders
maar over offshore radio. Het zijn nu allemaal
oudere jongeren die ver in de veertig, vijftig of
zelfs wel zestig jaar zijn. De hobbyisten die elk
volgens hen uniek stukje radio, dat uitgezonden
werd,  moesten opnemen. Dat resulteerde vaak
in een zeer omvangrijke collectie geluidsban-
den die als een kostbaar kleinood gekoesterd
werd. Er werd fanatiek onderling met elkaar ge-
ruild om je collectie maar compleet te hebben
en er werd niet gekeken op een bandje meer of
minder. Een hobby die door familie, vrienden
en kennissen vaak niet begrepen werd en waar-
bij zuchtend het hoofd werd geschud als je vol
vuur vertelde over je nieuwste tape aanwinst. De
woorden van mijn vader uit die tijd staan me
nog goed bij, op zijn Brabants, “Hedde nou nog
nie zat jongen?” Nee, nooit was het genoeg en
je zocht door totdat je iemand vond die net dat
laatste minuutje radio had wat jij miste.  En het
maakte je niets uit als het bijna niet te verstaan
was. Als je het maar in je collectie had. En geef
toe, je zou een moord doen voor een echte
studioband van Radio Veronica, RNI of Radio
Caroline.  Toen ik in 1972, via een advertentie
in het Veronicablad, Hans Knot leerde kennen
groeide mijn archief met opnamen uit de jaren
zestig dan ook zienderogen.

rede inzake het
niet draaien van
de plaat. Daar-
bij kwam het
naar voren dat
hijzelf in prin-
cipe niets tegen
de zeezender
Radio Veronica
had, maar dat
het meer een
kwestie was dat
hij het niet re-
delijk vond dat
hij, door het
draaien van de
plaat, eigenlijk
ongewild reclame zou maken voor een ander radio-
station dan waarop de plaat werd uitgezonden. Ook

1   (1)
2 (4)
3 (2)

4 (6)
5 (5)

6 (3)
7 (9)

8 (17)
9 (7)
10 (10)
11 (16)
12 (25)
13 (8)

14 (23)
15 (27)
16 (28)
17 (13)
18 (—)
19 (14)
20 (30)
21 (—)
22 (11)
23 (13)
24 (—)
25 (—)
26 (—)
27 (18)
28 (21)
29 (29)

30 (24)

27 augustus 1971

Borriquitto – Peret
Pour un flirt – Delpêche
Manuela – Jacques Herb

met medewerking van de Riwi’s
Black and white – Greyhound
Sweet Hitch-Hiker – Creedence

Clearwater Revival
One way wind – The Cats
Eat at home – Linda and Paul

 McCartney
We shall dance – Demmis Roussos
Riders on the storm – Doors
Scoobidab – Ginger Ale
Que je t’aime – Sandra and Andres
Blossom lady – Shocking Blue
Zou het erg zijn lieve opa – Wilma en

 Vader Abraham
Get it on – T. Rex
Because I love you – Majority One
Bangla Desh – George Harrison
De clown – Ben Cramer
Veronica – Veronica
Rumba Tambah – Orkest Martin Wulms
High time we went – Joe Cocker
Hey you love – Mouth and McNeal
When you are a king – White Plains
Get down and get with it – Slade
Tell the world – Clover leave
Hot pants – James Brown
Monica – Ulli Martin
Co-co – The Sweet
We will – Gilbert O’Sullivan
Mister Astronaut – Oscar Harris/ Twinkle

 Stars
Waarheen waarvoor – M.Telkamp en

 The High Five

MIJMERINGEN VAN EEN
OFFSHORE RADIO-FAN
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dat is het  microscopisch kleine oxydepoeder dat
we magnetiseren, ging langzaam over in een kle-
verige substantie die vaak al na een paar minuten
afspelen je tapedeck omtoverde in een krijsende
machine waar beslist niet meer naar te luisteren
was.

Tranen bij de verzamelaar die weer een brok radio-
geschiedenis naar het tapewalhalla zag verdwij-
nen. Vele banden zijn zo in de grijze Komo zak
verdwenen. Ook bij mij gaf dit probleem me grijze
haren, die trouwens nu nog steeds mijn steeds ver-
der wegkwijnende haardos sieren. Maar ik besloot
om het daar niet bij te laten zitten en na veel
experimenteren kwam ik erachter dat de banden
nog wel degelijk bruikbaar zijn, en je ze echt niet
meteen weg hoeft te gooien. Als je de band eerst
goed schoonmaakt met een aantal wattenschijfjes,
gedrenkt in zuivere alcohol, de band er een aantal
keren goed doorheen laat spoelen, en daarna nog
een paar keer door een droog wattenschijfje haalt,
dan kun je het ding nog redelijk tot goed afspelen
op een recorder die niet zo’n strakke bandloop heeft.
Zelf gebruik ik voor dat schoonmaken een oude
recorder die enkel nog maar kan snelspoelen en
waar alle bandgeleiders uit verwijderd zijn. Snel
een kopie gemaakt op een goede band en weer is
een stuk geschiedenis zeker gesteld voor het nage-
slacht.

Dit bracht me op het idee om eens een overzicht
te publiceren van mijn ervaringen sinds 1967,  toen
ik als 12-jarige mijn eerste taperecorder kreeg, die
ik trouwens nog steeds heb en die nog altijd speelt!!

SHAMROCK / SHANNON - De problemen met deze
band steken de kop op bij productie vanaf 1975 en
lopen door tot het einde van de productie halver-
wege de jaren tachtig. Het betreft vaak de zwarte
band met glanzende rug. De donkerbruin/donker-
grijze versie met gematteerde rug blijft meestal
wel goed mits deze af en toe doorgespoeld wordt.
Ook de bruine banden geven weinig problemen
maar zo af en toe zit er eentje tussen die zich
transformeert tot cellotape. Feit is wel dat als de
banden na ongeveer tien jaar nog niet plakken en
piepen, ze meestal wel goed blijven. Mijn oudste
Shamrocks zijn uit 1972 en deze spelen na 31 jaar
nog steeds prima. Ook helpt het als je deze tapes
een keer per jaar omspoelt, er blijft dan een mi-
nuscule luchtlaag tussen de bandlagen die voor-
komt dat het bindmiddel vergaat en je ontdekt op
tijd de piepers. Ook de banden die regelmatig
afgespeeld worden blijven meestal wel goed.

CONCERTAPE - Deze banden werden vanaf 1975
tot eind jaren tachtig verkocht door de elektronica-
keten Tandy en zijn geheel identiek aan de
Shamrock banden en geven dan ook dezelfde pro-
blemen. Ook hier kun je alleen nog maar schoon-
maken en eventueel kopiëren, maar toch zijn vele

Honderden banden stonden in je kast met de mooi-
ste programma’s, de kapingen, de strandingen
maar ook met deejays die de meest broek-
afzakkende muziek draaiden, het hoorde er alle-
maal bij. Vele uren luisterplezier had je ermee, en
tot op de dag van vandaag heb ik dat nog steeds.
Altijd staan er in mijn hobbykamer nog vier
Revoxen, die nostalgische radioklanken voortbren-
gen uit een inmiddels ver verleden. De vrienden
en kennissen van vroeger, die je toen als een soort
‘einzelganger’ zagen, het ‘enfant-terrible’ van de
familie, genieten  nu volop mee als ze weer eens
een band horen uit hun jeugd, waar ze zelf veel
herinneringen aan hebben. In de loop van de ja-
ren is met het uitsterven van offshore radio (a.k.a.
zeezenders), ook bij velen hun interesse voor deze
toch wel unieke hobby verloren gegaan. Er zijn
veel banden weer even snel verdwenen als dat ze
toentertijd werden opgenomen. Maar gelukkig zijn
er nog velen die hun banden gelukkig goed be-
waard hebben, en daar kan ik me onder scharen.

Helaas was de hobby behalve bandenvretend ook
geldverslindend, dus werden vele goedkope ban-
den gebruikt die in die jaren (1972 tot ongeveer
1985) royaal voor handen waren. De merken
Shamrock, Shannon, Ampex, Concertape, Capitol
en Irish moeten velen nog goed kunnen herinne-
ren daar ze vaak met tientallen tegelijk gekocht
werden als er weer eens iets speciaals vanaf de
Noordzee kwam dat zeker voor de nazaten bewaard
moest blijven. Helaas waren deze banden behalve
goedkoop, ook niet al te best bestand tegen de
tand des tijds en kreeg menige verzamelaar in het
begin van de jaren tachtig een groot probleem.
Het woord ‘piepen’ geeft nog altijd rillingen en
maagpijn bij menige verzamelaar die zijn geluids-
archief nog steeds met liefde koesterde.  Het bleek
namelijk dat deze banden sneller vergingen dan
gedacht  was. Het bindmiddel in het ijzeroxyde,
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van deze banden bij mij nog in prima conditie na meer dan
25 jaar bewaren.

BASF - Deze banden uit Duitsland hebben een prima reputa-
tie, maar toch kwamen er eind jaren zeventig veel van deze
banden op de markt, die al na een paar minuutjes je recorder-
koppen dusdanig met lichtbruin poeder vervuilden waardoor
ook deze tape in de verdachtenhoek kwam. Gelukkig komen
deze banden niet zo veel voor, maar hier kun je ze bijna niet
schoonmaken en later overspelen. Meestal gaat het hier om
LP35 en DP26 uit de jaren 1976-1980. Met de banden van
de productie van voor 1976 heb ik totaal geen problemen.

Dat het probleem met plakkende en piepende banden al-
leen bij de goedkope banden voorkomt is een misverstand,
vooral de Sony SLH banden kunnen na wat jaren ook flink
gaan plakken. Let wel goed op dat je na het afspelen van
een plakkende band de hele bandloop van je recorder goed
schoonmaakt, daar er anders een kleverige substantie op een
goede band kan komen en je zo je probleem alleen maar
groter maakt. Graag zou ik van andere verzamelaars ook wat
ervaringen willen vernemen, je kunt dan je ‘ei’ kwijt op
h.kruize1@chello.nl

HENK KRUIZE

Surf

Als je eens lekker gaat
grasduinen in de vol-
gende site dan kom je
een aantal voormalige

zeezenderlieden tegen die nog steeds
binnen de radiowereld actief zijn, waar-
onder Colin Berry, David Allan en Phil
Hayton:
www.continuity-booth.co.uk/

Even lekker jingelen met een maatschap-
pij die ook verantwoordelijk was voor
enig RNI materiaal in de jaren zeventig
van de vorige eeuw?
www.gwinsound.com

Een erg leuke site vol met herinnerin-
gen is samengesteld door Steve Hilliar,
die eens actief was bij Radio Hauraki:
www.api.co.nz/hauraki/welcome.html

De volgende site hebben we een paar
jaar geleden al gemeld maar is dermate
uitgebreid dat het een herkansing in
deze rubriek rechtvaardigt. Het gaat om
de site van Peter Wollert:
www.radioseiten.de

Even kijken naar de huidige activiteiten
van een aantal voormalige
zeezenderdeejays als Tony Blackburn,
Hal Yorke en Dave Lee Travis?
w w w . j a z z f m . c o m / P r e s e n t e r s /
presenters.frame.htm
www.mpce.com/blackburn.htm
www.bbc .co .uk / th reecount ies /
read_this/2003/02/dlt.shtml
www.kintak.com/about.html

Ook de volgende site van Bob LeRoi
hebben we al eerder gemeld. Iedere
maand probeert Bob in woord en beeld
zijn herinneringen aan de radio-
geschiedenis op te halen en hij slaagt
er iedere keer weer in mooie plaatjes te
plaatsen: www.bobleroi.co.uk

Heb je ook iets interes-
sants samengesteld of
gevonden, mail het ons
dan via:
Hknot@home.nl

HANS KNOT EN
MARTIN VAN DER VEN

 -advertentie-

Graham Gill back to the sixties

Graham Gill, ex-Radio 390, Radio London, Swinging
Radio England, Britain Radio, RNI en Radio Caroline,
biedt uit zijn eigen archief een exclusieve cd aan
met daarop twee unieke opnamen. Allereerst zijn
Oudejaarsavondprogramma op Radio Caroline
2002, gevolgd door een Top 40-programma op
studiokwaliteit uit 1982 op een verrassend station.

De CD kost voor Nederlanders en Belgen 10 Euro,
inclusief verzendkosten. Voor bestellingen uit andere
landen is de prijs 10 Pond inclusief verzendkosten.

Stuur de bestellingen naar: Graham Gill,
Boerhaveplein 89, 1091 DS Amsterdam

INTERNET
SURFTIPS



GIRO:40.65.700     BANK: 98.80.40.301

- Nieuw: Mi Amigo t-shirt met het vogeltje o.a. in de maten XL en XXL . Slechts 50 ex worden
gemaakt, dus reageer nu! Prijs euro 12,-- ((bedrukking als afbeeldingen bij deze advertentie)

- Radio Northsea Int. De laatste t-shirts voor euro 8,--

- Nieuw bij SMC: Boek: Records at sea, geschreven door Mike Westeon over de geschiedenis
van de Ross Revenge van vistrawler tot zendschip euro 15,--

- CD ROM VAN GEERT THEUNISSE, DE BERGER VAN DE MAGDALENA IN 1979. Hij schreef een
uniek verhaal over zijn strijd tegen de overheid: hij heeft tot heden zijn bergersloon niet ontvan-
gen van de overheid. Dit 500 pagina's epos kunt u nu bestellen voor slechts euro 10,--
Ook staan er prachtige foto's op de CD Rom alsmede video fragmenten. Van de opbrengst gaat 5
euro naar Geert Theunisse.

- BOEKEN: Radio Paradijs,  euro 15,--,  Radio Veronica, euro 15,--
- Boek: Het Liverpool van Nederland, een perfect geschreven boek door Ton van Steen en Bert
Bossink over de popgroepen uit Den Haag in de jaren 60. euro 15,--

- CD’s: Het grote Bull Verweij interview, de laatste exemplaren voor euro 10,-- (dubbel cd)
- The London Sound, dubbel cd met de sound van Radio London Voor een spotprijs, nl. euro 7,--
- Loving Awareness album + the Update voor euro 7,--
- The Legend lives on, het bekende Caroline album met de hoogtepunten van 1964 tot en met
1989 voor euro 5,--

Bent u al donateur van SMC voor 7 euro? Dat scheelt aanzienlijk bij de radiodag op 25 okt a.s. in
Amsterdam.

- The Offshore Radio Guide, actuele versie met meer dan 4000 foto’s van alle zeezenders en
jingles+ honderden digitale foto’s • 25,--

TENSLOTTE: 6 onderzetters voor uw bier/wijnglazen met de foto van de Ross of uw favoriete
artiest voor euro 5,-- incl. verzendkosten

Het allernieuwste boek van Hans Knot is verschenen:

De historie van Radio Mi Amigo deel 4
"Tack verliest de macht"

In dit deel beschrijft Hans Knot de gebeurtenissen in het jaar 1978.
Uiteraard rijkelijk geillustreerd met zwart-wit foto’s en kranten-
artikelen. Tevens een overzicht van alle Lievelingen 1974-1978.
Totaal 107 bladzijden. Dit schreef men in de nieuwsgroep erover:

Bij deze hulde aan Hans Knot voor het prettig geschreven boek over Mi Amigo deel 4.
Heb het maar in 1 keer uitgelezen, was zo boeiend! Na ruim 25 jaar is de herinnering nog
springlevend. Tijdens het lezen beleef je de tijd van weleer.......maar de middengolf is stil.
Garbageman©

Je heb gelijk als je schrijft dat de mi-amigo story
deel  4 zeer prettig lezen is. Ik  heb het ook in één ruk
uitgelezen. Proficiat hans. Ik werd er enkele jaartjes
jonger van (niet dat ik oud ben hoor). Wery

Het boek kan besteld worden door 15,00
euro over te maken op gironummer 2929268 ten name van  J A Knot
Groningen. Meer informatie: Hknot@home.nl
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