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Beste lezers,
Zoals de cover al doet vermoeden, heeft dit nummer een hoog Veronica-gehalte. De vrolijk dansende
Bull Verweij verkeert met zijn inmiddels 94 jaren in
betere conditie dan de (letterlijk) grijs geworden
Norderney. Freewave-lezer Bert Alting verhaalt van
zijn uitstapje naar het schip, hoewel zijn verwachtingen wat te hoog bleken. Hans Knot neemt ons mee
naar 1964. We maken zodoende de periode mee
waarin de Borkum Riff werd ingewisseld voor de
Norderney. Wist u dat Rob Olthof net zo vitaal hoopt
te blijven als oom Bull? Hij is in ieder geval goed op
weg, want hij heeft nog steeds geen slabbetje nodig. Het nieuwe e-mailadres van Rob is trouwens:
olt@xs4all.nl. Natuurlijk ook aandacht voor andere
radiozaken, zoals de Radiodag in Erkrath en het
tweede (en laatste) deel van het interview met Serge
van Gisteren. Hans Knot neemt ook nog het pas
verschenen boek over Radio Caroline onder de loep.
Zal er dit keer een foutloos boek op de markt zijn
gebracht, of niet?
Veel leesplezier!
Jan van Heeren
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OMSLAGFOTO’S
1. Bull Verweij danst bij de opening van het nieuwe
Veronica (31-8-2003) © Edgar van Hazendonk
2. De Norderney in de haven van Monnickendam
(31-8-2003) © Peter de Wit
3. Hannibal (Ulf Posé) op de radiodag in Erkrath (139-2003) © Martin van der Ven

BBC en de zeezenders
DI 26 AUG: Hoge verwachtingen waren er al weken inzake de nieuwe
documentaire, geproduceerd door
oud-Radio London deejay Pete
Drummond over de zeezenders in de
jaren zestig. Zelf heb ik het niet gehoord, dat komt later. Wel de nodige
commentaren, zoals de mensen die
aangesloten zijn op UPC en al een
tijdje niet meer hebben geluisterd
naar BBC Radio 2. Die kwamen er
plotseling achter dat dit station door
de kabelmaatschappij niet meer
wordt doorgegeven. Maar vooral vanuit Engeland krijg ik teleurgestelde
berichten alsof er totaal niets nieuws
in het programma is gebracht. Voornamelijk overbekende fragmenten en
oude interviews. Tja, zo hou je het
goedkoop, maar nogmaals ‘ik heb het
nog niet gehoord.’.
Ver weg in geheugen
MA 1 SEPT: De gedachte dat het zendschip ‘Goddess of Democracy’ nog zou
bestaan was bij mij ver weg in het
geheugen. Op de site van Radio
Netherlands is echter te lezen dat het
in Taiwan afgemeerde schip zal worden gesloopt. In 1990 werd het schip
uitgerust met de bedoeling uitzenDéesse de la Démocratie (Goddess of Democracy)

dingen te verzorgen gericht op China. Dit naar aanleiding van de bloedige rellen in het land een jaar
eerder. Het 1200 ton metende schip werd toen opgelegd en later aangekocht door Wu Meng Wu. Havengelden werden nooit betaald en hij heeft nu 70 dagen de tijd gekregen het schip te slopen. Oud ijzer is
alles wat er is overgebleven van het gevecht voor algehele vrijheid
en democratie in China.
Aanvulling
DI 2 SEP: Een aanvulling op de discografielijst. Bij Ramsey
Lewis Trio en het nummer ‘Wade in the water’ kan worden toegevoegd
dat The Emperor Rosko op Radio Caroline South het nummer
gebruikte als filler tijdens zijn programma. Dezelfde Rosko noemde
op Caroline North zijn collega Tom Lodge ‘Tom Cat’. Tenslotte
noem ik ‘Let’s go to the beach’ van The Dizzy Men’s Band. Een frase
uit dit nummer ging in 1971 vooraf aan een ‘Radio Veronica jingle’.

Norderneij op terug weg naar Antwerpen

© Hans Marijs

Terug naar Antwerpen
DI 2 SEPT: Was de Norderney al weer op weg naar haar plek in het
Kempse Dok in Antwerpen. Hans Marijs maakte foto’s en meldde
ons: ‘Rond 2 uur passeerde de Norderney het eiland van Dordrecht,
komend uit de richting Alblasserdam. Na de Noord voer het schip de
Oude Maas op. Een aantal bruggen werd gepasseerd en een mooi
beeld leverde het zicht op de passerende boot op met als achtergrond de Dordtse binnenstad en de Grote Kerk. Daarna koerste de
oude schuit, die getrokken werd door een sleepboot naar de Dordtse
Kil, weer in de richting van Antwerpen.
Voor het laatst op de radio
VR 5 SEPT: Ver weg van ons land maakte vandaag een oudmedewerker van CNBC, in de begin jaren zestig van de vorige
eeuw de Engelstalige tak van Radio Veronica, zijn
afscheidsprogramma via een Canadees radiostation. Het gaat om
John Michael. De laatste jaren werkte hij bij 610 CKTB, een talk
station. Jan van Heeren meldde ons verder: ‘ Eerder dit jaar was
John al enige tijd niet te beluisteren, omdat hij diende te herstellen
van een hartaanval. Na meer dan 40 jaar achter de microfoon,
heeft John dan nu besloten van zijn pensioen te gaan genieten. De
vele
trouwe
luisteraars
(waaronder
enkele
geëmigreerde familieleden
van mij) zullen hem missen.
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Nico in vakantieoord
VR 5 SEPT: Heel veel
mensen hebben mij de
afgelopen maanden
gevraagd wat Nico
Volker tegenwoordig
doet. Leen Vingerling kreeg veel mailtjes binnen naar aanleiding van het
laatste verhaal op www.zeezenders.nl,
waar ook een foto van Nico op pagina
7 wordt getoond. De speurtocht leidde
via wat geheime kanalen naar het
Canarische eiland Lanzarote. Daar
heeft Nico Volker (Mi Amigo, Monique,
558 en 819) besloten zich uit de radiowereld terug te trekken. Op dit moment zijn de beide Stadsradio’s in de
verkoop. De ene aan Radio West, de
andere aan Radio Rijnmond. Zo goed
als zeker zijn beide stations per 1 oktober van aandeelhouder gewisseld
en dan stopt Nico er definitief mee.
De reden hierachter is dat Nico andere gedachten over radio heeft dan
de andere aandeelhouder(s).

zich bezighouden met merchandising en pr. In een later stadium
kreeg Nico toch weer een kans met Radio 558 en Radio 819. Fred
Bolland mocht toen niet meer participeren.
Aan land
Daarna kwam Holland FM uit de toverhoed van Nico.Tijdens Holland FM deed hij ook de Stadsradio´s van Rotterdam en Den Haag
en geleidelijk aan heeft hij ook City FM overgenomen en opgebouwd (onder meer veel gedaan bij het Ministerie om commerciële etherfrequenties te krijgen en zelf de aanvraagclausule voor
het Ministerie opgesteld!) Voor aandeelhouder Vonk ook de mogelijkheid gemaakt om aandelen te krijgen in onder meer Keizerstad
Radio. Verder het idee van CRN (Commerciële Radio Nederland een verkooporganisatie) uitgewerkt. Jan Lagrouw heeft daar nu de
leiding.
Toch veel betekend
Radio is dus verleden tijd voor Nico. Hij zegt daarover tot slot nog
dit: ‘Die computers zijn leuk voor de nacht (hoewel ook dat beter
live kan), maar geef mij maar echte actieve radio waar gekke
dingen kunnen gebeuren. Echte radio van de luisteraars dus.’ ‘Nico,
veel succes en bedankt voor alles wat je voor radiominnend Nederland (en België) hebt gedaan.’, aldus Leen Vingerling.

Nieuwe plannen
Nico zal daarom langer op Lanzarote
verblijven, waar hij vier jaar geleden
een bungalow heeft gekocht. Hij gaat
niet stil zitten, want binnenkort opent
hij een restaurant in hetzelfde dorp
als
waar
Robbie
Dale
zijn
appartementencomplex heeft (San
Francisco Park). Een gedeelte van de
winst zal bestemd zijn voor
ontwikkelingsprojecten, zoals een lift
in een ziekenhuis in Quito (Ecuador).
Verder wil Nico een bungalowpark laten bouwen in de jungle van Ecuador
om het toerisme te stimuleren en de
lokale bevolking daarvan te laten
meeprofiteren.
Divers
Nico Volker heeft veel betekend voor
de zeezenderwereld. Hij was onder
meer de stuwende kracht achter de Mi
Amigo Drive-in Show (als Nico van de
Stee) en maakte ook programma’s voor
Radio Caroline als deejay Piet de Prater. Het was wederom Nico Volker die
met financiers op de proppen kwam
om Radio Monique op
te starten in 1984. Na
een conflict met
Music Media International (Gerda van
Gaalen, vrouw van
Fred Bolland) werd Nico op een zijspoor gemanoeuvreerd en mocht hij
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Wim van Egmond en Nio Volker aan boord van de Communicator

© Wim van Egmond

Krijn terug op de radio
VR 5 SEPT: Vanaf 21 september aanstaande zal Krijn Torringa op
Radio Oost tussen 1 en 4 uur in de middag ‘Hollands Glorie’ gaan
presenteren. Buiten de sportieve activiteiten in Overijssel krijgen
de Nederlandse producties een prominente plaats in het programma. Ooit debuteerde hij bij de zeezender Radio Veronica om
vervolgens bij de AVRO uit te groeien tot één van de bekendste
stemmen. Na een korte uitstap bij Radio Caroline en de nodige
jaren binnen het publieke omroepbestel emigreerde hij naar
Curaçao. Na terugkomst werkte hij onder meer voor Radio Monique
en Holland FM. In 1997 vestigde hij zich in Enschede waar hij bij
Radio Enschede op de FM een ochtendprogramma verzorgt. Daarbuiten is zijn stem ook te horen als commentator in het ‘Arke Stadion’, de thuisbasis van FC Twente.

nummer uit onze ‘uitvoerenden onbekend’ sectie kan
worden verplaatst. Jingle Bells, gebruikt op Radio
Atlantis door Rob Ronder, werd opgenomen door Sy
Mann en Jean Jacques Perry.
Radio 390
ZO 7 SEPT: Lekkere luie dag en tijd om wat
programma’s van Radio 390 door te luisteren. In het
programma ‘Music from the shows’ gebruikten Mike
and Mandy op Radio 390 het nummer ‘Tea for two’
van Steve and Edy Gormé als tune. Tenslotte meldden we al eerder over Jim Reeves in betrekking tot
Radio 390. Daaraan kan worden toegevoegd dat John
Ross Barnard, de keren dat hij de Jim Reeves Show
presenteerde, hij het nummer ‘Is it really over’ als
eindtune gebruikte.
Krijn Torringa

© JvH

Skuesy
VR 5 SEPT: Op de BBC-televisie in het programma
‘The Weakest Link’ vandaag een aflevering waarin
bekende radiopresentatoren aan bod komen om de
vragen te beantwoorden en daarna al dan niet te
worden afgeserveerd. Hoewel bekend? Dan blijkt hoe
het radiospectrum in Engeland uitgegroeid is tot
een grote massa. Van de deelnemers is mij alleen
Keith Skues bekend als bekend persoon. Pas in de
vijfde ronde vloog Skues eruit.
Volledig door de war
ZA 6 SEPT: Vandaag tijd om wat banden gereed te maken voor verzending naar de
downloadgroep. Wel even alle korte dingen, die zij
nooit gebruiken, beluisterd en kom vervolgens verschillende dingen tegen voor de discografielijst. Uit
‘Verhalen uit het grote Dierenbos’ van de cast van de
Fabeltjeskrant werd het door Willem Bever ingesproken zinnetje geknipt voor een jingle ten bate van
Peter Holland in 1972 op RNI. ‘Nu raak ik volkomen
door het dolle heen’ was de bedoelde knip.
Meer Holland
Ik hoorde verder een jingle die uitliep op een
filler voor Peter Holland waarbij ‘Olympia 1972’ in
de uitvoering van
Günther Norris werd
gebruikt. Het oude
verstoppertjesliedje
uit onze kindertijd
‘wie niet weg is is gezien, ik tel tot tien’
werd gebruikt voor
een jingle in het programma
Radio
Drama op Radio
Veronica, ingezongen door Ilona
Karsemeijer. Tenslotte meldde Karel
Siebers dat één
Peter Holland in 1972

Uit Duitsland
MA 8 SEPT: Komen er nog meer
aanvullingen maar
eerst kan worden gemeld dat op Radio
390 een ‘in house
commercial’ voor
computerlessen werd
ondersteund door
‘Are you lonesome
tonight’ van Frank
Sinatra (Compad Computer Research). Ulli Martin’s
‘Monika’ stond aan de basis voor het lied ‘Veronica’
door de ‘Veronica deejays’ uit het jaar 1971. Van dit
nummer was ook een versie in de omloop van ‘De
192 jongens en de Makkers’. Dan kan worden vermeld: ‘Theme from Dr. Kildare’ in de uitvoering van
Jerry Goldsmith. Peter Mallan, een toenmalige zanger, kreeg op Radio Scotland zijn eigen programma
‘Mallan’s Medics’. Het was een verzoekplatenprogramma voor mensen in de ziekenhuizen in
Schotland. Hij gebruikte het thema van ‘Dr. Kildare’
als tune.
ABBA en Ring ring
Walter Zwart (Simons) van
Radio 819: “April 1989 - de
autotelefoon, een lang gekoesterde wens, had zijn intrede gedaan. Hoera, nooit
meer codeplaatjes draaien,
nooit meer onzekerheid over
de komst van tenders, lang
leve de techniek! Er was echter één belemmering
van de telefoon. Vanaf de Ross waren de uitgaande
gesprekken geblokkeerd. We konden dus alleen gebeld worden. Er werd afgesproken dat, indien er behoefde was aan een gesprek met iemand uit de organisatie, “Ring, Ring” van ABBA (beter konden we
het niet bedenken) zou worden gedraaid.”
Het blijft maar doorgaan
WO 10 SEP: Luisterend naar een programma
van Dave Rodgers op RNI – zeer relaxed en veel te
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door de medewerkers van Radio Malibu interviews werden gemaakt met de gasten van deze dag.
Sietse Brouwer
Ook als gast was Sietse Brouwer uitgenodigd, die een
lang verhaal hield rond de oude en de actuele situatie
van Radio Caroline Nederland. Ondermeer ging hij in op
de enorme teleurstellingen die men had meegemaakt
aangaande de herverdeling van de middengolffrequenties
in Nederland, waarbij de organisatie buiten de boot was
gevallen. Ook ging hij in op de uitzendingen van Radio
Seagull die sinds kort plaatsvinden en die moeten gezien
worden als een privé-project van Sietse, dat niets te maken heeft met de activiteiten van de Caroline Support
Group. Wel blijft men Caroline middels verkoop van
merchandise en het publiceren van ‘Newsbeat’ in de toekomst financieel ondersteunen.

Sietse Brouwer en Paul Meier (van het Duitse Radio Caroline)
in Erkrath © Martin van der Ven

weinig van bewaard gebleven – ontdek ik dat
Raymond Levefre is gebruikt als filler met het
nummer ‘Alouette’. Bij herhaling kwam het voorbij. Een andere filler die hij gebruikte was:
‘The Liberty Bell March’ gecomponeerd door
John Philip Sousa in 1893 (uitvoerenden hier
onbekend). Dan werd Harold Melvin and the
Blue Notes gebruikt met ‘Wake up everybody’
voor een LA jingle geproduceerd door Mike
Hagler in 1975 (LA will change your life – it’s
the real thing – try it you’ll love it)
Andermaal radiodag in Duitsland
ZA 13 SEPT: Veertig aanwezigen genoten van
de door Jan Sundermann en Freddie Schorsch
georganiseerde radiodag, die voor de derde
keer op een rij werd georganiseerd. Martin van
der Ven was er voor ons bij: ‘Aan
het begin van de bijeenkomst
was er een introductie, verzorgd
door Marcel Fischer, Gunnar
Leonard en Jens Bednorz omtrent Radio Malibu. Ze brachten
uitgebreid de historie van het station en beschreven daarna de actuele situatie als wel de ideeën
rond de toekomst van dit station.
Onder meer zendt men iedere
week in de nacht van maandag
op dinsdag via Radio Caroline
uit. In een aanliggende ruimte
van de zaal, waar de radiodag
plaatsvond in Erkrath, was een
tijdelijke studio ingericht waar
Hannibal, Martin van der Ven en Graham
Gill © Martin van der Ven
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Voice of Peace
Tussen de presentaties en de interviews door werden niet
eerder vertoonde beelden van de MV Cito, het zendschip
van The Voice of Peace in de haven van New York vertoond, terwijl ook beelden van een recente tocht langs de
forten voor de Britse kust waren te zien. Gelijk aan vorig
jaar was andermaal veteraan op zeezendergebied, Graham
Gill, aanwezig. Naast veel herinneringen uit zijn lange
loopbaan ging Graham ook uitgebreid de discussie aan
met de aanwezigen. Jammer genoeg was het Paul Rusling
die verstek liet gaan. Gedacht werd dat hij via Düsseldorf
zou invliegen, maar hij kwam helaas niet opdagen. Het
bleek later dat hij autopech had en het vliegtuig niet
haalde.
Hoofdgast
Tijdens de Duitse radiodag was uiteindelijk Ulf Posé, die
als Hannibal bij RNI in 1970 was te horen, als hoofdgast.
Maar Ulf kon veel meer vertellen over zijn lange en interessante radioloopbaan. Zo kwam onder meer naar voren dat hij in 1968 al was betrokken bij het radioproject,
dat vanaf de MV Galaxy gestart zou worden. Zo kwam hij
onder meer met de anekdote dat dagenlang in opdracht

van projectleider Klaus Quirini banden werden schoongespoeld die nodig waren voor de toekomst. Het waren
allemaal banden die aan boord lagen opgeslagen uit de
roemruchtige tijd dat dit schip gebruikt werd als basis voor
Wonderful Radio London. Op die manier ging veel historisch materiaal voor het nageslacht verloren. Het project
vanaf de Galaxy ging in 1969 ook niet door daar het schip
de haven niet kon verlaten wegens te hoge openstaande
havengelden, die door de vorige Griekse eigenaar nooit
waren betaald. Al met al een leuke dag, die het volgende
jaar een vervolg zal krijgen.‘
Andermaal aanvullingen
MA 15 SEPT: Het lijkt de maand der aanvullingen wel.
Liefst vier nummers zijn ontdekt aangaande gebruik voor
diverse LA jingles op Radio Caroline. Eerst ‘To share your
love’ van The Moody Blues. Ook werd ‘New and different
way’ van Jim Messina gebruikt. Het nummer ‘Only Love’ van
Bill Quateman werd eveneens door Mike Hagler gebruikt
voor een LA jingle, terwijl het prachtige ‘If you’ve got love’
van Dave Mason ook werd gebruikt. Tenslotte in dit blokje
de vermelding dat Jan van der Meer op Radio Mi Amigo ook
het nummer ‘Because they’re young’ van Duanne Eddy gebruikte in zijn weekendshows.

Phil Martin
© Look Boden

Alive and kicking
WO 17 SEPT: Een bericht van Jon van de ‘Pirate Hall of
Fame’ kwam binnen waarbij hij een eerder gemeld bericht
van enkele maanden geleden, waarin hij meldde dat hij uit
betrouwbare bron had vernomen dat Phil Martin (ex-Radio
England, Britain Radio en Radio 355) was overleden, herriep. Het bericht was bij Jon binnengekomen via een journalist van een krant, die hij terecht als betrouwbaar achtte.
De ontkenning kwam echter van de kant van Phil Martin
zelf, die schreef: ‘de herinneringswoorden van Mark Twain,
naar aanleiding van mijn verscheiden, zijn als zeer gewaardeerd door me gelezen. Ik moet echter stellen dat Phil
Martin levend en wel is en momenteel in Crouch End in
Londen woont.

Hoe ik dat weet?
Omdat Phil Martin dit zelf schrijft. En ik moet
zeggen dat ik me beter dan ooit voel. Je bio
over mijn persoon is uitermate goed totdat
gekomen wordt aan het punt over mijn werken bij de Daily Express. Ik heb er gewerkt,
in Londen, Manchester en New Castle van
1967 tot en met 1978. Dit onder mijn eigen
naam, Philip Aris. Nadat ik de krant had verlaten begon ik weer ‘Phil Martin’ te gebruiken. Ik ging toen een ochtendprogramma
presenteren op Radio New Castle en werd
vervolgens producer bij Radio Tees. Sinds
1990 run ik een media training bureau in
Londen, waar ik ook woon.’
Wel vertrokken
Vandaag kwam wel
de mededeling van
het overlijden van de
evangelist Garner Ted
Amstrong (foto) binnen,
die eerder deze week
overleed op 73-jarige
leeftijd als gevolg van
een longontsteking.
Garner en zijn vader
Herbert W. Amstrong
waren veel gehoorde stemmen op zeezenders
als Radio Caroline, Radio London, Radio
390 en Radio City. Samen met een aantal
andere dominees brachten zij het grote geld
binnen waarop een deel van de uitzendingen van de radiostations kon worden gefinancierd. Beide heren hebben programma’s
verzorgd via diverse televisiestations terwijl
men via meer dan 300 radiostations wereldwijd programma’s verzorgde.
Ruzie
In 1978 vielen beide heren door ruzie uiteen. Garner mocht van zijn vader niet langer de faciliteiten van de kerk gebruiken en
zette hem buiten de organisatie. Na de breuk
met zijn vader, die in 1986 overleed, richtte
Garner The Church of God International en
de Garner Ted Armstrong Evangelistic
Association op. Hij stapte uit deze organisatie in 1995 nadat een masseuse hem beschuldigde van seksuele mishandeling, hetgeen door hem altijd is ontkend. In 1998
richtte hij de Intercontinental Church of God
op. Volgens zijn zoon Mark zullen alle activiteiten van zijn vader worden voortgezet.
Woensdag aanvullingdag
WO 17 SEPT: Andermaal een aantal
aanvullingen en deze zijn allen gericht op
LA jingles, die destijds door onder meer Mike
Hagler en Tony Allen zijn geproduceerd:
Chicago – ‘An hour in the shower’; Ten Years
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After en ‘Positive Vibrations’, King Sunny Adé met het nummer ‘Synchro feelings’. Dan moet ook Toots Hibbert met
Spiritual Healing genoemd worden en ook Third World met
‘You’ve got the power (to make a change). Tenslotte nog
twee: David Crosby met ‘Music is love’ en UB 40 met ‘Love is
all is alright’ Dank aan Karel Siebers, Paul Welten en Chris
Bent voor de aanvullingen

op diverse schepen en forten afspeelde. Wie
het allemaal opnieuw wil beleven door middel van jingles en programmafragmenten,
afstemmen in de vooravond op Maeva FM
en de door Radiovisie’s FVM aangevulde
en bijgewerkte geschiedenis van de zeezenders.

Bijnaam
WO 17 SEPT: Vandaag de vorige maand en begin deze
maand door de BBC uitgezonden documentaires, geproduceerd door Pete Drummond, ontvangen en begonnen met
het luisteren. Leuk samengesteld en zie daar, er kwam weer
een bijnaam voorbij die we nog niet onze lijst hadden:
Kenny Everett noemde zichzelf ‘Everett of England’. Uit meer
recentere tijden dienen we Chris ‘creepy’ Kennedy te noemen, die in de nadagen van Radio Caroline op zee actief
was. Dan twee bijnamen van deejays van Radio 270. Mike
Hayes werd ook ‘Micky Mo’ genoemd, terwijl Guy Hamilton
de bijnaam ‘The wise guy’ meekreeg.

Aanvulling
ZA 20 SEPT: Andermaal een aanvulling en wel ‘Mrs. Robinson’ in de uitvoering
van Booker T and the MG’s. Deze stond al
eerder vermeld in de lijst maar er kan aan
worden toegevoegd dat het ook door Dave
Rodgers in 1971 op RNI als filler werd gebruikt. De Culture Club (featuring Captain
Crucial) met het nummer ‘ Love twist’ werd
op Radio Caroline gebruikt voor een LA
jingle. Laten we ook even Gerard Smit noemen die op Radio Noordzee in 1974 prachtige eenmalige producties maakte, waarbij
hij Percy Faith gebruikte met ‘Mucho Gusto’.
George Martin met de instrumentale versie
van ‘From me to you’ werd op Radio 390
ook gebruikt door David Sinclair.

Helaas geen Archer
DO 18 SEPT: Ruim een maand voor de radiodag horen we
dat de reeds lang van tevoren aangekondigde hoofdgast
Andy Archer niet aanwezig zal zijn tijdens de radiodag. Hij is
net van start gegaan met een nieuwe baan als programmamaker bij North Norfolk Radio en het is bijna onmogelijk die
zaterdag naar Nederland af te reizen, zodat het overkomen
bijna uit is te sluiten. Archer meldt ons tevens dat Mike Ahearn,
bekend van Caroline in de jaren zestig, ook bij het station
komt te werken.

Luc de Groot in de studio van Maeva FM

© Luc van Braekel (www.iRadio.be)

Samenwerking
VR 19 SEPT: Luc De Groot voorstellen hoeft al lang niet
meer. Na jaren van inactiviteit maakte deze Aalstenaar zijn
langverwachte comeback bij Maeva FM en het ziet er naar
uit dat hij de smaak opnieuw goed te pakken heeft. In de
nieuwe programmering, die maandag ingaat, zal hij Vlaanderen op weg naar huis begeleiden. ‘Muziek in de file’ tussen vier en zes in de middag bevat bovendien dagelijks om
half zes een korte terugkeer naar de woelige dagen van
weleer toen een groot deel van de radiogeschiedenis zich
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Zendbereik
MA 22 SEPT: Vaak komen er vragen binnen
inzake het bereik van een zender, die geactiveerd is vanaf een schip op zee. Jan Bulder gaat hierop in: ‘Het is zo dat een zender
op een schip het altijd beter doet dan een
zender op het land. Op land heb je bijvoorbeeld een mast die als antenne werkt en je
hebt een aardvlak nodig. Vaak wordt een
grote hoeveelheid draden in de grond aangebracht om als tegenvlak te dienen. Op
een schip heb je natuurlijk een geweldig
aardnet, namelijk de zee! Ook heb je zogenaamde ‘sea gain’, de zee die als een soort
versterker werkt voor radiogolven.
Woonplaats
Hier in Spijkenisse heb je een goede ontvangst van de Britse lokale stations. Ga je
verder het land in dan worden de signalen
zwakker door te grote demping.Ook de frequentie speelt een rol, op zeg maar 192
meter heb je meer ruimtegolven en op 538
meter meer grondgolven. Ook de
propagatiecondities spelen een rol, als de
D-laag verdwijnt in de nacht wordt het zendbereik van de middengolf enorm groter. Door
de zon overdag is de D-laag weer terug en
absorbeert de lage frequenties tot zeker in
de 80 meter band. Groetjes 73 van Jan uit
Spijkenisse’.
Nieuwe hoofdgast
VR 27 SEPT: Het is ons gelukt in plaats van
Andy Archer een nieuwe hoofdgast uit te
nodigen voor de radiodag in de persoon

van Mike
H a y e s
(foto) . Hij
werkte bij
het meer
regionaal
gerichte
R a d i o
270. Hij
zal proberen met
G e r r y
Zieler, die
beter bekend is
onder zijn
deejaynaam
G u y
Hamilton,
naar Nederland te komen. Paul Alexander Rusling
zijn reactie op de komst van Mike was: ‘Geweldig,
des temeer een reden naar Nederland te komen
want Mike is altijd mijn grote voorbeeld geweest en
de reden de radio wereld binnen te stappen. Wordt
dus zeker weer gezellig eind oktober.’
Dank aan Martin van der Ven, Rob Olthof, Hans
Marijs, Jan van Heeren, Leen Vingerling, JeanLuc Bostyn en Shaun Brennan
Samenstelling: HANS KNOT

MA 1 SEPT: De geplande overeenkomst tussen
EndeMol en Sauer Independent Media gaat door.
Het bedrijf van Derk Sauer, is definitief partner geworden van EndeMol voor de Russische televisieactiviteiten van het entertainmentbedrijf. Sauers onderneming neemt voor twintig procent deel in een
project om programma’s als Big Brother en Fear Factor
op de Russische televisie te krijgen. De contracten
voor de samenwerking zijn
inmiddels ondertekend. EndeMol krijgt tachtig procent van de aandelen in de nieuwe
televisieproductiemaatschappij.
DO 4 SEPT: De Evangelische Omroep (EO) schrapt
68 arbeidsplaatsen wegens de bezuinigingen die
de overheid de publieke omroepen oplegt. De
personeelsreductie gaat in per 2005. Als de overgang
naar Netwerk van het EO-team van ‘Twee Vandaag’
(TROS/EO) en ‘Knevel op Zaterdag’ een feit is,
komen daar nog eens vijftien te schrappen banen
bij. Dit reorganisatieplan heeft de omroep besproken
met de diverse werknemersorganisaties. De EO, waar

in totaal 380 mensen werken, is de eerste
zendgemachtigde die de maatregelen als gevolg
van de kabinetsbezuinigingen met de bonden
bespreekt. De omroepen moeten jaarlijks miljoenen
bezuinigen, oplopend naar een bedrag van 80
miljoen euro op jaarbasis in 2007.
ZA 6 SEPT: Talpa Radio is met de organisatie van
het North Sea Jazz Festival van plan een jazzstation
op te zetten en heeft besloten mee te doen met de
veiling voor het overgebleven landelijke FM-kavel,
kavel A8. Volgens North Sea Jazz en Talpa Radio is
jazz de muzieksoort waar veel behoefte aan is in ons
land. Kavel 8 is voorbestemd voor klassieke muziek
aangevuld met Jazz dan wel voor Jazz. Sky Radio
was in mei de enige organisatie die zich had ingezet voor bezetting van deze kavel maar gezien men
door toewijzing van de gouwe ouwe kavel al twee
kavels had, mocht kavel 8 wettelijk niet worden toegewezen.
ZO 7 SEPT: Andermaal rustige maand gezien ikzelf
middenin de werkdrukte zit en weinig tijd heb om
het nieuws bij te houden. Vandaag wordt bekend
dat de gemeente Utrecht wel zeer voortvarend is
geweest met een bomenrooiplan. In de wijk Lunet 1
zijn bomen gerooid maar tevens ook de zendmast
die bestemd is voor het verspreiden van het signaal
van de 1584 kHz, één van de frequenties van Quality
Radio. Uiteraard probeert men de gemeente zover
te krijgen de mast zo spoedig mogelijk te herplaatsen.
DI 9 SEPT: Meer tegenspoed voor Ruud Poeze’s
Quaility Groep, want ook de Nozema blijkt danig
tegen te werken. Men heeft onderzoek gepleegd op
de plek waar de 1332 kHz kan worden aangestoken.
Edoch dit zal niet gebeuren daar metingen hebben
uitgewezen dat het aanzetten van de zender grote
interferentieproblemen zal veroorzaken op omliggende signalen.
WO 10 SEPT: De 44-jarige
Coen Abbenhuis is benoemd
tot algemeen directeur van
de NCRV, alwaar hij per 1 december in dienst zal treden.
Hij volgt ad interim directeur
Guido van den Boorn op.
Abbenhuis is nu nog directeur bij de BV Programmabladen AKN. In deze functie, die hij sinds 1995
vervult, is hij verantwoordelijk voor het algemeen
management van het samenwerkingsverband van
de AVRO, KRO, NCRV en Sanoma Uitgevers.
WO 10 SEPT: VRON BV, het moederbedrijf van Radio 538, heeft bij de overheid een verzoek ingediend voor een etherfrequentie voor een nieuw klassiek radiostation Classic4U. Het gaat hierbij om het
zogenoemde kavel A8, dat bij de onlangs gehouden etherverdeling onverdeeld is gebleven. Kavel
A8 is een geclausuleerde etherfrequentie bestemd
voor klassieke of jazzmuziek. VRON BV is van me-
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ning dat het heel goed mogelijk is om een klassiek
station economisch rendabel te exploiteren naast
een bestaand radiostation. Zoals bekend heeft Talpa
International ook voor deze kavel geopteerd.

op, die dit jaar tot lid van de Raad van Bestuur werd
benoemd. Dielessen (48) begon zijn journalistieke
loopbaan bij het Utrechts Nieuwsblad. In 1986
maakte hij de overstap naar NOS RTV, eerst als chef
eindredacteur bij het Jeugdjournaal en vervolgens
als redactiechef NOS Journaal. In 1992 ging Dielessen terug naar de krant, naar Wegener, om in
1997 weer terug te keren naar de Publieke Omroep.
De overstap leidde hem naar posities als hoofdredacteur van NOVA en sinds vorig jaar als hoofdredacteur van Studio Sport.
MA 15 SEPT: Vanaf vandaag moet Wouter Van Der
Goes het bij Yorin Fm zonder Gijs Staverman doen.
Beiden verzorgden in het verleden het namiddagprogramma tussen 4 en 7 uur. Vanwege de drukke
werkzaamheden
van
de
voormalige
Veronicamedewerker op televisievlak werd verkozen
om het radiowerk in de week op te geven. Producer
Mike Eland benadrukte dat het programmaconcept
nauwelijks wijzigingen ondergaat.

Ton Verlind

© JvH

VR 12 SEPT: De KRO zal minder achtergrondmuziek gaan gebruiken op de televisie, zo maakte
mediadirecteur Ton Verlind bekend. Door kijkers
werden er steeds meer klachten gedeponeerd over
de storende muziek in programma’s als Memories,
Spoorloos en Tijd voor Twee. Het besluit is een reactie op een inventarisatie van de Publieke Omroep
waaruit blijkt dat vooral ouderen met gehoorproblemen last hebben met gesproken woord op radio en televisie. Het programma Memories blijkt voor
hen onverstaanbaar. Mediadirecteur Verlind: “De
muziek heeft heel vaak geen toegevoegde waarde
en wordt meestal gebruikt uit gemakzucht, het is een
vanzelfsprekendheid en een overbodige trend geworden.” Volgens de KRO-directeur kan de achtergrondmuziek niet van de ene op de andere dag
worden afgeschaft. Als bijvoorbeeld een nieuwe reeks
programma’s voorafgegaan wordt door herhalingen,
kan dat een raar beeld opleveren. In dat geval blijft
de muziek nog even.
Maar ook bij de jeugd
Uit het geluidsonderzoek blijkt verder dat jongere
luisteraars het gebliep tijdens het 3FM-nieuws als
hinderlijk ervaren. Ditzelfde geldt voor weer - en
verkeersinformatie op Radio 2 en 3FM. Naast Memories scoren programma’s als ‘ Wie is de Mol’ , ‘Tijd
voor Twee’, ‘Postcodeloterij’ en ‘De Rijdende Rechter’ hoog in de lijst van ergernissen, maar ook talloze
andere programma’s worden genoemd. Kijkers klaagden ook over achtergrondmuziek van commerciële
programma’s, waaronder ‘Goede Tijden Slechte Tijden’, ‘Baantjer’ en ‘Eigen Huis en Tuin’.
VR 12 SEPT: De Raad van Bestuur Publieke Omroep heeft Gerard Dielessen benoemd tot directeur
NOS afdeling Radio en Televisie. De benoeming
gaat maandag al in. Dielessen, op het moment hoofdredacteur van Studio Sport, volgt Ruurd Bierman
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WO 17 SEPT: De Imca Media Groep stopt met
Colorful Radio. Volgens eigenaar Erik De Vlieger
zijn de maandelijkse verliezen, die om bij de 20.000
Euro bedragen, niet meer bij te houden. Ook het
mislopen van een FM-frequentie ligt aan de basis
van deze beslissing. Ondertussen werd wel een aanvraag voor het
bekomen van
een klassieke
zender ingediend. Deze
week introduceert De Vlieger wel de Engelstalige krant
‘The Amsterdam Times’
VR 19 SEPT: Een scherpe daling van het marktaandeel, een tekort van 1,3 miljoen Euro en de gedwongen bezuinigingen bij RTV West hebben niet
alleen geleid tot een nieuwe wijziging naar het oude
format maar ook blijkt dat voormalig directeur Soer
de negatieve conclusies van een diepgaand onderzoek omtrent het radioformat ‘News-Talk’ verborgen
hield. Die gaven hem de raad om de voorgenomen
ban van muziek ongedaan te maken. Soer ging er
niet op in en Radio West verloor binnen de kortst
mogelijke tijd de wereldluisteraars. Twee dagen na
de invoering van het format kondigde Soer reeds
zijn vertrek aan om in dienst te treden van de VARA
en wel als directeur.
ZO 21 SEPT: Unico Glorie is terug bij Radio Veronica.
Vanaf vandaag zal hij iedere zondagavond tussen
20.00 en 22.00 uur het programma ‘The Long
Versions’ gaan presenteren. Het programma staat
geheel in het teken van de lange versies en speciale
mixen van de beste hits uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Unico heeft een lange

historie bij Veronica. Hij produceerde onder andere het legendarische programma Curry
& van Inkel waarin hij zelf ook
items deed. Hierna groeide hij
door naar de functie van directeur Veronica radio en televisie en maakte hij deel uit
van de managing board van
de Holland Media Groep. Momenteel is hij lid van de raad van bestuur van
Endemol.
ZO 21 SEPT: Woensdag zal de kabelraad voor de
provincie Groningen gaan beoordelen welk radiostation Essent, de kabelverdeler, zal moeten gaan
plaatsen als vervanger van Radio Nationaal dat al
enige tijd geleden is opgeheven. Grote kanshebber
is Radio 192, dat eerder buiten boord viel ten voordele van een Franstalig station. Chiel Montagne
zal voor Radio 192 de vergadering bijwonen. Ook
een fervent aanhanger van het station, Bert Alting
zal aanwezig zijn bij de vergadering en een petitie overhandigen, waarbij tevens bijna 300 handtekeningen zijn bijgevoegd van Groningers die het
hoognodig tijd vinden dat het station op de kabel
in Groningen wordt doorgegeven.
MA 22 SEPT: Na slechts een paar weken het
ochtendprogramma te hebben gepresenteerd onder de noemer ‘Ook Goeiemorgen’ bij de nieuwe
Radio Veronica is Toine van der Peperstraten (foto)
al weer vertrokken.
Hij kon het werk
niet combineren
met zijn andere
werkzaamheden op
de televisie. De
grote vervanger is
niemand anders
dan Adam Curry,
die zijn legale
loopbaan destijds
bij Veronica begon.
WO 24 SEPT: Smartlappen, Nederlandstalige shit
dat is het resultaat van de bijeenkomst van de Essent
kabelraad die het nodig vond een typisch regionaal smartlappen kanaal voor te laten gaan op de
kabel voor de reïncarnatie van Radio Veronica vanaf
zee, Radio 192. Men had vanuit Hilversum niet
Chiel maar Edvard Niessing laten overkomen. Bert
Alting heeft dagenlang handtekeningen ingezameld en dit alles zonder resultaat. Schande temeer dat de juffrouw die moest pleiten voor het
toelaten van Veronica FM het had over het station
dat de opvolger van de zeezender Veronica moest
worden. Hans Knot schaamt zich voor de noordelijke onzin met de keuze van de kopie van de piratenradio.
MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT

Tweede duurste van Europa
Het blijkt dat de Belgische openbare omroep de op
één na duurste van Europa is. De Unie der Belgische
Adverteerders (UBA) heeft bij monde van directeurgeneraal Bob De Paepe de reden hiervan aangegeven: ‘De tarieven voor televisiereclame zijn in Nederland, dat qua populatie vergelijkbaar is met België,
tot 50% goedkoper dan in België. In Denemarken en
Finland liggen de tarieven 60% lager. Op Zwitserland
na is België het tweede duurste land van Europa.’
Nog lang niet toe aan gesprekken
Uiteraard is de VMMa niet blij met
de uitspraak van Tony Mary. In het
Vilvoordse bastion is men bang dat
een commerciële TV1, Canvas en
Ketnet zouden reclamevrij blijven,
gaat leiden tot een tv-landschap uit
evenwicht. Men voorspelt er dan ook het einde van
de kleine commerciële omroepen. In de persoon van
mediaminister Marino Keulen heeft de VMMa alvast
een medestander. Die vindt de uitlatingen van Tony
Mary ongepast: ‘De komende maanden is er geen
sprake van onderhandelingen over de invoering van
reclame op TV1.’ De nu toegestane korte reclames
voor bepaalde programma’s vindt de minister al ver
genoeg gaan.
De mediabestedingen
Het jaarverslag 2002 van de informatieambtenaar is
bekendgemaakt en daarin is ook de mediabesteding
van de Vlaamse overheid terug te vinden. De totale
mediabesteding steeg van 11,3 miljoen euro in 2001
tot 18,3 miljoen euro vorig jaar. Dit komt vooral door
een stijgende uitgave van de kosten voor advertenties bij Vlaamse kranten (vier miljoen euro extra),
regionale televisie (1,6 miljoen euro extra), de huisaan-huis-pers (stijging met 1 miljoen euro) en de
magazines en periodieke pers (plus 0,5 miljoen euro).
Naar beneden
Hierdoor zijn de mediabestedingen bij de radio en
de televisie (zowel openbare als commerciële stations) gezakt. Het aandeel van de openbare radio viel
vorig jaar terug van 10,3% naar 5,1%. Bij de commerciële radio ging het van 2% naar 0,7%. Ook de televisie zag het aandeel terugvallen: de VRT ging van
13,3% naar 7,6%, al bleef de mediabesteding in absolute cijfers ongeveer status-quo. Bij de commerciële televisiestations ging het van 13,8% naar 8,1%,
maar daar zakte de aankopen in absolute cijfers met
‘amper’ 50.000 euro.
Regioradio voor Vlaanderen
Als alles volgens timing blijft verlopen krijgt Vlaanderen ten laatste begin 2004 naast landelijke en
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lokale ook regionale radiostations. Het ziet ernaar
uit dat, op twee uitzonderingen na, de krantengroepen en regionale televisiestations zich kandidaat hebben gesteld omdat ze op die manier zogezegd hun reclame-inkomsten proberen te vrijwaren. Krantengroepen en regionale televisiestations
interesseren ons in mindere mate maar misschien
worden de lokale radio’s uiteindelijk wel de dupe
van de regionale radio. Onze speursmurf merkte
immers op dat er in de decreten geen artikel werd
voorzien dat regionale radio verbiedt om per station te ontkoppelen. In tegenstelling tot de decreten voor nationale radioomroepen want Q-Music en
4FM moeten in heel Vlaanderen
hetzelfde
programma op antenne brengen.
Voordeel
Zo’n ontkoppeling kan voor de regionale radio’s wel
eens stevig voordeel kunnen opleveren. Men kan op
die manier informatie op maat brengen aangepast
aan bepaalde delen van het zendgebied en zo in
het vaarwater komen van de lokale radio’s en meerbepaald de stadsradio’s. Maar wat misschien nog
interessanter is voor de regionale stations, is de
mogelijkheid tot ontkoppelen van publiciteit. Als
voorbeeld nemen we de meest spannende provincie van Vlaanderen, Antwerpen. Concentra of VRM
zullen er beschikken over een erg sterke frequentie
in Schoten (50kW) aangevuld met kleinere frequenties in Geel (2kW), Mechelen (1kW) en Turnhout (1kW).
Rekening houdend met het feit dat de budgetten
voor regionale radio groter (en de frequenties beter)
zullen zijn dan voor lokale radio kunnen we al voorspellen dat de regionale radio’s op termijn minstens
even goed beluisterd zullen zijn dan de lokale omroepen. Als Concentra of VRM zich dan storten op
de reclamemarkt in bijvoorbeeld de drie laatstgenoemde steden kunnen de lokale radio’s zich zonder twijfel aan een stevige hap uit hun reclameinkomsten verwachten.
Werving
Enkele vragen die hierbij opkomen zijn: werd ontkoppeling op regionale radio bewust toegelaten of
vergeten? Wil men de lokale radio op termijn alle
kansen op voortbestaan ontnemen? Is het de bedoeling dat alle lokale radio’s die willen overleven
voor reclamewerving verplicht zijn te gaan samenwerken met de regionale radio’s (een stevig probleem
m.b.t. pluriformiteit van de regionale en lokale media)? Hebben de regionale en lokale radio-omroepen hiermee rekening gehouden in hun licentiedossier, meerbepaald in het onderdeel ‘inkomsten’?
Vragen die in de nabije toekomst beantwoord zullen worden.
VRT-radio’s vernieuwen
Radio 1, Radio 2, Studio Brussel en Radio Donna
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zullen de komende maanden anders klinken. Geen
grootste ommezwaai, maar wel geleidelijke vernieuwingen in de programmering en de jingles, aldus de
persmededeling van de VRT. Radio 1 krijgt dit najaar een nieuwe ‘klankkleur’. Radio 2 zendt vanaf 5
december nieuwe jingles uit en wijzigt enkele programma’s. Bij Studio Brussel komt het langstlopende
programma ‘De Afrekening’ sedert 1986 te verhuizen van de zondagvoormiddag naar de woensdagmiddag. Donna had op 1 oktober met nieuwe jingles
en enkele nieuwe programma’s moeten starten maar
ook deze vernieuwing zal doorgaan begin december, ‘toevallig’ de start van de regionale commerciële radiostations.
Vernieuwing radiolandschap
Vanaf december zal het vernieuwde Vlaamse radiolandschap zijn vaste vorm krijgen wanneer het
nieuwe frequentieplan in werking treedt. Dit plan
voorziet in vijf regionale radiolicenties, een per provincie, en in ongeveer driehonderd lokale licenties.
De Vlaamse mediagroepen hebben allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks een dossier ingediend bij
het Vlaams Commissariaat voor de Media. De band
tussen de regionale radio’s en de regionale televisiestations zal zeer sterk worden. In West-Vlaanderen
wil uitgeverij Roularta (weekbladen Knack en Trends)
met haar WestVlaamse televisiestations Focus en
WTV samenwerken
met Radio Mango.
De VUM (van de dagbladen De Standaard en Het
Nieuwsblad) wil in Oost-Vlaanderen samenwerken
met AVS en Kanaal 3. Concentra (Het Belang van
Limburg, Gazet van Antwerpen) wil via de Kempense
RTV en het Antwerpse ATV
samenwerken voor een Antwerps radiostation dat naar
alle waarschijnlijkheid de
naam Antén zal krijgen. Concentra wil ook in zijn thuisbasis Limburg meewerken aan een regionaal radiostation, onder de werktitel FM Limburg. De radioketen Radio Contact heeft haar zinnen gezet op
Vlaams-Brabant.
ETIENNE KERREMANS EN REDACTIE RADIOVISIE

Opfrissen
BBC Radio1 pakt binnenkort uit met een nieuwe
reclamecampagne waarin de presentatoren van het
station centraal zullen staan. Ook Sara Cox,
presentatrice van het ochtendprogramma, zal daarin
een grote rol spelen. De radio- en televisiespotjes

Sara Cox

Door de wetswijziging hebben de ambtenaren aanzienlijk meer bevoegdheden gekregen waardoor men onder meer zelfs tot arrestatie van verdachten mag overgaan.
Minder stations
Inmiddels is het aantal illegale stations in aantal gedaald. Het aantal
veroordelingen liep in 2002 echter omhoog. Er waren 15% minder stations actief, terwijl het aantal veroordelingen verdubbelde tot 49 en er
ook nog 55 rechtszaken moeten plaatsvinden wegens overtredingen van
de Communications Act in 2002. In Engeland kan een maximale straf
van gevangenis worden geëist en een geldboete zonder bovengrens.
Bijna hetzelfde team
Begin december gaat het team van de Ofcam van start, de nieuwe
Britse organisatie die de regelgeving binnen de media moet gaan
bewaken. Liefst 45 medewerkers van de huidige Radio Authority – die
alleen verantwoordelijk was voor de regelgeving binnen de radio-industrie, zal bij de nieuwe onderneming in dienst treden. Slechts twee
topfunctionarissen, Janet Lee en David Vick, zullen elders onderdak
vinden.

zijn de eerste campagne voor
het station sinds meer dan een
jaar. De BBC laat weten dat
deze campagne al lang gepland was, en niets te maken
heeft met de slechte luistercijfers die het station de laatste tijd zou halen. De campagne zal in januari of februari
starten en zal de nadruk leggen op het talent dat bij BBC
Radio 1 aan het werk is.
Veranderingen?
Sara Cox is zeker aanwezig in
de campagne maar de andere
gezichten voor de campagne
zijn nog niet gekend. In de
wandelgangen klinken wel de
namen van Colin Murray en
Edith Bowman. Voorlopig zijn
ze te horen op zaterdag, maar
vorige maand mochten ze Cox
al vervangen tijdens de
ochtendshow en deze week
mochten ze nog het Mercury
Music Award-programma voor
hun rekening nemen.
De slag tegen de piraten
Door een wijziging in de
Communications Act is het sinds
kort gemakkelijker in Groot
Brittannië actie te ondernemen
tegen overtreders van de wet.
Ambtenaren in dienst van de
Radio Communications Agency,
die verantwoordelijk zijn voor
het opsporen van wetsovertreders, dienden in het verleden de politie in te schakelen
voor een eventuele arrestatie.

Religieuze groeperingen
De Britse wetgeving had tot voor kort een scherpe regeling inzake de
potentiële kandidaten voor radiostations. Zo mochten religieuze organisaties totaal niet opteren voor het mogen runnen van een station.
Deze regeling is nu enigszins gewijzigd waardoor dergelijke organisaties wel kunnen meedraaien als het gaat om de zogenaamde DSPSL,
dan wel de Digital Sound Programme Service Licences. Dit houdt in
dat het signaal kan worden verspreid via de digitale kabelnetten. Alle
andere mogelijkheden voor het runnen van een radiostation binnen
Engeland blijven geblokkeerd voor de religieuze organisaties.
REDACTIE RADIO MAGAZINE

Spoedig 24 uur
per etmaal
Al lange tijd
wordt er in het
weekend via de korte golf uitgezonden via een locatie in Finland. Spoedig komt er een einde aan gezien men, en dan hebben we over het
hedendaagse World Music Radio, gaat beschikken over een legale licentie die is beschikbaar gesteld door de Deense autoriteiten. Testuitzendingen
zullen plaats vinden op de 5815 en de 15810 kHz
en rond deze tijd zal het station geheel legaal 24
uur per etmaal zijn de beluisteren. Men gebruikt
een vermogen van 10 kW en gebruikt daarvoor een
zender in Karup, op Jutland in Denemarken.
Eind November
Eind november is de planning van de 24-uurs uitzendingen waarbij men
vooral de muziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige
eeuw zal plannen. Tevens wordt er muziek uit allerlei landen geprogrammeerd. Naast korte golfuitzendingen wil men in de toekomst ook via het
Internet en de FM gaan uitzenden terwijl AM DRM uitzendingen in de
toekomst gepland zijn. Ontvangstrapporten kunnen worden gestuurd naar
WMR, Po Box 112, DK 8900 Randers, Denmark.
Harde maatregelen
De raad verantwoordelijk voor de toewijzing en verlenging van licenties
in Israël heeft besloten de licenties van de zes populairste radiostations in
het land niet te verlengen. Reden is dat de stations gewoon niet de
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verplichte donatie, zijnde de licentiegelden,
over hebben gemaakt. Men kreeg de licenties in 1995 toegewezen en deze liepen in
september af. Men heeft enigszins respijt
gekregen doordat men nog tot 1 december
in de ether mag blijven. Of betaling van de
licentiegelden zal helpen zal later blijken.
Verandering vermogen
De Deense regering is alsnog akkoord gegaan met het advies van de mediaraad om
het vermogen van de lokale radiostations
alsnog te verhogen. Dit was de wens van de
belangrijkste stations. Zo’n 15 radiostations
zullen rond deze tijd in vermogen veranderen van 160 naar 500 Watt. Aangezien het
merendeel van deze stations in en in de
directe omgeving van Kopenhagen zijn gevestigd heeft men wel restricties opgelegd.
Als een station meer dan één zender gebruikt voor haar uitzendingen dan zal slechts
één zender in vermogen worden verhoogd.
Goedkoper
Nu we toch in het
noorden van Europa zijn een berichtje uit IJsland
waar de mediaraad besloten heeft het signaal van de staatsomroep niet langer via
dure kabelverbindingen te verspreiden maar
slechts via de satelliet. De RUV, de staatsomroep, maakt nu gebruik van drie satellietsignalen om een groot deel van het uitgestrekte land met haar programma’s te kunnen verzorgen.
Andermaal tegenslag
De plannen tot het starten van het lange
golfstation in Noorwegen heeft andermaal
tegenslag opgelopen doordat de autoriteiten geen toestemming hebben gegeven
aan de eigenaren van Northern Star International Broadcasters een zender door
Norking, de zenderfirma, te laten plaatsen
in Sveio. Reden zijn de vergunningen, die
uitbleven vanwege milieuactivisten die protesteerden. De directie van de onderneming
gaat nu op zoek naar een nieuwe locatie.
In balling
Onlangs raakte bekend dat Alberto Fujimori,
de voormalige president van Peru, een wekelijkse talkshow voor z’n rekening zal nemen voor een radiostation uit Lima.
Fujimori woont al een tijdje vrijwillig in ballingschap in Japan, en zal in de uitzending
reageren op de kritiek die hij overal te verwerken krijgt. En hij zal ook niet nalaten om
zelf kritiek te leveren op de huidige regering van Peru. Het programma zal elke
zaterdagmorgen worden uitgezonden.
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De klok rond
Sinds kort wordt er
door het team van
Radio New Zealand
International een
nieuw programma
geproduceerd onder
de noemer ‘Dateline
Pacific’. Met een
team van twintig correspondenten werkt men aan het programma dat ieder uur,
opgefrist en bijgewerkt, wordt herhaald. Het wordt van maandag tot en met vrijdag uitgezonden en via internet kan men
het programma ook ontvangen.
JELLE KNOT

Lange uren
Rey Monis, een student aan het Amerikaanse Carroll College, onlangs maar liefst 5 dagen aan een stuk wakker gebleven. En neen, dat was niet omdat hij een achterstand had bij
het studeren. De presentator van WCCX-FM, het radiostation
dat aan de universiteit verbonden is, heeft een uitzending
van 104 en een half uur gemaakt, non-stop.
Het boek
Met zijn prestatie hoopt hij in het Guiness Book of Records te
komen want hij deed in ieder geval beter dan het oude
record. Dat stond op 103 en een half uur en stond op naam
van een Zweedse presentator. Rey is bij z’n luisteraars bekend als ‘Doctor Worm’ en begon op een vrijdag om half acht
in de ochtend plaatselijke tijd aan het huzarenstukje. Tot 4
uur de volgende dinsdag speelde hij onafgebroken honderden rock en hip-hop nummers via de 104.5 FM. De laatste
plaat die hij draaide was ‘Who Needs Sleep?’ van de
Barenaked Ladies.
RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER
Rey Monis

© Kevin Hamack

‘Net één minuutje thuis uit Katwoude en Monnikendam kan ik wat het nieuwe Radio Veronica betreft
slechts concluderen, dat het de oude fans van de
zeezenders vandaag definitief heeft afgedankt. Mijn
medereiziger Cor Bokkinga en ik waren reeds om
12.30 uur in de buurt, dus gingen we eerst naar de
haven van Monnikendam. We hebben allebei
vreemd opgekeken.
De Norderney was bijkans hermetisch afgesloten.
Uiteraard wisten we wel dat we niet aan boord zouden komen, dat was ons doel ook helemaal niet,
maar we waren verbaasd over het vertoon waarmee
iedereen op afstand werd gehouden. Rondom de
entree van het schip waren hekken geplaatst, afgedekt met ondoorzichtige zwarte zeilen. Twee kleerkasten bewaakten de ingang, op het dek liep iemand gewichtig te doen met een gsm’etje. Een onnodige en patserige vertoning. Niets deed mij herinneren aan het oude vertrouwde Radio Veronica.

De (grijs geverfde) Norderney in Monickendam

© Peter de Wit

Het oude Veronica zou niet terugkomen, dat was
allang bekend. Maar het nieuwe Radio Veronica
had voor mij uren voor de officiële opening al afgedaan. Cor moest zich in allerlei bochten wringen om
een deel van de Norderney op de foto te kunnen
zetten. Hetzelfde gold voor de jongens uit de zeezendergroep, die later in de middag naar Eetcafé
De Zeilhoek in Katwoude zijn gekomen (daarover
meer in mijn volgende topic). Bij het bekijken van

Bovendien verkeert het schip, tenminste wat ik van
een afstandje heb kunnen zien, in zekere staat van
ontbinding. Op de terugweg in de auto hoorde ik de
openingsspeech van Sky-directeur Ton Lathouwers.
Hij vertelde dat de cirkel rond was, nu Radio Veronica
weer terug is. Beste Ton, er is helemaal geen cirkel.
Het oude Radio Veronica staat sinds vandaag verder dan ooit van het nieuwe Radio Veronica. De
fans van toen willen terecht niet geafficheerd worden met het nieuwe Radio Veronica. Het uitzenden
van de afscheidsspeech van Rob Out was gewoon
een ordinaire publiciteitsstunt, net zoals dat het geval was om de Norderney naar Monnikendam te
slepen. Waarom moesten grote zwarte zeilen opgetrokken worden om zo de Norderney grotendeels aan
het zicht van de buitenwereld te onttrekken?
Ik wens Bart van Leeuwen en Ferry Maat alle goeds
toe in de toekomst, alleen heb ik vandaag voor de
laatste keer naar het nieuwe Radio Veronica geluisterd. Het was een misplaatste stunt om de Norderney
naar Nederland te halen. Als toch niemand het schip
kan zien, had ie net zo goed in Antwerpen kunnen
blijven liggen. De openingsdag van het nieuwe Radio Veronica was een lachertje.
Een verknoeide dag? Welnee. Want er kwamen toch
nog liefst vijftien mensen uit de nieuwsgroep naar
Katwijk. We kunnen stellen dat de opkomst van de
mensen uit de zeezendergroep in Eetcafé De Zeilhoek in Katwoude een succes was. Zo’n vijftien man
en drie charmante wederhelften (van Wim Wester,
Chris Visser en Ronald Schoenmakers) hebben gezorgd voor een gezellige, geanimeerde middag.
Het was aangenaam toeven op het terras van De
Zeilhoek, waar alle aanwezige zeezenderfans
nieuwe kennissen hebben ontmoet.
Het was logisch dat iedereen
na een uitgebreide kennismaking naar de Norderney
wilde. Ik had geen trek om
die vertoning nogmaals te
moeten zien, zodat ik achterbleef met Chris Visser en
zijn partner Ellen, die er ook

© Peter de Wit

Onderstaand verslag is van de pen van Bert Alting
nadat hij een bezoekje had gebracht, op 31 augustus jongstleden aan de Norderney. Helaas
waren op het moment dat Bert het instuurde het
september- (speciale Engelstalige editie) en het
oktobernummer al geheel gevuld.

hun foto’s bleek
bij de entree van
de Norderney
een metaaldetector te zijn geplaatst. (Er waren ondermeer
wapens gevonden die op een
tafel lagen. Dat
het nep was
bleek later maar
waarom dergelijke patserige
spelletjes?
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geen zin in hadden. Ondertussen kwamen er nog enkele laatkomers uit de
zeezendergroep De Zeilhoek binnen,
dus het was maar goed ook dat er nog
enkele achterblijvers waren. De groep,
die naar de Norderney vertrok, was verrassend snel weer terug. Iedereen hield
het daar vrij snel voor gezien. Sommigen moesten zelfs op een aangrenzend
zeiljacht klimmen en met halsbrekende
toeren over de reling hangen om de
zijkant van de Norderney op de plaat te
kunnen zetten, zo goed was de
Norderney ‘beveiligd’.
De mensen zijn uit alle hoeken van Nederland gekomen, van Noordbergum en
de Achterhoek tot Roosendaal en Den
Haag. Ik wil alle dames en heren, die
naar Katwoude zijn gekomen, hartelijk
dank zeggen voor de plezierige middag. Als de gelegenheid zich weer voordoet voor een nieuwe ontmoeting van
mensen uit de nieuwsgroep, houd ik me
zeer aanbevolen.

UNIEKE DUBBEL-CD
Dit jaar bestaat het American Forces
Network zestig jaar. Voor die gelegenheid
stelde AFN-kenner Ingo Paternoster i.s.m.
John Proven- een dubbel-cd samen met
een keur van opnames die hij in de loop
van de tijd verzamelde.
De dubbel-cd “60 Years of AFN Europe”
is te bestellen door 20 Euro te sturen naar:
Ingo Paternoster, Postfach 127, 86439
Zusmarshausen Deutschland. Die prijs is
dan inclusief verpakking en verzending.
Liefhebbers buiten de landen die de Euro
hanteren, krijgen de cd’s thuis gestuurd
voor een bedrag van 15 Pounds.

BERT ALTING

In één van de nieuwsgroepen stond laatst een discussie te lezen over het hoe en waarom van het inwisselen
van het zendschip ‘Borkum Riff’ van Radio Veronica
voor een nieuw schip, dat zonder een echte motor aan
boord, voor vervanging diende te zorgen. Allerlei meningen en gedachten werden neergezet. Vooral diegenen
die de wisseling niet bewust hebben meegemaakt, dachten er het nodige over te kunnen melden. Reden genoeg
om met Hans Knot terug te gaan in de tijd. Dit keer pakken we de draad op in juni 1964 en zien we wat er zoal
de daarop volgende maanden gebeurde rond Radio
Veronica, de zeezender die tot op dat moment nog meer
een soort van huiskamerradio was met korte programma’s met voor elk wat wils.
Veronica huwelijk
In de maand juni trouwde deejay Anushka, onder haar
eigen naam Judith de Leeuw bekend bij de burgerlijke
stand, met Christiaan Dirkse. Deze laatste was bij Veronica
ook bekend onder de naam Hans Cruysen. Het huwelijk
werd niet alleen bijgewoond door familieleden en kennissen maar ook door talrijke collega’s. Bijkomstigheid
was dat een van de Veronica-sponsors dankbaar gebruik
maakte van het huwelijk door het bruidspaar niet alleen
de trouwringen gratis te verschaffen maar in de weken
daarna in advertenties het gelukkige paar af te beelden
in huwelijkskledij. De sponsor zou trouwens tot het bittere
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einde van het station als zeezender, adverteerder
blijven. Het ging daarbij om ‘Constant verlovingsringen’. De uit Rotterdam afkomstige firma liet
Anushka kiezen uit een aantal modellen, waarbij
haar keuze viel op het model ‘Claudia’.

Studio aan boord van de Borkum Riff 1961

Terugloop in reclame
In het vakblad Revue der Reclame verscheen eind
juni 1964 het bericht dat in vergelijking met de
periode juli 1962 t/m juni 1963 en die van juli 1963
t/m juni 1964 een teruggang van 5% in het bij Radio Veronica geboekte reclamebudget was waargenomen. De Nederlandse service van Radio
Luxembourg boekte een gelijkwaardige winst in
reclameverkoop. In totaal zond Radio Veronica in
de eerstgenoemde periode 46.171 minuten aan
reclame uit, terwijl in het laatste jaar 43.964 minuten aan reclame werd uitgezonden. Bij nadere bestudering bleek uit de cijfers dat Veronica eigenlijk
niets behoefde te vrezen voor de toekomst want in
de onafhankelijk opgestelde cijfers kwam tevens naar
voren dat in de eerste zes maanden van 1964 er
zelfs een vooruitgang in verkoop van reclamezendtijd was waar te nemen en dat het verlies vooral
was te danken aan de zeer slechte omzet die was
gemaakt in de zomer van 1963. Uit een onderzoek
van het NIPO, gehouden in juli 1964, bleek dat bij
600 ondervraagde representatieve gezinnen er een
sterke band bestond ten opzichte van Radio
Veronica. Van de ondervraagde gezinnen bleek 62%
het station goed te kunnen ontvangen terwijl van
deze 62% er 2/3 zeer regelmatig langdurig de programma’s beluisterde.
Vervanging zendschip
In 1964 werd de Borkum Riff vervangen door de
Norderney. Dit besluit leek heel vreemd gezien er
altijd werd geschreven dat de Borkum Riff een enorm
sterk en solide schip was terwijl de Norderney bijvoorbeeld helemaal geen motor had. Verwey: “Dat
had de Borkum Riff ook niet. Het schip had een
stoommachine en die is er uitgehaald. Achteraf doodzonde want het was een prachtmachine, een juweel. Toen we uit Duitsland weggingen zijn we nog
wel met de stoommachine uitgevaren en moesten
dus voor vertrek ook nog kolen bunkeren. Bovendien

moest de Borkum Riff vervangen worden. Er waren
plannen voor een sterkere zender en op de Norderney
was er meer ruimte voor een zenderkamer enz. De
Norderney werd dus aangeschaft want ook de jaren
gingen tellen voor de Borkum Riff. Het schip was
gebouwd in 1911 en begon toch diverse gebreken
en gaten te krijgen. Bovendien werd er nooit een
haven aangedaan. Voordat we destijds Emden verlieten werden er op de huid allemaal voorzorgsmaatregelen aangebracht om doorroesten te voorkomen. Er was namelijk nogal behoorlijk veel koper
op het schip en in combinatie met ijzer kon dit veel
problemen opleveren. De zinkplakken die waren aangebracht waren na een paar jaar gewoon door invloed van het energieveld van de zender al helemaal weg. We hebben toen eerst overwogen om de
Borkum Riff naar een dok te laten slepen maar dit
kostte zoveel zenddagen dat we besloten een nieuw
schip aan te schaffen. We zijn zelfs nog in onderhandeling geweest met Verolme om een drijvend
dok op de Noordzee neer te leggen om daar de
Borkum Riff in te laten herstellen. Ik ben zelf nog bij
hem geweest. Zal ik nooit vergeten. Hij was nogal
gek met zichzelf. Hij belde me op met de vraag of
hij geen eiland voor ons kon bouwen en ik zei dat ik
wel bij hem langs zou komen. Ik kwam in dat gebouw en overal hingen foto’s waar hijzelf ook op
stond. Aangekomen bij de secretaresse zei ik dat het
zeker de grootvader van Verolme zou zijn. Ze ontkende dit en ik zei haar toen dat er overal een foto
hing behalve op de wc. Aangekomen op zijn kantoor
zei hij met hoge stem: ‘Ik bouw voor U een eiland
want daar heeft U geen onderhoud aan.’ Ik heb hem
toen duidelijk gemaakt dat een eiland niet onder
een vlag was onder te brengen, maar dat maakte

sticker 1964

volgens hem allemaal niets uit. Een Shell reclamevlag was al meer dan voldoende. Ik heb hem toen
gevraagd om een dok op zee te leggen en daarin de
Borkum Riff te herstellen. Als tegenprestatie zou Radio Veronica dan de gehele dag voor zijn bedrijf
reclame maken, want dit zou een unieke gebeurtenis zijn geweest. Helaas kwam er een commissaris
van de onderneming binnen die zei dat hij er niet
mee akkoord ging en dat Verolme dit alleen mocht
doen op eigen verantwoording en niet op naam van
de zaak. De commissaris zei dit daar hij bang was
dat zowel het dok als het zendschip zouden omslaan en de onderneming voor hele hoge kosten
zou komen te staan. Het idee van een eiland was
natuurlijk grote onzin want we weten allemaal wat
er met het REM-eiland is gebeurd. Het idee van dit
eiland stamt trouwens uit de tijd voordat het REMeiland er was en dus waren we al eerder van plan
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onderhoud te plegen aan de Borkum Riff.”

Studio Borkum Riff

Veel strijd
De inruil van de Borkum Riff voor de Norderney gebeurde in een periode dat het zeer roerig was in de
Tweede Kamer. Vooral de REM-debatten hadden
de regering aan het wankelen gebracht. Vond U het
nu niet riskant om op dat moment deze gewaagde
ruil toe te passen? Bull: “We hebben nooit iets gewaagd gevonden. Ik herinner me nog dat de wet er
tegen de REM kwam en Verolme nog stond te janken voor de radio, daaraan toevoegend dat zijn REMeiland wel werd aangepakt en Veronica niet. De
toenmalige minister van Justitie, Scholten, zei toen
dat er een duidelijk verschil tussen het REM-eiland
en het Veronicaschip was. Immers was het eiland
een obstakel op het continentale plat en Veronica
een schip, onder vlag, in internationale wateren.
Vreemd genoeg wist men te stellen dat we onder
een vlag voor anker lagen. De scheepswetten waren
natuurlijk direct van toepassing op ons, terwijl dit
uiteraard niet het geval was met Verolme’s eiland.
Pas later werden er wetten van kracht voor de schepen, die uitzendingen vanaf internationale wateren
verzorgden. Bovendien hadden we op dat moment
voldoende geld om het nieuwe schip aan te schaffen en in te richten. We kozen voor een hele zware
trawler want we wilden dat het schip zeer stabiel zou
zijn tijdens stormen en dat er niets met de
bemanningsleden mocht gebeuren ofwel veiligheid
boven alles”.
Starradio
Toen de Norderney op een werf in Zaandam werd
verbouwd kwamen er allerlei publicaties in de kranten als zou dit schip worden omgebouwd tot nieuw
zendschip voor de eigenaar van de voormalige Starclub in Hamburg. Het eerste bericht stond in februari
1964 te lezen in een Duitse krant. De voormalige
eigenaar van de STAR club, de club waar onder-
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meer de Beatles de start van hun internationale carrière maakten, was van plan een eigen radiostation
te beginnen, dat niet alleen op Duitsland maar ook
op landen als Noorwegen, Denemarken en Nederland zou worden gericht. Het ging om de toen 36jarige Manfred Weissleder, die ook bekend stond als
de koning van de beatbeweging in West Duitsland.
In het jaar 1963 waren er dermate vaak problemen
in zijn club geweest dat de politiek besloot in te
grijpen en men overging tot het intrekken van de
concessie tot het mogen runnen van de club door
Weissleder. Hij vond snel een oplossing en ontsloeg
alle personeelsleden om vervolgens een totaal
nieuwe groep in te huren, waarbij ook iemand was
met officiële vestigingspapieren, waardoor Manfred
zelf de handen vrij had om aan zijn ander idee te
werken: radio vanaf zee. In 1963 was hij, nadat
Radio Veronica grote populariteit had verworven,
op het idee gekomen een soortgelijk station te verankeren tussen de Noordzeekust van Duitsland en
Helgoland. Hij had ook een aantal zakenvrienden
benaderd en zo hadden uiteindelijk een Zwitser en
een Brit zich ook geïnteresseerd getoond. In januari
1964 liet hij in Engeland de firma Star Radio Ltd.
oprichten, maar wenste desgevraagd geen namen
van de financiers bekend te maken. Als hoofdkwartier vond men een gebouw in Deanstreet in Londen
en bij nader contact met de onderneming bleek de
telefoon destijds opgenomen te worden door een
zekere Henri Henriot, die voornoemde Zwitser bleek
te zijn en zijn geld had verdiend in de amusementswereld. Hij was als zaakgelastigde aangesteld en
wist te melden dat de radio-uitzendingen zondermeer zouden doorgaan en dat Weissleder zelf de
presentatie van de Duitstalige programma’s voor zijn
rekening zou nemen.

Eerste trip van de Norderney in Veronicahanden. (Op stoomkracht!)

Miljoenen luisteraars
Omtrent het aantal luisteraars zei hij destijds in der
Spiegel: “We houden rekening met 5 tot 6 miljoen
luisteraars die onze programma’s kunnen ontvangen tussen Jutland en Kassel en van Berlijn tot en
met het Ruhrgebied. Niet alleen de Duitsers zullen

gaan genieten van ons station maar bijv. ook de Nederlanders en de Denen. We hebben inmiddels al veel belangstelling gehad van de zijde van de adverteerders. Weissleder heeft op zijn kantoor conceptcontracten met verschillende ondernemingen, zoals platenmaatschappijen
en olieleveranciers. Ik heb zelf deze week contact met het
margarineconcern Unilever gehad, dat ook zendtijd wil
huren.” Niet veel later werd Weissleder zelf geïnterviewd
door een krant: “Het schip en de zender zijn er al, maar we
hebben nog financieringsproblemen en bovendien weten
we niet onder welke vlag we actief moeten worden. Als we

De generator van de Borkum Riff wordt overgeheveld naar de Norderney

eenmaal in de ether zijn zullen we niet alleen de muziek
draaien die in de Star Club werd gedraaid maar amuserend voor iedereen proberen te zijn. Dus komen alle schlagers aan bod en bijv. ook operettemuziek. Reclamezendtijd
moet onze belangrijkste bron van inkomsten worden. We
zullen beslist niet proberen Radio Luxemburg te imiteren
maar komen met een totaal eigen geluid. Uitzendtijden
zullen van ‘s ochtends 10 tot 12 uur middernacht worden.
Het zal echter nog wel enige tijd duren alvorens we in de
ether komen. Momenteel worden door juridische adviseurs
de wetgevingen van Duitsland, Noorwegen, Denemarken
en Engeland bekeken want we willen beslist niet met een
van de landen botsen.’ Een eerste reactie van het Ministerie van Telecommunicatie in West Duitsland was: “Wat
kunnen we er tegen doen? Als ze in internationale wateren liggen, kunnen we niets doen en als men in territoriale
wateren voor anker ligt dat kunnen we nog niets beginnen
aangezien we, sinds het einde van de oorlog, niet meer
over kanonneerboten beschikken.” Het was vervolgens
maanden stil alvorens, in augustus 1964, een bericht was
te lezen in de Volkskrant: ‘De eerste West Duitse piratenzender ‘Star Radio’ zal waarschijnlijk 1 december al met
haar uitzendingen beginnen. Een dezer dagen zal het
zendschip een haven in Ierland verlaten op weg naar de
Elbemond.’ Daar bleef het geruime tijd bij, terwijl er op
een werf in Zaandam druk werd gewerkt aan de ombouw
van de Norderney, tot het tweede zendschip van Veronica.
Star Radio leed hierdoor een tweede leven want de directie van Veronica had niets bekend gemaakt omtrent het
tweede schip en derhalve namen de journalisten aan dat
het ging om het zendschip van Star Radio, dat er echter

nooit zou komen.
Niets van bekend
In 1993, tijdens de interviewsessies met
Verwey vroeg ik hem of hij van bovengenoemd
project af wist: “Nee, wij zijn wel zo oneerlijk
geweest te melden dat het schip werd voorbereid voor bodemonderzoek, hetgeen ook in
de kranten was te lezen. Ik heb nooit van het
Star Radio gehoord. We besloten het in Nederland te laten ombouwen omdat we de beste
scheepswerven hadden en bovendien alles
dat we in Nederland konden laten doen kreeg
altijd voorrang boven het buitenland. We waren zeer tevreden over de uitvoering van het
werk maar lieten alleen de zender uit het buitenland komen. Dit gebeurde pas toen de
Norderney in internationale wateren lag. Deze
is vanuit Zeebrugge verscheept en niet via
Schiphol uit Amerika binnengekomen. De zender was afkomstig van Continental Electronics
het bedrijf dat een hele goede naam had. We
hebben toen een technicus naar Dallas gestuurd om te onderhandelen. Een scheepswerf die een goede opdracht kreeg zou bovendien zich niet laten beïnvloeden door de
RCD want een industrie werkt gewoon zijn
goede opdrachten uit en immers hadden ze
niet de opdracht een zender in te bouwen.
We vonden het schip via een scheepsmakelaar
in Hamburg. Het lag trouwens achteraf iets
moeilijker op het water dan de Borkum Riff. Ik
herinner me nog erg goed dat onze matrozen
Johnny Lion in de mast, 1964
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altijd van de Borkum Riff zeiden dat deze als een
meeuw op het water lag. Het was natuurlijk ook een
lichtschip en die waren er speciaal op gebouwd om
stil op het water te liggen. Een paar jaar geleden
ben ik nog in Emden geweest en vond ik zelfs nog
ansichtkaarten van de voormalige lichtschepen. Ik
heb toen ook nog een bezoek gebracht aan een
lichtschip en zei tegen een van de mensen dat het
mooie schepen zouden zijn om een radioschip van
te maken waarop die man me vertelde dat ze dat in
het verleden wel hadden gedaan maar dat het niet
meer mocht. Uiteindelijk heb ik hem maar verteld
dat ik mede-eigenaar van het Veronicaschip was.
Nadat de Borkum Riff van zee is gegaan is het verkocht aan een sloper in het Belgische Zeebrugge.
Achteraf erg jammer want we hadden het nooit
moeten verkopen. Het enige dat er nog over is gebleven is de oude scheepsbel die nog hangt in mijn
voormalig huis aan de Loosdrechtse Plassen. Toen
ik het huis moest verkopen wilde de nieuwe eigenaar het huis wel kopen maar dan moest de bel er
blijven. Het hing in een beeldhouwwerk van een
zeemeermin dat ik in het toenmalige Joegoslavië
heb laten maken uit rozenhout. Een prachtig beeld
met vele mooie herinneringen.’
Scheepsnaam
Over het in grote letters aanbrengen van de naam
‘Veronica’ op de Norderney vroegen we Verwey of dit
op zee was gebeurd: “Nee, waarom? Dit is gewoon
in Zaandam gebeurd. Immers de meeste schepen
hebben vrouwennamen... Elisabeth, Margaretha en
ga zo maar door. Wel is de motor eruit gehaald
zodat we veel meer ruimte kregen voor de zenders
en generatoren. Achteraf had die motor er niet uitgehaald moeten worden. We kregen trouwens direct
problemen nadat de Norderney was uitgevaren. Het
schip sloeg, ondanks de hele zware ketting, direct
van haar ankers en raakte op drift. Gelukkig kregen
we hem vrij spoedig weer te pakken waarna alles, tot
1973, erg gladjes verliep.” Dat dit antwoord met
helemaal 100% klopt
mag blijken uit de afgedrukte foto van de
MV Norderney, die is
genomen op de dag dat
het tweede zendschip
voor het eerst in internationale wateren lag
en de naam er nog niet
op was aangebracht.
Zou er nooit gedacht
zijn aan het plaatsen
van een hoge zendmast in plaats van een
T antenne? Immers was
al bewezen dat met gebruik van een hoge mast het
uit te zenden signaal verder landinwaarts kwam?
Verwey: “We kwamen ver. Langs de hele Nederlandse,
Belgische en Franse kust waren we te horen via de
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Hiernaast en op
volgende pagina:
de zender van de
Borkum Riff wordt
overgeheveld naar
de Norderney

192 meter en
toen we veel
later naar de
538 gingen
was het trouwens in bijna
geheel Nederland probleemloos te
ontvangen.
De eerste golflengte, we waren zelf technisch niet zo
goed, had iemand ons geadviseerd. Later, toen we inderdaad op
de 538 zaten, werd ons van verschillende kanten
complimenten gemaakt.”
Begin november
Op 26 september 1964 werd de eerste aankondiging gedaan door de Veronica directie over het
nieuwe schip. De kranten meldden dat er vlakbij de
Borkum Riff reeds een tweede zendschip lag, dat
deels was uitgerust en tijdelijk als vervangend onderkomen voor het station zou gaan dienstdoen.
Reden, aldus de directie, was dat de Borkum Riff na
vijf jaar dienst het droogdok moest aandoen. Men
zei dat het overbrengen van de zenders in nachtelijke uren zou gebeuren en dat men slechts enkele
dagen uit de ether zou zijn. Men stelde uitdrukkelijk
dat het tweede schip beslist niet een nieuw zendschip zou zijn, maar als tijdelijke vervanging zou
dienstdoen. Enkele weken later waren alle werkzaamheden voltooid en konden de uitzendingen vanaf
begin november worden voortgezet vanaf de
Norderney. Vooralsnog bleef de Borkum Riff tijdelijk
buitengaats voor anker liggen om later te worden
weggesleept naar Zeebrugge in België. Op 16 november maakte men aan boord van de Norderney
moeilijke momenten mee. In een harde zuidwester
storm sloeg het schip van haar anker en raakte op
drift tussen Scheveningen en Katwijk. Nadat het
stuurboordanker was losgeslagen besloot de 8-koppige bemanning direct het bakboordanker neer te
laten hetgeen niet voldoende bleek want het schip
begon alsnog te krabben. Onmiddellijk werd de kustwacht gewaarschuwd waarop een aantal sleepboten ter assistentie uitvaarde. Het was de sleepboot
‘Titan’ van de firma Wijsmuller uit IJmuiden die als
eerste arriveerde en om negen uur in de avond vastmaakte aan de Norderney. Toen de Titan, onder
leiding van kapitein Arie van der Wielen, vastmaakte
bleek het zendschip al ver in nationale wateren te
zijn afgedreven. Op 1,5 mijl van de kust verwijderd

lukte het de Norderney weer in balans te krijgen en begon de terugsleep naar internationale wateren.
Om half een in de nacht arriveerde
de sleepboot Hector van dezelfde
onderneming bij de Norderney om
de sleep over te nemen. Vervolgens
vertrok de Titan weer naar IJmuiden
en bleef de Hector met de Norderney
op zee totdat een nieuw anker was
geplaatst. Onmiddellijk nadat het
nieuws bekend werd dat de
Norderney in nationale wateren was
gekomen gingen er geruchten als zou
de Nederlandse regering opdracht
geven het schip in beslag te nemen.
Dit gebeurde echter niet. De volgende dag zei een woordvoerder van
de marine dat men de ‘Veronica II’
slechts zou kunnen aanhouden als
de commandant zeemacht Nederland hiervoor uitdrukkelijk opdracht
zou hebben gekregen van de minister van Defensie, dhr. P.S. de Jong.
En ook deze zou niet alleen gehandeld mogen hebben aangezien hij
tevens toestemming zou hebben
moeten gehad van de toenmalige
ministers van Justitie (mr. Y. Scholten) en van Verkeer en Waterstaat
(mr. J. Aartsen). De slotzin in de krant
luidde: ‘Deze ministers hebben het
evenwel niet nodig gevonden de
Veronica II door de marine te laten
praaien, aan de ketting te leggen en
te onderzoeken.’
Dagvergoeding
Arie de Ruyter, kapitein en afkomstig
uit de koopvaardij, was toen al kapi-

tein op de Norderney. Bull Verwey over hem: “Prima kerel, die
helaas te vroeg is overleden. Met hem had ik nogal eens strijd over
de dagvergoedingen per persoon. Hij vond dat in die tijd f 2,50
genoeg was om een bemanningslid in leven te houden. Ik vond dit
flauwekul want ik was van mening dat ze erg goed te eten en te
drinken moesten hebben, hetgeen Arie weer overdreven vond. Hij
wilde zelfs niet meer inkopen. Toen hij eerst niet overstag wilde
gaan heb ik eens een halve koe aan boord laten brengen als extra
eten. Later begreep hij wel dat wanneer er voldoende eten aan
boord was er toch niet meer werd gegeten dan de bemanning op
kon. Bovendien waren er regelmatig gasten, zoals journalisten en
artiesten op bezoek, zodat er altijd wel lekkere dingen waren. Hij
heeft me later zelfs toegegeven dat ik groot gelijk had met de
overvoorraad want hij kwam zelfs per bemanningslid uit onder de f
2,50 per dag.”
Geen vervolgonderzoek
Toen de Norderney eenmaal voor de kust lag en de Borkum Riff
voor de sloop naar België was verkocht besloot de Nederlandse
regering het onderzoek, dat via diplomatieke weg werd verricht
omtrent de afkomst van de vlag aan boord, te staken. Omdat het om
ten nieuw zendschip ging zou men namelijk helemaal opnieuw
moeten beginnen met het onderzoek. De kranten meldden: ‘Om de
identiteit van de Veronica II na te gaan zou men opnieuw aan de
117 landen, die daarvoor in aanmerking komen, moeten vragen of
het schip daar wellicht is geregistreerd. Deze tijdrovende procedure
is ook gevolgd ten aanzien van de Veronica I, zonder daar iets
wijzer van te worden. Hooguit vraagt men zich in regeringskringen
nu af of de Veronica I ooit wel onder een vlag heeft gelegen, een
indruk die ten aanzien van bet tweede zendschip steeds sterker
begint te worden.’ Rond die tijd was tevens de voorbereiding aan
de gang om het later bekende Verdrag van Staatsburg van de
grond te krijgen, waarbij het ondertekenen door de regering mogelijk zou worden op te treden tegen de zeezenders. Minister Scholten deelde in de Tweede Kamer mede, ten tijde van de behandeling van de anti REM wet - die de uitzendingen van Radio en TV
Noordzee vanaf een platform op het continentale plat onmogelijk
moest maken, dat de regering pas in verweer zou komen tegen
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zou dit een goed project zijn geweest omdat we dan het Rhonegebied
zouden kunnen bereiken, juist daar waar Radio Luxemburg niet doorkwam met haar zender. We zijn een avond op bezoek geweest bij Hassan
II, de broer van de toenmalige koning Hassan. Hij wilde een bepaald
percentage van de omzet en hebben daar ter plekke in het Frans een
contract opgemaakt waarmee hij akkoord ging. We hebben daarna grondmetingen gedaan en zelfs een stuk grond gekocht in de buurt van
Cassablanca. Proefuitzendingen volgden gericht op Zuid-Frankrijk waarbij bleek dat de ontvangst goed was. De Franse Staat, die een meerderheidsbelang heeft in de Franse service van Radio Luxemburg, vond het
helemaal niet leuk en zag ons helemaal niet zitten. We hadden inmiddels al een aantal deejays benaderd, waaronder André Lampe, van
Radio Luxemburg, die bij ons in dienst zouden komen. We wilden echt
in Marokko van start gaan en zij zouden daar gaan werken. André Lampe
was zelfs van plan in Marokko te gaan wonen want hij had daar een broer
die het er erg naar zijn zin had.” Uit bijgaande afdruk van het briefpapier
mag blijken dat
men met de voorbereidingen al
ver was.
Kisten met apparatuur worden
overgebracht naar de Norderney

Radio Veronica als het Verdrag
van Straatsburg rechtstreeks voor
Nederland rechtskracht zou krijgen. Zoals bekend zou dit niet
eerder dan in 1974 geschieden.
Ook Dirk Verwey maakte zich niet
ongerust getuige zijn verklaring:
“We maken ons helemaal met
nerveus ten aanzien van de
eventuele van krachtwording.
Wat we gaan doen als de wet er
wel komt kan ik niet zeggen. Dat
weet ik gewoon nog niet. We zijn
nog niet ter dood veroordeeld
en gaan dus rustig door met
onze uitzendingen.”
Marokko
Tijdens de eerder gememoreerde interviewsessies met Bull
Verwey had hij voor Jelle Boonstra en mij nog een grote verrassing in petto toen hij plotseling
kwam aandragen met officieel
briefpapier van een tweede radiostation dat gepland stond
voor de Veronica organisatie: “Er
waren trouwens veel meer plannen in die periode. We zijn bijv.
ook nog bezig geweest om vanuit Marokko een lange golf zender op Frankrijk te richten voor
het geval Radio Veronica uit de
ether zou moeten. Het idee erachter was dat wanneer we weg
moesten we de volgende dag
al in de ether zouden kunnen
zijn vanuit Marokko. Bovendien
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Zie daar zo maar
enkele, en in het
kader van het onderwerp ‘nieuw zendschip voor Radio Veronica’ toch wel
belangrijke herinneringen aan Radio Veronica in 1964.
HANS KNOT
Bovenstaand verhaal is onderdeel van de publicatie: Herinneringen aan Radio Veronica 1959-1964,
geschreven door Hans Knot en uitgegeven door de Stichting Media Communicatie, Amsterdam, 1995.

BART VAN GOGH TWINTIG JAAR BIJ DE BAAS
Met veel bier, witte wijn en Hollands gedestilleerd werd op 14 augustus
een feestje gevierd rond Bart van Gogh. In een strandtent aan de
Zandvoortse branding viel hem een surpriseparty naar Amerikaanse snit
ten deel. Bart was namelijk twintig jaar bij de baas: jinglemaatschappij
Top Format en dat werd met een hinderwetplechtig feest eens flink
gevierd. Terecht ook. Want samen met Bart spreidde Top Format de
afgelopen decennia op onnavolgbare wijze z’n vleugels uit.
Bart van Gogh kwam in 1983 in dienst bij Ren Groot, die na z’n tijd als
advertentieacquisiteur bij Radio Noordzee in jingles was gaan doen. Hij
had jarenlang het vuur
uit z’n sloffen moeten
lopen om de jingle
überhaupt te kunnen
slijten aan de radiostations, maar draaide
tropenjaren, toen de
jingle eenmaal aansloeg. Zeker in de tijd
van landpiraten als Hofstad, Radio Centraal,
Bart van Goghkomt verbaasd binnen op de voor hem georganiseerde party © Jelle Boonstra

Decibel, Atlantis en Focus 103 vielen ze zelfs nauwelijks nog aan te slepen en was het elke vrijdag
feest als de deejays in Haarlem hun klaarliggende
bandjes kwamen halen. Of sterker nog: voor de deur
van de opnamestudio zelfs zaten te wachten om ze
al meteen mee te nemen.
Het was dus Ren’s verdienste om het land op te
porren voor het gebruik van jingles: en ze voor die
tijd verrassend goed te laten klinken, eerst op
platentracks, later ingezongen op de 24-sporen banden van W.B. Tanner uit Memphis, Tennessee. En
Bart perfectioneerde ze. Hij was een van die deejays
die bij Top Format aanvankelijk de deur platliepen
en in Den Haag dé stem was op jingles van de HIRO
en Hofstad en reclamespots voor patatboeren en
tapijtgiganten.
‘This Van Gogh still has both his ears’, heette het na
z’n aantreden op een Top Format-demo. Terecht:
Bart was kritisch doch rechtvaardig. Als er een ‘t’ of ‘k’
of andere medeklinker in de zang niet goed lag dan
moest het over. Een zangstem niet helemaal zuiver? Opnieuw! Zelfs al kon je als argeloos bezoeker
bij zo’n lange sessie niet eens kon horen dat de zang
net niet lekker liep in een stationsnaam.

Ren Groot (links)overhandigde een ingelijst blaadje uit zijn agenda van
1983, van de dag dat Bart bij hem kwam solliciteren © Jelle Boonstra

De eerste sessie (Bart heeft een tomeloos geheugen
en weet van elke sessie zo’n beetje wie er zong, welk
weer het was en welke pakketten er werden gedaan)
was in 1983 voor Radio Continue, het grensstation
dat vanuit België de steden in Brabant ging bestoken. Daarna volgden er honderden, wellicht duizenden.
Bart nam de lange sessies over (tien uur beginnen,
soms twee uur ’s nachts pas klaar) en Ren wijdde zich
vooral aan de zaken. Onder Bart’s leiding veranderde Top Format van een copycat, die in staat was
de zang van het Amerikaanse origineel perfect na te
maken in wat voor Europese taal dan ook, naar een
maatschappij die zelf ook jinglepakketten ging schrijven, toen de aanvoer wat begon te stagneren van
JAM Creative Productions in Dallas - Texas, de belangrijke zakenpartner na 1986.

Dat zelfbewustzijn in de Haarlemse burelen was voorzichtig gegroeid. Eerst werd er heel voorzichtig geschaafd aan Amerikaanse pakketten, om ze aan te
passen naar de wens van de Europese klant: op een
pakketje voor Hitradio werd het Amerikaanse volkslied als gitaarrifje in een jingle door het Wilhelmus
vervangen, en kreeg het jinglepakket voor RTL Radio dat oorspronkelijk voor een countryzender was
gemaakt een rocksound, door de steelguitar te vervangen door een scheurende sologitaar.
De volgende stap was dat klanten als Veronica en
Sky Radio bij JAM hun eigen pakketten lieten schrijven. Inmiddels kunnen ze daarvoor ook al hoog en
breed in Haarlem terecht, want onder Bart’s leiding
werden ook eigen pakketten gemaakt, in allerlei stijlen, voor Radio Donna, Radio 10 Gold, Omroep
Brabant, Radio 2 en tientallen anderen. Sommige
van die pakketten worden nu weer ingezongen voor
de Amerikaanse markt. Door JAM. De omgekeerde
wereld.
Dat alles was de reden dat het 20-jarige jubileum
(normaal niet echt een markant punt in iemands
carrière) met verve werd gevierd: immers meteen
een mooi tussenstation in de ontwikkeling van Europese jingles. Eregast was Jon Wolfert, president of
JAM, die voor één avond en één dag was overgekomen, en ronduit beaamde dat Bart en Top Format
voor zijn bedrijf buitengewoon belangrijk zijn geworden nu de recessie en de pijnlijke teruggang op
de Amerikaanse jinglemarkt de spoeling behoorlijk
wat dunner maken.
Het jinglekoor (met
vooraan de fameuze
bas Pim Roos) zingt
een speciaal Bart-lied
© Jelle Boonstra

De verscheidenheid aan gasten
(Jeroen Soer,
Hans Hogendoorn, Tom Mulder, Kas van
Iersel, Daniël
Dekker, Karel van Cooten en vele van hun collega’s
uit diverse landen) reflecteerde ook het belang dat
de radio- en televisie-industrie hecht aan de grote
naam die Top Format in jingles inmiddels is geworden. Hopelijk valt die verscheidenheid in 2004 (als
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Top Format 30 jaar bestaat) ook te horen op de
dubbel-CD die het Genootschap Radiojingles- en
Tunes bij het zilveren jubileum samen al met Top
Format maakte, maar die toen niet uit kon komen
vanwege de tomeloze drukte die de hoogconjunctuur met zich meebracht in de Haarlemse studio’s.
En wat Bart betreft: zijn inspanningen in de laatste
twintig jaar smaken naar meer...... Kom op, de studio in!
JELLE BOONSTRA
Bart van Gogh in conclaaf met Jonathan M. Wolfert, president of JAM
Creative Productions inc. © Jelle Boonstra

Als je de gemiddelde boekenkast van een
radiohobbyist bekijkt is het mogelijk dat je er zo een
tiental boeken uitpikt die in dunnere dan wel dikkere
vorm in de afgelopen decennia zijn verschenen.
Vooral rond het 25-jarig bestaan van het station, in
1989, kwam er zoal het nodige uit. In de voorloop
naar het 40-jarig ‘bestaan’ van de organisatie –
waarvan er natuurlijk de nodige jaren niet is uitgezonden, is er na lange tijd weer een boekwerk
over het station op de markt verschenen in de Engelse taal: ‘Radio Caroline, The pirate years’
geschreven door Ralph C. Humpries. Hans Knot
las het voor ons.
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Jammer dat hier andermaal dit verhaal rond Ronan,
die vaker glorieuze verhalen aan de pers vertelde
om het geheel op te dikken, niet gecheckt is. Niemand anders dan Rick Gunnell was de manager van
Georgie Fame, waarbij hij andere artiesten onder
zijn hoede had die later – mede dankzij de regelmatige airplay op Radio Caroline en andere zeezenders zouden doorbreken. Zoot Money, John
Mayell en Chris Farlowe waren tevens onder de
Uit: Disc & Music Echo

Omdat ik zelf de Carolineorganisatie altijd kritisch
heb geprobeerd te volgen is het des te moeilijker
om een door een ander geschreven boek over de
geschiedenis van Radio Caroline te beschouwen voor
een recensie. Ralph C. Humpries begint het, 208
pagina dikke, boek met de reden waarom het eigenlijk is uitgekomen. In de jaren zestig luisterde hij wel
naar Radio Caroline, maar nadat de beide
Carolineschepen door de tendermaatschappij Wijsmuller, wegens
niet nakomen van de betalingen
door de Carolineorganisatie,
waren geënterd en vervolgens
weggesleept naar de haven van
Amsterdam, was het voor Ralph
afgelopen om af te stemmen op
zijn geliefde frequentie. Pas in
1976, nadat Radio Caroline toch
al weer sinds vier jaar in de ether
was, herontdekte hij het station.
In die tijd werkte hij bij de overheid – om precies te zijn Trinity
House - waar hij onder meer dagelijks de weerrapporten diende
te
maken
voor
het

Meteorologisch Instituut. Toen hij op een dag de
gegevens doorbelde vroeg hij aan de persoon aan
de andere kant wat voor muziek er op de achtergrond stond. Het antwoord was: de muziek van Radio Caroline. Vanaf dat moment was Ralph geheel
gefascineerd omtrent de geschiedenis van het station, maakte contacten met tientallen mensen in
Europa en had de eerste jaren vooral intens contact
met Ronald C Pearson in Benfleet, die gekluisterd
aan zijn ziektestoel Radio Caroline van minuut tot
minuut had gevolgd sinds 1964 en hem op weg
hielp naar nog veel meer contacten. Na een korte
introductie omtrent de eerste vormen van radio in
Groot Brittannië komt Ralph met de aanloop naar
de start van Radio Caroline met het vaak gemelde
verhaal dat Ronan O’Rahilly – als manager van diverse popgroepen waaronder Georgie Fame – zijn
station had opgezet daar andere radiostations muziek van onbekende artiesten weigerden te draaien.

hoede van Gunnell. Ronan was meer een soort van plugger
die voor Gunnell bij de stations aanklopte en niet succesvol
was om de muziek aldaar onder te brengen. Het geluk van
een vader met veel geld, een haven om een schip uit te
rusten en bovenal een goed gevoel voor pionieren was
voldoende om Radio Caroline in de ether te krijgen. Na de
introductie geeft Ralph ons in hoofdstuk 1 een inzicht in de
toenmalige ontwikkelingen omtrent ´The Baltic Pirates´. Opmerkelijk genoeg neemt hij terloops ook even de opkomst
van Radio Veronica mee, ondanks dat deze niets te maken
heeft met de Baltische Zee. Uiteraard ging hij niet voorbij
aan de opkomst en snelle afgang van CNBC in 1961. Een
leuk hoofdstuk, maar helaas werd niet de echte reden gegeven van het stopzetten van CNBC, de Engelstalige uitzendingen van Radio Veronica. Hij gaf aan dat het reclamesucces van Radio Veronica de reden was, evenwel dient
natuurlijk gesteld te worden dat de reclameman die door
de directie van Radio Veronica was ingehuurd om zendtijd
te verkopen in Engeland, volkomen verzaakte. Bull Verwey
heeft bij herhaling gesteld dat CNBC was mislukt omdat de
reclameman meer in de pub en in de bioscoop zat dan zijn
uren door te brengen om adverteerders te interesseren voor
CNBC.
Vervolgens gaat de auteur, die zijn boek beslist niet voor
publicatie aan een insider heeft laten lezen, over tot het
beschrijven van de vroege dagen van de Britse zeezenders
in het hoofdstuk ‘The British Corsairs’. Zo komt hij onder
meer terecht bij de fusie van Radio Caroline en Radio
Atlanta in juli 1964 en de reden hiervan. Vervolgens meldt
hij dat de organisatie een nieuw kantoorpand in gebruik
nam aan 61 Chesterfield Gardens. Het is een korte straat,
alwaar het immense pand staat en het huisnummer is nummer 6. Typische ‘vlug vlug’ fouten of een verwarring met het
adres dat men had aan 61 Lord Street in Liverpool voor de
meer Caroline North-gerichte activiteiten. Vervolgens komt
in zijn boek de concurrentie aan bod met de komst van
Wonderful Radio London in december 1964, die hij laat
uitzenden met een vermogen van 17 kW in plaats van met
een 50 kW zender. Andermaal verwarring, gezien de 17
stond voor verwijzing van het huisadres: 17 Curzon Street.

Pagina 31 brengt de eerste stappen tot de bouw van het
REM eiland voor de uitzendingen van Radio en TV Noordzee in 1964 en de belangrijkste financier krijgt meteen een
herbenoeming die bij herhaling wordt genoemd. Verolme
werd voor Ralph Humpries Verlome. Na de officiële opening van Radio Noordzee in 1964 heeft het station volgens
de auteur zowel in het Nederlands en Engels diverse programma’s gebracht, hoewel de Nederlanders wel beter weten. Wanneer echter Ralph is toegekomen aan het beschrijven van de inbeslagname door de autoriteiten van het
REM-eiland op 17 december 1964 meldt hij geen datum

maar slechts een tijd van negen uur in de
ochtend.
Wat wel interessant is om te lezen is het verhaal hoe een schip zich, voor anker, gedraagt
op zee ten opzichte van het anker en de
ketting. Gelukkig komt vervolgens een vrij foutloos hoofdstuk aan bod omtrent de nieuwe
organisaties, die in 1965 worden opgericht.
Ook de foto’s inzake de verbouwing van de
MV Comet, het latere zendschip van Radio
Scotland zijn uitmuntend te noemen. Deels
genomen in St. Sampson op Guernsey. Het
was mijn radiovriend sinds decennia,
Raymond Urquahart, die me enkele jaren geleden op Guernsey wees op de plek waar hij
als jonge knaap destijds de uitrusting had
zien gebeuren zonder door te hebben dat
weldra de zeezenders een belangrijke plek
in zijn leven zouden plaats nemen.
Dat je gemakkelijk fouten kunt maken blijkt
andermaal op pagina 41 wanneer het van
anker slaan en op het strand lopen van de
MV Mi Amigo bij Holland Haven wordt beschreven. Hier blijkt Ralph puur af te zijn
gegaan op het boek ‘Offshore Radio’ van
Gerry Bishop waar bij hij zijn opsomming
van geredde personen heeft overgenomen
zonder te checken of de gegevens juist zijn.
Hij laat Norman St. John van de MV Mi Amigo
redden, terwijl deze gewoon voor Radio
London op de MV Galaxy werkte.
Nee, ik zal niet alleen afbreken maar ook
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achtergronden de reden waren. Ook bij dit hoofdstuk
andermaal een paar prachtige foto´s die niet eerder in
boekvorm werden gepubliceerd.

De Galaxy in Kiel

positief zijn, bijvoorbeeld over het verhaal rond
de problemen met de Cheetah II, die Ralph wel
goed beschrijft en tevens begeleidt met twee foto’s die ik nog nooit eerder gepubliceerd zag. We
hebben het dan over het voorjaar van 1966. Maar
ook op pagina 57, wanneer het aankomt op de
onnodige dood van Reginald Calvert, de eigenaar van Radio City, gaat de auteur in de zogenaamde overschrijffout door te stellen dat de moordenaar Oliver Smedley de eigenaar was van een
zender op het fort van Radio City. Hij was slechts
vertegenwoordiger van de organisatie die de zender had uitgeleend aan Radio City.
Vervolgens neemt de auteur ons mee naar de
andere radiostations, die voor augustus 1967 nog
in de ether kwamen vanaf internationale wateren
en vertelt ons tevens wat er zoal op regeringsgebied plaatsvond om een einde te kunnen maken tegen deze vorm van radio, die inbrak op de
monopoliepositie van de Britse staatsomroep
BBC. Nadat de meeste van de Britse zeezenders
in augustus 1967 uit de ether waren verdwenen,
Radio Caroline International uitgezonderd, komt
de eerste fout alweer tevoorschijn als
onnauwkeurigheid in beschrijving wat er met de
MV Galaxy gebeurde. Geen enkele melding van
de plannen om een radiostation eind zestiger jaren vanaf het schip te starten wordt gebracht. Wel
dat het schip naar Hamburg was vertrokken en
daar tenslotte in de haven zonk, terwijl dit ‘zinken’
in de haven van Kiel gebeurde. Op pagina 78
laat de beste man opeens Tony Allen opdraaien
om Caroline North op 31 augustus 1967 Caroline
International op de 259 meter te laten openen.
Hij bedoelde natuurlijk Don Allen want Tony Allen,
die op 17-jarige leeftijd bij Radio Scotland zijn
loopbaan binnen de radiowereld was gestart, zou
pas in 1973 voor Radio Caroline aan de slag
gaan.
Inconsequent is Ralph ook in het gebruik van de
plaatsnaam Flushing. In plaats van het steeds weer
gebruik maken van de Engelse naam verkoos hij
ook Vlissengen, hetgeen Vlissingen moet zijn. Vervolgens sluit de auteur de zestiger jaren af door te
uitgebreid de lezer te informeren omtrent de
entering van de beide Carolineschepen door de
tendermaatschappij Wijsmuller, waarbij financiële

26 - Freewave 360

Hoofdstuk 3 kreeg de titel ´The Dutch Era´ mee en
beschrijft de periode 1970 t/m 1974. Na een introductie laat de auteur het eerste Veronicaschip, de Borkum
Riff, medio 1966 vervangen door de Norderney, hetgeen al in november 1964 was gebeurd. Redelijk accuraat komt vervolgens de opkomst van RNI voorbij
waarbij ook beschreven wordt waarom, drie weken na
de start van de officiële uitzendingen de MEBO II, het
zendschip van RNI naar de Britse kust verhuisde. Ook
de problemen met de interferentie van het signaal van
het station, de diverse frequenties en jamming door de
regering en wordt keurig netjes behandeld. Ook het
veranderen van de naam van het station in Radio
Caroline International en de reden hiervan wordt uitgebreid omschreven. Het was trouwens de eerste keer
dat de gehele uitzending van een radiostation vanaf
zee gedurende enkele dagen politiek gekleurd waren.
Ook de daarop volgende periode met onder meer de
poging van Kees Manders en ir. Heerema tot het kapen
van de MEBO II, de eerste closedown van RNI in september 1970 en de korte uitzendperiode van Capital
Radio worden goed omschreven, hoewel de eigenaar
van dit laatste station, de International Broadcasting
Society en haar doelstellingen vooralsnog in een
tweede druk zeker niet zullen misstaan. Aangekomen
bij de bomaanslag op de MEBO II op 15 mei 1971
verslikt de auteur zich in het blusschip, de Volans, die
ter assistentie was gekomen uit de haven van
Scheveningen. Naamverwisseling in Smitsbank was met
zijn computer snel gemaakt. Ook de terugkeer van Radio
Caroline met de vele daarop volgende problemen koKees Manders (geheel links)
aan boord van de Mebo II

men aan bod terwijl de stranding op de kust bij
Scheveningen van de Norderney van Radio
Veronica ook niet ongemoeid bleef. Echter bij
de demonstratie in Den Haag, op 18 april verschenen niet ettelijke duizenden protesterende
aanhangers maar bijna 150.000.
Bij de komst van Radio Atlantis in juli 1973
vanaf de MV Mi Amigo, waarbij het ging om
gehuurde zendtijd door de Vlaamse Adriaan
van Landschoot, laat de auteur onvermeld dat
het station ging uitzenden op de 259 meter in
plaats van de 385 meter, zoals eerder was gepland en als zodanig ook in het boek wordt
vermeld. Als Ralph Humphries is aangekomen
bij het verhaal omtrent het eigen zendschip
van Adriaan van Landschoot laat hij de zender
huren van een platenmaatschappij, in plaats
van deze te huren bij de toenmalige eigenaar
Arie Swaneveld. Allemaal van die typische fouten, overgenomen uit andere boeken zonder
de feiten op waarheid te beschouwen.
Op pagina 123 komt een luisteronderzoek ter
sprake waar in het voorjaar 1974 niet langer
Radio Veronica als populairste station in Nederland wordt gewaardeerd maar Hilversum 3.
In werkelijkheid was Hilversum 3 in het eerste
kwartaal van 1971 Radio Veronica bij de metingen al voorbij gegaan en het bewuste onderzoek meldt tevens dat niet Veronica op plaats
twee stond met 13% maar Radio Mi Amigo.
Aangenomen mag worden dat de auteur weer
advertentietariefkaart

De villa van SylvainTack, Maz Nou, Playa d’Aro

leentjebuur heeft gespeeld zonder de feiten op juistheid
te controleren gezien het hier ging om cijfers die destijds
werden genoemd in Monitor Magazine aangaande de
populariteit van radiostations in Vlaanderen.
De Yom Kippur oorlog, die in oktober 1973 in het Midden
Oosten plaatsvond, was de directe oorzaak van de oliecrisis die dat jaar leidde tot onder meer autoloze zondagen
en bonnenverstrekking. Ralph Humphries plaatst de crisis
echter in het jaar 1974 (pagina 123). Een pagina later
meldt de brave borst dat in juni 1974 alle vormen van
reclame-uitingen via Radio Atlantis werden stilgezet uit
vrees voor activiteiten van de Belgische overheid. Misschien dat mijn archiefopnamen inzake de uitzendingen
van het station zijn gemanipuleerd maar in de programma’s in mijn bezit uit juli en augustus 1974 springen wel
degelijk de reclamespots.
Langzamerhand kabbelt de auteur vervolgens naar de
closedown van de zeezenders en gaat daarbij onder meer
in op de laatste uitzendavond van de internationale service van RNI, een opsomming gevend van de laatste
uren, waarbij die van Bob Noakes gewoon worden overgeslagen. Ook bij het laatste uur van Radio Veronica, dat
een dag tevoren was opgenomen in de studio aan de
Utrechtseweg in Hilversum, blijken bij de auteur andere
herinneringen te liggen dan bij de gemiddelde luisteraar. Volgens hem werd het laatste uur live uitgezonden
vanaf de Norderney.
Vervolgens duikt de auteur in de ‘illegale’ periode van
Radio Caroline en Radio Mi Amigo nadat de anti-zeezenderwet in Nederland van kracht werd. Hij meldt daarbij dat de organisatie van Mi Amigo al in juni 1974 haar
domicilie zocht in Spanje. Ikzelf was op 2 september
1974 op Maz Nou, de berg waar de villa van eigenaar
Tack zich bevond, en kan garanderen dat er geen spoor
van enige Mi Amigo-activiteit was. Pas nadat in 1975 de
BOB, de Belgische Opsporingsdienst, een studio van het
station in het Vlaamse Opbrakel had opgerold, werden
de activiteiten verplaatst naar Spanje.
Welnu, het kan nog pagina’s doorgaan met allereerst alle
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fouten die ik heb overgeslagen
en de 100 pagina’s die ik maar
niet meer heb gelezen om nog
meer ergernis te voorkomen.
Zoals U van mij gewend bent
in Freewave Media Magazine
en op Soundscapes zijn mijn
recensies voornamelijk positief
te noemen. Slechts één keer
eerder, in 1997 bij het verschijnen van het boek van Mike
Leonard ‘From International
Waters’ ging ik over tot het afbranden van een nieuw
product.
Toch dient nog een pluspunt
te worden toegevoegd en wel
dat het boek besluit met een
prachtige ‘appendix’ in de vorm
van het verhaal geschreven
door Harry Spencer. Deze werd
zowel
door
de
Carolineorganisa- tie als die
van Radio 270 en Radio
Scotland ingehuurd gezien zijn
kennis op het gebied van het
uitrusten van schepen. Zijn verhaal wordt gelardeerd met
prachtige foto’s en tekeningen.
Maar, het blijft een gegeven
dat de auteur van dit nieuwe
boek, Caroline, the Pirate
Years, er echt naar heeft gestreefd om originele en nooit
eerder gepubliceerde foto’s te
gebruiken, waarin hij aardig is
geslaagd.

Jong in leeftijd is in, oud in leeftijd is uit. Ik voel me niet zo, maar voor
anderen geldt dit wel, tenminste als je sommige radio- en televisieorganisaties mag geloven. De publieke omroep, zelf al bijna ten dode
opgeschreven , (ik kom hier nog op terug) is op zoek naar ‘de jongere’
luisteraar en kijker,
alsof die al niet Radio 538 en Yorin
hebben. Nee, alles
wat oud is, moet
weg van Hilversum.
Series van de KRO,
onder meer die betrekking hebben op
nostalgie, zoals:
‘Toen was geluk
heel gewoon’ met
onder meer Joke
Bruys en Gerard
Cox, moeten verdwijnen.
TV-opname “Toen was geluk heel gewoon” © JvH

Een personeelslid van een zeer bekend radiostation zei laatst in alle
ernst tegen mij dat de reclame vooral gericht is op de jongere, omdat
ouderen toch niet meer ‘in’ zijn voor nieuwe producten. Je vraagt je af
welke klungelige reclamebureaus met louter nitwitten Sky Radio heeft.
Ruim 30% van de Nederlandse bevolking is al 50+ en bij de leiding van
Sky Radio hebben ze nog niets door. Sterker nog... men dut verder.
Ouderen hebben vaak behoorlijk wat geld voor het maken van reizen,
zijn in voor meubels, huizen, dure apparatuur en dergelijke, maar een
deel van de publieke omroepen en commerciële radio en televisiestations
blijft lekker verder dutten.
Harry de Winter beklaagde zich laatst in een artikel in Het Parool, dat hij
zich niet kan vinden in het beleid van sommige omroepen. Nu staat de
man stijf van het geld, je vraagt je af waarom hij zelf niet eens ergens de
schouders onder zet, in plaats van risicoloos programma’s voor RTL te
maken (Wintertijd). Ik kan mij herinneren dat mensen van een commercieel station al eens contact hadden gezocht met De Winter, maar ja hij
durfde niet in dit project te stappen.
Ferry Maat had zich ook al publiekelijk beklaagd over het feit dat er geen
‘easy listening station’ met muziek uit de jaren vijftig, zestig, zeventig van
de vorige eeuw is. Ik raad Ferry aan
om een schotel te kopen. Misschien
kunnen beide heren eens contact met
elkaar opnemen, dan wordt het nog
wat in 2004.

Het boek is te verkrijgen voor
15 Pounds bij The Oakwood
Press, P O Box 13, USK, MON,
NP15 1YS Great Britain
HANS KNOT
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Tenslotte nog een advies: heren: de
1008, 828, 1224 kHz zijn nog vrij.
ROB OLTHOF
P.S. Ik word 58 in de maand december en heb gelukkig nog geen
slabbetje nodig!

Met Serge van Gisteren over radio praten doe je
niet in één keer. Niet omdat het wegens te veel, te
lastig zou worden, wel omdat je zo lang mogelijk
wenst door te gaan. Na een stevige, lange zaterdag,
breien we er op zondagochtend nog een flink
ochtendlijk vervolg aan. Een ander kader is snel gevonden. Het is zomer, het weer is fantastisch, iedereen is blij, kortom de koffie en de croissants smaken
als nooit tevoren. De verhalen zijn navenant. Daar
waar we hiervoor vooral het verleden uitvlooiden,
willen
we vand a a g
naar het
heden.
M a a r
niet vooraleer we
toch nog
even een
historisch
o m wegje
maakten.
Dick Verheul en Serge van Gisteren

© JvH

Je kende Patrick Valain blijkbaar goed, hoe komt
het dan dat je later niet voor Radio Maeva bent
gaan werken ?
“Dat is destijds ter sprake gekomen, maar inmiddels
had ik van mijn hobby mijn beroep kunnen maken,
en dat zou bij Maeva niet mogelijk geweest zijn...
Mijn radiocarrière is destijds uiteindelijk begonnen
bij: Radio Annick in Antwerpen. Ergens begin jaren
‘80 zijn wij toen gestart met de eerste volledig betaalde radioploeg in Vlaanderen (incl. bediendencontract) bestaande uit: Luc De Groot, Wijlen Thierry
De Vree en de Nederlanders Dirk De Vries en Ron
Van De Plas.”

over de zeezenders in de jaren ‘80 en bij de VRTtelevisie heeft men daar toch ruim 10 minuten aandacht aan besteed! Sindsdien sta ik bij de VRTtelevisienieuwsdienst geboekstaafd als specialist “illegale” zenders... De beelden van Marc en Ben
waren eind jaren ‘80 trouwens ook te zien in het
VTM-journaal, naar aanleiding van de toenmalige
inbeslagname van Radio Caroline.”
Lokale Mango’s wilden best doorgaan
“Vorig jaar kwam ik dan bij Mango terecht. Voorheen
was het blok er tussen 13.00 en 16.00 uur non stop.
Michel Follet en Bert Geenen zochten iemand om
dat gat in te vullen. Ze wilden een presentator die
niet klonk als een lokale radio-medewerker en ook
geen VRT-achtige presentatiestijl had. Zowel Michel
als Bert kenden mij nog van Donna en wat heel erg
belangrijk was, ik kreeg de toelating om Mango te
combineren met mijn radiowerk voor Radio
Magdalena. Bert vroeg wel of ik ervoor kon zorgen
dat mijn uren op Mango en Magdalena elkaar niet
overlapten. Om het onderscheid nog groter te maken stelde ik voor om bij Mango onder mijn eigen
naam te werken. Serge Haderman op Mango en bij
Magdalena bleef ik Serge van Gisteren. En nee, het
was niet moeilijk om samen te werken met Michel
Follet. De man is een perfectionist en erg veeleisend voor zijn medewerkers maar ook voor zichzelf.
Het is een ongelofelijke vakman en zelden ben ik
iemand tegengekomen met zulk een ongelofelijke
muziekkennis! Bovendien is het een gouden kerel!
Helaas in hetzelfde jaar hield Mango echter ook
weer op. Onze contracten liepen maar tot en met 31
december 2002. Toch was er nog wat hoop, want er
is een hele tijd een scenario geweest waardoor
Mango, in een weliswaar afgeslankte vorm, zou doorgaan. Maar de VMMa wilde niet. Dit in tegenstelling tot lokale franchisenemers die maar al te graag
wilden doorgaan... Het was heel erg jammer, want
we waren op de goeie weg en ik heb zelden zo een
goeie sfeer meegemaakt. Anne De Baetzelier, Michel
Follet, Tony Talboom en ik hadden hele goeie banSerge met Jan Veldkamp (Jan Parent op Radio Monique) © JvH

Je verscheen eind jaren ‘80 ook eens als praatgast in “Argus”, het mediaprogramma van Jan
Van Rompay, wat was de aanleiding?
“Ik was in de jaren ‘80 regelmatig aan boord van de
zendschepen van Radio Caroline Radio Monique
(de Ross Revenge) en de Communicator (Laser 558).
Mensen zoals Marc Hermans en Stef Mertens die
mij vaak vergezelden op deze tochten met een erg
hoog James-Bondgehalte hadden steeds hun videocamera’s bij en uiteindelijk hadden we zoveel unieke
beelden, dat het doodzonde zou geweest zijn om
hier niets mee te doen... Ik heb toen samen met
Marc Hermans en Ben Van Praag een film gemaakt
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den, ook met de mensen van de weekendploeg. Die toffe sfeer
kleurde onze programma’s tot groot jolijt van de luisteraars. Ook
het dagelijkse contact in de ‘Music City’ (het radiocentrum in het
VMMa-gebouw in Vilvoorde, JL) met de collega’s van Q-Music,
Topradio en Jim-tv was prettig.”
De bijna comeback bij TV1
“Als ik eerlijk wil zijn, dan was het einde van Mango bijna een
einde teveel. In oktober 2002 was Magdalena gestopt, twee maanden later hield Mango ermee op. Ik had plotseling geen zin meer
in radiomaken. In november 2002 had ik niet het flauwste idee
wat ik in januari 2003 zou doen. Inmiddels ben ik mij op aanraden
van Rudi Van Vlaanderen beginnen te verdiepen in een hobby...
Ik heb nog een lange weg af te leggen, maar ik ben, al zeg ik het
zelf, een niet onverdienstelijk tekenaar/schilder aan het worden...
Ik heb nu één jaar kunstacademie achter de rug en ga in september aan het volgende beginnen... Beroepshalve wilde ik een andere droom verwezenlijken, namelijk treinbestuurder worden! Net
zoals vele andere radiomakers, Mark Pinte, Wim Wouters, Tom
Mulder, Erik de Zwart en Ferry Eden, ben ik een grote treinfanaat!
Ik belde naar de NMBS en kreeg mijn formulieren toegestuurd...
Anderzijds dacht ik; ik heb 23 jaar radio achter de rug, ik ben in het
bezit van één van de meest uitgebreide platencollecties in Vlaanderen, het zou zonde zijn om daar niets mee te doen... En sinds
maart werk ik nu dus voor het nieuwe Topradio. Een paar weken
geleden kwam ik ook bijna bij TV1 terecht. Ik werd aangezocht om
samen met Kristien Moers de muziekredactie te doen voor de
nieuwe reeks Swingpaleis. Het nadeel was dat ik bijna alles moest
laten vallen waar ik mee bezig was. En dat zou niet eerlijk geweest zijn tegenover de mensen van Topradio en City-Music.
Uiteindelijk bleek er ook niet genoeg budget te zijn voor een
tweede fulltimer. Aan de andere kant, toch een beetje jammer,
want ik had anders een erg goed idee voor het Swingpaleis..”
Meer vrouwen op de radio
“Intussen werk ik dus voor Topradio. Wat niet zo evident is voor
iemand van mijn leeftijd. Maar in Amerika ben je pas na je veertigste een vaste waarde. Het is natuurlijk een jong format en ik
moet toegeven dat het in het begin even wennen was aan de
muziek. Maar Bruno en Youri hebben mij goed opgevangen en ik
Adriaan van Landschoot en Serge (Alle foto’s bij dit artikel: 26-2-2000)

© JvH

voel mij inmiddels prima thuis in het
format. We hebben trouwens een hele
leuke ploeg met erg gedreven mensen
en er is een toffe sfeer die voor de radio erg belangrijk is! Het feit dat ik mij
ook in dit format kan terugvinden, bewijst volgens velen mijn veelzijdigheid
als radiopresentator. Er is bij Topradio
enorm veel interactie met de luisteraars, de muziek is vooral dankzij Youri
enorm verbeterd, er is een zeer goede
dekking en je voelt de radio groeien. Ik
heb ook een aantal programmavoorstellen gedaan en een aantal dingen bedacht, waarvan ik er hopelijk
binnenkort enkele mag van verwezenlijken. Het format van Topradio leent
zich er ook toe dat je makkelijk nog
andere dingen kan doen op radiogebied. Zo presenteer ik onder mijn
echte naam ook nog programma’s voor
het andere radioproduct van de jongens in Gent (het vroegere Mango, JL).
Samen met onder andere Mark
Huylebroeck, Dirk de Vries en Filip van
Gerven ben ik ook te beluisteren op
City-Music een relatief nieuw station
voor Aalst en omgeving. Het format is
enorm fris en dynamisch en er is een
zeer sterke lokale binding. Je hoort de
radio dan ook overal aanstaan! Ondertussen doe ik nog veel presentatiewerk
en omdat er naar mijn gevoel te weinig vrouwen op de radio te horen zijn,
begin ik binnenkort iemand te coachen
waar ik enorm in geloof... Verder ben ik
bezig met een radioconcept waarvan
het eerste luik volgend jaar aan de pers
wordt voorgesteld. En ik help een landgenoot bij het opstarten van een radio
voor Vlamingen in het buitenland... Het
is niet in Playa de Aro. Als het allemaal doorgaat, krijgen jullie de primeur!”
Waarna ik nog wil weten hoe Serge
van Gisteren over de huidige situatie
in radioland Vlaanderen denkt. Het antwoord is dit keer wel kort: “Het feit dat
vakmensen zoals Michel Follet en
Peter van Dam naar Nederland moeten om hun “ding” te doen zegt genoeg over de schrijnende situatie in
Vlaanderen! En nu ben ik klaar. Mag ik
je nog een aperitiefje aanbieden? Of
zullen we maar gelijk garnalen gaan
eten? Dan kunnen we wat praten over
de vrouwen. Op de radio. Of wat dacht
je... “
JEAN-LUC BOSTYN/ RADIOVISIE
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Het beste uit de Radio 2 top 2000
Dit boek gaat smc verkopen voor 15,— euro + 1,50 verz kosten= 16,50 euro totaal

Mi Amigo T-shirt met het vogeltje o.a. in de maten XL en XXL .
Nog een kleine voorraad! dus reageer nu! Prijs 12,— euro. EEN HISTORISCH T-SHIRT
Radio Northsea Int. De laatste t-shirts voor 8,— euro
Boeken: Radio Paradijs, 15,— euro

Radio Veronica, 15,— euro

Historische zeezenderbladen, 5,— euro
CD’s: Het grote Bull Verweij interview, de laatste exemplaren voor 10,— euro (dubbel cd)
The London Sound, dubbel cd met de sound van Radio London. Voor een spotprijs, nl. 7,— euro
Loving Awareness album + the Update voor 7,— euro
The Legend lives on, het bekende Caroline album met de hoogtepunten van 1964 tot en met 1989
voor 5,— euro
CD Rom: De berging van de Magdalena ( 2e schip van Radio Mi Amigo)
Van Geert Theunisse met zeer veel foto’s en ruim 500 pagina’s leesvoer voor 10,— euro ( Van dit
bedrag gaat 5,— euro gaat Geert Teunisse)
Bent u al donateur van SMC voor 7 euro? Dat scheelt aanzienlijk bij de radiodag op 25 okt a.s. in
The Offshore Radio Guide, actuele versie met meer dan 4000 foto’s van alle zeezenders en jingles+
honderden digitale foto’s 25,— euro

De historie van Radio Mi Amigo deel 4
"Tack verliest de macht"
In dit deel beschrijft Hans Knot op boeiende wijze de gebeurtenissen
rondom Radio Mi Amigo in het jaar 1978. Uiteraard rijkelijk geillustreerd
met zwart-wit foto’s en krantenartikelen. 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, o.v.v. “MA deel
4” en uw eigen adres. Meer informatie: hknot@home.nl
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