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Fijn dat u er weer bij bent in het nieuwe jaar. En misschien
een beetje laat, maar toch nog de beste wensen. Het
jubileumjaar van Freewave is achter de rug. Dat betekent
niet dat er dit jaar niets te vieren valt. De start van Radio Mi
Amigo op Nieuwjaarsdag (30 jaar geleden) en de geboorte
van Radio Caroline (40 jaar terug) om maar wat te noemen.
Ook wordt het op 31 augusutus al weer 30 jaar geleden dat
Atlantis, Noordzee en Veronica moesten stoppen.
In dit nummer veel aandacht voor de radiodag van 2003,
zowel in ‘Heden en verleden’ als in een artikel met reacties
van enkele bezoekers. Helaas bleek deze radiodag de laatste door Hans Knot georganiseerde te zijn. Maar Rob Olthof
gaat door..door..door.. ! Ook met het schrijven van colums
trouwens, ditmaal onder de titel ‘Veel beloven, weinig geven..’.
Harmen Siezen praat niet vaak over zijn tijd bij Veronica.
Wanneer ik naar het fotootje uit 1965 op de voorpagina van
deze Freewave kijk, waarbij Harmen getooid is met de binnenhoes van een LP, kan ik me daar wel iets bij voorstellen.
Hans Knot heeft ook zo zijn herinneringen aan dit jaar en
biedt ons weer een nostalgische terugblik in de serie de
‘Muziek- en mediaherinneringen’.
Net als 5 jaar geleden, toen Alfred Lagarde plotseling overleed, hadden we tijdens de afgelopen feestdagen te maken
met het heengaan van een legendarisch persoon uit de
zeezendergeschiedenis: Rob Out. Een In memoriam kon
nog net worden opgenomen in dit nummer.
Jan van Heeren
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FOTO'S
Indien niet anders vermeld zijn alle foto's uit het
Freewave archief.
OMSLAG
Foto: 1. Een Radio Monique-reünie tijdens de Radiodag
2003: Sebastiaan Black (Jan Paparazzi), Leendert Vingerling,
Walter Simons (Zwart), Jan Veldkamp (Parent), Ad Roberts, Arie Swets (Remmers), Wim van Egmond

© Martin van der Ven
2.Philips portable radio en platenspeler in één (1965)
3. Harmen Siezen en Gerard de Vries in 1965 tijdens het
programma ‘Leut zonder beeldbuis’
4. Rob Olthof en Hans Knot, Radiodag 2003 © JvH

DI 21 OKT: Vanwege het jubileumnummer deel 2 in
december, en andere omstandigheden, hebben we
ook voor deze rubriek een fikse achterstand, die in dit
nummer zal worden ingelopen. Allereerst de auditief
gehandicapten: Een samenwerkingsverband van doven en slechthorenden dreigt via het Europese Hof
ondertiteling af te zullen dwingen bij alle commerciële televisiestations. Het Samenwerkingsverband
Ondertitel Alle Programma’s (SOAP), dat zegt te spreken namens 1,25 miljoen auditief gehandicapten,
strijdt al jaren voor meer ondertiteling. Met de Publieke Omroep is overeengekomen dat binnen zeven
jaar alle publieke televisieprogramma’s ondertiteld
zullen zijn. De commerciële stations van RTL en SBS
voelen niets voor zo’n overeenkomst, tenzij de Nederlandse overheid subsidie verstrekt.
WO 22 OKT: Radio West heeft bij het
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
voor 24 personeelsleden in vaste dienst
een ontslagaanvraag onder voorbehoud ingediend. Ook worden er 15 tijdelijke arbeidscontracten niet verlengd.
Drie werknemers vloeien af door natuurlijk verloop.
De sanering bij de regionale omroep wordt bedrijfsbreed binnen de journalistieke en niet-journalistieke
afdelingen doorgevoerd. RTV West, dat in ernstige
financiële problemen verkeert, heeft een saneringsplan opgesteld waarin allerlei maatregelen resulteren in een structurele bezuinigingsoperatie van 2,2
miljoen euro met ingang van 2004. Uitvoering van
het saneringsplan met als consequentie een groot
verlies van de huidige werkgelegenheid, is onontkoombaar in het kader van de financiële gezondmaking van RTV West.
WO 22 OKT: In deze aflevering gaan we twintig jaar
terug in de tijd. In de afgelopen nummers was er
geen tijd voor ‘flashbacks’ in Perikelen en dus herstarten we deze serie. In 1983 meldden we dat spoedig in Engeland het allereerste satelliettelevisiestation was te verwachten. Hiertoe was Satellite TV
opgericht dat haar signalen via de kabelmaatschappijen wenste te verspreiden. Natuurlijk dient
wel gemeld te worden dat ook toen al Engeland heel
slecht bekabeld was en de toekomst voor de satelliettelevisie nog heel povertjes was.
DO 23 OKT: Nog niet zo lang geleden was hij minister voor zijn partij D’66. Vandaag is Rogier van Boxtel
benoemd tot de nieuwe voorzitter van de NPS. Zijn
benoeming is bekrachtigd door staatssecretaris van
der Laan, die verantwoordelijk is voor deze benoeming.
VR 24 OKT: De statenfractie van de Socialistische

Partij in de provincie Gelderland wil dat de Gedeputeerde Staten een radiostation voor het Nederlandstalige levenslied gaan financieren. De SP stelt dat
behoefte is aan zo’n station daar recentelijk de populaire Arnhemse piraat Radio Contact uit de lucht is
gehaald. Volgens fractievoorzitter Paul Freriks, wordt
vaak minachtend gedaan over mensen die van muziek van Frans Bauer of André Hazes houden. “We
trekken als provincie miljoenen euro’s uit voor de
doortrekking van de A15 en honderdduizenden voor
Omroep Gelderland. Dus waarom geen 50.000 euro
voor zo’n station, waar je veel mensen een plezier
mee doet?”
VR 24 OKT:
Yorin lijkt
haar zinnen
te hebben
gezet
op
een belangrijk deel van
het personeelsbestand van
3FM. De commerciële omroep is na de in de media
genoemde deal met Rob Stenders niet alleen in
onderhandeling met BNN-deejay Ruud de Wild, maar
ook met andere deejays van 3FM, zo stellen ingewijden. Maar ze zeggen meer: Yorin aast ook op zendercoördinator Florent Luyckx. En dat allemaal met
slechts één doel: “We willen ons positioneren tussen
3FM en Radio 538”, zoals HMG-directeur Fons van
Westerloo het vorige week tijdens de perspresentatie
van Yorin FM uitlegde. Vanuit de hoek van 3FM wordt
het merendeel van de informatie trouwens ontkend.
VR 24 OKT: Het bestuurlijk orgaan Publieke Omroep levert met • 5 miljoen de grootste bijdrage
aan de bezuinigingen van • 40 miljoen die het
landelijke publieke bestel in 2004 te wachten
staat. Dit zal ongeveer 44 arbeidsplaatsen kosten, 33 in 2004 en 11 in de jaren daarna. De
bezuiniging bij Publieke Omroep valt samen met
een organisatievernieuwing, die voorzitter Harm
Bruins Slot al snel na zijn aantreden in februari
van dit jaar had aangekondigd. Want Publieke
Omroep is ‘ondoorzichtig, niet slagvaardig, staat
op afstand van omroepen en heeft onvoldoende
toegevoegde waarde’. Bovendien is ‘de centrale
organisatie groter dan noodzakelijk’ en is er sprake
van ‘veel ‘dubbels’ met en bij de omroepen’. Met
de bonden zijn ondertussen al, weinig succesvolle, eerste gesprekken gevoerd over een sociale regeling.
VR 24 OKT: Het programma ‘Hart in Actie’ van Wendy
van Dijk heeft de Gouden TeleVizier-Ring 2003 gewonnen. De langstbestaande televisieprijs in Nederland kende drie genomineerden: ‘Hart in Aktie’ (SBS6),
‘Idols’ (RTL4) en ‘Life en Cooking’ (RTL4). De publieks-
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prijs werd voor de
38ste keer uitgereikt
tijdens een gala dat
door de AVRO als organiserende omroep werd uitgezonden. Wendy van Dijk
(foto) werd gekozen
tot beste televisievrouw van het jaar. In
deze categorie waren verder Irene Moors
en Anita Witzier genomineerd. Bij de
televisiemannen ging de strijd tussen
Carlo Boszhard, Jochem van Gelder en
Jack Spijkerman. Uiteindelijk trok Jack
Spijkerman aan het langste eind.
ZA 25 OKT: Eddy Poelman (53) heeft na
22 jaar zijn ontslag ingediend bij het
NOS-programma Studio Sport. In een
brief aan de directie heeft hij te kennen
gegeven met zijn werkzaamheden te
willen stoppen. Over de redenen voor
zijn ontslag zegt Poelman: “Ik wil er niet
veel over kwijt. Ik neem zelf ontslag, dat
zegt genoeg. Maandag praten we over
de afwikkeling. In principe heb ik twee
maanden opzegtermijn, maar ik ga voor
de ziekoptie.’’
ZA 25 OKT: Het Belgische Ministerie voor
Verkeerswezen (hoe bedenk je het) nam
in 1983 de beslissing om de RTT, vergelijkbaar met de toenmalige Nederlandse
PTT, de opdracht te geven voor een onderzoek voor uitgebreide gebruik van frequenties. Het ging daarbij om de ruimte
tussen de 104 en de 108 MHz. Dit alles
op een laag vermogen. Liefst 400 gegadigden zouden klaar staan om de frequenties lokaal te willen gaan gebruiken maar met kondigde wel meteen een
limiet aan van maximaal 100 stations
die van de eventueel nieuw te verkrijgen frequenties zouden gebruik kunnen
gaan maken.
ZO 26 OKT: Terugblikkend in oude jaargangen leert het ons dat dit jaar voor de
46ste keer de JOTA is gehouden. Dit is de
jaarlijkse Jamboree on the air, dan wel
de DX-contest voor de zendamateurs
aangesloten bij de diverse padvinderorganisaties in de
wereld. Mijn broer
Jelle heeft meerdere malen padvinders in Groningen
en omgeving bij
deze activiteiten
mogen begeleiden
en als ik het woord
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‘JOTA’ noem bij een goede vriendin dan begint ze direct te blozen en enthousiast te worden. Heerlijk hoe je ook jongeren kunt
gek maken voor een ook belangrijk deel van onze hobby.
MA 27 OKT: BNN heeft voldoende leden geworven om ook vanaf
2005 te mogen uitzenden binnen het publieke bestel. Aan het
einde van de ‘ledenwerfshow’, stond de teller op
153.980, bijna vierduizend
meer dan nodig is. Op 1
maart 2004 moet blijken of
de omroep nog steeds voldoende leden heeft. Dan
pas maakt de toezichthouder, het Commissariaat
voor de Media, de balans
op.
MA 27 OKT: Nadat eerder de leiding van de regionale omroep
RTV West aangaf dat er drastisch dient te worden bezuinigd en
dus ook personeelsleden dienen te verdwijnen, vandaag het
slechte nieuws dat bij RTV Rijnmond, eveneens actief in Zuid
Holland, rond de 25% van het personeelsbestand dient te verdwijnen. Er wordt gesproken over 25 tot 40% van het personeel
dat zal moeten afvloeien. Inmiddels is al een aantal wijzigingen
doorgevoerd om te bezuinigen. Zo zijn alle nieuwsuitzendingen
tussen middernacht en zes uur in de ochtend komen te vervallen.
In de televisieprogramma’s worden de nieuwsblokken drie tot vijf
minuten ingekort, om op die manier veel geld te kunnen besparen. Ook zal men in de toekomst geen gebruik meer maken van
freelancers.
DI 28 OKT: Het Caribisch Gebied en ook Midden Amerika staan
altijd open voor sensatie en overtreding van de regels. Lees maar
eens terug naar alle verhalen in de loop der jaren aangeleverd
door Gijs van der Heuvel. In 1983 was het zo dat men de tijd
andermaal ver vooruit was. Men tapte illegaal de satellietuitzendingen van de diverse Amerikaanse maatschappijen af om
die via de vele, andermaal illegale, kabelnetten te verspreiden.
Dit zonder betaling van rechten en aanverwante zaken.
DI 28 OKT: Vanaf vandaag kunnen luisteraars van Radio
Veronica stemmen
op hun favoriete platen voor deze lijst via www.radioveronica.nl.
De Veronica Top 1000 Aller Tijden wordt uitgezonden van 26
december 2003 tot en met 1 januari 2004 bij Radio Veronica.
Was vroeger een lijst met 100 platen meer dan voldoende, in
2003 wordt er voor een uitgebreider concept gekozen. Omdat er
in de afgelopen decennia zoveel mooie en onvergetelijke platen
zijn gemaakt is een Top 100 eigenlijk te kort om alle geschikte
platen een plaats te kunnen geven. Vandaar dat dit jaar is gekozen voor de Veronica Top 1000 Aller Tijden.
WO 29 OKT: Brabanders van 20-49 jaar luisteren meer naar Radio 8FM dan naar Omroep Brabant. Met dit resultaat is de commerciële regionale omroep in enkele maanden de publieke regionale radio voorbijgestreefd. Beide stations zijn even goed te
ontvangen in de ether en eerstgenoemde heeft sinds mei een
etherfrequentie. Omroep Brabant heeft daartegen veel meer 50plussers die gerekend kunnen worden tot haar vast luisterpubliek.

Zender 8FM in Eindhoven

DO 30 OKT: Terugkijkend in
de Freewave van twintig jaar
geleden ontdek ik ook een
verhaal over een radiostation
dat al op 14 april 1976 van
start ging binnen de toen nog
zeer jonge Independant Radio. Jarenlang waren er
beloftes gedaan door de
Britse autoriteiten om een vervanging te leveren voor de
commerciële radiostations
vanaf zee. Uiteindelijk waren
LBC en Capital Radio in 1973 er als eerste. Het verhaal waarop ik doel is een beschrijving van Beacon
Radio dat onder meer in haar bagage ‘Bob Snyder’
en ‘Andy Anderson’ had. De eerste had in de jaren
zestig ons al geplezierd via de uitzendingen van Radio
270. Andy, heden ten dage één der belangrijkste
mensen op het gebied van zenders in GrootBrittannië, heeft ons in 1974 volop laten genieten
via zijn uitzendingen op Radio Atlantis.
VR 31 OKT: De Raad van Bestuur van de Publieke
Omroep wordt versterkt en de Raad van Toezicht wordt
omgezet in een ‘Raad van Commissarissen’. Dit is het
resultaat van overleg dat de Raad van Bestuur en de
Raad van Toezicht hebben gevoerd over de toekomst
van de Publieke Omroep. In dit orgaan is in het bijzonder gesproken over de besturing van de Publieke
Omroep. Daarbij is vastgesteld dat het zwaartepunt
van het omroepbestel wordt gevormd door het neten zenderniveau. Voorts is vastgesteld dat voor een
scherpere netprofilering de identiteit van de omroepen van belang is en dat daarom het principe van
‘thuisnetbespeling’ moet worden versterkt. De bestuurlijke vertaling hiervan leidt tot een grotere verantwoordelijkheid van de omroepverenigingen op de
netten. Mede gezien de noodzaak van een slagvaardiger aansturing van de Publieke Omroep wordt de
positie van de Raad van Bestuur versterkt en wordt de
Raad van Toezicht omgezet in een ‘Raad van Commissarissen’. In de komende maanden wordt dit uitgangspunt voor bestuurlijke vernieuwing nader uitgewerkt en geconcretiseerd.
Klein klein kleutertje:
van1953-1979 op de
Vlaamse televisie

VR 31 OKT: In 1983
was het op deze
dag in het kader
van de populaire
‘Hollands Glorie’
tussen 9 en 18 uur
de dag van de
Nederlandstalige producties. Georganiseerd door de
AVRO in samenwerking met onder meer de Stichting
Conamus werd de gehele dag live uitgezonden van-

uit hotel Gooiland in het centrum van Hilversum. Tal
van gasten traden op, waaronder Bonnie St. Claire,
Peter Koelewijn, Ciska Peters, Ben Cramer, Lee
Towers en Vanessa. Er waren ook twee live concerten
van de toen populaire groepen Time Bandits en
Vitesse. En vandaag is het tevens op de kop af vijftig
jaar geleden dat in Vlaanderen werd begonnen met
televisie-uitzendingen.
ZA 1 NOV: Via de vele contacten die ik al jarenlang
heb, kon ik in mijn logboek, dan wel agenda, van de
bewuste 1e november 1983 neerzetten dat er spoedig een nieuw zendschip in Europa zou zijn te verwachten,
dat
werd
uitgerust in
Amerika. De
naam van
onder meer
P a u l
Rusling circuleert. We
Laser 730 experimenteerde met een antenne
zouden nog
aan een luchtballon
© Radio News
bijna twee
maanden moeten wachten voordat inderdaad een
bevestiging werd verkregen en vervolgens weer de
nodige weken voor de eerste testuitzendingen van
Laser 730 er destijds uitgingen.
ZA 1 NOV: In het weekend kunnen voortaan ook doven en slechthorende kinderen meegenieten van de
razend populaire serie de Club van Sinterklaas, want
Fox Kids heeft besloten de compilaties die op zaterdag en zondag te zien zijn, te laten ondertitelen.
Managing Director Fox Kids René Boogaard:
‘Ondertiteling is vanwege technische en financiële
redenen niet altijd haalbaar, maar Sinterklaas moet
voor alle kinderen toegankelijk zijn. We hebben
daarom alles op alles gezet om de Club van Sinterklaas vanaf aanstaand weekend via teletekst pagina
888 ondertiteld te krijgen.’ Daar denkt men dus duidelijk met de auditief gehandicapte kinderen mee.
Hulde!
ZO 2 NOV: Er komt deze maand een einde aan harde
reclame tussen de diverse televisieprogramma’s. Volgens STER-directeur Julius Minnaar plaatst de publieke omroep ‘binnen een week of drie’ een geluiddemper op haar zenders, om grote volumewisselingen te voorkomen. Inmiddels hebben ook
enkele commerciële stations dit apparaat al in huis.
Vorig jaar bleek uit publieksonderzoeken dat talloze
kijkers zich storen aan het volume van televisiereclame. Dat klinkt vaak harder dan de normale programma’s.
MA 3 NOV : Bekende omroepmedewerkers van de
NOS mogen per september volgend jaar geen werkzaamheden meer verrichten voor commerciële radio- of televisiestations. De NOS - leiding heeft dit
besluit genomen op aanwijzing van de Raad van
Bestuur van de Publieke Omroep, om verwarring bij
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de kijkers te voorkomen. ‘Concurrentie is op zich gezond’, aldus een
woordvoerder. ‘Wel kan het de kijker behoorlijk in verwarring brengen als die een medewerker van de publieke omroep aan het werk
ziet of hoort bij een commercieel station. Juist in deze tijd waarin
de legitimiteit van de omroep ter discussie staat, is helderheid
geboden.’.
MA 3 NOV: In 1983 werden op deze
dag de luistercijfers bekend van de
diverse radiostations in Ierland. Hieruit bleek dat bijvoorbeeld in Dublin
meer dan 63% van de luisteraars
regelmatig hun radio afstemden op
het geluid van Radio Nova. Een
commercieel radiostation dat geheel zonder vergunning werd gerund onder leiding van Spangles
Muldoon dan wel Chris Cary (foto).
Een ander station dat illegaal haar
programma’s uitstraalde was
Sunshine Radio, van Robbie
Robertson (Dale) dat nog niet zo
lang in de ether was en 23% van de ontvangsttaart wegsnoepte.
WO 5 NOV: Isabelle Brinkman zal vanaf 1 december wekelijks te
horen zijn op KINK FM. Ze gaat bij het alternatieve radiostation op
maandagavond tussen 20 en 22 uur de Moordlijst presenteren.
Isabelle werkt ook voor SBS 6 als presentatrice van Show van Nederland. Brinkman was tot vijf maanden geleden werkzaam voor
Radio 3FM. Elke werkdag maakte ze bij de NPS ‘Isabelle’. Uit onvrede over het nieuwe beleid bij 3FM stapte Brinkman op.
DO 6 NOV: Jeroen van Inkel stapt naar de rechter om zijn arbeidscontract met werkgever Radio 538 te ontbinden. De presentator van
het late middagprogramma bij Radio 538 wil graag de ochtendshow gaan presenteren bij concurrent Radio Veronica, maar de
leiding van Radio 538 houdt hem vooralsnog aan zijn contract. Van
Inkel zit al tien dagen niet meer achter de Radio 538-microfoon en
heeft zich ziek gemeld. Het kort geding dient op 18 november.
Andy Archer in de Carolinestudio,
1983

DO 6 NOV: Opmerkelijk
is dat de bewoners van
de MV Ross Revenge, het
toen nog nieuwe zendschip van Radio Caroline
in 1983, niet alleen een
hond aan boord hadden,
die door Chicago in
Santander uit de haven
was gered, maar dat Andy
Archer in zijn ochtendprogramma regelmatig
berichtte over een uil die in de vroege ochtend al een aantal dagen
lang op bezoek kwam op het zendschip.
VR 7 NOV: Omdat de landsadvocaat geen drie sluitende dagen in
zijn agenda kon vrijmaken is andermaal de laatste rechtszaak tegen
de ‘Isle of Man International Broadcasting plc’ uitgesteld. Men heeft
via de advocaten te horen gekregen dat er nu een zitting mid
januari wordt gehouden. De aandeelhouders zijn van de zoveelste
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vertraging inmiddels op de hoogte
gesteld.
VR 7 NOV: Twintig jaar geleden kwam
Alfons om het hoekje kijken als deejay
op Hilversum 3. We kenden hem al
van zijn tijdelijke nieuwslezerschap op
Radio Veronica en zijn deejay zijn op
Radio Atlantis en Radio Mi Amigo. Op
de radio was hij bekend als Rob Ronder en jarenlang was hij tevens actief
voor de AVRO Drive in show.
VR 7 NOV: We hadden hem al een
poosje gemist bij de VARA op Radio
2, waar hij met een bepaalde regelmaat inviel als ochtendpresentator. Ook
was hij af en toe te horen bij NOS
Langs de Lijn en op Radio 3. Jurgen
van den Berg, afkomstig uit het mooie
Groningen en aldaar zijn loopbaan begonnen, treedt spoedig in dienst van
RTL-FM als ochtendpresentator. Succes Jurgen!
ZO 9 NOV: In
Amsterdam worden de proefuitzendingen
via de kabel
opgestart van de Concertzender in
1983. Ook was Unique op wonderbaarlijke wijze 10 dagen lang via de kabel
te beluisteren hoewel het een totaal
illegaal station was. De jongens achter Radio Unique hebben vele
verassende acties uitgevoerd om vooral
toch aandacht te krijgen, hetgeen ze
altijd – gelukkig wel – is gelukt. Initiatiefnemers een aantal jaren eerder waren Ton van Draanen, Ruud Hendriks,
Ad Roberts en Erik de Zwart.
MA 10 NOV: Vandaag wordt bekend
dat de VARA verheugd mag zijn dat
Jack Spijkerman alsnog doorgaat met
het programma Kopspijkers. Wel stoppen Paul de Groot en Owen
Schumacher na 31 december met hun
bijdragen aan de show. Dit daar ze
beiden een rol in een toneelstuk hebben geaccepteerd. In maart zal de serie
haar negende jaar in successie ingaan
bij de VARA.
DI 11 NOV: Opmerkelijk in de geschiedenis van de zeezenders is dat er op
Radio Caroline in het programma van
Andy Archer contacten met de wal zijn,
ofwel met de luisteraars. Andy draait
verbindingen via de Citizen Band. We
hebben het dan wel over twintig jaar

geleden. Tja, en bij de VARA die avond de vierde
aflevering van ‘Kinderen voor Kinderen’ in presentatie van Willem Ruis. Volgend jaar dus een kwart eeuw
lang.
DO 13 NOV: Deze nacht is ingebroken in het nieuwe pand van Omroep
Flevoland waarbij dure montagecomputers ter waarde van 100.000
Euro zijn gestolen. Ondanks de inbraak zal de eerste uitzending vanuit
het pand in Almere gewoon doorgaan. Er zijn in Amerika inmiddels
nieuwe computers besteld. Eerder dit jaar werden er
al kostbare camera’s bij de regionale omroep gestolen.
VR 14 NOV: Vanaf 1 januari aanstaande zal Mieke
van der Weij de nieuwe vaste presentatrice van Met
het Oog op Morgen worden. Ze volgt dan Sacha de
Boer op die een vaste plek heeft gekregen als
presentatrice van het 8 uur Journaal van de NOS.
Van der Weij heeft in het verleden onder meer gewerkt bij de AVRO, VPRO en de VARA.
ZA 15 NOV: Stiptheidsactie bij de technici van de
NOS. Gevolg is onder meer dat op deze dag in 1983
op Hilversum 3 na het nieuws van 11 uur geen blokje
met STER-reclame is. Wordt om 12 uur goed gemaakt met een dubbel blok.
MA 17 NOV: Dat waren nog eens hoogtijdagen van
het programma Poster. In 1983 werd op deze dag
een heel speciale aflevering gebracht over de zogenaamde eendagsvliegen met onder meer Neil
Christian, Leapy Lee, Keith West, Barry Ryan en anderen. Nu heeft Ryan wel veel meer gescoord in
Nederland, maar in Engeland bleef hij echt op één
steken. Opmerkelijk dat een paar jaar geleden een
voortreffelijke cd uitkwam waar zijn grote successen
op staan, gecombineerd met de prachtige singles
die ooit van Paul en Barry Ryan zijn uitgebracht. Let
wel, de cd kocht ik niet in Engeland, niet in Nederland maar op een Duits label in Rostock.
MA 17 NOV: De populairste regionale omroep van het land
is Radio Noord in Groningen,
op de tweede plaats staat Friesland, zij hebben een bereik
van respectievelijk 48.1% en
37.8%. Zeeland volgt met
35.7% en laat Omroep Drenthe, dat traditioneel hoog
scoort achter zich. Drenthe zit nu op 32.9%.
DI 18 NOV: Geen rechtszaak van Jeroen van Inkel
tegen zijn werkgever. Hij is, zoals bekend presentator
van het late middagprogramma van Radio 538, maar
wil graag bij concurrent Radio Veronica voor het
ochtendprogramma aan de slag, dat nu nog wordt
gepresenteerd door Adam Curry. Radio 538 houdt
hem echter aan zijn contract en daarom wilde Jeroen

naar de rechter. Al geruime tijd heeft Van Inkel geen
programma meer gepresenteerd. Aangenomen mag
worden dat dit spoedig weer zal veranderen.
DI 18 NOV: Vroeger dan verwacht heeft Minister Brinkhorst van Economische Zaken, op voordracht van
Staatssecretaris Van Der Laan van Cultuur en Media,
de laatste vergunningen verleend voor het gebruik
van frequenties voor commerciële radio. De vergunning voor het kavel voor klassieke en/of jazzmuziek is
verleend aan Arrow Classic Jazz FM van Arrow Classic
Rock B.V. Het financiële bod dat daarbij is uitgebracht bedraagt: Euro 8.000.111,-. Dit financiële bod
is doorslaggevend geweest voor de verwerving van
de vergunning. De vergunninghouder heeft het voornemen om een mix van jazzmuziek en klassieke
muziek uit te zenden met de nadruk op jazz. Arrow
Classic Jazz FM is op grond van zijn programmatisch
aanbod gehouden de komende acht jaren 97 procent klassieke en/of jazzmuziek uit te zenden. Na de
vergelijkende toets die eind mei is afgerond, was
een aantal kavels, waaronder de kavel voor klassiek
en/of jazzmuziek, onverdeeld gebleven omdat hier
onvoldoende gekwalificeerde aanvragers voor waren. In overleg met
de Tweede Kamer is daarop besloten deze kavels alsnog zo spoedig
mogelijk uit te geven. Op 12 september, de sluitingsdatum voor het
indienen van een aanvraag, hadden in totaal 29 aanvragers een
aanvraag ingediend. Voor de landelijke FM kavel, die bestemd is voor
klassieke en/of jazzmuziek waren 7
gegadigden. Voor de drie niet-landelijke kavels hadden 18 aanvragers een aanvraag ingediend en voor
de drie overgebleven middengolf kavels waren 9 gegadigden. De vergunningen voor de niet-landelijke
FM kavels, bestemd voor programma’s die zich richten op de regio zijn verleend aan: Freez, Hot Radio,
Radio Continue. De vergunningen voor de middengolf kavels zijn verleend aan: Hot Radio, Radio
Seagull en Stad Radio. De opbrengst van alle biedingen in de vervolgverdeling bedraagt Euro
8.291.447,-. Inclusief het eenmalig bedrag dat betaald moet worden voor de frequentie voor klassieke
en/of jazzmuziek, is de totaalopbrengst voor de kavels
uit de vervolgverdeling Euro 8.830.634,-. Aanvragers
kunnen de door hen verworven frequenties per 1 december 2003 in gebruik nemen. De vergunningen
gelden tot 1 september 2011.
DI 18 NOV: Sensatie was er weer in Amsterdam in
1983 toen de RCD met behulp van de politie en
monteurs van het energiebedrijf de energie afsloten
voor de sturing van de zender van Radio Unique, die
op dat moment stond opgesteld in de 110 meter
hoge schoorsteen aan de Distelweg in de hoofdstad.
Oh ja, Radio Unique was heel snel terug in de ether.
WO 19 NOV: En de laatste flashback in deze afleve-
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ring brengt ons bij het videorecordergebruik in Nederland in 1983. Was er in 1979 nog maar in 1% van de
huishoudens een videorecorder opgesteld – van die
grote zware recorders – in 1983 was het percentage al
tot 11% gestegen. Opmerkelijk dat heden ten dagen het
percentage weer terugloopt doordat sommigen de recorder vervangen middels de aanschaf van een DVDrecorder.
HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Arutz Sheva
DI 21 OKT: We komen terug op het plotselinge uit de
ether verdwijnen van Arutz Sheva. Een persbericht van
het station, dat vandaag werd ontvangen, geeft aan dat
men door advocaten is geadviseerd de ether te verlaten. Reden is de eerder aangenomen wet. Mocht men
toch in de ether blijven dan bestaat de kans dat de
straffen tegen de vorige maand genoemde en schuldig
verklaarde personen hoger uit zullen vallen. Het betreft
hier de eerder genoemde overtredingen in de periode
1995 t/m 1998. Na de uiteindelijke uitspraak tegen deze
tien personen zal bekeken worden hoe en of Arutz Sheva
weer in de ether zal komen. Geruchten doen er trouwens volop de ronde. Zo zouden de eigenaren het zendschip willen verkopen aan een niet radio geïnteresseerde
en wordt er ook gesproken over een herstart van The
Voice of Peace vanaf het zendschip. Men zou dan gaan
uitzenden voor de kust van Cyprus, in nationale wateren.
Aanvulling
WO 22 OKT: Daar zijn weer een paar aanvullingen.
De eerder genoemde ‘Switched on Bach’ in de uitvoering van Walter Carlos kwam ik ook tegen als filler in het
programma van Andy Anderson op Radio Atlantis in
1974. Bij het afluisteren van een oude Roger Day show
op RNI hoorde ik een jingle, die ik al eerder veelvuldig
hoorde. Bij controle bleek dat we deze nooit hebben
opgenomen in de lijst. Ter promotie van zijn dagelijkse
‘Beach Boys’ plaat had hij een jingle, waarbij ‘Wild Honey’
heel kort werd gebruikt.
Peter van Dam
DO 23 OKT: Ook Peter Van Dam versterkt het team van
MaevaFM. Dat werd officieel bevestigd door de leiding
van het station. Vanaf maandag 3 november aanstaande
is Peter elke werkdag te beluisteren met een nieuwe
show tussen 18.00 en 19.00 uur. Radio Caroline was de
eerste zeezender, waar Peter in 1972 als Peter Brian
aan de slag ging. Ook werkte hij geruime tijd voor Radio
Mi Amigo. Tal van omroepen en commerciële stations
in Nederland en België waren vervolgens de werkplek
van Peter van Dam. Het programma van Van Dam komt
in de plaats van Popradio. Met de komst van Peter werkt
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MaevaFM naar eigen zeggen ‘verder aan de uitbouw van haar personality radio’.
Nog meer aanvullingen
VR 24 OKT: Levert drie aanvullingen op een
rij op. Allereerst een trompetuitvoering van de klassieker ‘Valencia’. Een uitvoering van een ons onbekende werd in 1975 door Nobert gebruikt op
Radio Mi Amigo voor een reclamespot van Jet Air,
Suzie Wafels en Radio Mi Amigo. Gezamenlijk
probeerden ze zoveel mogelijk reizigers naar
Spanje te laten reizen. Dan RNI en Arnold Layne.
Het nummer ‘Room to move’ van John Mayell
werd gebruikt voor een jingle voor hem en ‘Song
of the marching children’ van Earth and Fire werd
gebruikt voor een jingle voor Terry Davis.
Boven water
ZA 25 OKT:
Een mail komt
binnen met het
nieuws dat Bill
Berry (foto), exSwinging Radio England
deejay, boven
water is. Hij is
één van de
rond twintig deejays uit het rijke zeezenderverleden
die tot nu toe niet was getraceerd. Hij meldde aan
Chris en Mary Payne: ‘Ik dacht dat de hele historie
van de zeezenders al in de prullenmand was verdwenen. Ik heb vaak mijn naaste vrienden verbaasd en met ongeloof zien reageren als ik hen
verhalen over de zeezenders vertelde. Al vrij snel
nadat ik vertrok uit Europa verloor ik de meeste
contacten met de oude collega’s. Alleen hoorde ik
dat Boom Boom Brannigan al vrij snel nadat hij
uit Europa kwam, verongelukte op zijn motor’.
Trouwen
Destijds trouwde ik nog in Engeland en scheidde
na 10 jaar. Vervolgens ging ik studeren aan de
Pennsylvania State University en kocht mijn eerste radiostation in 1975. Op een bepaald moment
had ik vijf stations in mijn bezit in PA en New York.
Peter van Dam bij Radio Mi Amigo

Momenteel bezit ik nog twee stations, WHHO en
WKPQ. Ik heb wel mijn naam veranderd in Wolfe
Berry. Naast radio is mijn tweede leven begonnen,
namelijk handelen in postzegels, oude munten, boeken en kunst. Als er ooit weer een reünie in Europa is,
zoals vorig jaar zomer, wil ik er graag bij zijn.’

De Koningszaal vormde voor het laatst het decor van de radiodag

© JvH

Een kwart eeuw radiodag
ZA 25 OKT: Niet zoals gebruikelijk in de maand maart,
maar eind oktober was dit jaar de radiodag, zoals
altijd georganiseerd door SMC in samenwerking met
Hans Knot van het Freewave Media Magazine. Reden van het kiezen voor de maand oktober was dat
de door ons geplande weekenden in maart de
Koningszaal in Artis niet beschikbaar was. Dit jaar
hadden we tal van gasten uitgenodigd, waarbij we er
ook zoveel mogelijk vanuit zijn gegaan onderwerpen te willen behandelen die voorheen nauwelijks
of niet werden behandeld. Ook op het gebied van de
te tonen video’s proberen we telkens weer deels herhalingen te voorkomen. Zo werd het programma om
elf uur begonnen met 70 minuten aan videofragmenten, waarvan slechts 8 minuten eerder werden vertoond. Er kwam ondermeer een prachtige
documentaire van de Duitse televisie voorbij, beschikbaar gesteld door Wolfram Bender en getiteld
‘Wildes Wasser’. Gefilmd in 1974 met mooie beelden vanaf zee en land, met diverse interviews met
Paul Rusling en zijn grote voorbeeld Mike Hayes

© JvH

medewerkers van RNI en Veronica.
Eiland Man
Ook een portret van het eiland Man en Radio Caroline
North was voor velen smullen geblazen. Het betrof 8
mm materiaal, geschoten in de jaren zestig door
bemanningslid Jan Andriessen. Daarnaast stelde
Adriaan van Landschoot zijn orkest voor, waarmee
hij veel succes heeft in Vlaanderen. Ook was een
rondleiding in het radiomuseum in Harwich te zien,
waarbij de zeezenders zeker niet zijn vergeten. Keith
Skues vertelde in een video over het rijke radioverleden en nog veel meer. De eerste gasten, die
aan het woord kwamen waren Mike Hayes en Paul
Rusling. Mike heeft in 1966 en 1967 voor Radio 270
gewerkt. Een meer regionaal radiostation dat destijds voor de kust van Yorkshire was verankerd. Herinneringen die voor velen onbekend waren. Rusling
vulde, waar nodig, Hayes aan. De toen nog 13-jarige
Paul Rusling was vanaf de eerste plaat van Radio
270, een nummer van Frank Sinatra, een verslaafde
luisteraar van het station en volgde alles wat er gebeurde. Hij heeft recentelijk nog gesteld dat wanneer zijn favoriete deejay Mike Hayes er niet was
geweest, hijzelf waarschijnlijk nooit deejay had willen worden.
Sietse Brouwer en
Anne Hondema ©
JvH

Radio
Seagull
Na een korte
pauze kwam
Sietse Brouwer aan het
woord die uitgebreid vertelde waarom de activiteiten van Radio
Caroline in Nederland verleden tijd zijn en hij las
een verklaring van Peter Moore voor, die aan alle
deejays was geschreven maar eigenlijk ook voor de
aanhang van het station bestemd was. Tevens was
het tijd voor Sietse om te vertellen hoe hij en twee
vrienden recentelijk een nieuw radioproject hebben
opgezet naar het idee van Radio Seagull, het station dat in 1973 en 1974 enkele maanden vanaf de
MV Mi Amigo haar programma’s uitstraalde.
Voice of Peace
Jammer was het dat een exclusieve dvd-opname
van de Voice of Peace, die door Sietse was meegenomen en beelden bevatte van het schip in New
York, dienst weigerde. Daarna tijd voor een video
die jaren geleden eens werd gedraaid maar die nu
op zeer goede kwaliteit voor handen was. The show
must go on was een mooi portret van RNI in de jaren
zeventig.
Nieuwe cd
Ferry Eden, jarenlang niet in het radiowereldje gezien en nog immer de sympathieke radioman van
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reisd toen de MV Mi Amigo door de MV Delta, van de firma Delta
Diving (captain Tom) in augustus 1974 verhuisde van de Nederlandse
naar de Britse kust.
Timmy Thomasson
De tijd ging snel en om goed drie uur was het tijd voor een deel van
een lang interview dat Jelle Knot vorig jaar had met Timmy Thomasson.
De man destijds achter The International Broadcasting Society en de
oprichter, annex directeur van Capital Radio. Een meer idealistisch
station dat voor de kust van Noordwijk haar programma’s verzorgde en
vooral door veel technische problemen een zeer kort maar heftig leven
was beschoren. Om vier uur was het tijd om de eindtoespraak te houden want een kwart eeuw radiodagen organiseren is natuurlijk niet mis.
Jelle Boonstra, al jarenlang een gewaardeerd medewerker aan de
Radiodagen, vroeg een groot applaus voor Rob Olthof en mij, hetgeen zeer gewaardeerd werd.

Ferry Eden signeert zijn nieuwe CD

© JvH

destijds, vertelde aan de toehoorders over hoe een door hem geproduceerde LP in 1978 het levenslicht niet zag. Anno 2003 is deze
LP nu op dubbel-cd verschenen en
werd op deze radiodag voor het
eerst gepresenteerd. Onder meer
te bestellen via de site van Radio
192, alwaar Ferry heden ten dage
het nodige productiewerk doet.
Terug naar 1973
Vervolgens andermaal gasten op
het toneel in de Koningszaal bij
Artis, een zaal die dit jaar voor de
laatste keer werd gebruikt gezien
de enorm gestegen huurkosten en
overhead, die door de organisatie
moest worden betaald. Een minpunt was dat de catering, die toch
voor de gehele dag door ons was
ingehuurd, het tijdelijk liet afweten en bovendien er geen biervat
was aangeslagen, zoals afgesproken. De gasten die vervolgens verschenen waren andermaal Paul
Rusling, die tezamen met Bob
Noakes en Peter van Dijken verhaalden over hun periode op de
MV Mi Amigo in 1973 en 1974.
Altijd weer leuk om er een
bemanningslid bij te hebben die
op een andere manier zijn herinneringen belicht dan de deejays.
Wat velen onbekend was is dat
Peter van Dijken ook mee is gePaul Rusling en Peter van Dijken nemen een biertje en doen alsof ze weer terug zijn in de messroom van de Mi Amigo, samen met Bob Noakes
(foto midden)
© JvH
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Dankwoord
Ik wil nogmaals alle gasten
die de afgelopen kwart
eeuw zijn gekomen naar de
radiodagen met als doel
geïnterviewd te worden, van
harte bedanken. Ook de
grote aanhang, die vooral
de laatste jaren groeiende
was, wil ik bedanken voor de
komst. Mede door uw komst
zijn we ieder jaar weer
vroegtijdig begonnen met
de voorbereidingen. Ook wil ik alle vrijwilligers, die jarenlang mee
hebben geholpen van harte bedanken: Meindert en Pim Dikboom,
Jan Fré Vos, Hillebrand Favre, Jana, Pim en Jeroen Knot. Ook zonder
jullie was het succes niet geworden wat het is en was.
Radiodag in een ander jasje
Voor de niet-aanwezigen maakte ik tenslotte bekend dat na 25 jaar van
mensen interviewen er voor mij persoonlijk een einde is gekomen aan
de Radiodagen. Uiteraard zal het fenomeen Radiodag blijven bestaan maar zal ik mezelf meer op de achtergrond gaan bewegen.
Geschokt heb ik nadien een aantal reacties gekregen van aanwezigen
en mensen, die nadien via via over mijn ‘stoppen’ hebben gehoord.
Het moet duidelijk zijn dat de andere activiteiten, waarbij ik betrokken
ben, zoals het Freewave Media Magazine, de gesproken versie van
het blad voor visueel gehandicapten, The International Report en het
Soundscapes online Journal, gewoon worden voortgezet. Ik hoop op

deze manier U nog jarenlang te mogen verblijden
met nieuws en historische artikelen. Inmiddels is er
een initiatief gekomen om telkens ieder jaar een
andere gastinterviewer en een gast uit de radiowereld
uit te nodigen. SMC denkt over dit initiatief na.

Hans Knot overhandigt Rick van Dijk een ‘passend’ cadeau
© Bert ‘Munnukeburen’

Enorme opkomst oud-medewerkers
En ik had het bijna vergeten. Op de Radiodag dit
jaar telde ik minimaal dertig voormalige medewerkers aan diverse stations, terwijl ook een aantal huidige programmamakers van Radio Caroline aanwezig was. Kijk maar even mee: Nigel Harris, Tony
Christian (beiden Caroline), Bob Noakes (Caroline
en RNI), Paul Rusling (Caroline en Laser), Mike Hayes
(Radio 270), Graham Gill (London, Radio 390,
Swinging Radio England, Britain Radio, RNI en Radio Caroline), John Patrick (Radio Caroline), Andrew
Austin (Radio Caroline), Ryan Woodman (Radio
Caroline), Walter Simons (Radio Monique en Radio
819), Leendert Vingerling (Delmare en tenderkoning),
Ad Roberts (Mi Amigo, Radio Monique en Radio
Caroline), Jan Veldkamp (Radio Monique), Wim van
Egmond (Radio Monique), Arie Swets (Radio 819),
Mirjam Verhoef (Radio Monique en Radio 819), Ferry
Eden (Radio Mi Amigo en Radio Monique), Peter
van Dijken (Radio Caroline), Ruud Doets en Gerard
Doets (Veronica), Hans ten Hoge (RNI), Pieter Damave (RNI), Peter Jager (RNI), Harky (Harald van Gelder), (Radio 227), Ellie van Amstel (Radio Monique
en Radio 819), Anne Hondema (Radio Caroline),
Sietse Brouwer (Radio Caroline), Chris
Bent
(Radio
Caroline), Tom de
Bree (Radio Mi
Amigo 272), Edo Peters (Radio 819), Ron
Visser (Offshore Radio ‘98) en Ton Vogt
(Offshore ‘98).
Enkele van de vele gasten:
Ellie van Amstel, Leendert
Vingerling en Ad Roberts
© JvH

En ze blijven maar komen
WO 29 OKT: Ook vandaag weer de nodige aanvullingen op de zeezenderdiscografie. In de lijst wordt
Mason Williams met zijn ‘Classical Gas’ genoemd. Er
kan aan worden toegevoegd dat Bert Bennet het
nummer gebruikte in zijn programma over ‘The
American Hot 100’ op Radio Mi Amigo in 1976. Bob
Scholte kan aan de lijst worden toegevoegd met het
nummer ‘Goedenacht en Welterusten’. Het werd als
dagsluiter gebruikt op Radio Antwerpen in 1963. Dan
tenslotte het Jenair Fox Orchestra met het nummer
‘My Bonnie is over the ocean’ dat werd gebruikt voor
een jingle op Radio Nord.
Informatie van de website
DO 30 OKT: Volgens Mike Brand zal het wetsontwerp
waarin de piraterij, inclusief Arutz Sheva, als illegaal
wordt bepaald, niet ter lezing en bekrachtiging in het
Parlement worden aangeboden. Het kabinet zag
vroegtijdig in dat een eerdere uitspraak, namelijk dat
in het land ‘vrijheid van communiceren’ ook voor
Arutz Sheva van kracht zou zijn, tot hevige oppositie
zou leiden in het kabinet en tot de nodige tegen
stemmers van het wetsvoorstel zou leiden. Het is niet
bekend of, als gevolg van de terugtrekking van de
ontwerpwet, Arutz Sheva op korte termijn weer vanaf
het zendschip haar programma’s zal verzorgen. Het
afgelopen weekend lag het zendschip nog onveranderd voor de kust bij Tel Aviv.
Teun wie?
VR 1 NOV: De hedendaagse communicatietechnieken stellen ons tot veel in staat. Zo kwam er
vandaag een mail binnen van Teun Visser die meldt
dat hij tegenwoordig supervisor is tijdens
olieboringen, die wereldwijd worden gedaan en daarvoor zijn eigen onderneming ‘Global Well Services
B.V.’ heeft opgericht. Dezelfde dag zou hij nog afreizen naar Ho Shi Minh in Vietnam. Maar Teun heeft
daadwerkelijk een verleden in de zeezendergeschiedenis dat hij graag met ons wil delen: ‘Ik werkte
vele jaren op de MV Mi Amigo van Radio Caroline,
waar ik op een bepaald moment de chief engineer
werd. In het begin dat ik er werkzaam was, 1973,
hadden we enorme problemen met de generatoren,
die voornamelijk werden veroorzaakt door smerige
dieselolie, die was aangeleverd.’
Oplossen probleem
Het zou enige tijd duren alvorens
we dit probleem oplosten, maar
middels het geheel schonen van de
voorraadtanks en de installatie van
een verdeel-ontsluiter werd het
mogelijk de schone olie over te tanken in de zogenaamde dagtank.
Generatoren werden in die tijd gehuurd en het niet op tijd betalen
van de rekeningen betekende meteen dat er geen reserveonderdelen
werden aangeleverd. Dit hield weer
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Rijkspolitie aangehouden voor ondervraging inzake eerdere activiteiten bij Radio Mi Amigo en Caroline.
Ik heb niets losgelaten en later
diende ik te verschijnen voor de
rechtbank in Amsterdam. Het resultaat was een veroordeling tot het
betalen van 750 gulden boete. Jaren later hoorde ik dat de Mi Amigo
gezonken was en dat de mast nog
boven het water uitstak. Geen wonder als je weet hoeveel laswerk ik
aan die mast had verricht.’ Inmiddels heb ik Teun met een groot aantal van zijn voormalige collega’s in
verbinding gesteld en zijn ze volop
h e r i n n e r i n g e n aan het ophalen.
Een generator wordt aan boord van de Mi Amigo gehesen, 1973

in dat het vaak heel moeilijk was het zaakje draaiende te houden en
dus radio in de ether te krijgen. Met de komst van meer Nederlandse
bemanningsleden aan boord ging de situatie ook aanzienlijk vooruit.
Toen het begin 1973 uit IJmuiden kwam, was het schip eigenlijk
uitgeleefd.
Peter Chicago
Ook had Peter Chicago al de nodige aanpassingen verricht aan de
apparatuur en de mast. Ik denk dat ik ongeveer 5 tot 6 jaar aan boord
van de Mi Amigo heb doorgebracht. Nadat we IJmuiden hadden
verlaten werden door ons onder meer de programma’s van Radio
Atlantis uitgezonden en later die van Radio Mi Amigo. Ook waren er
in de avonduren later de programma’s van Radio Caroline. Zeer goed
in mijn geheugen zijn de beruchte novemberstormen, waarbij de
situatie aan boord van het zendschip zeer slecht werd. We hadden
bijna geen drinkwater en voedsel meer aan boord hetgeen betekende
dat douchen en schoon ondergoed er ook niet meer bij was.
Toch wel goede herinneringen
Alles bij elkaar heb ik toch wel goede herinneringen aan de
bemanningsleden en de lieden binnen het deejayteam. Prachtige
tijden met Tony Allen, Johnny Jason, Norman Barrington, Brian
Anderson, Bob Noakes, Robb Eden, Charlotte, Mickey the Cook, Peter
Chicago, Ellen of Samantha, Mike Hagler en natuurlijk Ronan zelf.
Terwijl RNI en Veronica eind augustus 1974 uit de ether verdwenen
verkasten wij naar de Britse kust en werd later de apparatuur van
Radio Mi Amigo aan land verplaatst naar Spanje.
Don’t cut
Ik herinner me ook nog erg goed dat de ambtenaren van The Home
Office aan boord kwamen terwijl de programma’s van Radio Mi Amigo
op dat moment werden uitgezonden. Direct nadat de ambtenaren
hun voeten aan boord zetten heb ik overgeschakeld naar de live
studio van Radio Caroline, maar iemand van The Home Office volgde
mij. Gelukkig lukte het me wel het Gates mengpaneel aan te zetten
en een korte discussie met de ambtenaar van The Home Office volgde,
waarna het snoer van de microfoon werd doorgesneden.
Andere activiteiten
Na mijn tijd bij de Caroline organisatie ben ik begonnen te werken op
olieplatforms op de Noordzee. Op een dag, tijdens een bemanningswissel, kwam ik aan op Schiphol Oost en werd ik door iemand van de
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Feestje
VR 31 OKT:
Naast een heerlijke feestelijke
taart en de nodige champagne was er
in de studio
van Radio
538 vandaag
meer te beleven. Er was een
groot aantal deejays aanwezig die
in het verleden de Top 40 ook hebben gepresenteerd. Reden was de
uitzending van de 2000 ste Top 40,
een lijst die in januari 1965 voor
het eerst door Radio Veronica werd
uitgezonden. Onder meer waren
voormalige zeezenderdeejays Joost
de Draaijer, Jan van Veen en Lex
Harding presentator van het programma. Een persoon was vergeten in het rijtje van de ‘zeepresentatoren’. Op Radio Mi Amigo
werd de lijst ook enige tijd uitgezonden in presentatie van Peter van
Dam..
Veel en veel meer
ZA 1 NOV: Voor sommigen, die
de discografielijst eigenlijk maar onzin vinden, moet deze editie zeer
vervelend overkomen met tal van
aanvullingen. Ook vandaag komt
een lange lijst. Allereerst kan aan
de tekst bij het nummer ‘Revenge’
van Ray McVay Sound worden toegevoegd dat Tony Windsor dit nummer ook gebruikte op Radio London.
‘Let’s give love a go’ van The
Bellamy Brothers werd gebruikt door
Stuart Russel op Radio Caroline. Op
Mi Amigo 272 werd veelvuldig ‘Hol-

land Disco’ van The New Dutch Organ
Group gebruikt als uurfiller, voor het
nieuws. De formatie Benelux met ‘Ik
wil met vakantie’ nam een speciale
versie van dit nummer op voor Radio
Mi Amigo.
Monique
We gaan rustig verder met de
opsomming en komen bij ‘Invaders
from space’ van The Dynamic Seven,
een nummer dat veelvuldig als filler
werd gebruikt in de jaren tachtig op
Radio Monique. Dan de versie die
door Capital Radio werd gebruikt als
station tune was Händel’s Water Music
(Alla Hornpipe) en is van Lotz
Classical Orchestra.. Terugkomend
op Radio Mi Amigo 272 kan worden
gemeld dat een onbekende uitvoering van ‘Love me tender’ werd gebruikt door de deejays om een eigen
song op in te zingen. De De Toreno
Band met het nummer ‘From me to
you’. Dit nummer werd op Radio Mi
Amigo twee keer ingezet. Eerst als
tune
voor
het
programma
‘Anononiem – een non stop muziek
en cabaretprogramma voor de
zondagmorgen’, destijds in de
productie van Joop Verhoof. Ook
werd het nummer ingezet voor de promotie van Playa de Aro.
Meer orkesten
Dan landen we aan bij het Henri
Fox Orchestra en het nummer ‘Lusna
a Radio Nord’ dat werd gebruikt als
een soort van tune voor Radio Nord.
Dit op basis van het nummer ‘My
Bonnie comes over the ocean’.
‘Happy Music’ gespeeld door het orkest van James Last werd gebruikt voor
een promo voor adverteren op Radio
Mi Amigo, evenals voor promotiespots voor Playa de Aro op hetzelfde
station. ‘Astrorama’ van Kenny Clark
and Francy Boland Big Band werd
gebruikt voor de Radio Noordzee
jingle ‘kilometers lang muziekplezier’.
In de ‘Dik voor mekaar show’ op Radio Noordzee werd het nummer
‘Tarantella’ van Johnny Puelo veelvuldig gebruikt als filler.
Laatste blok
Voor deze zaterdag het laatste
blok, waarin allereerst ‘All you need
is love’ van The Beatles wordt genoemd. Werd gebruikt ter ondersteuning van een spot op Radio Caroline

South waarin de allerlaatste openbare show in een pub werd aangekondigd van Johnny Walker en Robbie Dale, alvorens ze de illegaliteit ingingen op 14.8.1967. Een spot, die werd ingesproken door
Roger Day. Eind jaren zeventig was er de Epivan Roadshow van
Radio Delmare. In een spot voor de show werd ‘Action’ van The
Sweet gebruikt. Dan een aantal titels die werden gebruikt in de
promotiespot op Swinging Radio England ten bate van The Swinging
Radio England Fun Tour of the Year. Hier komen ze: ‘Hey girl’ van
The Small Faces, ‘Pied Piper’ Chrispian St. Peters, ‘Somebody to
love’ van Neil Christian en ‘Mama’ van Dave Berry.
Harald Paul van Gelder

© JvH

Ontslag
ZA 1 NOV: Een slecht
bericht van de kant van
Paul van Gelder, die we
ook allen kennen onder
de naam ‘Harky’ van Radio 227. Na een dienstverband van dertien jaren bij de VARA, telkens
drie maandelijkse contracten, is hem ontslag
aangezegd. Met ingang van 1 januari is er geen ruimte meer in de
nachtelijke uren voor gepresenteerde programma’s op Radio 1 en
dus dient een uitstekend radiomaker zomaar te worden ontslagen.
En bij de VARA was het weer een typische rode streek om totaal geen
financiële regeling met Paul van Gelder te regelen. We wensen hem
sterkte.
Heel lang geleden
ZA 1 NOV: Ook de Telegraaf staat stil bij
de plannen van Rijkswaterstaat om het
REM-eiland eventueel na 31 december
te ontmantelen. Vandaag een grote reportage over een tocht die nog eenmaal
werd gemaakt naar het eiland voor de
kust van Noordwijk. Ze hadden Marianne
Bierenbroodspot, die als eerste omroepster op REM TV Noordzee was te zien in
1964, overgehaald met de boot naar het
eiland te varen. Meest opmerkelijke was
dat ze nooit eerder per boot erheen was
geweest maar altijd met de helikopter van
de firma Schreiner.
Nog twee
ZO 2 NOV: Het beluisteren van programma’s uit de RNI-tijd van
Tony Allen is altijd weer de moeite waard. Het leek erop of hij in de
nachtelijke uren altijd weer nieuwe dingen zat te bedenken en te
produceren. Uit 1971 stammen dan ook twee producties die ik niet
eerder in gedachten terughaalde. Voor de ene jingle ten bate van
collega Alan West, gebruikte hij, naast een doos vol geluidseffecten,
ook Mitch Miller and His Gang met een stukje van ‘The River Kwai
March’. En Tony Allan gebruikte als filler op RNI een onbekende
uitvoering van ‘The Chatanogoo Soeshineboy’. Ook kan worden gemeld dat ‘Let it be me’ van The Everly Brothers werd gebruikt voor
promotie van ‘192’ de voorganger van het Veronicablad, een spot
ingesproken door Hans Mondt. Het nummer ‘I’m your vehicle baby’
van The Idles of March werd gebruikt op RNI voor een jingle over
kamerbreed muziek in Buitengaats, ingesproken door Hans ten Hoge.

Freewave 362 - 13

Tweemaal de
Communicator
© Piet Treffers

Communicator
ZO 2 NOV: Bericht binnen gekomen van onze
man in IJmuiden: Afgelopen week zijn er zes
dikke platen op de ramen gelast aan de zijkant
van het schip.(De dunnere platen waren half ingetrapt). Omdat de trossen gebroken waren is het
ene anker tussen de kade en het schip gehangen, maar toen ging de zijkant van het schip er
tegenaan slaan. Vervolgens is het anker weer op
de kade getrokken en een extra strop er bijgeplaatst. De tuidraden zijn nog steeds niet gespannen Tevens heb ik twee foto’s van de werf/
helling erbij gedaan. Het ziet er naar uit dat ze
toch niet eerst hier gebruik van maken. Mij is niet
duidelijk of de keuring van het schip al gebeurd
is? Verder is alles rustig.

Verkocht en weg
WO 5 NOV: Mike Brand maakt bekend dat Arutz
Sheva via haar website en later via diverse stations op het nieuws bekend heeft laten maken
dat de MV Eretz Hatzvi door de eigenaren is
verkocht. Dit betekent dat het zendschip na 15
jaren van trouwe dienst van eigenaar zal veranderen en vandaag nog naar Turkije zal worden
gesleept. Volgens de nieuwsuitzendingen was er
een aantal opties, waaronder verkoop van het
schip als zendschip aan een andere organisatie.
Men heeft echter gekozen voor een optie tot
sloop van het 35 jaar oude schip dat in 1968
werd gebouwd in Hongarije. Misschien krijgt U
binnenkort wel een stukje Arutz Sheva in de keuken via een conservenblik. Overigens was Arutz 7
exact 15 years ‘on air’ vanaf de Erezt Hatzvi, van
21 oktober 1988 (eerste tests) t/m 20 oktober 2003.
Aanvulling
ZA 8 NOV: Daar is er weer een aflevering
van de aanvullingen op de discografielijst. Aller-
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eerst
meldde
Martin van der Ven
dat een nummer
genaamd ‘Tuxedo
Junction’ van het
Glenn
Miller
Orchestra werd gebruikt ten bate van
een promotiespot
voor Radio Mi
Amigo. Dan vond ik
dit weekend nog
drie middels het beluisteren van oude
programma’s. In de
lijst
staat
al
Deodato met ‘Alzo sprach der Zarathusta’. Daarbij kan
worden aangevuld dat Dr. Moly Magic op Radio Delmare het nummer als tune gebruikte. Het nummer
‘Dreamin’ in uitvoering van The Ray Connif Singers werd
op RNI als tune gebruikt in 1971 door Martin Kayne.
Tenslotte kan bij ‘Touch of velvet’ van de Mooda Masic
worden aangevuld dat Hugo Meulenhof het gebruikte in
1977 in het programma ‘Mi Amigo ’s avonds’ op de gelijknamige station.
Iets verplaatst
ZO 9 NOV: Mike Brand meldt dat hij een tochtje naar de
kust heeft gemaakt en heeft geconstateerd dat het schip
van Arutz Sheva nog steeds in de nationale wateren
verankerd ligt. Slechts een mijl uit de kust van Tel Aviv.
Dit staat lijnrecht tegenover een eerder persbericht van
het station dat het zendschip naar de sloper in Turkije
zou gaan. Afwachten blijft het dus wat er echt zal gebeuren met het zendschip.
Goed nieuws
van Look Boden
DO 13 NOV: Radio 227 heeft
opnieuw
een
succes behaald
in de strijd om de
luisteraar. De
programmaraad
Zwolle besliste in
haar vergadering unaniem dat het station opgenomen
wordt in het pré-advies voor 2004. Na de definitieve
beslissing van de kabelmaatschappij Essent krijgt Radio
227 daarmee voet aan de grond in Zuid-Drenthe,
IJsselland en de Noord-Oostpolder. De programmaraad
had bijna de hele avond nodig om alle vertegenwoordigers van de diverse stations aan het woord te laten. Uiteraard liet Radio 227 zich niet onbetuigd, en benadrukte
opnieuw de pluriformiteit die zij binnen het FM-landschap aan kan bieden. Tot ieders verrassing vielen er

vier van de zes de aangekondigde kandidaten af. De
uiteindelijke strijd ging toen nog tussen RTL FM en
Radio 227. Voornamelijk het format en het argument
om ‘een nieuw klein station de kans te geven’ gaf de
doorslag voor de gehele programmaraad. Het
preadvies wordt gegeven voor een groot gebied met
onder andere de steden Zwolle en Deventer. Inclusief ‘t Gooi kan Radio 227 vanaf januari of februari
2004 zo’n 226.000 aansluitingen bedienen. Dat komt
neer op ongeveer 800.000 potentiële luisteraars.
Aanvulling
DO 13 NOV: Luisterend naar een oude Ted
Bouwens Show kwam er twee keer een reclamespot
voorbij op Radio Noordzee waarin de luisteraars werd
opgeroepen mee op reis te gaan naar Japan. Dit
onder het motto ‘Met Tony naar Tokio’. Men gebruikte
voor de productie van de spot het nummer ‘Yamasuki’
van
The
Ya m a s u k i
Singers. Tevens hoorde
ik
Dave
Rodgers nog
eens voorbij
komen. Dit
keer op Radio Atlantis
in 1974 en
hij gebruikte
een tune die
al meer werd
gebruikt in
het rijke verleden: Herb
Alpert and
his Tijuana
Brass
en
‘Tijuana
Taxi’.
Twee banken
VR 14 NOV: Er zijn nu twee banken terug te vinden
die zijn geplaatst ter herinnering aan de vorig jaar
overleden Howard G Rose, die we allen kennen als
deejay Chrispian St. John en Jay Jackson (RNI,
Atlantis en Radio Caroline). Eén staat opgesteld bij
de kerk in Rothwell, waar Howard in september 2001
trouwde en de andere op Gun Hill in Southwold.
Zittende op deze bank kun je mooi de Noordzee
overzien en dromen van je toenmalige favoriete zeezender.
Ross Revenge en Southend
ZA 15 NOV: Al een aantal malen hebben we U in de
afgelopen zes maanden geïnformeerd over de plannen de Ross Revenge de volgende zomer voor enige
tijd naar Southend on Sea te krijgen voor het verzorgen van een RSL in augustus 2004. In de afgelopen
periode is er echter nooit een uitspraak gedaan over

de mogelijkheden bij de lokale autoriteiten. Edoch,
zo horen we vandaag, is er weinig kans dat de plannen worden verwezenlijkt. De gemeentelijke voorlichter heeft bekend gemaakt dat eigenaren van een
aantal schepen hebben bekend gemaakt volgend
jaar aan de Pier te willen liggen, waardoor een schip
maximaal een week kan vertoeven aan de vernieuwde
Pier. Voor Radio Caroline een te dure zaak de boot
voor een zo’n korte periode te laten verslepen. Aangenomen mag worden dat Peter Moore nu voor een
RSL in Rochester zal gaan.
Banden met IRA?
ZA 15 NOV: Een vraag gesteld in de nieuwsgroep
zeezenders ging over eventuele vermeende belangen van zeezenders met de IRA. Dit bracht mij op
een antwoord middels een verhaal dat ik alweer enige
tijd geleden hoorde: ‘Nadat onderhandelingen met
Roy Bates
tot het starten van Rad
i
o
Hollandia
waren stukgelopen en
Willem van
Kooten’s
zwager was
ontvoerd en
later weer
vrijgelaten
door ene
m e n e e r
Achenbach
(lees mijn
boek over
Sealand)
g i n g e n
Berk, Van
Veen en van
Kooten in
zee
met
ene meneer Gert Jan Smit. Deze zou regelen dat
Radio Hollandia per 1 oktober 1978 van de MV Mi
Amigo zou starten in plaats van Radio Mi Amigo.
Banden werden gebracht, en 15.000 gulden werd
vooruit betaald aan deze Smit. Smit mocht ook dominees regelen waarvan hij provisie zou opslurpen.
Geen signaal te horen
Halverwege oktober was er nog niets en een paar
dagen later, al weer 25 jaar geleden, was het gebeurd met Radio Mi Amigo want wegens problemen
met de generator ging het station uit de ether. Toen
enkele weken later alsnog geen start was van Radio
Hollandia, zo gaat het verhaal, werd Gert Jan Smit
ontboden op het kantoor van Red Bullet om zich te
verantwoorden over het niet doorgaan van het project en het verzoek de 15.000 gulden direct terug te
betalen. Op de eerste vraag kon hij geen antwoord
geven. De tweede vraag werd ook niet snel genoeg
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beantwoord.
Bellen met Londen
Van Kooten en Van Veen hebben hem vervolgens
letterlijk en figuurlijk op zijn kop gezet en 6000 gulden uit de kleren van Gert Jan Smit geschud. Toen
deze niet meer tevoorschijn kon toveren kreeg hij
een tweede kans. Volgens de overlevering kreeg hij
vervolgens de strikte opdracht meteen te bellen met
Ronan O’Rahilly zodat deze voor het restant van het
geld kon zorgen. Toen deze hoorde hoe Smit was
behandeld door de beide zakenlieden zou hij Van
Kooten aan de telefoon gevraagd hebben en een
anders altijd kalme O’Rahilly zou toen aardig tekeer
zijn gegaan waarbij hij op dreigende toon aan Van
Kooten zou hebben gezegd dat als deze Gert Jan
Smit niet met rust gelaten zou worden er maatregelen te verwachten zouden zijn gezien hij, Ronan,
genoeg vriendjes binnen de IRA zou hebben.
Dank aan : Martin van der Ven, Rob Olthof, Mike
Brand, Jelle Boonstra, Hans Hogendoorn, Gerhard
Fiolka en Piet Treffers
Samenstelling: HANS KNOT

Centrale
Het Noors-Engelse televisiebedrijf Tandberg van zijn
kant, ontwikkelt voor Telenet de digitale televisiecentrale die de digitale kanalen gaat uitzenden. Het
bouwt tevens het testplatform uit voor digitale betaaltelevisie. Het bedrijf heeft grote ervaring in de uitbouw van digitale uitzendsystemen. Tot slot zal
Cronos, een ander Vlaams IT-bedrijf, binnen het iDTV
project van Telenet, instaan voor de ontwikkeling van
de software voor de interactieve servers. Deze software ondersteunt testen voor iDTV-toepassingen zoals video op aanvraag, elektronisch stemmen, interactieve spelletjes en elektronische communicatie. In
opdracht van Telenet wordt, eveneens in het kader
van dit project, een aantal onderzoeken uitgevoerd
door de Vlaamse universiteiten KULeuven,
LimburgsUC, VUBrussel, UAntwerpen en UGent rond
de technische haalbaarheid, maar vooral ook rond
de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe technologie. Al deze ontwikkelingen kaderen binnen het door
de Vlaamse Overheid gesteunde proefproject ‘Vlaanderen interactief’, met als partners enerzijds het
telecommunicatiebedrijf
Telenet
en
de
intercommunale Interkabel en anderzijds de omroepen VR.
Redactie RADIOVISIE

Testen interactieve televisie
Telenet en de Vlaamse omroepen testen begin dit
jaar interactieve digitale televisie (iDTV) uit bij enkele honderden huishoudens in Vlaanderen. Met interactieve digitale televisie kan de kijker kiezen uit
nog meer kanalen, films en programma’s aanvragen,
participeren aan en zijn mening ventileren bij liveprogramma’s enzovoort. Op termijn behoren ook email en sms versturen, bankieren, boodschappen van
bedrijven en overheid (e-gov) lezen tot de mogelijkheden. iDTV is een nieuw gegeven in Vlaanderen.
In het buitenland werd het succesvol geïntroduceerd.
Telenet werkt samen met de Vlaamse overheid en
de Vlaamse stations aan dit iDTV proefproject voor
Vlaanderen.
Ontwikkeling
Voor iDTV wordt nieuwe technologie ontwikkeld.
Telenet doet hiertoe beroep op de expertise van de
volgende drie bedrijven: Real Software, een Vlaams
bedrijf, ontwikkelt voor Telenet de eerste portal toepassing, gebaseerd op de nieuwe Europese norm
MHP (Multimedia Home Platform). Dat doet het samen met Zappware, een jong Limburgs bedrijf dat
zich specialiseert in interactieve toepassingen voor
digitale televisie. De software zal Telenet in staat
stellen om de eerste digitale diensten toepassingen
te testen op de set top box, het doosje dat nodig is
om digitale televisie te ontvangen en te decoderen.
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Benoeming
Sinds 1 januari heeft de 40-jarige Lesley Douglas
(foto) de taken van Jim Moir als program controller van
BBC6 en Radio 2 overgenomen. Ze startte haar loopbaan als productieassistent
van David Jacobs in 1985
bij de BBC en werd later
music producer. In 1993
werd ze Planner voor de
afdeling presentatie van
Radio 2, waarna in mei
1997 bevordering tot
Managing Editor voor het
zelfde netwerk volgde.
Lesley Douglas is afkomstig
uit Newcastle.
Meer luisteren via televisie en internet
Sinds september 2003 is er een verhoogd percentage van 19% dat mensen via de televisie naar de
radio luisteren. Van de volwassenen in GrootBrittannië zegt 20,4% met regelmaat radioprogramma’s via het beeldscherm te laten binnenkomen in
de huiskamer. Ook geeft het onderzoek aan dat het
beluisteren van de radio via internet snel groeiende
is en gemiddeld op 15% ligt bij de Britse bevolking.
Redactie RADIO MAGAZINE

Kathedraal
Zo’n half jaar geleden berichtten we voor het eerst
over het paartje dat seks scheen te hebben op de
harde banken van de St Patricks kathedraal in
New York. Een producer van WNEW deed live
verslag per mobiele telefoon in het kader van een
wedstrijd seks in het openbaar, waarbij geldprijzen
waren te verdienen. Inmiddels is een 36-jarige
vrouw tot een taakstraf van 5 dagen veroordeeld.
Haar toenmalige sekspartner ontliep een straf. Hij
overleed in september als gevolg van een hartaanval.

De televisiestudio op slot
DEN TV is de naam van het commerciële televisiestation dat door de Bulgaarse regering recent uit de
ether is gehaald en waarvan de burelen op slot zijn
gedaan. Reden was dat men hun vergunning is kwijt
geraakt na een ernstige overtreding van de mediawet.
In een programma had men de kijker de gelegenheid
gegeven zich af te zetten tegen de Turkse minderheid
in het land, hetgeen in grote mate gebeurde. De mediawet geeft aan dat er een verbod ligt op intolerantie. De
directie van DEN TV is in beroep gegaan.
JELLE KNOT

Groeiend
Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat 20%
van de inwoners in Amerika ouder dan 12 jaar
internet gebruiken voor het luisteren naar de radio. Breedband internetgebruik is sinds 2001 gegroeid naar 21% van de Amerikanen. Van de luisteraars via internet is er 61% een voorstander te
luisteren naar gratis aangeleverde programma’s,
dat door reclame wordt gefinancierd. Men heeft
het onderzoek uitgevoerd middels het doen van
2005 telefonische interviews.
Overstap
D. Scott
Kennedy is
de nieuwe
vice-president met de verkoop in zijn pakket voor XM
Satellite Radio. Hij was tot voor kort eindverantwoordelijke voor de afdeling Marketing van
Infinity Broadcasting. De volgend jaar te lanceren modellen van Honda auto’s zullen standaard
een digitale ontvanger hebben die de programma’s van XM Satellite Radio kunnen ontvangen,
mits een abonnement wordt genomen op de leverancier.
Negatief advies
De eindverantwoordelijken van de openbare radiostations van de drie publieke universiteiten in
de Amerikaanse staat Iowa hebben recentelijk negatief gereageerd op het idee om de drie stations
te vervangen door één overkoepelend station. Dit
voorstel werd mede gelanceerd om de kosten van
uitzendingen en productie te beperken. Maar John
Hess van de University of Northern Iowa zegt dat
het geen oplossing is en zeker niet noodzakelijk.
Volgens hem zijn de radiostations nu ook succesvol en richten ze zich op andere doelgroepen.
Het plan zal in februari opnieuw besproken worden.

UNIEKE DUBBEL-CD
Afgelopen jaar bestond het American Forces
Network zestig jaar. Voor deze 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.

RENE BURCKSEN & JAN HENDRIK KRUIDENIER
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Ad ‘de meester’ Bouman
‘Admiral’ Robbie Dale
Alan Clark, the smooth one
loopie loo
Alan ‘Neddy’ Turner
Andy ‘Agnes’ Anderson
Andy ‘ Colin Mueslibar’ Bradgate
Andy ‘Bilbo’ Howard
Andy ‘The Dancer’ Archer
Andy ‘Agatha’Archer
Arnold ‘Virginia’ Layne
‘Baby’ Bob Stewart
Bert ‘Holland’s answer to Ken
and Barbie’ Bennett
‘Big Jim Murph The Surf’ Murphy
Blake ‘The damned yank’ Williams

Bob ‘Buzby’ Lawrence
Bob ‘Toilet Brush’ Lawrence
Bob ‘Your main man’ Spencer
Boom ‘Boom’ Brannigan
Brian ‘Mrs. Ena’ Anderson
Brian ‘Brenda’ McKenzie
Brian ‘The Carpet Man’ McKenzie

Brian ‘The Kilt’ McKenzie
‘Burgemeester’ Harkie (Harald
van Gelder)
Carl ‘The Weird Beard’ Mitchell
Charlie ‘The Sea’ Wolf
Chiel ‘Suske’ Montagne
Chiel Montagne ‘Zonder Franje’
Chris ‘Mother Superior’ Cross
Chris ‘creeky’ Kennedy
Chrispian St. ‘Con’ John
‘Cowboy’ Gerard de Vries
‘Daffy’ Don Allan
Dave ‘Neddy’ Cash
Dave ‘Double D’ Dennis
Dave ‘The Rabbit’ Dennis
Dave ‘The Weird Beard’ Travis
Dave DLT Travis
Dave ‘Harry cornflake’ Travis
Dave ‘The hairy monster’ Travis
Dave ‘Smack your botty’ Rogers
David ‘Screaming’ Lord Sutch
Dennis ‘The Menace’ Straney
Dennis ‘Your ace from out of
space’ Straney
Dennis ‘The man himself’ Straney

Eddie Becker, de man met de
wekker
Ed ‘Stewpot’ Stewart
Dick Verheul ‘de Likker’
Dick ‘the trousers’ Verheul
Freddie ‘Franatic’ Bear
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Gerard ‘Gijs’ de Vries

Johnnie ‘Rodney Fortesque’ Walker

Gerard ‘Nashville Tenessee’ de Vries

‘JJ’ Jason
Johnny ‘The Lad’ Lewis
Johnny ‘GHB’ Lewis
‘Jumbo’ Jim Gordon

Gordon ‘The Cruiser’ Cruse
Graham ‘Gresilda’ Gill
Graham ‘Spyder’ Webb
Guy ‘The wise guy’ Hamilton
Hannibal ‘The cannibal’
Horst ‘Inky Dinky’ Reiner
Horst ‚Winky Winky’ Reiner
(Archer’s versie)
Herbert ‘The Flying Dutchman’
Visser
Een ieder van ons heeft ooit wel
eens, misschien wel vele, bijnamen gehad. Ik kan mezelf herinneren van de Lagere School periode dat klasgenoten en vriendjes – men nam het snel van elkaar over – mij een bijnaam gaven naar aanleiding van een
kinderprogramma dat toen veelvuldig werd bekeken. Een
marionettenspel met de titel ‘Coco
en de vliegende Knorrepot’. Je
raadt het al: Ik werd Hans Knot
Knorrepot. In de afgelopen twee
jaar hebben we, beetje bij beetje,
in samenwerking met elkaar en de
lezers van het international report
en uiteraard de deejays zelf, geprobeerd de lijst van bijnamen van
de toenmalige zeezenderdeejays
zo compleet mogelijk te krijgen.
Als streefdatum van de publicatie
van de uiteindelijke lijst werd december 2003 aangehouden. Iets
later is hier dan de complete lijst.
HANS KNOT
Herbert ‘Herbie the Fish‘ Visser
Hud en Heul - Rob Hudson en
Dick Verheul
Hugo ‘Heerhugowaard’ Meulenhoff

Hugo ‘Dubbel F’ Meulenhoff
Ian ‘Wombat’ Damon
Jack ‘Jacko you’re lovable’
McLaughlin
Jerry ‘Super’ Leighton
John ‘Jessie’ B. Meir
John Kerr ‘Kerr is my name,
music is my game’
John ‘Rock and Roll’ Anthony
John Ross-Barnard ‘JRB’

Karel ‘van het snoer’ van de Woerd

KC ‘in the morning’
Kees Kaas Mulder
Keith ‘Cardboard’ Skues
Keith ‘Keefers’ Hampshire
Kenny ‘Jim’ Everett
Kenny Everett ‘of England’
Larry ‘The Geeter With The
Heater’ Tremaine
Larry ‘the boss with the hot sauce’
Tremaine
Leendert Vingerling (Otto de
Winter) de Boswachter
Leo ‘the lion’ Van der Goot
‘Lord’ Charles Brown
‘Your deejay’ Mike Ahearn
Marc ‘Pappa’ Jacobs
Mark ‘The Big Toe’ Sloane
Mark “The Wild And Wooly” Wesley

Mick ‘The Micker’ Luvzit
Mick ‘Your prez the wild one’ Luvzit

Mick ‘Your boss jock’ Luvzit
Mick ‘Your soul brother’ Luvzit
Mick ‘Your mad dad with the
groovy turntables dripping wax
all over your radio dial’ Luvzit
‘Mighty’ Joe Young
Mike ‘Coconut’ Kerslake
Mike ‘Mikey- Mo’ Hayes
Mike ‘The Marshall’ Lennox
Mike ‘The Poet’ Wall-Garland
‘Neddy’ Noel Miller
Neil ‘Nellie’ Gates
Paul ‘Paulina’ May
Paul ‘Nitty’ Noble
Paul Alexander ‘The Flicker’ Rusling

Pete ‘Boots’ Bowman
Pete ‘Dum dum’Drummond
Peter ‘De Spijker’ van der Holst
Peter ‘Free of Football’ Philips
Peter ‘World Service’ Philips
Ray ‘on the radio’ Warner
Ray ‘Hughie ’Anderson (Warner)
Richard ‘love radio’ Park
Rick ‘The Great Dane’ Dane
Rob ‘The Harrisson Monster’
Rob ‘Stinkie’ van der Meer
Robb ‘Agnes’ Eden
Robin ‘Robino Banco’ Banks

Roger ‘Cornflakes’ Kent
Roger ‘Twiggy’ Day, ‘the thinny
record spinner’
Ronald ‘De bolle’ Bakker
Ross ‘RWB’ Brown
‘Schanulleke’ Johan Visser
Shaun ‘Young Shaun in the
morning’ Taylor
‘Young’ Shaun Taylor
Shaun Taylor ‘in the morning’
Sietze ‘Scharnier’ Gardenier
Simon ‘Wally’ Barrett

Spangles ‘Killroy’ Muldoon
Steve ‘The Curly Headed Kid in
the Third Row’ Young
‘Tatty’ Tom Edwards
‘The Emperor’ Rosko
Terry ‘Mavis’ Davies
Tom ‘Mr Moonlight’ Lodge
Tom ‘Your Dawnbuster Man’ Lodge

Tom ‘Tom Cat’ Lodge
Tommy ‘TV on Radio’ Vance
Tommy ‘What a guy’ Rivers
Tony ‘The Bird Brain’ Brendon

Op Eerste Kerstdag overleed Simon
Robert Out op 64-jarige leeftijd in een
Leids ziekenhuis als gevolg van een
hartstilstand. Rob Out was al geruime
tijd ziek. Het begin van zijn loopbaan
is een bijna vergeten stukje geschiedenis: hij begon in september 1960
als Bob bij Radio Veronica en presenteerde als freelancer programma’s voor
sponsor Muziek Expres. Willem van
Kooten haalde hem bij Veronica binnen, nadat hij bij de Hilversumse omroepen Minjon (jongerenomroep van
de AVRO), VARA en NCRV enige ervaring had opgedaan. Bob/Rob bleef enkele jaren bij Veronica totdat hij in 1964
als presentator opdook bij Radio Noordzee, het station dat vanaf het REMeiland uitzond. Dankzij contacten in
1962 met de toen nog onbekende
Beatles, werd het voor hem mogelijk
het viertal een aantal dagen van dichtbij te volgen tijdens de sneeuwopnamen in Oostenrijk van de film
‘Help’ in 1965. Bij de zeezender Ra-

Tony ‘Doris’ Allan
Tony ‘Royal Ruller’ Prince
Tony ‘Tea Cosy’ Blackburn
Tony ‘Helloooo’ Windsor
Tony ‘The Knees’ Windsor
Tony ‘TW’ Windsor
Tony ‘Wendy’ Windsor
‘Ugly’ Ray Terret
Vince ‘Rusty’ Allen
‘Young’ Paul Alexander Rusling
‘Your deejay’ Mike Ahern
‘Your deejay PK’ Paul Kramer

dio Veronica maakten de luisteraars
in 1965 voor de tweede maal kennis
met Rob als de mannelijke helft van
het presentatieduo Bob en Brenda.
Dit duo was er al enige tijd en bestond uit Brenda Keuker en Krijn
Torringa. Krijn kreeg een goed aanbod om bij de AVRO te komen werken en dus werd Rob gedurende een korte periode de tweede Bob
in het presentatieduo ‘Bob en Brenda’ bij Radio Veronica. In
latere programma’s is hij zijn eigen naam Rob Out gaan gebruiken. Bekend geworden zijn programma’s als Hits a GoGo, Goud
van Out, Sad Mood en Dinsdagmiddag speciaal. Onder de naam
Egbert Douwe bracht hij een aantal singles uit, waarvan ‘Kom uit
de bedstee’ (1968) zelfs een nummer 1 notering in de Top 40
kreeg. Rob werd in het najaar van 1970 programmaleider bij
Veronica en sleepte met zijn acties en doorzettingsvermogen de
omroep figuurlijk aan land toen per 1 september1974 de uitzendingen vanaf zee gestaakt moesten worden. Legendarisch is het
door hem gepresenteerde laatste uur van 31 augustus 1974 geworden. In 1975 verscheen het
boek ‘Veronica, 1 jaar later’ van
zijn hand, waarin een deel van
de Veronicageschiedenis met
zijn woorden wordt beschreven. De VOO werd de legale
voortzetting
van
Radio
Veronica aan land en Rob Out
manoeuvreerde de omroep
naar de A-status. Zijn bijnaam
‘Mr. Veronica’ had hij niet voor niets gekregen, zo bleek. Met RTL
Veronique probeerde hij toch weer het commerciële pad op te
gaan. Deze poging strandde en tevens was de structuur binnen de
VOO zo veranderd dat Rob zich er niet meer thuis kon voelen. In
1992 keerde hij Veronica de rug toe en verscheen niet meer op
reünies, waar velen wel op hoopten.
De afgelopen jaren werd vaak gezinspeeld op het uitbrengen van ‘The
Veronica Story’, een vervolg op zijn
eerdere boek. Maar Rob wilde wachten tot het Veronicaverhaal werkelijk
uit was. Met het overlijden van Rob
lijkt het erop dat het definitieve eind
van het Veronicaverhaal nu toch nadert. Want Mr. Veronica was een wel
heel belangrijke hoofdrolspeler in dit
verhaal.
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Wetenschappen raakte hij zijn ‘toeteriksen’ kwijt. Zonder deze
signaalverschaffers was zijn show zeker niet compleet. Echter kreeg het verlies een dermate grote belangstelling in de
pers dat spoedig zijn optredens, middels vele giften van
bezitters van bellen, toeters, sirenes en claxons, een vervolg
kregen.
Toby Rix (1963)

Het leukste is altijd terug te keren naar de
jaren waar je zelf midden in de puberjaren
zat en probeerde door te breken naar een
meer volwassen status. Natuurlijk valt dat in
de categorie ‘praten achteraf’. Maar als ik
terugdenk aan de jaren zestig valt vaak het
jaar ‘1965’ het eerste in gedachten. Het jaar
dat we onder meer keken naar ‘ Wauw’ een
jongerenprogramma van de KRO. Het werd
gepresenteerd door Jan Jaap van der Laan.
Hij zou in de jaren zeventig nog een korte
radioloopbaan meemaken middels het presenteren van slechts enkele programma’s op
de zeezender RNI. Maar het was ook het jaar
dat we in Nederland vol belangstelling de
liefde tussen Prinses Margriet en de Leidense
student Pieter van Vollenhoven volgden, hetgeen ons onder meer in dat jaar leidde naar
het huwelijk van beiden.
Er was in 1965 in Nederland een gigantische
woningnood hetgeen op allerlei manieren
werd opgelost. Zo besloot de gemeenteraad
van Amsterdam een noodoplossing in te voeren voor het enorme tekort aan studentenkamers. Studeren werd voor een bredere
groep mogelijk en dus betekende dit een
aanwas aan studenten. De noodgreep bestond uit het aankopen van de MV
Caledonia, een schip dat werd omgebouwd
tot studentenwoonschip en werd afgemeerd
achter het Centraal Station in Amsterdam.
Het ging om een voormalige passagiersboot
die haar diensten had bewezen in wateren
rond Schotland en voor haar nieuwe doel
ruimte bood aan vele studenten. De later
zeer bekende professor Arnold Heertje was
initiator achter het project. Liefst 300 studenten vonden er elk jaar hun plek tot en met
1970. Daarna verviel het schip en werd het
een werkplek voor prostitutie en drugsverslaafden.
Anno 2003 heeft Toby Rix, woonachtig in
Zwolle, nog vele malen in ons land en het
buitenland opgetreden. Het jaar 1965 was
voor hem een triest jaar daar een groot deel
van zijn instrumentarium verloren ging. Bij
een brand in het gebouw voor Kunsten en
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Op radiogebied was Nederland begin 1965 vereerd
middels de uitzending van
de allereerste Top 40 door
Radio Veronica. Vanaf de
tweede week was de lijst ook
in gedrukte vorm verkrijgbaar via je favoriete platenzaak. Voor mij betekende
dat Roel Hemmes in de
Steentilstraat in Groningen. Tot begin augustus vorig jaar
ben ik trouw klant geweest van Roel, die in zijn vroege jaren
een regionaal bekend saxofonist was maar tevens muziek
schreef voor onder meer de uit Groningen afkomstige band
‘Nicky and the Shouts’ en smartlappenzanger ‘Sjakie Schram’.
Niemand anders dan Willem van Kooten, dan wel Joost den
Draaijer had de Top 40 geïntroduceerd in Nederland nadat
hij het succes van een dergelijke hitlijst uitgebreid had bestudeerd tijdens zijn eerste snoepreisje naar Amerika. Ook
haalde hij daar het idee een t-shirt, met daarop reclame voor
het station op de markt te brengen voor de luisteraars. Ingepakt ligt bij mij nog steeds een versie van het Veronica Tshirt, maatje small, uit 1965.
Een paar weken later was het andere koek bij het overlijden,
op 90-jarige leeftijd, van Sir Winston Churchill. Gek, je ziet
hem zo weer voor je, niet alleen vanwege zijn V-teken maar
ook zijn lange jassen, sigaren, hoed en opvallende aanwezigheid. De BBC onderbrak op 24 januari, de dag van zijn
verscheiden, haar reguliere programma’s middels het uitzenden van de eerste vier maten van de 5e Symfonie van
Ludwig van Beethoven, hetgeen ook stond voor het ‘signaal
der overwinning’ in de
Tweede Wereld Oorlog.
Verder volgde
een toespraak
van de toenmalige Premier Wilson
gevolgd door
nog meer klassieke muziek.
R a d i o
Veronica ging
radicaal die
dag op de
klassieke toer
en liet de
Regie:
Herman Felderhoff

avondprogrammering vallen. Bij Radio Caroline was
er vooraf een speciale documentaire gemaakt over
het leven van Sir Winston, een band die op de plank
lag en direct op de recorder kwam te liggen nadat de
BBC de dood van Churcill had aangekondigd. Een
opname die op studiokwaliteit nog steeds in mijn
archief zit. De rest van de dag was er een prachtige
documentaire te horen over de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog, waarin Churchill zo’n belangrijke positieve rol had gespeeld. De Franse staatsomroep bracht in de ochtend een twee uur durend
programma met fragmenten uit het archief aangevuld met mooie woorden van staatslieden en andere
bekende Franse persoonlijkheden.
En hoe stond het bij de Nederlandse publieke omroep, die alleen nog maar in het bezit was van
Hilversum 1 en 2? Daar had men pas tijd na de klok
van twaalven op die bewuste zondag. De ochtendprogrammering was heilig voor de pastoren en dominees en pas toen die al lang achter de koffie zaten
was er om twee uur een prachtige documentaire die
werd geproduceerd door Herman Felderhoff en Ben
Brans, die via Hilversum II werd uitgezonden. Samengevat werd een aantal van de mooiste uitspraken van Churchill zelf gebracht met een toespraak
over het leven van de grote staatman door de toenmalige minister president van Nederland Gerbrandy
en reportageflitsen van bezoeken die Churchill in de
loop der jaren aan Nederland had gemaakt. Maar op
beide netten van de Nederlandse omroep was er een
toespraak te beluisteren ter nagedachtenis, die werd
gedaan door vice-minister president Biesheuvel.
Joseph Brandell in kantoor

Eind januari maakte
Jospeh Brandel, in
1964 directeur van
het REM-project
voor de kust van
Noordwijk, dat de
strijd voor onafhankelijke radio en televisie door hem en
zijn getrouwen zou
worden voortgezet. Brandel, een imponerende man
vol energie en enthousiasme, wilde de Nederlanders
een eigen station geven dat niet afhankelijk zou zijn
van politieke of kerkelijke invloeden. Men wilde
slechts de kijkers ten dienste zijn, hetgeen geschiedde
via de TROS. Op het kantoor aan de Herengracht
543 in Amsterdam had de ledenadministratie rond
die tijd al meer dan 250.000 Nederlanders ingeschreven, die zich als lid van de TROS hadden opgegeven. Er was voor personen, die meer dan 500 leden
wisten aan te melden, een wel heel speciale belonding, in de vorm van een miniatuur REM-eiland.
In de maand februari was Radio Veronica aanwezig
op de vakbeurs voor de Horeca in Amsterdam. Men
was er niet alleen om er de nodige ‘Vrienden van

Veronica’ te maken maar ook om er programma’s op
te nemen. Dit in het kader van ‘Favorieten voor Favorieten’. Tineke en Joost stonden in voor het afnemen
van interviews, die later in het programma zouden
zijn terug te horen.
Opmerkelijk was
een ingezonden
brief die ik terugvond in mijn archief, en afkomstig is van een
Mevrouw Polak
uit Amersfoort
die op 6 februari
1965 geplaatst
werd
in
Televizier: ‘Men
zegt dat het
einde
van
Veronica in zicht
is. Alle Veronica
vrienden vinden
dat natuurlijk erg
naar, en dat zijn er heel wat. Maar weet U voor wie
het weggaan van Veronica niets minder dan een ramp
is? Voor de grote groep Indische luisteraars, die het
straks zonder hun wekelijkse donderdagavondprogramma met Suhandi moeten stellen. Radio
Sinarsang Surya, ons eigen programma is voor ons,
mensen uit Indonesië, het hoogtepunt van de radioweek. Zou er in de toekomst geen uurtje zendtijd zijn
in het Open Bestel of is de AVRO misschien bereid
iets voor ons te doen? Voor ons is er geen troost bij
Radio Luxembourg, als Radio Veronica er straks niet
meer is.’
Veronica zou nog 9,5 jaar lang uitzenden vanaf haar
zendschip maar de presentator Suhandi zou echter
eerder vertrekken naar het Caribisch Gebied, waar
Hans Oosterhoff, zoals zijn eigen naam is, nog steeds
eigenaar is van twee radiostations.
Mevrouw Polak was dus bang dat Radio Veronica in
1965 spoedig zou verdwijnen en misschien was haar

Jose van Groningen
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Gelukkig voor mevrouw Polak en alle duizenden andere vaste aanhangers van Radio Veronica als zeezender, zou het nog tot eind augustus 1974 duren,
alvorens de kristal voorgoed uit de zender werd gehaald door José van Groningen.
Op Radio
Luxembourg
konden we, via de 49 meter korte golf en de 208
meter overdag nog volop luisteren naar een schat
aan programmamakers. Zo was er het programma
‘Muziek voor Eva’ dat werd gepresenteerd door Peter, die later
gewoon ‘Nan Baert’ heette en op
de Nederlandse televisie de eerste serie ‘Wie van de Drie’ zou
gaan presenteren. Tja, op de
zondagochtend werden er
nieuwe platen gedraaid in ‘Favorieten Express’. Uiteraard
gesponsord door de platenNan Baert
maatschappij die de serie op de
platenmarkt bracht. Tussen 12 en half 1 ging het
eruit in presentatie van Jack Bruning. Daarna werd in
1965 een nieuw programma gebracht tussen half 1
en 1 uur in de middag en wel ‘Swinging 65’ dat werd
gepresenteerd door Jan Theys uit Vlaanderen. Ook
hij zou later een loopbaan krijgen binnen de Nederlandse televisie. Voor de NCRV werd ‘Zeskamp’ zijn
programma. En verrassend, bij het terugbladeren in
Muziek Parade uit maart 1965 is dat toen al Mireille
Mathieu haar ‘terugkeer’ beleefde op Radio
Luxembourg.
Maar
februari
bracht ook slecht
wereldnieuws toen
bekend werd dat in
de New Yorkse wijk
Harlem
de
extremistische leider Malcolm X was
doodgeschoten.
Het verhaal van
Malcolm
begon
met vader Earl en
moeder Louise die
Jack Bruning
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Jan Theys en
Mireille Mathiieu

vrees wel gewekt door een bericht dat op 3 februari
was terug te vinden in de dagbladen. Het Haarlems
Dagblad meldde bijvoorbeeld die dag: ‘In de Tweede
Kamer heeft de minister van Buitenlandse Zaken,
mr. Luns, verklaard dat de ondertekening door Nederland van het Verdrag van de Europese Conventie
tegen de piratenzenders slechts een kwestie van tijd
is. Dat Nederland niet direct tot ondertekening is overgegaan wil niet zeggen dat ondertekening uit zal
blijven. Er is interdepartementaal overleg gaande.
Binnenkort zal deze aangelegenheid in de ministerraad ter sprake komen.’.

woonden in Omaha in de
staat Nebraska. Toen Louise
in verwachting was van
Malcolm werd ze door de
plaatselijke leiders van de
KuKlux Klan al gewaarschuwd snel uit Omaha te
vertrekken omdat vader Earl
betrokken was bij de UNIA,
the
Universal
Negro
Improvement Association. U
ziet, een vroege vorm van
protest tegen racisme in
Amerika. Malcolm werd op
19 mei 1925 geboren en
het gezin vertrok naar Milwauki in Wisconcin. Maar
ze bleven achtervolgd. Hun huis werd tot de grond
afgebrand. Broer Earl jr. werd door een auto aangereden, waarbij opzet zeker niet werd uitgesloten.
Malcolm zelf werd meerdere malen, deels om onduidelijke redenen opgepakt en vastgezet. Hij werd
afgekeurd voor militaire dienst daar hij geestelijk niet
toerekening vatbaar was. Dit alles zette zich om in
een enorm haatgevoel tegen de Amerikaanse staat.
Hij richtte The Nation of Islam op om de grote strijd
te kunnen voeren voor vrijheid voor alle zwarten in
het land. Op de site www.brothermalcolm.net is een
zeer goed chronologisch overzicht te vinden over
zijn leven.
En dan donderdag 18 maart
van dat jaar, natuurlijk alles in
zwart wit en slechts tien minuten lang: een reportage van de
allereerste ruimtewandeling die
werd gemaakt door de Russische
kosmonaut Alexej Leonov. (foto)
Mediageschiedenis werd dus
geschreven door de Sovjet Staats Televisie. In Amerika kwam ‘The Sound of Music’ uit op film ofwel het
verhaal van de familie Trapp uit Oostenrijk. Later,
vanaf de jaren zeventig, zouden we geteisterd worden op de televisie met deze film, die herhaling na
herhaling krijgt en zelfs anno 2004 zeker de beeldbuis nog zal halen. ‘Stil zijn’ was het geblazen in de
huiskamers als de film werd vertoond want het was
‘moeders dag’ als de film werd vertoond. Gelukkig
werd in 1965 ook een prachtige oorlogsfilm opgenomen die heden ten dage nog de televisie haalt. Met
Frank Sinatra in één van de hoofdrollen. Von Ryan’s
Express. Niet gezien? Zeker in de gaten houden als

het weer wordt aangekondigd.
En voor diegene die van een andere generatie zijn
dan de gemiddelde lezer van Freewave, namelijk
degene die onder de vijfenveertig jaar zit, kan ik
meldden dat 1965 – wat betreft The Beatles – toch
weer een aantal hoogtepunten had. De film ‘Help’
werd uitgebracht en tijdens de opnamen ontmoette
Paul McCartney één van zijn vrienden die hij in Hamburg had gemaakt. Ja, niemand anders dan Rob Out.
De single ‘Help’ en de gelijknamige LP waren topsuccessen maar later in 1965, in december, kwam
nog een single uit die super scoorde. Een dubbele
hit met ‘Day Tripper’ en ‘We can work it out’. Maar ook
een Veronicadeejay van
dat moment scoorde een
grote hit. Gerard de Vries
stelde ons zijn ‘Spel kaarten’ voor. Maar ook Ronnie
Tober, Trea Dobbs, The
Phantoms, Het en de Tielman Brothers waren een
paar voorbeelden van Nederlandse artiesten die
mooie hits hadden in 1965. Eén van mijn favoriete
platen dat jaar haalde in twee uitvoeringen de hitlijsten en wel in die van Sounds Orchestral en Shelby
Flint: ‘Cast your fate to the wind’. We maakten ook
uitgebreid kennis met Rob Zimmermann, alias Bob
Dylan, die ons zijn eerste protesthits in de Nederlandse Top 40 liet horen. Het allergrootste succes
was echter weggelegd voor Zorba’s dance. Daar tegenover stond nog eens dat de modewereld bijna
helemaal zwart/wit werd middels de vele vormen van
pop art die werden ingevoerd.
Trouwens Joost den Draayer had toen al een goed
oog voor de muzikale toekomst. In de rubriek ‘Allemaal Show’ van de krant ‘De Nieuwe Dag’ stond aangegeven dat Joost niet alleen deejay was maar tevens programmaleider van Radio Veronica, medeeigenaar van een muziekblad en wetenschap maakte
van hits. Wat het mede-eigenaar zijn betreft moet ik
de jongere lezer verwijzen naar het toenmalige popblad met de naam ‘Teenbeat’. Dit maandblad kwam
voort uit een eerdere poging van Willem van Kooten
en zijn vrienden een soort van krant uit te geven, dat
tweewekelijks verscheen
onder de naam ‘Hitwezen’.
Helaas moest er geld bij
en werd er besloten toch
maar iets op een meer
professionele wijze uit te
geven op mooi glossy papier. Immers de tieners, zoals de jeugd destijds werd
genoemd, waren scherp
op mooie posters van hun
favoriete sterren, die
breeduit
op
de

slaapkamermuren geplakt dienden te worden. En wat
de wetenschap betreft kan ik doorverwijzen naar een
uitspraak van Willem van Kooten zelf, die stelde dat
toen hij zijn studie Nederlands begon, de muziek
hem totaal niet raakte. Toen hij echter een vakantiebaantje bij Radio Veronica kreeg, werd hij gepakt
door de muziekindustrie. In voornoemd interview geeft
Willem toe dat, toen hij eenmaal in het hitwereldje
verzeild was geraakt hij vervolgens zich geen moment meer heeft verveeld en, let wel, de studie er
aan heeft gegeven. Wel meldde hij er nooit over te
zullen schrijven. Kun je het nog volgen? In ieder
geval is het duidelijk dat Willem nooit zijn studie
heeft afgemaakt, gezien hij dit voltallig in het interview toegeeft en dus
de vaak toegevoegde
titel
‘Neerlandicus’ naar
de prullenbak kan
worden verwezen.
Echter, deze constatering doet niets nadelig ten opzichte
van de vele mooie
toevoegingen aan
de Nederlandse taal,
die Willem, dan wel
Joost, heeft toegev o e g d .
OOEENGAAA!
Trea Dobbs
Tenslotte, wat deze aflevering betreft, wil ik met U
teruggaan in het geheugen naar commerciële televisie in die tijd. We hadden, mits we de juiste antenne hadden en binnen het ontvangstgebied waren, kunnen genieten van een paar uur televisie per
dag, uitgezonden vanaf het deels in het Ierse Cork
gebouwde platform, dat werd voltooid in internationale wateren voor de kust van Noordwijk. Ik bedoel
daarmee het REM-eiland in 1964. In juni 1965 verschenen in tal van kranten berichten over de komst
van andermaal een piraat die televisieprogramma’s
zou gaan uitzenden. Niet alleen televisie maar ook
radio-uitzendingen werden gepland vanaf een schip

Roy Orbison en zijn vrouw bewonderen de Teen beat , die Joost hen
heeft voorgeschoteld (1965)
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in de monding van de Theems onder de naam Radex.
Gek genoeg had het Algemeen Handelsblad, heden
ten dage bekend als het Algemeen Dagblad, bekend
gemaakt dat Radio City, dat een opvolger was van
Radio Sutch, ook plannen had om televisieprogramma’s uit te gaan zenden vanaf een fort in de monding van de Theems.
Het verhaal werd bij herlezing al ongemeen ongelofelijk want er werd gemeld dat het bedrijf achter Radex
TV niet alleen 90% Amerikaans was maar ook nog
eens haar signalen ging uitstralen via kanaal nummer 6 dat door de Britse autoriteiten was gereserveerd voor astronomische uitzendingen van de universiteit van Cambridge. De directeur aldaar had krachtig geprotesteerd en er was inmiddels een krachtig
protest bij het Ministerie, verantwoordelijk voor
Telecommunicatie, neergelegd om toekomstige uitzendingen van Radex TV te voorkomen. Maar er was
nog meer spannende berichtgeving terug te vinden
in het bericht van 4 juni 1965. Immers beloofden de
eigenaren van Radex TV ook nog twee schepen neer
te leggen bij respectievelijk het eiland Wight en bij
de oostkust ter hoogte van Harwich. Liefst vijf miljoen
kijkers werden er verwacht naar de moederzender en
de twee relaisstations. Tot het draaien van de eerste
song op het station, ‘Dream a little Dream’ is het
echter in 1965 en ook daarna voor de lieden achter
dit droomproject nooit gekomen.
HANS KNOT
met dank aan BERT BOSSINK

Walter Simons en Mirjam Verhoef/, heden ten dage de familie Zwart
© Martin van der Ven

Ik vertrok uit Amsterdam vanaf het Centraal Station om
kwart over acht in de ochtend en kwam op het vliegveld
van Humberside aan om half 10 Engelse tijd. Ik wil je langs
deze weg heel erg hartelijk bedanken voor de organisatie
van de radiodag. Het was een zeer bijzondere bijeenkomst
waarvan ik erg genoten heb. Bovenal was het vooral heerlijk om in de avonduren met een klein gezelschap uit eten te
gaan en op die manier met elkaar te kunnen praten. Leuk
dat naast jou en Jana ook bijvoorbeeld Rob, Walter en zijn
vrouw, Leen en Marjo aanwezig waren. Een ieder liet me
merken dat men gastvrij was en dat ik erbij hoorde. En dat
is toch wel een heel mooie specialiteit van de Nederlanders. Het deed me goed deel te mogen uitmaken die avond
van een zo grote radiofamilie. Mijn hartelijke dank, Paul
Rusling
Vijfentwintig keer is niet niks Hans, ik denk dat er zonder
jou vasthoudende enthousiasme en inzet niet veel voor het
nageslacht was overgebleven van een belangrijk deel van
de radiogeschiedenis. Ik kijk al weer uit naar je volgende
report! - Pieter Damave

Al is het al weer een tijdje geleden, toch willen we
even terugkomen op de Radiodag, die op zaterdag
25 oktober jongstleden werd gehouden in de Koningszaal te Amsterdam. Zowel voor Rob Olthof als mij
was het voor het 25ste jaar in successie dat een dergelijke dag werd gehouden. Tal van felicitaties werden
ons op diverse manieren gegeven en tevens was er
na de radiodag een overschot aan e-mails en brieven waarin de bezoekers ons bedankten. Een doorsnee hiervan volgt hieronder.
HANS KNOT
Werkelijk, het was een bijzondere dag. Wat hebben we (Mirjam
ook!) genoten van deze zaterdag en van het eten.Vanuit
Baarn, bedankt voor de organisatie en de gastvrijheid. Dit
moet een vervolg krijgen! - Mirjam en Walter Zwart
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Hans, Nadat jij bent weggegaan uit het restaurant hebben
we nog een klein uurtje gezeten. Het was zeer onderhoudend om met de ‘kleine’ Paul te praten. Bedankt voor het
doorsturen van zijn boodschap. Geeft aan dat hij het naar
zijn zin heeft gehad. Wij ook trouwens. Ik heb zeer grote
waardering voor je dat je je al die jaren hebt ingespannen
om ons de gelegenheid te geven om met gelijkgestemden
over het roemrijke zeezenderverleden van gedachten te
wisselen. Nu ben jij eens aan de beurt om je onder de
mensen te begeven en hetzelfde te doen! - Leen Vingerling
Mag ik jou erg hartelijk bedanken voor de perfecte organisatie van opnieuw een radiodag? Ik heb me afgelopen
zaterdag prima vermaakt. Het lijkt me ieder jaar weer een
enorme klus om zo’n dag te organiseren en toch heb je dat
25 jaar lang gedaan. Het lijkt allemaal voor een buitenstaander zo gemakkelijk. Je huurt ’even’ een zaaltje af, belt
een oud-zeezenderdeejay op met de vraag of hij wil komen
en klaar. Gelukkig ken ik jou wat beter en heb ik er een heel
klein beetje zicht op wat er allemaal komt kijken bij de
organisatie van zo’n dag. En om dat dan 25 jaar vol te
houden: Hulde! - Jan-Fré
Hoi Hans, Had het nog met Tom Blomberg over de zee-

zenderdag, maar helaas we konden niet komen. Het was dus
gezellig. Zie op de foto dat je nu echt de dubbelganger van Vader
Abraham bent geworden. Zou nog een artikel schrijven voor het
oktobernummer. Maar helaas ik vond dat je al alle herinneringen
aan vroeger had geschreven. Mijn bijdrage zou alleen een
verdubbeling van woorden zijn geweest. Keep up the good work!
- Ton van Draanen
Hans, De sfeer op de radio-(zeezender-)dagen was steeds geweldig en ook afgelopen zaterdag heb ik weer een geweldige dag
kunnen meemaken, dankzij de inzet van Hans, maar ook alle
anderen die met de organisatie zijn bezig geweest. Hans, ik weet
niet of de interviews nog zo boeiend zullen zijn zonder jou aan de
andere kant van de tafel, door jouw unieke kennis van de zeezenderwereld komen toch altijd weer hele leuke zaken naar boven. Maar misschien is dit wel net zo als de rest van onze hobby,
we hebben de herinneringen en nog vele opnamen van vroeger.
Wat betreft de radio/zeezenderdagen met Hans hebben we de
herinneringen, foto’s (dankzij internet) en een aantal video’s met
interviews. Wie weet kunnen we die over een aantal jaren weer ‘s
bekijken op een van de toekomstige radio/zeezenderdagen - Ben
Meijering
En in de nieuwsgroep ging Leen nog even door: Weer terug in
Zuid-Frankrijk kijk ik met veel plezier terug op deze laatste zeezenderdag ‘oude stijl’. Mijn dank en waardering voor de organisatie van deze editie en al die andere gaat uit naar Hans Knot en
Rob “Ollie” Olthof . Ze kregen jarenlang de ‘azijnpissers’ met
allerlei opmerkingen over zich heen, maar hebben desondanks
gewoon hun eigen koers gevaren. Ik denk dat zonder deze ‘Grijze
Goeroes’ er helemaal geen radiodagen zouden zijn geweest. Rob
zorgde voor de zaal en de financiële afwikkeling en Hans zorgde
voor het inhoudelijke. Hans stopt daar dus mee. Alweer een
zeezender-’ijkpunt’ verdwijnt. Ik heb niet alle dagen kunnen bezoeken, maar steevast was daar altijd het ‘opperhoofd’. Afgelopen zaterdag deelde de inmiddels tot Goeroe gepromoveerde
Hans zijn besluit mee. Hij had er moeilijk mee, maar ik ook! Hans
ik heb zeer grote waardering voor je inzet en tomeloze energie
waardoor iedere zeezenderdag een groot succes werd. Ik hoop je
bij een volgende zeezenderdag ‘nieuwe stijl’ graag onder het
‘volk’ te ontmoeten.En daarover gesproken. Nu gaat onze Ollie
de ‘kar’ trekken. Ik vind het idee van een ‘meet and greet’
bijeenkomst uitstekend. Beschouw de zeezenderdag voortaan
als een ‘feest der herkenning ‘, een soort reünie. Doe dit in een
passende ambiance met een hapje en een drankje. Het idee kan
een paar maanden rijpen. Is het iets om het bij voorkeur op een
min of min vaste dag te doen - Leen Vingerling
Leendert, ik sluit me helemaal bij jouw woorden aan. Ik had ook
het voornemen een dergelijk dankwoord te plaatsen in de nieuwsgroep. Commentaar hebben is altijd makkelijk. Natuurlijk zouden
er geen radiodagen geweest zijn zonder bovenstaande heren. Ik
vind het jammer dat Hans stopt, maar respecteer zijn besluit en
ben dankbaar voor alle dagen die er georganiseerd zijn. Ik ben blij
het merendeel van de zeezenderdagen meegemaakt te mogen
hebben. In de tijd dat er nog geen nieuwsgroep was, bleven de
zeezenderdagen bovendien het vuurtje brandende houden. Andere landen, zoals België en Engeland kennen niet eens zo’n dag
(meer). Dat wijst er misschien wel op dat een Hans en een Rob
nodig waren voor de organisatie. Ik denk dat vanwege de lange
periode van 25 jaar velen het gegeven ‘zeezenderdag’ als een
vaststaand gegeven zijn gaan beschouwen. Je realiseert je niet
meer zo goed dat het fijn is dat het georganiseerd wordt, het is
gewoon geworden. Ik vroeg me in dit licht dan ook af welke
website, downloadclub, of ander initiatief het ook 25 jaar uit zal

houden. Hans, thanks for all the joy you were bringing.
En gelukkig is het trouwens alleen de zeezenderdag
waar je een punt achter zet, en zullen we dus op
andere manieren nog genoeg van je horen dan wel
lezen! - Jan
‘Zeer bedankt voor de organisatie van de radiodag.
Het was leuk vele bekenden te zien en te spreken.
Hans, ik heb er begrip voor dat je met de organisatie
van de radiodagen stopt. Rob, ik bewonder je doorzettingsvermogen. Het zal moeilijk zijn een formule te
bedenken die blijft aanslaan. Het is denk ik dan schipperen tussen de oude zeezender-familie, de actualiteit
van de commerciële radio (frequentieverdeling enz.)
en methodes om publiek te trekken (artiesten?). Of
een academische formule - bijvoorbeeld lezingen over
het omroepbestel, de wereldomroep, technieken als
DAB-T, DRM, de frequentieverdeling en de werkwijze
van advertentiebureaus en dergelijke - voldoende zou
aanslaan is de vraag maar interessant is het zeker.’
Aldus Rudi Koot.
Met weemoed heb ik afgelopen zaterdag op het laatste moment mijn voorgenomen trip naar Amsterdam
moeten afzeggen, maar zo gaat dat met een vader
van 3 kinderen en een redelijk sociaal en arbeidsintensief bewogen leven.
Wat de wonde nog dieper maakt is het feit dat ik
halverwege de dag gebeld werd door een kennis, die
wel aanwezig was. Ik werd vernoemd vanwege mijn
25-jarig lidmaatschap van Freewave. Kloten dat ik het
erelidmaatschap niet persoonlijk in ontvangst kon nemen. De suggestie voor volgend jaar lijkt me wel wat,
zeker de datum van 31-08. Dat is immers mijn verjaardag. Dan moet het lukken om aanwezig te zijn. Wil Konings

Een uitspraak welke Arie Swaneveld (de huidige bezitter van de REM-apparatuur) vaak bezigde tegen mij. Vaak wordt er met veel tamtam
iets aangekondigd. Denk aan bijvoorbeeld ‘het
nieuwe Veronica’. Bij het kijken blijkt het nieuwe
toch niet zo nieuw te zijn als gehoopt werd.
Veel geschreeuw en weinig wol. De televisieprogramma’s van Veronica zijn om bij in slaap
te vallen. De bagger komt rechtstreeks uit Amerika en wordt hier ondertiteld. Leveranciers als
Duitsland, Frankrijk (de laatste 5 minuten, misschien; Maigret was de laatste Franse serie hier
op de buis) en België worden overgeslagen.
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Kijk je dagelijks naar SBS6, dan heb je kans dat je
over een jaar op handen en voeten loopt. Het
‘ikukeleku’ van SBS6 is verschrikkelijk laag. Dat geldt
ook voor de meeste Amerikaanse series. Ze worden
zo gemaakt dat een kind van twaalf het verhaal kan
snappen. Speelfilms moeten vaak het gebrek aan
verhaal en spanning compenseren door veel geknal
en vuurwerk. In brand staande of ontploffende auto’s
doen het ook goed. Vrouwelijk Nederland kijkt natuurlijk dagelijks naar de soaps. Nou ja. Als je een
aankomend sterretje bent, dan heb je in ieder geval
- als je een rol hebt in zo’n soap - werk voor een
aantal weken.

Rob Olthof en Jan-Fré Vos

© Martin van der Ven

Bij de publieke omroep is het al niet anders, zij het
dat daar het geld helemaal over de balk wordt gegooid. Onze belastingcentjes worden daar op een
enorme manier verkwanseld. In diverse kranten hebben artikelen gestaan over belangenverstrengeling
van omroeppersoneel. Zo’n beetje iedereen die lezen en schrijven kan heeft wel een videobedrijfje,
welke programma’s aan kan leveren. Heel bekend is
bijvoorbeeld Ivo Niehe, wiens bedrijf onder meer
prachtige programma’s maakt voor de TROS. Martijn
Verlind is de zoon van Ton Verlind. Zijn vader is
werkzaam bij de KRO en junior heeft een videobedrijfje, welke onder meer ‘Wonderen bestaan’ voor
de KRO maakte. Een waardeloos programma! Bij de
Wereldomroep hebben ook diverse mensen een eigen toko erbij. En de belastingbetaler betaalt maar.
Helemaal bont maakte de EO het die geld stak in
een Amerikaans bedrijf welke films zonder seks en
geweld voor de EO moest maken. Uiteindelijk ging
er 3 miljoen euro de grens over. Het wordt tijd dat er
een instelling komt die controleert waarom er zoveel
geld in dubieuze transacties gestopt wordt in plaats
van in programma’s. Als u dus tijdens het kijken naar
de televisie in slaap bent gevallen weet u voortaan
hoe dat komt.
De staatssecretaris heeft de omroepen nu opgeroepen om meer kwaliteit te brengen en minder op de
kijkcijfers te letten. Een goede zaak, want ik kan me
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de dag niet meer heugen dat ik een goed toneelstuk
op de televisie heb gezien. Moet minstens 35 jaar
geleden geweest zijn.
Dan Hans Knot en het Freewave Media Magazine. U
hebt het wellicht al gehoord, onze hoofdredacteur
van het Freewave Media Magazine is diabeticus en
moet dientengevolge een operatie ondergaan. Gedurende een paar weken zal hij niet in staat zijn
redactioneel werk voor Freewave te doen. Beroerd
maar waar. Dat betekent dat het blad een keer niet
op tijd zal verschijnen. Diverse lezers hebben al gereageerd en hem het beste met zijn gezondheid gewenst. Helaas kregen wij ook precies één e-mail van
iemand die zich verschrikkelijk druk zit te maken over
het feit dat hij een maandje de Freewave zal moeten missen. Hij beschuldigt ons van onprofessioneel
gedrag, beklaagt zich dat hij soms twee Freewave’s
in een enveloppe krijgt. De goede man snapt niet
dat de Freewave voornamelijk een verhalenblad is.
Bovendien staat nergens in de Freewave wanneer
deze verschijnt, alleen dat het twaalf keer per jaar
uitkomt (het afgelopen jaar zelfs dertien maal).
Op zijn ‘p’ getrapt. Als hij daar fijntjes door Hans Knot
op gewezen wordt, wordt de lezer kwaad en overweegt zijn abonnement niet te verlengen. Ik doe een
poging om iets uit te leggen. ‘Zeezenders en radio in
het algemeen’ is een hobby van velen en ook van
Hans Knot en mij. Kennelijk is er bij mijn geboorte in
mijn DNA-structuur iets fout gegaan, want voor voetbal interesseer ik mij niet, maar voor zeezenders wel.
Bij het huiswerk maken in de zestiger jaren stonden
Radio London, Radio Caroline, Radio 270 of Radio
Scotland aan. Om die zeezenders ontstonden fanclubjes, welke blaadjes gingen uitgeven over die stations. Het vervelende bij vele mensen is dat die hobby
overgaat als men verkering krijgt of trouwt en moeder
de vrouw verzoekt de man dringend eens volwassen
te worden. Bij Hans werd dat in goede banen geleid,
bij mij had ik dat probleem niet omdat ik niet getrouwd ben. De jaren verstreken en de meeste clubs
in binnen- en buitenland verdwenen. Ik noem: Free
Radio Action in Rotterdam, Free Radio Association,
Free Radio Magazine, Victoria, Monitor Magazine,
Caroline Radio Club, de club Anoraks UK uit
Blackpool en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als je
nu ziet wat er over is: in Engeland een club met een
mooi gedrukt blad, waarvan de inhoud voor een deel
geleverd wordt door? U raadt het al: Hans Knot! Niet
te vergeten alle andere internationale tijdschriften
waaraan Hans zijn bijdragen maandelijks levert. Dan
brengt Radio Caroline Sales een blad uit, Horizon,
waarvan het niveau is van dat van een kind van zes.
Nigel Harris had het op de laatste radiodag over een
stelletje loonies. Het feit dat het geld wat die club
opbrengt ook nog eens naar ‘die roestbak van een
Ross Revenge’ gaat, irriteert Nigel. De term ‘Roestbak’ komt van Nigel en niet van mij. De kern van de
zaak is als volgt: als Hans Knot niet 34 jaar lang een

blad op de markt had gehouden (eerst PRN, daarna
Freewave), was de hele zeezenderwereld al zo dood
als een pier geweest, want dankzij de lezers die elkaar gingen ontmoeten tijdens de door SMC en
Freewave georganiseerde radiodagen bleef er leven in de brouwerij. We moeten niet vergeten dat de
laatste uitzending vanaf de Ross Revenge alweer 13
jaar geleden is. Oké, de nieuwsgroepen staan nog
steeds vol met belangrijke en minder belangrijke
onderwerpen over de zeezenders, maar de schrijvers
in die nieuwsgroep zetten een paar regels op papier
en daarbij blijft het. In de afgelopen twee jaren heb
ik diverse mensen gesproken die beweerden bezig
te zijn met een boek. Sommigen hebben een mooie
site waar ze hun ervaringen opschrijven. Echter, tot
een boek komt het niet. Men hanteert heel plausibele verklaringen: ‘Ik werk bij Radio X en mijn baas
wil het niet hebben’ tot ‘ik heb geen tijd want ik ben
vader van twee opgroeiende kinderen’. Ook hoorde
ik nog ‘ik kan/mag mijn ervaringen niet opschrijven,
want als ik opschrijf wat ik heb meegemaakt, beschadig ik mensen en het geeft nare consequenties’. In
het voorjaar had ik bij mij thuis een deejay op bezoek die bij wel zes stations had gewerkt en die een
boek ging schrijven. Gedurende uren leuterde hij
over zijn boek. Nu - ruim een half jaar later- staat er
nog geen letter op papier. Met andere woorden: niemand van deze groep schrijft wat. Oké, in het verleden is er door Britten het nodige op papier gezet:

Paul Harris heeft een paar leuke boeken geschreven,
Bob Noakes heeft een zeer pittig proza gemaakt en
niet te vergeten Keith Skues heeft zijn bijbel geschreven. Bijgestaan door Hans Knot en ik kan het
weten, wat ik was erbij toen ze de eindbespreking
hadden na een periode van 1,5 jaar hard werken.
Maar al die mensen die al jaren lopen te vertellen
dat ze gaan schrijven, hoor maar het volgende. Ik
vind het een prestatie om je huidige blad al 25 jaar
op tijd te laten verschijnen. Wij hebben de klager
dan ook verzocht om voor een maand de redactie op
zich te nemen en ook alle andere radio gerelateerde
activiteiten die Hans zoal doet. De klager vergelijkt
de Freewave met het blad van de sportvereniging.
Een opmerking die nergens op slaat want in het blad
van de sportvereniging staan alleen maar de uitslagen en bestuursmededelingen en that’s it. Hij heeft
geen behoefte aan ellenlange discussies schreef klager. Zou de man nou nog niet doorhebben, dat niemand behalve Hans Knot een zo goede hoofdredactie
kan vormen? Meneer de V: nog even een laatste
opmerking: Radio 10 en Sky Radio hadden destijds
ook bladen op de markt: glossy magazines. Weet u
nog hoelang die bladen op de markt bleven? Inderdaad... niet lang. Hoe komt dat? Radio 10 en Sky
Radio zijn toch professionele organisaties.... Omdat
de kennis ontbreekt, meneer de V.
ROB OLTHOF

De historie van Radio Mi Amigo (4)
"Tack verliest de macht"
In dit boek 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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Nieuw: RNI boek: Herinneringen aan Radio Noordzee
van Hans Knot. Inmiddels reeds de 2e druk. Alleen bij SMC
verkrijgbaar 15,— euro.
Nieuw bij SMC: Radio Caroline calling
Rock classics. 3 cd box voor maar 16,—
euro.
Nog leverbaar: Radio 192 dubbel-cd met vele artiesten
uit de jaren 60 en 70 waarvan diverse tracks nooit eerder
op cd verschenen. 10,— euro
Uit het SMC museum: platen die al 20 jaar niet meer leverbaar waren:
- Jumbo RNI jingle EP 5,— euro
- 100 offshore radio jingles van Jumbo 10,— euro ( 2 ep’s)
- Diverse vrije radio bladen: 3 stuks voor 5,— euro
Vraag onze nieuwe folder aan: vol met nieuwe items.
Nog leverbaar:
Mi Amigo T-shirt 12,— euro
RNI T-shirt 8,— euro
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