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1 april nadert en dus weer even uitkijken voor grappen.
Maar er zijn ook zaken die wél echt gebeurden op deze
beruchte datum: op 1 april 1925 begon de Deense Staatsradio
met haar uizendingen. Op dezelfde datum in 1935 werd
bekend gemaakt dat de eerste radiobuis van metaal was
ontwikkeld. 1 april 1964 verschenen de eerste krantenberichten over Radio Atlanta. En op 1 april 1996 startte de
eerste radioshow van Howard Stern op WBCN-FM in Boston.
Nu ik toch bezig ben meteen maar een aantal mediafeitjes
voor de rest van de maand: 2 april 1966: zendmast Radio
270 breekt voordat men heeft kunnen uitzenden/ 2 april
1970: EO voor het eerst op TV/ 2 april 1973: stranding
Norderney/ 4 april1966: Radio Scotland verandert haar naam
in Radio Scotland & Ireland/ 4 april 1922: WAAB is het
eerste Amerikaanse station dat een ‘W’ als beginletter kiest/
4 april 1988: Nederland 3 (TV) gaat van start/ 6 april 1932:
De radioserie “Little orphan Annie” start op NBC/ 6 april
1996: Virgin en TV-AM krijgen een zendlicentie/ 12 april
1926: KRO opgericht/ 14 april 1979: eerste uitzendingen
vanaf Mi Amigo nadat het schip bijna was gezonken/ 15
april 1947: Radio Nederland Wereldomroep wordt opgericht/
16 april 1945: Lex Harding geboren/ 16 april 1956: de eerste
radio op zonne-energie wordt verkocht/ 16 april 1974: Radio
Atlantis verhuist naar 312 meter/ 18 april 1973; prozeezenders demonstratie in Den Haag/ 21 april 1960: start
Radio Veronica/ 24 april 1984: start Laser 558/ 25 april
1874: Guglielmo Marconi werd geboren/ 25 april 1970: MS
King David (Capitol) vaart uit/ 27 april 1932: Kasey Casem
wordt geboren/ 28 apil 1948: Ferry de Groot geboren/ 29
april 1932: Tony Vos geboren
Met deze feiten als opwarmertje wens ik u weer veel
leesplezier in deze Freewave, die voor een groot deel bestaat
uit de herinneringan van Will van der Steen aan de stations
waarvoor hij werkte: Radio Caroline, Mi Amigo en Atlantis.
Uiteraard ontbreken ook de vaste rubrieken niet.
Jan van Heeren
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FOTO'S
Indien niet anders vermeld zijn alle foto's uit het
Freewave archief.
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Grote foto: Een tochtje met school naar het REM-eiland in
1964. Vierde van links is Will van der Steen. Inzet: Will van
der Steen aan boord van de Mi Amigo.(archief Wiil van der Steen)

Aanvulling
ZA 15 JAN: Dit keer in een categorie waar we niet
vaak meer in komen namelijk die waar de naam van
het station in de titel van een plaat voorkomt. Ik hoorde
een door Peter van Dam ingesproken commercial uit
1976 die ging over de LP ‘Het Mi Amigo Orgel’ op het
Arena Label.
Bijnaam
ZO 16 JAN: Luisterend naar een Auntie Mable Show
vol satire op Radio City, en wel de aflevering die met
Kerstmis 1966 werd uitgezonden, kwam er weer een
bijnaam tevoorschijn die we nog niet in onze lijst
hadden. Paul ‘The Great Palmy Farmy’ Palmer. Vandaag ook de kans gehad een paar prachtige opnamen af te luisteren van Radio City en Auntie Mable
Hours. Daar kwam ik een leuk aantal aanvullingen in
tegen. Allereerst werd ‘There’s always something there
to remind me’ van Sandie Shaw gebruikt om er een
ode te zingen aan ‘I do like Oysters’. Een recept voor
Irish Stew werd gezongen op de instrumentale versie
van ‘That’s Nice’ in de uitvoering van Ken Woodman.

Kerstmis 1966
Een ode aan het station en haar deejays werd in de
Kerstuitzending van 1966 gedaan op het
instrumentale ‘Work Song’ van Herb Alpert. In hetzelfde programma hoorde ik ‘Tatty’ Tom Edwards op
een onbekende instrumentale versie van het nummer ‘Sunshine Superman’ een ode aan zijn collega’s
zingen. Uit de Sound of Music werden ook twee nummers gepakt en wel instrumentale versies van onbekende uitvoerenden. Allereerst ‘These are the
most beautiful things’ werd gebruikt om de luisteraars
van Radio City vooral toch een zeer voorspoedig 1967
toe te wensen. Niet wetende dat men spoedig daarna
voorgoed uit de ether zou vertrekken. Ook werd ‘Do re
mi’ gebruikt om de diverse programma’s te promoten,
uiteraard ook weer in een onbekende uitvoering.

Shadows
Onder de letter ‘S’ kan worden toegevoegd dat het
nummer ‘Wonderful land’, uitgevoerd door The
Shadows, door Dick Dickson dat op Radio Sutch werd
gebruikt als tune. Bij het nummer ‘Revenge’ van Ray
McVay kan worden toegevoegd dat Bob Spencer op
Radio Scotland het nummer ook gebruikte in zijn
programma ‘Breakfast Beat’. Uitvoerenden onbekend
krijgt erbij: een instrumentale versie van ‘I wanna be
your man’ en deze werd gebruikt in ‘The 5 by 4 show’
op Radio City.
Radio 390
Eén van de mooiste stations in mijn oren was wel
Radio 390. ‘Dinner at eight’ was een avondprogramma
waarvan nu ook de naam van de tune bekend is. Het
gaat om ‘A lovely way to spend an evening’, uitgevoerd door Robert Farnon. Bij Radio Caroline werd
een jingle gebruikt in de jaren zeventig ‘I heard it on
the radio’. Dit blijkt een resing te zijn van een single
genaamd ‘I heard it on the radio’ door de formatie
The Members. Dan de opening op de 319 meter van
Radio Mi Amigo door Herman de Graaf had als achtergrond ‘The 633 squadron’ van het Ron Goodwin
Orchestra. Bij de opening van het programma
‘Keukenpret’ hoorde ik duidelijk Perry and Kingsley
en werd door Dick Verheul er aan toegevoegd dat het
ging om het nummer ‘Kiyouli Le Clown’.
Twee nieuwe erbij
ZA 22 JAN: Het nummer ‘Kiyouli Le Clown’ van Jean
Jacques Perrey werd gebruikt als tune van het programma ‘Keukenpret’ van Ton Schipper op Radio Mi
Amigo. Op hetzelfde station werd voor een promo
ten bate van de Mi Amigo Fanclub het nummer
‘Guitars against drums’ van Jo Postula ingezet.
Hallo Hier Radio Holland
ZO 23 JAN: Maanden geleden kocht ik via E-bay een
boek uit 1938 met bovenstaande titel. Lezen gebeurt dagelijks en kopen zeer regelmatig dus ligt er
steeds een stapel van zo’n 40 boeken op de wacht
om voor het lezen aan de beurt te komen. Vandaag
dit boek verslonden. Belicht wordt de radio vanaf de
ontwikkeling door Marconi tot en met communicatie
binnen de vliegwereld. In het boek tal van prachtige
Studio MS Baloeran

Aanvullingen vanuit Engeland
MA 17 JAN: Vanuit Londen komen de nodige aanvullingen en wijzigingen binnen op de discografielijst.
Allereerst onder deejay tunes kan worden bijgevoegd
dat het nummer ‘I’ ve got a woman’ van Jimmy McGriff
niet alleen door Errol Bruce werd gebruikt op Radio
Caroline maar daarvoor door Chris Moore als tune op
hetzelfde station. Onder JB in de tuneslijst staat ‘Sock
it to me’. De toevoeging ‘JB’ hoort echter bij de titel.
De oplossing is: het nummer ‘ Sock it to me JB” uitgevoerd door Rex Garvin and the Mighty Cravers werd
gebruikt op Radio 355 door Stephen West en ook
door Robbie Dale op Radio Caroline.

3

door Tony Allan.

MS Baloeran (boven)
en de zender aan boord

foto’s, waarvan u elders in Freewave meer ziet. Maar
ook de studio en de zender van de MV Baloeran,
een onder Nederlandse vlag varende schip met een
enorme accommodatie. Op het schip werden amuserende programma’s gemaakt voor de passagiers
en bemanning. Meer over het schip kun je vinden
op:
http://www.geocities.com/rzwama/baloeran.htm
http://www.duikinovh.nl/baloeran.htm
Even weer vier erbij
MA 24 JAN: Twee aanvullingen erbij door Martin
van der Ven. Op zaterdag 19 november 1977 werd
‘One Day For Peace’ gehouden georganiseerd door
het team van The Voice of Peace. Tony Allan maakte
er mooie promospots van middels het gebruik van
het nummer ‘One day for Peace’ door Love
Committee. De Bee Gees en hun ‘Staying alive’ werd
gebruikt op de VOP voor een strijdlied gezongen
door een aantal deejays. De derde komt van Stevie
Gordon uit Noorwegen die meldt dat Chrispian St.
John aan boord van de VOP het nummer ‘Happy
Organ’ van Chris Montez gebruikte als tune. Tenslotte brengt Oscar de Pater het nummer ‘Living in
Love’ in, die niet in de lijst stond en werd gebruikt op
Radio Caroline voor de productie van een LA jingle
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Uit Dallas
MA 24 JAN: Via het international report, dat via internet wordt verstuurd over de gehele wereld, was er
recentelijk een vraag die binnenkwam vanuit Dallas.
Het was Paul Mustill die precies wilde weten waar de
studio’s van Radio London zich bevonden op de
Galaxy. Gezien Paul de Haan zich op zijn site zich
heeft toegelegd op technische outfit van de Britse
zeezenders in de jaren zestig heb ik hem gevraagd
de vraag te beantwoorden. ‘Er waren aan boord van
de Galaxy twee studio’s. De ene werd gebruikt voor
het nieuwslezen en het productiewerk en de andere
voor de live uitzendingen. Ze waren op het achterschip op lager niveau ingericht zonder dat er een
patrijspoort was om naar buiten te kijken. Een kleine
stalen ruimte, speciaal voor dit doel gebouwd, bevatte de zender.’
Earl Richmond
Ik vond ook nog enkele herinneringen terug van Earl
Richmond over de studio’s: “Ze hadden het heel goed
bedacht de studio’s onder te brengen in het achterschip, net boven de tanks. Zo was het mogelijk als het
enigszins stormachtig was dat je het klotsende geluid
van het water in de tanks in de studio goed kon horen. Om in de studio’s te komen moest je verschillende gangen doorlopen en trappen afgaan. De
prachtige studioapparatuur was aangebracht op een
houten constructie. We hadden de beschikking over
heel moderne tapemachines en spotmasters. Het was
verder een heel lege holle ruimte waar enorm veel
echo ontstond. Dit bleek snel een probleem te zijn
toen we onze uitzendingen in december 1964 begonnen. De enige oplossing was een bericht naar
het kantoor te sturen ons met spoed een dozijn dikke
dekens te sturen. Vervolgens hebben we lijnen gespannen en daar de dekens ter isolatie als een soort
van tent om ons heen uitgehangen.”
Bijnaam
DO 27 JAN: In
een oud programma
van
Veronica uit de
jaren
zestig
kwam ik andermaal een bijnaam tegen die
óók bij Joost
den
Draaier
werd gebruikt. In
een
opening
jingle
werd
Cees van Zijtveld door Jan
Van Veen aangekondigd als
‘Uw
Platendraaier Cees
van Zijtveld’.
Cees van Zijtveld, 1964

Voor de eerste keer binnen de boot
ZA 29 JAN: Peter de Wit doet verslag: ‘Vandaag togen Rick van Dijk, Bert M., Henk Bron, Wim van
Egmond en Peter de Wit met zoon Jelle naar de
Norderney in Antwerpen. Er zou van twee tot vier uur
een live radio-uitzending zijn in verband met een
verkiezing van de radioman van het jaar of zo. Die
live uitzending hebben wij niet gezien of gehoord.
Het was voor mij wel de eerste keer om legaal de
boot te betreden en zelfs aan de binnenkant te zien.
Eigenlijk een behoorlijke deceptie. Er was niets meer
wat aan de vroegere bestemming herinnerde. In Hotel Lapershoek zie je in de bar nog wat Veronica
relikwieën maar aan boord van het voormalige zendschip is er niets wat herinnert aan de roemruchte
periode op zee.
Speuren naar sporen van weleer
Samen met Jelle ben ik op onderzoek uitgegaan. We
vonden een oude generator ergens in de voorplecht
van het schip. Verder veel rommel. Later heb ik met
Wim van Egmond dezelfde weg afgelegd en hebben
we foto’s gemaakt van deze generator. Toen we uiteindelijk op de ‘stuurhut’ klommen en ik Wim de
bezemkast liet zien kwam de security’ ons melden dat
dit niet de bedoeling was. Uiteindelijk heel leuk met
deze gasten gesproken. Zij vertelden dat er elke week
wel een gerucht opduikt omtrent de verkoop van de
boot. De boot kan wel verkocht worden, maar de brouwerij Grolsch heeft ook rechten. Uiteindelijk sprak ik
met de chef af dat we een stukje van de Norderney
mochten zien wat nog origineel was.
Gewichtig
Daar werd heel gewichtig over gedaan. Stiekem werden wij opgehaald en waar kwamen we? In de
generatorruimte waar Jelle, Wim en ik al eerder stiekem hadden rondgeneusd. Nu mochten we legaal
foto’s maken. Tja, de boot. Een rokerige discotheek
waarin je voor zo’n euro 500,- een bedrijfsfeestje kan
geven voor zo’n 150 man. Ik ben pas in juni jarig,
mogelijk is de Norderney dan al weg. Of niet, dan is
het een leuke locatie voor een alternatieve zeezenderdag. Die euro 500,- durf ik wel te investeren.
We moeten dan zelf voor deejays zorgen maar dat
moet lukken. Al met al een leuke dag aan boord van
een legendarische radioboot. Nu nog naar de Ross
Revenge, hoewel Peter Moore een hekel lijkt te hebben gekregen aan Nederlanders.’

andermaal een bijnaam voor Brian ‘BMK’Mc Kenzie
uit de tijd dat hij voor RNI werkte.
Nieuwe aanvulling
MA 31 JAN: In deze periode vol carnaval, waar we
trouwens weinig meer van merken als het gaat om de
vele carnavalshits die in het verleden voorbij kwamen, licht Bert Bossink ons bij wat betreft de categorie ‘Zingende deejays’ in de discografielijst. Er kan
worden gesteld dat op de hit ‘Leo’ van Ria Valk, die
destijds werd uitgebracht op het Park Label, onderlabel bij Basart, een deejay – onder invloed van
carnavalspils – aan het meebrullen was. Het ging om
Tony Berk die was blijven hangen na de closedown
van RNI bij Strengholt. Van deze onderneming was
Basart weer een dochteronderneming. Uitgebracht
werd het nummer in 1976 onder nummer ParkBP
091.
Overleden
DI 1 FEBR: Vandaag wordt ik op de hoogte gesteld
van het overlijden van Rudi Kagon. Hij is recentelijk
overleden als gevolg van longkanker. De laatste tijd
leefde hij een teruggetrokken leven en de jaarlijkse
kerstkaart, die we al sinds 1974 met elkaar uitwisselden, bleef uit. Ook andere pogingen tot contact werden onmogelijk omdat hij gewoon niet meer reageerde. Rudi is 80 jaar geworden. Hij leefde de laatste jaren met zijn zoon in een plaatsje genaamd
Korschenbroich, onder de rook van Keulen. Rudi
Kagon was technicus aan boord van de MEBO II, in
de periode 1971-1974 en ondanks dat hij een rede-

Nog twee voor één man
ZO 30 JAN: Ik had weer eens zin in een swingend
geluid en dus een oude opname opgezet om inspirerend te laten werken bij het schrijven van een verhaal. Daardoor belandde ik bij een show van Swinging
Radio England uit 1966 en het leverde twee nieuwe
bijnamen op te weten: Boom Boom Brannigan ´the
greatest lover of all time´ en Boom Boom Brannigan
also known as ´Uncle Boomer´. Zijn collega Bill Berry
kreeg van hem nog de toevoeging ‘the all night pride’.
Maar ook Martin blijft scherp luisteren en ontdekte
Foto rechtsboven: Norderney in Antwerpen © Peter de Wit
Foto rechtsonder: De originele generator © Peter de Wit
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Rudi Kagon aan boord
van de MEBO II, 1974

Martin Kayne
‘Ik vind het heel verdrietig dit nieuws te moeten horen. Helaas, met het verstrijken van de vele jaren
sinds ons verblijf op de MEBO II is het voor me heel
moeilijk een gezicht bij Rudi voor de geest te halen.
Mijn herinneringen worden minder, hoewel het begin jaren zeventig ook al niet best was. Ik hoop dat je
een goede foto van hem hebt die hem terug in het
geheugen brengt. Ik ben er van overtuigd dat alle
voormalige collega’s van RNI bedroefd zullen zijn
weer één van ons uit die tijd te zien heengaan. Martin
Kayne.’
Robb Eden
‘Het is heel erg jammer dit slechte nieuws te horen
want Rudi was een van de meest vriendelijke mensen die je kunt voorstellen om ooit te willen ontmoeten. Hij stond altijd bereid een ieder te helpen en ik
kan nu nog, na al die jaren, zijn mooie lach horen.
Hij was altijd scherp op grappen. Het probleem was
echter dat hij de Britse vorm van humor niet begreep, maar desondanks bleef hij er hard om lachen.
We zullen hem zeker gaan missen.’

lijk rustig persoon was en niet overdadig op de voorgrond trad was hij zeer geliefd bij de deejays en
andere bemanningsleden. In de jaren negentig was
hij ook regelmatig aanwezig op de in Burscheid georganiseerde Duitse radiodagen en verscheen zo nu
en dan ook op de radiodagen in Nederland.
Reacties
De eerste reactie die binnenkwam was van Hans
Hoogendoorn: ‘Het was een aardig mens, met vriendelijke ogen, en hart voor de zaak. En altijd in die
oranje vliegtuigoverall. Hij zag er toen al oud uit
voor zijn leeftijd, en een beetje tanig, zo iemand
waarvan je vermoedt dat hij teveel heeft gerookt.
Ook wilde hij weleens wat onnozel, bijna dommig
overkomen. Later begreep ik dat het spel was. Hij zou
hebben gefungeerd als een soort uitkijkpost, om te
rapporteren aan de bazen in Zürich. Of aan hun geldschieters? God hebbe zijn ziel.‘
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Robin Banks
Ik ben zeer bedroefd na het horen van het overlijden
van Rudi Kagon. Ook ik heb de laatste tijd niets meer
van hem gehoord en sprak hem het laatst op Nieuwjaarsdag 2004. Het was voor ons een soort van religieus gebeuren om praktisch iedere Nieuwjaarsdag,
sinds de close down van RNI in 1974, contact met
elkaar te hebben. De laatste keer dat ik hem in het
echt heb gezien was in zijn huis ergens bij Düsseldorf
in 1975. Maar herinneren doe ik hem zeer zeker erg
goed, we hebben ontzettend veel pret met elkaar
gehad. Hij genoot van elke minuut dat hij werkte
voor RNI en ik weet dat hij het schip ontzettend miste
nadat we uit de ether zijn gegaan. Hoewel Rudi het
Engels nooit echt heeft geleerd, was het voor ons
nooit een probleem hem echt te begrijpen. Hij zorgde
op zijn manier er gewoon voor dat we hem wel begrepen: ‘JA’. Als we elkaar dan ook weer over de telefoon spraken was het net of we weer aan boord van
de MEBO II waren. De bastaardtaal die we met elkaar hadden ontwikkeld uit het Engels, Nederland en
Duits was meestal erg vrolijk en we gebruikten vaak
V.l.n.r.: Ben Bode, Tom de Munck, Rudi Kagon en Hans Knot
op de Zeezenderdag in Scheveningen, 1987 © JvH

bepaalde nieuwe ontstane zinnen dan weer in onze
programma’s. Het was allemaal onderdeel van de
enorme goede teamgeest die er aan boord was. De
meeste van de presentatoren betrokken de
bemanningsleden dan ook met bepaalde regelmaat
bij hun programma’s, die het station juist helemaal
maakten. Rudi was een grote schat, een pracht kerel
en zal altijd innig worden herinnerd. Moge God Rudi
beschermen. Hartelijk dank, Hans, dat je ons zo snel
op de hoogte hebt gebracht.
Dank aan onder meer: Martin van der Ven, Dick
Verheul, Paul de Haan, Stevie Gordon, Earl
Richmond, Bert Bossink, Wolfram Bender en Peter
de Wit.
Samenstelling: HANS KNOT

MA 17 JAN: Frits Bom heeft in zijn rol van aanprijzen
van leningen ‘De Loden Leeuw’ gewonnen, een prijs
beschikbaar gesteld door het TROS consumentenprogramma ‘Radar’. Het is de prijs voor het meest
irritante reclamespotje van het afgelopen jaar, gekozen door de kijkers van het televisieprogramma. Ongeveer 53.000 mensen stemden en 36 procent van
hen koos voor het spotje van Bom. Op de tweede
plaats eindigde een spotje over schimmelnagels (20
procent), gevolgd door een commercial over ringtones
(9 procent).
DI 18 JAN: ‘Spoorloos’ heeft gisteravond een opmerkelijk record geboekt.
Voor het eerst in de
lange geschiedenis
van het programma
zaten meer dan 3
miljoen kijkers aan
de buis gekluisterd
toen het programma verslag deed van zoekacties in
ondermeer Cuba en Australië. Deze aflevering behaalde daarmee een marktaandeel van 42 procent,
met een kijkdichtheid van 20,3 procent. De magische
grens van 3 miljoen kijkers wordt in Nederland zelden
bereikt door programma’s die wekelijks worden uitgezonden.
WO 19 JAN: Vanaf begin maart zal er via de WestVlaamse regionale televisiestation WTV/Focus en het
Oost-Vlaamse AVS nieuws uit Zeeland te zien zijn in
een nieuw programma. De leiding van betrokken stations heeft daarover een principeakkoord ondertekend
met de regionale omroep van Zeeland. Een naam
voor het programma is er nog niet. In het wekelijkse
televisiemagazine zullen de verschillen en gelijkenissen tussen de regio’s belicht worden. Het is de
bedoeling dat men in Zeeland het reilen en zeilen in
West- en Oost-Vlaanderen leert kennen en omge-

keerd. Het nieuwe initiatief krijgt de steun van Europa. Het project kost ongeveer 750.000 euro, Euregio
Scheldemond zal 390.000 euro financieren.
DO 20 JAN: Het productiebedrijf Eyeworks van Reinout
Oerlemans heeft tv-producent
WK Producties overgenomen.
WK Producties, waarvan Kees
Jansma deels de eigenaar is, brengt sportwedstrijden
in beeld. Het overnamebedrag maakte mededirecteur
Van den Bogaard van Eyeworks niet bekend. Eyeworks
en WK Producties waren beide in de race voor het
produceren van de eredivisiewedstrijden voor het
nieuwe station van John de Mol. Van den Boogaard
verwacht dat ze als één bedrijf nog meer bij De Mol
in beeld komen als mogelijke producent. De oprichters van WK Producties, Kees Jansma en Will Moerer,
blijven aan het bedrijf verbonden.
VR 21 JAN; Vanaf 1 februari wordt het Radio
Nostalgieteam in Antwerpen uitgebreid met radiolegende Serge Hadermann. Deze rasechte Antwerpenaar, die dit jaar precies 25 jaar in het vak zit,
presenteerde onder het pseudoniem ‘Serge Van Gisteren’ programma’s voor stations als Radio Contact
en Radio Antigoon. Hij stond mee aan de wieg van
de eerste nationale oldiesradio Magdalena en hij
presenteerde bij VTM ook nationale programma’s
voor Radio Mango. Verder was hij zeven jaar muzieksamensteller bij Radio Donna en werkte achter de
schermen van de televisie als redactiemedewerker
en publieksopwarmer. Hij bedacht voor 4FM ‘De Nummer 1-show’, die hij tot voor kort ook samenstelde.
Jaarlijks maakt hij voor RadioVisie de interviews met
de winnaars van ‘De Radiopersoonlijkheid’. Deze levende muzikale encyclopedie is tevens een veelgevraagde presentator in het land. Vanaf 1 februari
gaat Serge zijn nationale programma’s voor TOPradio
combineren met een gloednieuw ochtendprogramma
bij Radio Nostalgie. Tussen 6 en 9 uur zal hij via
105.4 MHz iedere doordeweekse ochtend de Antwerpenaar op zijn eigen prettig gestoorde wijze, met
een gezonde dosis ‘Nostalgiemuziek’ wakker maken.
Daarnaast gaat
hij
voor
het
station een aantal ideeën uitwerken.
VR 21 JAN: De publieke omroep wordt waarschijnlijk
per 2008 drastisch omgegooid. Staatssecretaris Van
der Laan (media) heeft plannen ingediend waarbij
een van de drie netten eventueel wordt geschrapt en
spelletjes en quizzen worden eventueel streng verboden. In een van de varianten van de plannen zou
de macht van de publieke omroepen beperkt blijven
tot het produceren van programma’s waar ze verder
inhoudelijk niets over te zeggen hebben. In de nieuwe
plannen wordt ondermeer naar voren gebracht dat
de omroepen geen luchtig entertainment meer mogen uitzenden, maar zich moeten concentreren op
het nieuws, kunst, cultuur en het maatschappelijk
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debat.
MA 24 JAN: De Humanistische Omroep gaat, net
zoals de publieke geloofsomroepen IKON en Zendtijd voor Kerken, in beroep tegen de herverdeling
van levensbeschouwelijke zendtijd. Het Commissariaat voor de Media besloot eind december dat de
Humanisten vanaf 1 september een aanzienlijk deel
van hun radio- en televisiezendtijd moeten inleveren. Bert Janssens, sinds kort directeur van de Humanistische Omroep, vindt de beslissing behalve onredelijk vooral ook onbegrijpelijk: ‘Het Commissariaat
is er voor de uitvoering van de wet. Kwaliteit van
programma’s speelt geen rol bij hun beslissing. De
IKON en de Humanistische Omroep gaan er nu flink
op achteruit. Drie van de vier belangrijke
documentaireprijzen werden dit jaar door die twee
omroepen binnengehaald. Op het Internationaal Documentaire Festival wonnen twee coproducties van
de Humanistische Omroep de twee grote prijzen.
Hoe je het wendt of keert: wat het Commissariaat nu
doet komt neer op verlies van expertise en dus
kapitaalvernietiging voor de publieke omroep’. Op
zich staat Janssens achter het volgens hem nobele
streven van het Commissariaat om de kleinste omroepen (Joden, Boeddhisten, Hindoes) zichtbaarder
te maken, en hij snapt ook dat de Nederlandse
Moslimomroep een grotere achterban heeft dan bij
de vorige zendtijdverdeling.
WO 26 JAN: In
2004 is in Nederland 743 miljoen
euro besteed aan
televisiereclame.
Het bedrag is licht gestegen, met 1,4 procent, ten
opzichte van 2003. SPOT, de brancheorganisatie
van de reclamebedrijven van de Nederlandse
televisiezenders, maakte de cijfers bekend. Vorig jaar
was een matig jaar voor de reclamebranche, maar
volgens SPOT vormde televisiereclame daarop een
positieve uitzondering. Vooral het tweede kwartaal
was succesvol, een gevolg van het EK voetbal in
Portugal. SPOT wil met het oprichten van een
kwaliteitscomité de reclame verbeteren, zodat meer
kijkers de spotjes ook echt zien. Onlangs bleek dat
veel ‘kijkers’ tijdens de reclame iets anders doen.
WO 26 JAN: De ochtendopening op Radio 2 is, zoals altijd op de doordeweekse dag, ook vandaag
voor Hans Smits, de voormalige presentator van het
NOS Jeugdjournaal. Rond kwart voor acht valt halverwege het te lezen bericht stilte, direct gevolgd
door de opmerking dat ‘mijn tekstregels vallen van
het scherm’. Moet er zo bezuinigd worden bij de
omroep dat er geen reserve versie in geprinte vorm
is?
DO 27 JAN: De Nederlandse radiostations beginnen
in de tweede helft van dit jaar een proef met elektronische systemen om luistercijfers te meten. Die zouden een vervanging kunnen zijn van de dagboekjes,
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waarop met name kleinere radiostations kritiek hebben. Dit meldt vakblad Adformatie. Het luisteronderzoek is cruciaal voor de advertentiebestedingen
op radio, vorig jaar 425 miljoen euro (bruto). Stichting Platform Radio Exploitanten (Pre), de opdrachtgever van het luisteronderzoek, gaat minimaal twee
technieken testen. Het gaat om de ‘horlogemeter’ van
het Zwitserse Radiocontrol en de
‘personal people meter’ (foto) van
het Amerikaanse Arbitron. Mogelijk komt daar nog een Italiaans
systeem bij. De horlogemeter en
personal people meter worden
constant gedragen door de
deelnemers aan een luisteronderzoek en die registreren
automatisch welk radiostation in de omgeving van een
panellid opstaat. Bij de dagboekjes vullen de
panelleden op basis van herinnering in naar welke
stations ze hebben geluisterd. In de loop van volgend jaar wordt besloten of de stations bij de oude
methode blijven of op een nieuw systeem overschakelen. Eind 2006 loopt het contract tussen onderzoeksbureau GfK en Pre voor het onderzoek af.
VR 28 JAN: Wat in Amerika al enkele jaren, via XM
en Sirius, realiteit is, zal in Europa spoedig ook worden ingevoerd. De in Luxemburg gevestigde onderneming SES Global is van plan een satelliet voor
mobiele ontvangst te lanceren. De onderneming is
voor 100% een dochteronderneming van SES Astra.
Op de agenda van de veranderingen die er binnen
de onderneming plaats moeten gaan vinden in 2005
staat het bezien van de mogelijkheden van deze vorm
van satellietradio, waarbij in de auto naar meer dan
100 kanalen kan worden geluisterd, op een hoge
plaats. Eerder probeerde WorldStar met een dergelijk project, waarbij met mobiele ontvangers wordt
gewerkt, de Europese markt te overvloeden, helaas
zonder succes mede
door een enorm gebrek aan ontvangers.
De industrie was
niet goed ingesprongen om de nieuwste ontwikkelingen.
ZA 29 JAN: Onlangs is het al aangekondigd en vandaag is het realiteit. De laatste keer dat de morgen
67 jaar wordende Marcel van Dam
een eigen televisieprogramma presenteert via de Nederlandse televisie. In dit geval als presentator van
‘Het Lagerhuis’. Van Ombudsman,
via staatssecretaris, minister, programmamaker,
omroepdirecteur tot andermaal programmamaker
maar vooral verguisd. Van Dam die altijd links georiënteerd heeft geprobeerd zijn mening te verkondigen, waar dat mogelijk wordt, trekt zich terug in zijn
huis van vier miljoen.
ZA 29 JAN: Uit een recent onderzoek blijkt dat

televisiekijken in de avonduren nog vaak gezamenlijk met een andere persoon gebeurt. Ook in dezelfde
avonduren wordt het meeste gekeken, namelijk 65%
van het totale kijkgedrag. Over het gehele etmaal
beschouwd is het aandeel samen kijken 56%. Dit blijkt
uit een onderzoek van de SKO, de Stichting Kijk
Onderzoek.
MA 31 JAN: Persbericht van het eens zo geliefde
MAEVA in Vlaanderen meldt dat de situatie van de
lokale radio dusdanig is verslechterd, dat Vlaanderen geen enkele garantie meer kan bieden op technisch en economisch vlak, om de uitbouw van een
rendabel netwerk mogelijk te maken. De FM uitzendingen lopen nog tot en met dinsdagavond 19.00
uur. Maeva FM: ‘Het nieuwe frequentieplan voorzag
in vele gevallen in een verdere vermindering van
zendvermogens, met als gevolg een dramatisch verslechterde ontvangst en verder teruglopen van lokale
reclame-inkomsten, enkele uitzonderingen bevestigen hier de regel. De lokale radio in Vlaanderen
heeft de voorbije twaalf jaar alle armslag verloren,
een bewust gecreëerd
scenario, waaraan ook
de overheid schuld
heeft. Het is niet langer mogelijk een rendabel
nationaal
reclamemedium en radiostation uit te bouwen
via een netwerk van
lokale stations. Bijgevolg is het onverantwoord verdere investeringen te
doen in een FM-netwerk.’ Na evaluatie en rijp beraad
heeft Maeva FM bijgevolg besloten de FM-band te
verlaten en resoluut te kiezen voor hun internationaal project op korte golf, Maeva6015. In april 2005
is de programmering aan uitbreiding toe. Er komen
nieuwe programma’s, die het gevolg zijn van verdere
investering. Een aantal van de huidige medewerkers
zal worden overgeheveld naar Maeva6015, waarvan
de uitzendingen in het weekend gewoon doorgaan.
MA 31 JAN: De
maand wordt
afgesloten door
maar eens naar
een aflevering
van de consumentenrubriek van de TROS te kijken.
Radar met daarin aandacht op het niet meer verschijnen van het blad ‘Flashback’. Zelf heb ik alle
afleveringen van de afgelopen drie jaargangen netjes in huis. Mijn plaatselijke bladenleverancier wist
de laatste maanden al op zaterdag wat steevast mijn
vraag zou zijn en de laatste vijf weken was het antwoord dan ook in de geest van ‘ik denk dat we het wel
helemaal kunnen vergeten’. Zeer recent een duidelijke uitleg in de Telegraaf waarin hoofdredacteur
Becker verklaarde waarom het – door de schuld van
derden – allemaal fout is gegaan. Tja, en dan Radar: niet nakomen van verplichtingen naar abonnees
toe. Vorig jaar slechts twee nummers uitgebracht in

Eddie Becker in
TROS Radar

plaats van de zes die als tweemaandelijks blad verplicht zouden zijn. Reden om de eindredacteur van
het blad Flashback, dat inmiddels niet meer officieel
bestaat eens aan te pakken, dacht de redactie van
Radar. Uiterst eenzijdige informatie volgde. De redactie liet twee mensen, die (nog) geen geld hebben teruggekregen aan het woord. Internetonderzoek
via nieuwsgroepen had de redactie ook mensen kunnen doen vinden die wel netjes geld hebben terug
gekregen. Verder zag ik een verknipt interview met
Becker waarbij niet dieper werd ingegaan waarom
het met de uitgave van Flashback fout liep. Een extra
steek in de rug voor hem. En dan de vertoonde beelden op het beeldscherm in de huiskamer van één
van de teleurgestelde abonnees van Flashback, een
verslag over de zeezender Veronica en in zijn handen nog eens een artikel over Veronica. Wat was de
bedoeling? Was Veronica in het spel? Naast de dolksteek richting Becker leek het me dat twee teleurgestelde abonnees ook nog eens misbruikt werden voor
het neerzetten van een suggestieve behandeling van
dit onderwerp. Jammer.
WO 2 FEBR: Wintertijd, het programma van Harry de
Winter, verhuist van RTL5 naar de AVRO. Vanaf april
is het programma te
zien op Nederland 1.
Harry de Winter ontvangt iedere aflevering een gast en bespreekt daarmee zijn
of haar muzikale en
culturele voorkeuren. Bij RTL5 beperkte De Winter
zich nog tot de muzikale voorkeur van
zijn gast. De uitzendingen worden opgenomen in
verschillende musea in Nederland. De gasten van de
nieuwe reeks zijn nog niet bekendgemaakt maar volgens de Winter komen naast nieuwe gasten ook oude
gasten terug die nog meer te vertellen hebben dan
in eerdere programma’s.
MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT
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Will van der Steen, 2004
© Wim van de Water

W

ill van der Steen ontmoette ik een aantal malen tijdens de periode 1972 tot en met 1974.
Was het niet op de Mi Amigo dat ik hem voor het eerst
sprak, waar hij zijn kunstjes niet alleen als Bill Stones
achter de microfoon vertoonde op Radio 199, later
Radio Caroline? Ook deed hij het nodige voor Radio
Atlantis en daarna zou ik hem weer tegenkomen in
het befaamde onderkomen van de organisatie aan
de Zeekant in Scheveningen en nog een aantal keren in het vermaarde Caroline House in Den Haag,
alwaar hij ondermeer de studio’s probeerde in te richten voor Radio Mi Amigo. Met voor- en tegenspoed is
hij die periode doorgekomen en na jaren, zo niet
decennia, niets van elkaar gehoord te hebben, kruisten onze wegen elkaar eind 2003 via internet en zijn
we herinneringen gaan uitwisselen via tientallen emails, die hebben geleid tot het volgende verhaal:
Ik neem u eerst mee terug naar de nazomer van
1972. Op 3 september verliet de MV Mi Amigo Nederland, zogenaamd op weg naar Engeland om daar
te worden geëxploiteerd als museum. Terwijl niemand nog de ware bedoelingen - laat staan - de
uiteindelijke bestemming voor de ‘MV Mi Amigo’
snapte, sleutelde men aan de gedroomde terugkeer
van het monument onder de zeezenders. Dat het de
initiatiefnemers menens was, werd duidelijk tijdens
de nacht van 29 op 30 september 1972 toen er naamloze testuitzendingen op de 253 meter, ofwel de 1187
kHz liepen. Het begin van een buitengewoon lange
proefperiode die de presentatoren op 1 december
1972 zelf beëindigden door zonder station call of
naamvermelding gesproken programma’s te verzorgen. Drie weken later werd er echter kleur bekend. Op
22 december 1972 om 6.00u weerklonk opnieuw het
vertrouwde geluid van Radio Caroline. Ondanks deze
spectaculaire verrijzenis was er nauwelijks publiciteit
en werd het uitbetalen van de beloofde salarissen
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steeds verdaagd. Toen Kapitein Van Der Kamp, opgejut door de eigenaars van Radio Noordzee Internationaal, bekende dat de Engelse bemanning een
deel van het verschuldigde bedrag van de organisatie wel ontvangen had, braken er in de nacht van 28
op 29 december 1972 rellen uit. De muiterij mondde
uit in een sabotage van de olietoevoer naar de generator waardoor men aan boord zonder licht kwam
te zitten. De gebeurtenissen volgden elkaar daarna
in een razendsnel tempo op.
De gedupeerde Nederlandse bemanning regelde
intussen aan land een schip dat de ‘MV Mi Amigo’
zou binnenslepen. Het was een kwestie van de druk
op eigenaar Ronan O’Rahilly te vergroten in de hoop
dat die de gemaakte afspraken eindelijk voor iedereen zou nakomen. Dat het niet bij bedreigingen
bleef, bewees Andy Archer door tijdens zijn uitzending het aanmeren van het marineschip de ‘Limburg’ en de ‘Seanews’ met de muitende ploeg te
verslaan via Radio Caroline. De vooraf gewaarschuwde en meegereisde journalisten dachten aan
de zaak een vette kluif te hebben. Wat hen echter
werd voorgeschoteld, had helaas alles weg van een
De Telegraaf, 29-12-1972

waardeloze actiefilm. De ruziemakende bemanningsleden en de duiksprong van Peter Chicago in zee
vormden een sterk staaltje volkstheater. Vanwege de
aanhoudende herrie werden de uitzendingen van
Radio Caroline, na de mededeling dat het station
binnenkort op 253 meter zou terug keren, om 15.52
uur die middag gestaakt. De pauze duurde echter
niet lang want om 17.50 uur keerden de Nederlandstalige uitzendingen terug maar hiermee werd de
aanloop naar het volgende bedrijf ingezet.
Toen immers een bliksembezoek aan land bij de directie, met als doel de impasse te doorbreken, op
niets uitdraaide, besloot Kapitein Van Der Kamp rond
half drie in de nacht om het drijvende slagveld naar
de haven te loodsen. Het ontbreken van geld deed
de autoriteiten in IJmuiden echter besluiten om de
toegang tot de haven te weigeren. Toen de kustwacht bovendien tijdens een onverwachte controle
de verplichte scheepspapieren op de MV Mi Amigo
niet aantrof, dreigde Radio Caroline opnieuw in een
barslecht parket te belanden. De uiteindelijke redding kwam van de eigenaar van de tender ‘Eurotrip’
die zich garant stelde, waardoor de ‘MV Mi Amigo’
voor de tweede keer in korte tijd in de haven van
Amsterdam belandde. Daar volgde vanwege de talV.l.n.r.: (?), Gerard van Dam, Steve England, Andy Archer,
nieuwslezer Anton (Dik Trom) , Ronan O’Rahilly, Chris Cary,
Tony Allen, Will van der Steen, machinist Leen Groen.

rijke technische
verzegeling.

gebreken

de

onmiddellijke

Intussen schoot ook de Ierse pionier in actie. In een
poging om zijn popstation te behouden, opende hij
vanuit het kantoor aan de Van Hogendorpstraat in
Den Haag een versnelde zoektocht naar gulle sponsors. De resultaten lieten niet lang op zich wachten
zodat de MV Mi Amigo op nieuwjaarsdag 1973 aanstalten maakte om de haven van Amsterdam te verlaten. Helaas stak de kustwacht opnieuw stokken in
de wielen, want in opdracht van Meester Heukels,
die de geldeisers - Kapitein Van Der Kamp en twaalf
bemanningsleden – vertegenwoordigde, kwam de
uittocht niet direct op gang. Bovendien zorgde een
lek in de machinekamer voor de noodzakelijke herstellingen. Uiteindelijk verdwenen alle problemen
als sneeuw voor de zon en kon het zendschip op 2
januari 1973 een nieuwe ligplaats buiten territoriale wateren kiezen. Nauwelijks een dag later keerde
Radio Caroline terug in de lucht. Kapitein Van Der
Kamp en Gerard Van Dam werden inmiddels ontslagen. Ronan was vanaf dat moment opnieuw alleen
meester over zijn project.
Maar ik wil eigenlijk, voordat ik verder ga, eerst even
terug naar mijn eigen prille begin bij het station. Ik
ben in Scheveningen in december 1972 tijdens een
weekend uitgevaren samen met Anton, een voormalige collega die als Dick Trom de zender op ging om
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Goed, ik belde en kreeg iemand aan de lijn die niet
de baas bleek te zijn. Ik dramde door en kreeg uiteindelijk Chris aan de lijn die ook niet de baas bleek.
Toen bleek dat de daarop volgende woensdag Ronan
in Nederland in een hotel aan de Zeekant in
Scheveningen zou zijn. Ik stelde toen dat we er dan
ook zouden zijn. Oftewel het moest spijkers met koppen slaan worden. Die woensdag heb ik Ronan
O’Rahilly gesproken, mijn CV verteld in mijn beste
Engels (ondermeer dat ik ook op het REM-eiland
was geweest, de foto’s laten zien, (van de mast, de
zenders en de apparatuur) en daarna gaf hij mij de
Haagse Post met de vraag om iets voor te lezen. Dat
deed ik en toen zei hij dat ik prima was om het nieuws
te doen (samen met Anton, die er ook bij was.)

Bill Stones/ Will van der Steen op de Mi Amigo

het nieuws te doen. Die woensdag ervoor ben ik samen met Anton in hotel de Zeekant geweest om
Ronan daar te ontmoeten. Daar was ook Chris Cary
aanwezig en Gerard van der Zee (Van Dam). Hotel
de Zeekant was een slaapplaats voor de mannen als
ze aan wal waren. Maanden later, toen Graham Gill
ook voor ons was gaan werken, jatte hij er de boter uit
de keuken voor zijn intermenselijke relaties en nadat
dit een aantal malen was gebeurd werd de keuken ’s
avonds laat afgesloten. Hij had zeker geen geld genoeg om een glijmiddel te kunnen kopen.
Ik had het nog niet over Steve England gehad. Hij
kwam begin 1973 aan boord en was afkomstig uit
Deal in Kent. Nadat de problemen er waren met de
bemanningsleden en het schip werd binnengesleept,
was Steve naar Nederland overgekomen met als eerste bestemming de haven van Amsterdam. Hij is daar
aan boord gestapt om mee te helpen. Zijn maatje
Martin Stevens, die in de jaren zestig al vele mooie
foto’s van zeezenders had gemaakt, was meegekomen om foto’s te maken. Beiden aardige kerels.
Tja, hoe kwam ik bij Caroline terecht. Ik
was op staande voet ontslagen bij een
reclamebureau. Ik verkocht gebakken lucht
en toen zei ik de directie dat dit meer
poen moest opleveren richting mijn bankrekening. Dat pakte verkeerd uit. Anton
was aldaar een collega van mij en hij
speelde het wat slimmer maar werd toch
ook werkeloos. Samen in een kroeg luisterden we naar Radio Caroline en dat
bracht ons tot de slotsom dat ze ons konden gebruiken. Meer kwallig kan het niet.
Een kennis van me werkte bij de inlichtingendienst van de PTT, ze was de dochter
van onze bakker en ze snapte precies wat
we wilden, een droom tot werkelijkheid
maken.
V.l.n.r. Will van der Steen,
Ad Roland, Norbert, 2004 © JvH
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Dus de zaterdag daarop dienden we in de haven van
Scheveningen te zijn, want om 11.00 uur zou de
tender varen. Dus mooi niet; wat een geweldige organisatie. Pas veel later op de dag vertrokken we met
een rammelende maag naar zee. En toen kwam de
schrik bij het zien van de roestbak en het lullige noodmastje. (Ten tijde van Radio Mi Amigo – dus meer
dan een jaar later - werd het duidelijk dat het schip
niet verzekerd bleek te zijn, ook de opvarenden niet.
Een behoorlijke scheepsregistratie is door de boekhouding van Sylvain nooit achterhaald kunnen worden. Reden voor Sylvain om in ieder geval de naam
te deponeren bij het merkenbureau.
Maar de ontvangst, toen we aan boord van het zendschip stapten, was geweldig ‘gestoord’. Tony Allen’s
eerste woorden waren:”Are you gay?” Ik antwoordde:
“Sorry, I’m strait.” “Never mind,” zeiden Tony en Andy
in koor. Andy is later een van mijn beste radiomaatjes
geworden. Zijn zoektocht naar geluk en genegenheid en erkenning heeft bij mij altijd iets van medelijden opgewekt. Hij zat toen, wat je noemt, niet lekker in z’n vel.
Ik dien echter wel te vertellen dat ik, voordat ik in
1972 bij Caroline ging werken als deejay in diverse
clubs werkzaam was. Daar kende ik ook Ad Roland

van. Die draaide toen in Cartouche in Utrecht. Ze hadden
daar een professionele installatie met Spotmaster recorders en draaitafels. Dat was voor mij de reden om later Ad
bij Radio Mi Amigo te vragen. Hadden we er gratis goede
apparatuur bij. Verder repareerde en bouwde ik versterkers, had een muziekopleiding gehad (klassieke piano en
kerkorgel) en was (en ben soms) stronteigenwijs. Bovendien was ik toen nog vrijgezel. En als ik dat niet was
geweest, had ik nooit dat avontuur willen beginnen.
Toen kwam voor mij de tijd van de Nederlandse Caroline
service met een zender met een vermogen van 10 kW én
een kapotte mast. Het was voor mij een soort Radio Den
Haag vanwege de geringe reikwijdte. In het begin hadden we een ‘eigen nieuwsdienst’ op het halve uur want
dan waren we eerder met het nieuws dan Radio Veronica
en Radio Noordzee, want die liepen altijd een uur achter
Hilversum 3, ofwel achter het ANP, aan. Andy Archer zorgde
dat ik ook wat deed op de Engelse service onder de naam
Bill Stones. De microfoon in de nieuwskamer was ook
prut, dus bracht ik een paar weken later een AKG 202 van
mezelf mee. Deze is later, vanwege de uitstekende kwaliteit, door het station geannexeerd.
Het nieuws plukten we via mijn radiocassetterecorder van
de BBC, het ANP en de BRT. Na opname was het makkelijk vanaf de cassette het nieuws te herschrijven. Nieuwslezer Anton ging na één week van boord, want hij zag het
niet meer zitten. Ik ben toen twee weken gebleven, want
er was simpelweg geen aflossing geregeld.
Van Jeremy Bender, Paul du Bois en Mike Storm kan ik je
niet veel vertellen.We lagen elkaar niet zo, dus het contact bleef beperkt tot de bekende losse flodders, die mensen ventileren als ze zitten te zuipen in de bar. Eigenlijk
was heel de bemanning een bij elkaar geraapt zooitje
avonturiers en ‘niksnutten’. We leefden in twee shifts: als
het donker was kwamen de Engelsen ‘boven water’ en
gingen de Nederlanders slapen. Dat moest wel, want anders was er niet genoeg slaapplek. Om de sfeer te typeren: de Engelsen werden als ratten aangeduid omdat ze
in het donker tevoorschijn kwamen. Ikzelf sliep weinig.
Dronk ‘s avonds meestal een fles rum op, ging om half
drie ‘s nachts slapen en was er voor zessen weer uit om
het BBC nieuws op te pikken. Daardoor had ik wel veel
contact met Steve, Norman, Andy, Tony en nog een figuur waar ik de naam nu even van kwijt ben.
Crispian St. John vond ik een zielig figuur, hij werd bijna
altijd gepest, vooral door de Engelsen. Historisch is het
derde eitje op z’n hoofd. We wisten op een bepaald moment dat er nog maar twee eieren aan boord waren. Dus
werd er xx gulden opgezet als er drie eieren achterelkaar
op z’n hoofd mochten worden stukgeslagen. Na twee eieren zat ie daar in de messroom te roepen om het derde.
Gut, gut wat een lol........
Nog zo’n leuke was tijdens het lezen van het nieuws:
Terwijl je dat las moest je in het begin over de deejay
heen leunen richting microfoon (er was toen maar 1 microfoon aan boord!) om het nieuws voor te lezen. De
dienstdoende deejay was een keer zo leuk om het papier
in de fik te steken, zodat je steeds sneller ging lezen, om
tenslotte het weerbericht af te doen met: vannacht kou-

Boven: gezelligheid in de messroom, 1974: Pierre Deseyn (midden) en
Andy Archer (rechts). Onder: Pierre Deseyn (links) en Paul Dubois.

der en morgen meer licht, en warmer weer......
Peter van Dam, die onder de deejaynaam Peter
Brian bij Caroline werkte, liet te pas en te onpas
de ene jingle na de ander horen: ondermeer
‘The mast with the most’, een pokken jingle die
de rest bijna nooit gebruikte. Op een mooie
zaterdagnacht heb ik die cassette met dat opschrift gevuld met een vrouwenstem uit het Candysingletje:”Every morning I shave my little cunt
nicely bold”.(Gelukkig waren er die zondagochtend weinig luisteraars die Engels verstonden).
Nadat ik daarna de eerste drie weken weer aan
land kwam, was er geen poen. Gerard heeft me
toen meegenomen naar de textielwinkel ‘Boom
Boom’. Ik heb toen de nodige kleding mogen
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Vl.n.r.: Nikki Eden, Dennis King, Will van der Steen
en Lion Keezer, 2004 © Martin van der Ven

op een paar centimeters afstand van
het uitstekende deel van de vensterbank. Bijna weer dood.

uitzoeken. Later, toen Levi’s wat deed op Radio
Caroline heb ik nog een tweetal Levi’s pakken
kompleet mogen halen.
Een tijdje ben ik toen weer uit beeld geweest. Ik
bleef even thuis toen er weer eens geen geld
was. Dennis King belde me om weer terug te
komen. Dus was ik weer zo gek om terug te gaan
naar Den Haag en het schip. Zat je weer tussen
allemaal niet betaalde gekken. Iedereen probeerde toch wat te ‘verdienen’: taxfree sigaretten
aan land verkopen, of dozen met drank. Drive in
shows. Je laten betalen voor een plugplaat of
voor sex. Ik noem geen namen; maar het was
voor sommigen een ’struggle for live’.
Op een dag was Ronan ook weer in Nederland.
Wij klaagden dat we geen geld kregen. Ronan
wimpelde dat af en verwees ons naar Chris. Wij
sputterden terug (daar waren Andy en Dennis ook
bij) en vonden hem verantwoordelijk en niet Chris.
Ronan heeft ons toen op een Chinees getrakteerd (jawel) en betaalde met een creditkaart.
Tijdens het ‘diner’ verkondigde hij omstandig dat,
als je maar genoeg schulden had je in aanzien
steeg! Ik heb toen met verbazing, en met smaak
‘gechineesd’. We konden nemen en eten wat we
wilden. Na dat eten werd besloten een ‘club’ te
bezoeken. Daar had ik toen geen trek meer in
(letterlijk en figuurlijk!.
Deejays kwamen en gingen; technici blijven altijd bestaan. Zo zag ik ze allemaal gaan en Bert
Bennett, Joop Verhoof en Peter van Dam komen.
Peter zoop het meest: bessenjenever als ie de
kans kreeg. Hij werd zo dronken dat hij dan vervelend werd en ruzie maakte met de Engelse crew,
die meestal stoned was. Zatte mensen die oreren
tegen gedrogeerde mensen, dat beloofde nooit
veel goeds. Hij is bijna tijdens zo’n ruzie door die
crew overboord gezet. Bij Radio Atlantis was Peter
een keer zo dronken dat ie vanaf de bovenste
etage de trap helemaal afrolde en beneden terecht kwam, met z’n hoofd tegen de muur sloeg
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Aan boord van de MV Mi Amigo werd
er soms stevig gezopen en geblowd
en meer van dat soort zaken. Dat kon,
als praktisch iedereen volop meedeed, tot gekke dingen leiden. Heden ten dage weet men alles over
het versterkende effect van de combinatie tussen drank en het roken van
‘gras’. Toentertijd was niet iedereen
zich daarvan bewust. Op een nacht
werd ik wakker tegen een uur of drie à
vier en dus even de radio aan, maar
mijn transistor gaf geen signaal van
Caroline weer. Was de zender uit de lucht of de generator stuk? Nee dus: de volumeknop van de transistor opgedraaid en jawel, het zich steeds herhalende geluid van
een de eindgroef van een lp werd goed hoorbaar. Ik
besloot te kijken in de studio en er zat een deejay in
kleermakerszit op de grond. Hij keek mij wazig aan en
prevelde:”I can see all the Indian cows swimming around”,
waarbij hij met ruime lichaamsgebaren het een en ander probeerde te verduidelijken. Ik noem geen naam
van de betreffende medewerker, maar de desbetreffende
persoon staat op een door mij genomen foto een
megajoint te bouwen. Handelen was noodzaak en dus
heb ik maar een tapeprogramma gestart, want er was
verder niemand wakker dan wel echt aanspreekbaar! Bovendien wilde ik ook weer gaan slapen. Een ander vreemd
moment gebeurde op een zondagmorgen terwijl ik een
ochtendprogramma presenteerde. Plotseling stak er een
kapitein van een vissersboot z’n hoofd door het openAndy Archer (links) en Dick Palmer met een joint

staande patrijspoortje, die langszij was gekomen met
zijn boot en vervolgens aan boord was geklommen.
Niemand had hem opgemerkt. Of we zin hadden in
een maaltje vis? Peter van Dam werd op dat moment geacht de wacht te houden op de brug, maar
hij sliep kennelijk zijn roes nog uit. Het ‘de wacht
houden’ werd door menigeen anders uitgelegd.
Decennia zijn er voorbij gegaan en
af en toe moet ik nog wel eens terugdenken aan een programma dat
nooit de ether in is gegaan, name19-4-1973
lijk de Seks Show op Radio Caroline.
Verhalen doen er de ronde over hoe
het een en ander is gegaan maar
het ging echt als volgt. Op één van
de vele tenders, die spullen aan
boord bracht, kon je spreken van
een gesponsorde boot. Mannen
van het uitzendbureau Actie 68 gingen mee en kregen voor de geleverde spullen reclamespots mee.
Op deze tender was ik ook maar
tevens Peter Muller, toen nog de
eigenaar van Candy. Hij en ik raakten aan de praat ondermeer over dominees (!) en de
vraag waarom er dan geen andere ‘geloven’ (=seks)
op Radio Caroline werden gebracht.Toen hij vervolgens van mij hoorde wat Dominee Toornvliet per uur
betaalde, glommen bij Peter de dollartekens in zijn
ogen. Vervolgens maakte hij aan land kennis met de
rammelende Caroline organisatie en hij maakte daaruit op dat de mensen van Radio Caroline zelf nooit
voor een professionele opname zouden kunnen zorgen. Vervolgens heeft Peter Muller mijn toenmalige
firma (Stonesound) de opdracht gegund om het speciale programma op te nemen. We hebben dat toen
gedaan in Haarlem in de etage boven het kantoor
van Aktie 68, tegenover de dubbele garage waarin
het Candy kantoor was gevestigd. Sommige mensen
meenden indertijd te weten dat Peter belangen had
in het uitzendbureau. Hij zelf zei tegen mij dat hij
dat bureau nooit had kunnen opstarten als hij niet
het aanvangsgeld had kunnen verzamelen via z’n
Candy uitgave. Ik ben ook in verband met de voorbereidingen van het programma toen in het Candy kantoor geweest en heb met eigen ogen de lay-out afdeling gezien waar alle ‘hete’ plaatjes gemonteerd en
gelithografeerd werden en voorzien werden van de
‘geile’ teksten. Dennis King heeft op een bepaald
moment wel het proefprogramma in handen gekregen en heeft toen een deel, per telefoon, laten horen aan Hans Knot in Groningen. Deze was zo slim
het op te nemen en daardoor kwam in 1980 een
fragment voor op de LP ‘De Historie van de MV Mi
Amigo’. Het proefprogramma is ook, met mijn apparatuur, door mij opgenomen in Haarlem.
De tapes zijn niet verdwenen of zoekgeraakt want ze
staan gewoon in mijn archief! De reden van niet
uitzenden was en is heel simpel: men dacht er de
eventuele andere aspirant en de reguliere adver-

teerders mee weg te jagen. Seks was destijds iets
voor in het geniep. Ook Candy werd toen gedrukt
door een ‘onbekende drukker, die honger had’. De
drukkwaliteit was toen ook om te huilen, alhoewel
menigeen er een warm gevoel bij kreeg. Er is indertijd nog wel overwogen om bijvoorbeeld het toch uit
te zenden via de Engelse service en bijvoorbeeld
niet op de Nederlandse service, om zo toch de Nederlandse adverteerder niet in het harnas te jagen.
Nu ik het toch even over Dennis King had wil ik nog
iets meer over hem kwijt. Ik kon aardig met hem
opschieten en hij zag mij helemaal zitten. Dennis
zijn werklust was ongeëvenaard. Iedereen beschouwde hem als manusje van alles. Hijzelf zag
zich meer zitten als deejay, maar dat zag de rest van
het gezelschap weer niet schitteren. Waarschijnlijk
hoopte hij, door zich zo in te spannen voor elke klus,
dat hij meer aanzien zou krijgen of dat men hem
meer ging waarderen. Zijn, voor sommige anderen
binnen de organisatie, té rijke fantasie stoorde mij in
ieder geval niet en was vaak een bron van inspiratie
of de aanzet tot een goed idee.
Er staat mij nog bij dat, nadat het hotel aan de
Zeekant door de organisatie was verlaten, er een
villa in Scheveningen/Den Haag, werd gehuurd waar
ook gelogeerd werd. Die hebben we op een niet zo
mooie dag in een woestenij herschapen. (Dat is een
zaak voor ‘groepsgedrag’-deskundigen). Een van de
minst fraaie staaltjes van rottig gedrag, waar we helaas allemaal aan hebben meegedaan, ‘mea culpa’.

Will van der Steen en Stan Haag, 2000 © JvH

Ach ja, het slaaphuis in Scheveningen. Wat een herinneringen, op een gegeven moment was de olie
van de centrale verwarming op. Het was er koud en
Chris Cary beloofde olie, maar ja, van al zijn beloftes
kwam nooit veel van terecht. Het duurde ons allemaal veel en veel te lang en we hebben toen de
open haard gestookt met zo’n beetje alles wat er aan
de muur hing aan schilderijen en aanverwante zaken. Ook is er enig meubilair opgeofferd aan het
verwarmen van het pand. Na deze operatie was de
kaalslag enorm. Het was sowieso een puinhoop: de
vuile borden en dergelijke lagen in het bad opgestapeld en begonnen zich spontaan te voorzien van
allerlei levende sporenelementen. Laat je fantasie
de rest maar doen.
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ten sommigen dat daarmee de boot waterdicht gemaakt
was na andermaal een lekkage.
Zoals gezegd bleef ik gelijk met Freek aan boord en ook ik
heb bij gebrek aan een kok aan boord eens gekookt. Diepvries kippen in de slaolie gefrituurd. Onze Engelse broeders kenden dat niet. Aten alles gekookt, dus ook kip en
dat vinden wij weer niet zo lekker. De gefrituurde kip werd
gelukkig door iedereen gewaardeerd. Op een brave dag
kookte een van de Britse dames bloemkool zonder het
groen ervan af te snijden, een typische Britse gewoonte.
De bloemkool smaakte daarom naar groen gras. Niet te
pruimen vonden wij en dus wij Hollanders maar weer aan
de zuip want dat leverde ook weer de nodige calorieën
op. Freek ging na een week opgelucht van boord. Dat
wilde hij nooit meer meemaken.

Mike Storms met de radiocassetterecorder voor
het opnemen van het nieuws

Er waren deejays, die bij gebrek aan warm water, zich ‘wasten’ door fier met de deodorantbus
te spuiten richting lichaamsholtes en openingen. Ik heb daar maar een paar keer geslapen.
Bert Wijfjes en Joop Verhoof ook. Ik geloof niet
tijdens het vuurtje stoken. Andy moet er ook geweest zijn en voor zover ik me herinner was het
Haagse Bosje er niet ver vandaan.
Toen later, om precies te zijn in de maand april
1973, we eventjes de programma’s van het gestrande Radio Veronica uitzonden en de helaas
te vroeg overleden Freek Simon aan boord kwam
voor het nieuwslezen, schrok hij zich de pleuris.
Er was geen radio dan wel telexkamer aanwezig
Gewoon mijn radiocassettedeck gebruikt, dat
dienst deed als nieuwsbron. En er was ook geen
behoorlijke kok aan boord. Dat was afzien voor
Freek.
Tja, de dagen dat Veronica de Mi Amigo gebruikte waren ook speciaal. Tegelijk gingen er
een hoop mensen van boord. Veronica had niet
alleen apparatuur gedoneerd maar ook een financiële injectie gegeven De mensen, die van
boord gingen, waren voornamelijk op weg naar
geld. De roeptoeter deed z’n werk. Dus ook de
kok ging naar Scheveningen terug. Helaas kan
Freek dit niet meer navertellen: Hij heeft in z’n
leven nog nooit slecht gegeten en geslapen.
Wat hem wel opviel was hoe stabiel de Mi Amigo
lag te dobberen. Veronica lag meer te zwalken
als een kokosnoot boven op het water, vertelde
hij. Dus hadden ze bij Veronica vaak ook meer
last van de stormen aan boord van de Norderney.
De Mi Amigo lag dieper, dus stabieler: onderin
lag immers een flinke laag beton gestort om de
stabiliteit voor de mast te verbeteren. Later dach-
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Dan neem ik met het verhaal ook een foto mee van de
mast. Het heeft mij altijd verbaasd dat de mast er verkeerd
is opgezet: diamant-vormig ten opzichte van de lengteas
van het schip. De berekening was gemaakt op een ‘vierkante’ plaatsing op de lengteas. Door de verkeerde plaatsing begon het onderste stuk al snel scheuren te vertonen.
Er zijn toen L profielen opgelast. Geen schoonheidsoplossing maar wel effectief, maar tevens altijd onbetrouwbaar. Voordat mijn ontwerp erop gezet werd was er
een driehoekvor-mige mast (soort Belgische pyloon). Mijn
opmerking dat die pyloon niet lang overeind zou blijven
werd bewaarheid want de mast haalde de paasdagen
niet. En Peter Chicago kon het niet uitstaan dat ik gelijk
had. Een vreemde gewaarwording was het trouwens als je
‘s morgens wakker wordt en je ziet wat verwrongen ijzerwerk vanuit je patrijspoort naast het schip. Als er dan ook
geen geluid uit je radio komt, dan weet je het wel weer.
Dat werd dan weer
zuipen met z’n allen
‘and fucking meatballs’ eten...
Er was op een bepaald moment al
eens een tijdje storm
op de Noordzee. De
wind en de golven
lagen ongunstig. Als
boot voor anker, lig
je op de Noordzee
meer op de stroming
van de eb en vloed
dan op de windrichting. Dus lagen we
al een paar dagen
dwars op de golven
en ik verzeker je dat
was beslist geen
pretje. De meeste
lieden aan boord
werden zeeziek. Gelukkig had ik er geen
last van. Maar eten,
water en olie (we geStormachtige omstandigheden op de Noordzee

De “Mickey Mousemast”

de drank en wij de ‘meatballs’.
De Britse collega’s vroegen om zoetigheid: er kwamen dozen vol met apple pie en literflessen
ongeklopte slagroom. Ik zie Norman Barrington en
Steve England er nog zo mee rondlopen: de slagroom werd ongeklopt zo over de appeltaart gegoten
en letterlijk en figuurlijk werd alles naar binnen geschrokt.

Maar het kon ook anders gaan bijvoorbeeld als er wel
geld was en het ook met goed weer meezat. Dan
kwamen soms de vreemdste dingen aan boord, hetgeen meestal een reactie op verzoeken van ons was.
Ik klaagde over het sigarettenpapier, want ik rolde
‘zware van de weduwe’. Prompt kwamen er een gros
doosjes vloeitjes van mijn merk! Toen de shag op een
was vroeg ik om nieuw: een gros pakjes shag arriveerde met de volgende tender. Wat ik overhield verkocht ik aan wal, om aan geld te komen. Het bier was
‘Heineken export’ en dat smaakte wezenlijk anders
dan het ‘Heineken’ wat je aan wal kocht, dus vroegen
we om wat anders en sterkers: dozen vol met rum en
whisky en jenever kwamen vervolgens mee naar de
Mi Amigo. Dat werd de basis voor de ‘ruilhandel’ met
de mannen aan boord van de MEBO II van RNI. Zij

Maar die warmtewisselaar aan boord van de MV Mi
Amigo was gaan lekken, precies in de schakelkast
van het boordnet. Dat heeft een brand aan boord
veroorzaakt, waardoor een groot gedeelte van die
kast is uitgebrand. Op de foto zie je de witte restanten van de poederblusser en de naderhand aangesloten
provisorische/levensgevaarlijke
noodaansluiting. Helaas moesten we in die tijd wel zo
opereren want behoorlijk materiaal en isolatiespullen
waren er gewoon niet. Iedereen riep toen:”Brand,
brand” en stond al met z’n
koffers klaar aan gangboord
en wel klaar om overboord te
springen. Maar blussen: vergeet het maar.
Maar dat heb je met mensen
die niet meer helder kunnen
denken, na al dat geblow met
grasproducten. Na de brand
heeft men (en daar was ik niet
bij) uiteindelijk het lek zodanig gerepareerd dat de generator rechtstreeks met zeewater werd gekoeld en dat is
echt desastreus te noemen.
Toen ik op de 26e juni dat
spel zag, het was tegen half
zes in de middag dat we met
de tender aankwamen, stond
de generator aan alle kanten

2-10-1973

bruikten als we met een vermogen van 50kW zonden,
circa 1000 liter olie per dag!) raakten wel op. Al twee
bevoorradingspogingen mislukten. Uiteindelijk kon er
olie overgepompt worden, alleen was de olievulslang
te kort omdat de bevoorradende tender vanwege de
storm niet dichterbij durfde te komen. De slang werd
verlengd met de watervulslang! Vervolgens moest men
het verse water pompen in de tank aan boord van de
Mi Amigo en die slang werd weer verlengd met de
olievulslang, oftewel twee keer dezelfde slangen gebruiken. Het was al donker. Dus niemand van de
deejays zag wat er gebeurde. De volgende dag werd
er thee gezet en jawel, onze Engelse vrienden zagen
de olie op de thee drijven en proefden de thee, die
vervolgens naar olie smaakte. Weer werd de organisatie naar het hiernamaals gewenst dan wel vervloekt.
Bij koffie heb je er gelukkig minder last van, koffie op
zich is al wat vettig en wij Nederlanders zopen meer
koffie aan boord.

Radio Atlantis was nog niet zo lang ‘on air’ en na al
die jaren komt een snelle herinnering boven die ook
na ruim dertig jaar niet wegvalt uit mijn geheugen. Ik
neem de lezer meer terug naar 26 juni 1973. De dag
dat de generator doorgebrand zou zijn, zoals was
terug te lezen in een agenda die ik bewaard heb. Op
die dag kwam ik met een tender, juist omdat aan de
wal te horen was via het ‘janken’ van de draaitafels,
dat de generator niet jofel liep. Het bleek dat Chicago
zowel de 10kW als de 50kW zender op ‘die ene langzaam loper’ (de originele generator) had aangesloten. Dat was eigenlijk teveel van het goede. Eigenlijk hoefde het niet een serieus probleem te zijn ware
het niet dat daarvoor er al een probleem was ontstaan met de koeling. Machines kun je niet rechtstreeks koelen met zeewater. Daarvoor wordt er normaal een zogenaamde warmtewisselaar gebruikt: De
koelvloeistof van de generator werd op zijn beurt
weer gekoeld met zeewater, via de warmtewisselaar,
zodat het zoute water niet het inwendige van de
motor kon aanvreten.
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te ‘zweten’ uit zijn koppakking en was de uitlaat
‘stomerig’ oftewel er zat water in de uitlaatgassen. Ik
zei nog, dat, dat niet lang meer zou kunnen standhouden. En inderdaad, terwijl we in de mess-room
van alles aan het doorpraten waren stopte de generator er mee: Het zeewater had zowel de koppakking
aangevreten als de cilinderkoppen zelf. Einde generator. Dus niet doorgebrand, maar gewoon motorisch
overleden en later domweg overboord gekieperd. Ik
ben toen weer met de tender teruggegaan aan land
want had geen zin in kou lijden.
Daarna kwam er een zogenaamde ‘hoogtoerige’
dieselgenerator aan boord, van ongeveer dezelfde
makelij als de lawaaimakers op de MEBO II, die te
horen waren in de programma’s op RNI. Het was tweedehands aangekocht
Uitgebrande
en dat hebben we geschakelkast
weten, want dat ding
aan boord van
bleek op 1 cilinder verde Mi Amigo
brande kleppen te hebben. Ook dat probleem
heb ik vastgesteld met
behulp
van
een
schroevendraaier, want
niemand wist te vertellen wat de oorzaak was,
dat het ding op de
meest
ongeregelde
momenten ineens qua
toerental in elkaar
zakte. Naderhand is
deze generator weer
vervangen door het
grote gele gevaarte op
het achterdek. En dat
ding begaf het regelmatig vanwege een
stuurstroom defect. Dat
was tevens het geval
ruim een uur na de officiële opening van de
nieuwe geldinbrenger
voor Radio Caroline,
het speeltje van Sylvain Tack, Radio Mi Amigo.
Mijn werk bij Radio Atlantis bestond vooral uit het
technisch verbeteren van het een en ander. Daarvoor
had ik ondermeer mijn Brenell recorder meegebracht.
Bij Atlantis was er een aantal lieden dat het trouwens
niet zo nauw nam met de plugplaten en de reclames. Dus klaagden de betalers bij de leiding van het
station in Oostburg, waaronder Sylvain Tack. Toen
Sylvain er achter kwam hoe weinig Adriaan betaalde
aan de Caroline organisatie voor de zendtijdhuur en
Sylvain in verhouding dus veel voor zijn reclamespots, was het vlug bekeken. Zeker toen de zendmast
op de MV Mi Amigo bezweek onder zijn eigen gewicht en de tuien. De Nederlandse deejays van Radio Atlantis verlieten als eerste het ‘zinkende’ Radio
Atlantis. Eigenaar Adriaan van Landschoot moest op
zoek naar een eigen zendschip.
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In de periode dat Radio Atlantis nog vanaf de MV Mi
Amigo haar programma’s verzorgde was er al achter
de schermen het nodige te doen om Adriaan van
Landschoot en de zijnen. Extreem rechtse sympathieën en contacten waren er al bij Adriaan. Ook
Ronan was op de hoogte van dat ‘gevoel’ en na al
die jaren kan ik wel melden dat deze rechtse belangen een van de redenen was dat Ronan het contract
met Adriaan niet wilde verlengen. Zeker toen Sylvain
op het vinkentouw zat. Ik ben bij die bijeenkomst
geweest zonder mij te realiseren waar het over ging.
Ik ben toen voorgesteld aan een aantal lieden. Hun
bedoeling werd niet direct duidelijk. Na een gesprek
met één van de aanwezige Belgen bleek mij wat het
T.A.K. was (Taal Actie Komité). Pas later herkende ik
deze heren in hun ambt. Na de gang van vele Mi
Amigo mensen naar
Spanje ben ik niet meegegaan naar zijn onderkomen in Spanje en
in België gebleven om
samen met Norbert de
Mi Amigo Hey Club te
runnen. Adriaan was
zeker niet onkundig
maar wel een gewiekste zakenman die indruk wist te maken en
kon overtuigen. Hij kon
alleen niet de goede
personen om zich heen
verzamelen. En als het
hem wel lukte verloor
hij ze weer door
ontactisch handelen.
Alle Nederlanders bij
Radio Atlantis liepen
immers in oktober 1973
al ‘over’ naar het kamp
van Sylvain Tack.
Op het moment dat ik
zeker wist dat Van Landschoot een ‘marionet’
was geworden van extreem rechts, heb ik de samenwerking met Adriaan verbroken. Met mijn eigen ogen
(en oren) ben ik getuige geweest van een bijeenkomst met hooggeplaatste Belgen ( rechters/advocaten en andere notabelen) over de opzet van het spel.
Daarom was die latere uitzending in 1974 van het
TAK via Radio Atlantis, vanaf haar eigen zendschip
de MV Jeanine, voor mij ook geen verrassing. Alleen
van het tijdstip dat het zou gebeuren ben ik nooit op
de hoogte geweest.
Velen gingen ervan uit dat Adriaan van Landschoot
niet wist van het T.A.K. Maar dat is juist wel het
geval, alhoewel Adriaan dat altijd ontkende. Bij
Adriaan was vaak wel de wens de vader van de gedachte. Bij hem vertroebelde dan soms het rationele. Een voorbeeld, toen Ronan verder ging met
Sylvain had Adriaan geen zender meer. Maar hij had

lange nacht stappen in Londen zei Ronan: ‘Dus begrijp ik goed dat wij die spotjes gratis moeten uitzenden?’ ‘Jawel’ beaamde de tolk. “Oh” zei Ronan, “had
dat gezegd, want dan had je de moeite kunnen besparen om naar hier te komen. Gratis zaken regelt Will
in Breda. Dank je wel voor alle fêteringen.” Adriaan
ontplofte zowat en vloog zonder resultaat terug. Ronan
belde mij over de belevenis met Adriaan en gniffelde. Adriaan belde mij vervolgens op. Ik hield voet
bij stuk en dus geen gratis spotjes voor het Rode Kruis.
Een van die vreemde ware gebeurtenissen in het najaar van 1973.

Een geëmotioneerde Van Landschoot bij het horen van de eerste klanken
van Radio Atlantis

een benefiettoestand bedacht voor het Rode Kruis:
na aftrek van de kosten een bedrag voor het goede
doel. Met het Rode Kruis en de organisatie was afgesproken dat ze gratis radioreclame zouden krijgen.
Maar toen was er het probleem want er was plotseling geen Radio Atlantis meer. Dus Adriaan nam contact op met Sylvain of er iets te regelen viel. Die zei
vervolgens: ‘Jammer Adriaan, ik kan niet beslissen
over (gratis) spotjes, dat doet Will van der Steen, die
is nu de baas in Breda. Neem maar contact op met
hem en leg het verhaal uit. Daarna belde Sylvain
mij om me op de hoogte te brengen van het komende telefoontje van Adriaan.
Nu kende ik dat soort benefietdingen in België: veel
‘organisatiekosten’ en weinig voor het goede doel. Ik
voelde er daarom niets voor dat gratis te doen voor
Adriaan. Overleg ook met Ronan, want ik zei dat als
het gratis moest dan moet Ronan daar in meedoen.
Want anders had ik alles te betalen, zowel Radio Mi
Amigo,
als
de
proviandering van de
Engelsen aan boord
(dus ook Ronan zijn
hobby). En we hadden
die 80.000 gulden per
maand ter beschikking,
wat het station en de
boot kostte, en dus hard
nodig. Alles wat we tekort kwamen moest
Sylvain immers steeds
aanvullen.

Ik wil nu wel open boek spelen door te vertellen hoe
het in het late najaar van 1973 ging met de verkregen
nieuwe antennemast op de MV Mi Amigo. Adriaan
van Landschoot had al lang door dat hij de zender op
de Mi Amigo niet lang meer kon huren. Bovendien
vond ie de Engelsen niet erg meewerkend. Dus besloot hij een eigen zendschip aan te kopen. Hij zei
een notendop op het oog te hebben. Maar de vraag
die hij stelde was ‘Hoe kom ik aan een mast?’ Ik heb
hem uitgelegd dat alle constructies tot nog toe gedoemd waren om vroegtijdig het leven te laten. Een
schip beweegt zich namelijk om twee assen; de
lengteas en de breedteas. Bij een 3-potige constructie zijn de krachten altijd ongelijk verdeeld. Aangezien een schip gelijk staat met een doorlopende aardbeving kan je op je vingers aftellen dat een driepoot
omdondert of in elkaar zakt. De bewijzen hebben we,
inclusief de Ross Revenge, gezien.
Op de bijgevoegde tekening (pag. 20) is vloerplan
het basisidee. Altijd zijn er twee poten belast bij de
oorspronkelijke opzet. Iemand heeft echter beslist om
op de MV Mi Amigo het spel diamantvormig te plaatsen. Op de tekening is te zien dat er dan twee poten
steeds op de as staan en dat betekent dat er steeds
Studio Radio Atlantis in Oostburg

Oké zei Ronan, laat
Adriaan het maar aan
mij uitleggen. Adriaan
spreekt echter weinig of
geen Engels en besloot
daarom om samen met
een ‘tolk’ naar Londen
te vliegen. Aldaar liet
Ronan zich uitgebreid
fêteren door Adriaan.
Aan het einde van een
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één poot maximaal wordt belast. Niet ideaal, maar
toch heeft deze opstelling alle stormen overleefd.
Ook kwam ik op het idee om het ding telescopisch te
maken zodat ie als totaalpakket van binnenuit omhoog gezet kon worden op zee. Bij welk weer dan
ook, je hebt met dit systeem nooit last van wegslingerende delen. Na elk deel was het weer een
boom aan de buitenkant boven opzij vastmaken en
het volgende stuk aan de binnenkant omhoog lieren.
Bovendien vergde deze constructie niet teveel rekenwerk en was eenvoudig te lassen met bestaande uniforme DIN - profielmaten. Dat betekende ook eenvoudig te onderhouden!
We gingen er namelijk van uit dat het zendschip van
Radio Atlantis op zee zendklaar moest worden gemaakt om trammelant in welke haven dan ook te
vermijden. Dennis Koning wist een metaalconstructiebedrijf in Den Haag. Ik heb daar de plannen uitgelegd en verteld dat elk deel minstens twee maal het
gewicht van het deel erboven moest kunnen dragen,
zodat de tuien alleen maar dienst zouden doen om
het geheel te stabiliseren. De constructeur ging ook
uit van een vierkante opstelling. De latere diamantopstelling op de Mi Amigo heeft het onderste deel
teveel op steeds 1 poot belast. Maar dat is verholpen
door verstevigingen op te lassen. Geen schoonheidsoplossing, maar het bleek wel effectief.
Mastwerkzaamheden

De mast was op een geven moment klaar, echter er
was nog geen schip voor Radio Atlantis. Daarom zijn
er toen geen passende zijbomen gemaakt en ook
geen voetplaat omdat nog niet bekend was op welk
schip het geheel moest komen. Vervolgens ‘vergat’
Adriaan de zendmast (in z’n basisvorm) te betalen.
Dus de firma die het spel gebouwd had vond mij niet
leuk en Dennis nog minder. Toen vervolgens het driepotige ding op de Mi Amigo in elkaar zakte, maakte ik
Ronan O’Rahilly attent op de niet betaalde mast in
Den Haag. Met een kontante betaling wilde het
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constructiebedrijf wel
van het ding af. De prijs
werd overeengekomen.
En Dennis en ik konden
ons zo revancheren ten
opzichte van dat bedrijf.
Dennis huurde een oplegger en een familielid van hem reed het
spul naar IJmuiden.

Basisidee voor plaatsen
mast (boven) en uiteindelijke uitvoering (onder)

Adriaan werd op een of
andere manier getipt,
maar kwam te laat aan
in de haven. Hij kon de
tender nog net buiten de
havenpieren zien wegvaren. De mastdelen lagen onder een groot zeil:
Niemand kon zien wat er onder lag. Alle ander verhalen over vliegende brigades enzovoorts, zijn geschikt voor het sprookjesbos in de Efteling. Naderhand heeft Adriaan op zijn eigen zendschip nooit
een behoorlijke mast gehad. Dus lijkt het vermoeden
gewettigd dat er inderdaad geen geld bij Adriaan
was om zoiets te betalen.
Ondertussen verplaatste een deel van de Nederlanders zich naar Den Haag om daar voor het toekomstige station, Radio Mi Amigo te gaan werken. Op de
Van Hogendorpstraat werd het echter lummelen geblazen omdat het niet erg opschoot met het bouwen
van de volgende mast. Er moest namelijk eerst nog
het nodige aangepast en aangeschaft worden.
Norbert en ik hebben menig avondje in de bioscoop
doorgebracht en zelfs overdag vertoefden we er met
bepaalde regelmaat. Het was namelijk goedkoper
om films als: ‘Vrolijk gevrij in de Alpenwei’ te bekijken, dan heen en weer te reizen naar onze woonplaatsen..
Aan boord van de Mi Amigo schreef Peter Chicago
op wat ie nodig had. Om de een of andere reden was
er vaak geen schrijfpapier. We gebruikten daarom de
achterkant van enveloppen van de QSL’s. Om diverse redenen bleef er een wrijving (al of niet vermeend) tussen Engeland en de Benelux, dus werd er
besloten een postbus in Hilversum aan te schaffen.
Daar immers zaten alle stations en als iemand iets
stuurde zonder adres, dan had je meer kans dat het
toch terecht zou komen, daar de postsorteerders de
bakken en zakken van de omroepen toch lekker wisten te vinden zonder het nummer in hun hoofd te
hebben. Immers kwam er in die tijd genoeg post
binnen. Aangezien noch Radio Caroline noch Radio
Mi Amigo ingeschreven waren bij de Kamer voor
Koophandel (what’s new in pirate business?) heb ik
het huren van de postbus gedaan en wel op mijn
naam. Deze zet heeft vele gevolgen gehad. Maar

dat zijn weer andere verhalen.
Uiteindelijk werd besloten dat Radio Mi Amigo op 1
januari 1974 officieel in de lucht zou komen. Bij de
beslissing dat ik het openingsprogramma zou gaan
doen heeft Andy Archer een zeer grote vinger in de
pap gehad. Tot op het laatste moment was niet
zeker of de openingsdag van 1 januari 1974 gehaald zou worden. Toen dat wel bleek was het jaar
1973 zo goed als om. In de laatste haast heb ik
toen een programma samengesteld met behulp van
montages uit de programma’s van de andere
deejays, die al op de plank lagen. En op die manier
heb ik iedereen voorgesteld aan de luisteraar. Zelfs
het ‘binnenlopen van Ad Roland’ tegen 13.00 uur
was gemonteerd: die passage lag ook op de plank.
Uiteindelijk toen ik het programma maakte was iedereen al naar huis om zeker te zijn van oudjaarvieren. Die montage kwam zo levensecht over dat
er nu nog steeds mensen zijn die denken dat Ad
Roland echt even kwam binnenwippen.
De officiële opening van Radio Mi Amigo duurde
die 1 e januari niet de geplande twee uren maar
ruim 70 minuten doordat het technisch behoorlijk
mis ging aan boord van de MV Mi Amigo. De twee
originele programmatapes zijn nog altijd in mijn
bezit en eigenlijk gered door mijzelf uit de hut van
Norman Barrington, die al dacht ze mee te kunnen
nemen als souvenir. Na al die jaren kan ik je melden waarom het opeens die bewuste 1 e januari in
1974 allemaal fout ging en de opening van het
nieuwe station van Sylvain Tack totaal de mist inging. De zender viel helaas uit doordat een niet zo
slimme onderhoudsfiguur niet precies wist hoe de
generator te onderhouden. Vanaf de levering van
deze generator al bleek de accu niet goed opgeladen te worden, alleen had niemand dat door. Daardoor viel op ongeregelde tijden de regelspanning
weg, waardoor ten eerste de generator niet stabiel
op 60 Hz liep en vervolgens de spanning vaak teveel fluctueerde. Nadat de regelspanning en daarmee de generator uitviel ben ik op die NieuwsjaarRadiodag in Calais: v.r.n.l.: Bert Bennett, Peter van Dam, Will van der
Steen en Norbert (idem foto boven)

dag naar Scheveningen gereden en via een inderhaast georganiseerde tender (in dit geval een ‘veredelde’ motorsloep, waar zeeverkenners nog niet eens
mee durfden te varen) aan boord gegaan om poolshoogte te nemen. Dit gebeurde nadat ik een telefoontje uit Engeland had gekregen met het verzoek om,
indien mogelijk, zeer snel de storing op te lossen. Vervolgens heb ik het probleem vastgesteld (jawel!) maar
hoe kom je aan een volle accu als er geen generator
werkt? De reserve (hulp-)generator bleek niet te zijn
aangesloten. Noch elektrisch, nog motortechnisch hetgeen betekende dat er geen olietoevoer was en geen
uitlaat was aangesloten. Los van het feit dat de generator niet paste op het boordnet (ik zal de lezer niet
vermoeien met het verschil tussen een ‘sternet’ en een
‘deltanet’.
Ik heb vervolgens de halve nacht door gewerkt en ondermeer een noodaggregaat aangesloten, de accu opgeladen en de hoofdgenerator op het achterdek weer
gestart en ’s morgens, op 2 januari de zender weer
opgestart. Tja, iemand moest het doen want Peter
Chicago schitterde weer eens door afwezigheid. Op
de maandagmiddag met een passerende visser weer
terug gevaren naar Scheveningen en dat was tevens
het einde van mijn ‘Gelukkig Nieuwjaar’. Ik kwam vervolgens terug om verslag te doen op het kantoor aan
Andy Archer, een fantastische vent (met ‘ventvergunning’ als je begrijpt wat ik bedoel), waar ik veel
aan te danken heb en heel veel van geleerd heb. Hij
deelde vaak, met mij als enige hetero, zijn hut, met
wederzijds respect!
Op de Van Hogendorpstraat werden studio’s ingericht.
Dat was echt prutswerk van de bovenste plank. Bovenin waren twee
ruimtes met een soort alkoofdoorgang tussen de ruimtes. Dennis
dacht dat geluidsdicht te maken met
Tempex! Toen ik het hoorde heb ik
Dennis naar de eeuwige radiojachtvelden gescholden. Tempex is dus
het laatste wat je moet gebruiken,
maar ondertussen was de timmerman al geweest die er vrolijk wat
houtdecoratie overheen had getimmerd. Geluidsdichtheid tussen de
twee ruimtes was vervolgens gelijk
aan nul!!
De spullen die er vervolgens in gezet werden kwamen uit Buizingen.
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Overschot uit de studio van Sylvain in de wafelfabriek.
Sylvain was namelijk rond die tijd bezig met een
nieuwe studio, met zwembad, wat verderop. Z’n handige boekhouder Erwin Lestabel heeft daarvoor ‘Krediet aan de Nijverheid’ misbruikt, wat weer later leidde
tot een beslaglegging op de studio. Alles werd verzegeld, met touwtjes en loodjes, jawel. Toch hebben
we ‘verzegelde’ dozen weten leeg te halen en hoefden zo voorlopig geen spoelen en tapes te kopen.
Het geld begon Sylvain immers de zak uit te vliegen.
De manier waarop alles in de Van Hogendorpstraat
aangesloten werd verdiende geen schoonheidsprijs.
Later hebben we dat spul weer meegenomen naar
Breda voor de inrichting van de studio’s boven de
platenzaak in de Wilhelminastraat
In die studio’s in de Van Hogendorpstraat heb ik toen
mijn openingsprogramma gepresenteerd/gemonteerd.
De testuitzendingen van Bert Bennett waren ook
getaped in die studio’s. Secco liep er ook rond, was
door Andy opgepikt en in werkelijkheid eigenaar van
een bioscoop die volgens Andy wel een programma
kon doen. Ikzelf heb Ad Petersen erbij gehaald. Aangezien de Top 50 een heet hangijzer was in verband
met de te kiezen presentator (Sylvain en Andy Archer
wilden dat mij laten doen, maar ik vreesde moord en
doodslag tussen mij en de rest), heb ik voorgesteld Ad
Roland er bij te halen en die de Joepie Top 50 lijst te
laten presenteren.

de MV Janine
ondermeer een
zender die al eerder werd gebruikt
op het REM-eiland
en werd verhuurd
aan Adriaan van
Landschoot door
Arie Swaneveld.
Hij was een zendamateur die veel
apparatuur van domeinen had opgekocht die eerder
werd gebruikt aan
boord van het
REM-eiland. Will
van der Steen over
deze zender: ‘Die oude REM-zender was een 1 kW
RCA zender, indertijd gemaakt door RCA in Noorwegen. Het ding was toen al meer dan 10 jaar oud,
maar dat waren de andere zenders die door de zeezenders werden gebruikt ook. Dus dat was in principe
geen bezwaar. Alleen de stuurtrap met het kristal was
indertijd verwijderd, na het optreden van de justitie
in december 1964. Verder is de zender indertijd in
z’n geheel vanuit Noorwegen geleverd en in een
zogenaamde krat aan boord van het REM-eiland
gekomen. Aldaar heeft ie maar een paar maanden
gedraaid en was geheel volgens de regels der kunst
met aan de antenne aangesloten zodanig dat de
zender 50 Ohm belasting zag en maximaal rendement kon leveren. Alleen het mastaansluitpunt is proefondervindelijk bepaald, immers de mast stond met
z’n poten in het water, dus geaard. Een standaard
constructie kwam daarom niet in aanmerking. Een
berekend 50 Ohm punt bleek niet het goede punt te
zijn.
Tenslotte is er proefondervindelijk een 50 Ohm punt
vastgesteld en werd de voedingskabel met een ordinaire lijmklem aan de mast vastgezet. Toen bleek
dat het aansluitpunt vrijwel constant 50 Ohm bleef is
de tijdelijke lijmklem vervangen door een meer solide, definitieve constructie. Alleen was de voedingskabel nog niet op lengte afgekort, het teveel ‘slin-

Sylvain kwam met Mike Moorkens aanzetten en Ad en
ik later met Frans van der Drift (aangezien Secco niet
mee wilde naar Breda). Frans werkte toen ook in
Cartouche als Ad niet kon. Ad Roland kende ik van de
discoscène in Utrecht, waar we allebei ronddoolden.
Hij was dus deejay in Cartouche en beschikte daar
over apparatuur in omroepkwaliteit. Op die manier 2
vliegen in 1 klap: de spullen aldaar werden gebruikt
als studio en om reclames en jingles op te fabriceren.
Ad was toen ‘secretaris’ bij het programma van Joost
den Draayer op Hilversum 3(NOS). Bij Ad thuis in
Culemborg maakten we samen ‘De Ome Joep en
z’n Soepshow’.
Radio Atlantis gebruikte in laat 1973 en in 1974 vanaf
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Mengpaneel Radio Atlantis, afkomstig van het REM-eiland © JvH

gerde’ over het helikopterdek. Misschien was dit
om het eventueel de justitiële helikopters lastig te
maken. Adriaan van Landschoot behoefde dus alleen maar te zorgen voor een stuurtrap en een
nieuw kristal voor in de 1 kW zender. Het heeft
Radio Atlantis echter ook ontbroken aan een goede
koppeling tussen zender en de antenne, zodat het
hele spel geen behoorlijk effectieve uitstraling
(erp) en dus geen behoorlijk rendement had.
Nadat Radio Mi Amigo haar studio’s van Den Haag
naar Breda verhuisde heb ik niet zo gek veel meer
contact gehad met de Carolinemensen in Den
Haag, behalve dat er op ongezette tijden een ‘voetnoot’ tussen Andy Archer en mij heen en weer ging.
Die papiertjes zijn helaas in een verhuizing verdwenen. Mijn communicatie liep toen via Sylvain
en Engeland. Het ‘vertrouwen’ in de Engelse organisatie was niet erg groot in Breda, temeer daar
Sylvain zich verduiveld goed realiseerde dat Radio Mi Amigo de hobby van Ronan betaalde zonder dat daar veel bedrijfszekerheid tegenover stond.
Peter Chicago was regelmatig in staat om ‘stiekem’ van kristal te veranderen als hij op verlof ging.
De boel zat dan net een paar honderd hertz naast
het ‘kanaal’, zodat er een interferentietoon ontstond. De bedoeling was dan dat Ronan weer aan
Chicago moest vragen om eerder aan boord terug
te komen en dan kon Peter weer wat achterstallig
salaris eisen.
Studio in Breda

Een
keer
hebben we
dat niet zo
ver laten komen: ik ben
weer eens
aan boord
gegaan.
N o r m a n
Barrington wist namelijk enkel hoe je de zender
moest af en aanzetten, zendertechnisch was hij
niet op de hoogte. Vervolgens heel het schip op
z’n kop gezet en jawel, verstopt achter een houten
wandplaat in de hut waar Peter Chicago sliep als
hij aan boord zat, weer het goede kristal
opgeduikeld. Kristal in voetje twee van de zender
gestopt (er waren 2 frequentievoeten van buitenaf bereikbaar en ook van buitenaf schakelbaar)
en de schakelaar omgezet op het goede kristal. Ik
heb vervolgens Norman zijn werk laten doen. Peter
Chicago had wat speciale aanwijzingen op papier
gezet en viola, we hadden Peter Chicago niet
nodig. We hebben toen nog even met behulp van
het monitortje de inwendige spoelen getuned en
daar zat weer de volle 50 kW op de goede frequentie. Ik geloof nooit dat Peter mij deze ‘strakke
actie’ in dank heeft afgenomen.
WILL VAN DER STEEN
foto’s (tenzij anders vermeld): © Will van der Steen
krantenknipsels: archief Luc van Heeren

D

e winst bij Philips is, over het afgelopen begrotingsjaar, voor meer dan de helft, anderhalf miljard, afkomstig
van eenmalige meevallers. Zoals beursgangen en andere financiële transacties. Volgens bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee is er sprake van ‘belangrijke vooruitgang’. De verkopen
bij Consumer Electronics groeiden met 700 miljoen. Tot zover
een zeer summier verslag, zoals dat eind januari van dit jaar in
diverse kranten stond te lezen. Wat moet je daar als consument nu mee? Ik zal het u uitleggen. Ruim 12 jaar geleden
kocht ik mijn Philips 162 cd speler. Die begint nu een beetje oud
te worden, dus ik ga langzaam kijken naar een ander exemplaar. Eerst natuurlijk naar de site: CD spelers. Daar zie je alle
types en alle merken. Ha, denk je dan: Keuze te over!
Niet dus: probeer maar eens als consument nu een Philips 753
(uitmuntende weergave!) te pakken te krijgen. Luk je dus bijna
niet. Probeer BCC, Media Markt, It’s en ga zo maar door.
Overal waar je komt hoor je: “Nee meneer, cd spelers verkopen wij niet meer. Iedereen koopt nu meteen een DVD speler,
want daarmee kan je ook meteen mp3’s afspelen’.De argeloze
koper denkt meteen ‘prachtig, dan neem ik een DVD speler’.
Wat er namelijk niet bij verteld wordt is, dat de geluidsweergave
van een DVD speler die cd’s moet afdraaien, minder van
kwaliteit is dan van een cd speler. OKÉ, dan maar naar RAF
HiFi. Een oudere verkoper legt uit: “Meneer, we hebben in de
audio-industrie jarenlang geijverd voor glasheldere weergave.
Denk maar aan de Firato’s in Amsterdam waar de consument
zich kon vergapen aan hifi versterkers, eindversterkers en de
duurste speakers. Toen kwamen ook nog de buizenversterkers
in de high end hifi reeks weer terug voor een nog fluwelige
geluid. De SACD kwam. En nu zijn we weer terug in de vijftiger
jaren met een beetje middengolf geluid. Want nu is het niet het
geluidskwaliteit waar de consument voor komt, maar het gemak meneer.’
Er moeten duizenden nummers op een heel klein apparaatje,
welke je bij je hebt, te horen zijn. Met nog een klein pruts
luidsprekertje aan je oren waan je als geluidsfreak weer in de
middeleeuwen. Je ziet dus nu een scheiding tussen de oprechte hifi freak en de bobo met zijn IPODje op zijn kop. Maar,
troost u: ik heb nog een paar mooie CD-spelers voor u staan.
Ik heb geen aandelen RAF maar ik ben wel ondersteboven van
het goede advies van deze hifi-zaak.
Kent u de voordelen van de commerciële televisie? Het voordeel van commerciële televisie is dat je praktisch de hele dag
naar pulp kunt kijken en het gewone dagelijkse nieuws aan je
voorbij gaat. OKÉ, RTL heeft prima nieuwsuitzendingen (vooral
RTL5 overdag) maar SBS heeft alleen onzin onderwerpen. Grote
kans dat als je aan een scholier vraagt wie Bush is, hij denkt
dat het een Amerikaanse rapper is. De jeugd leest ook geen
kranten meer, behalve de gratis kranten. De Telegraaf kent
men van naam. Doordat je geen kranten leest en geen nieuwsuitzendingen volgt en op school geen of slechts gedeeltelijk de
geschiedenislessen volgt, ken je sommige begrippen niet.
Auschwitz zegt 2/3 van de jeugd van 15 jaar helemaal niets.
De jeugd luistert ook niet meer naar de radio (slechts 5%) en
dat is slecht nieuws voor ID&T. Maar, er komt nu een einde aan
alle pulp, zo probeert men door middel van digitale televisie
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zo’n 500 stations in de lucht te brengen. Consumenten
hebben het idee dat ze niets van deze nieuwe technieken
moeten missen. Sommige kabelbedrijven ruiken goud geld.
De vraag is: zitten we op digitale televisie en op nog 500
stations te wachten? Een mens werkt overdag en wil ’s
avonds wel eens wat anders dan televisie kijken. Een boek
lezen bijvoorbeeld of een ceedeetje draaien. Wat komt er
dan allemaal op ons af? Via de kabel ongeveer 500 televisiestations die bijvoorbeeld documentaires uitzenden in een
hoge beeld- en geluidskwaliteit (althans dat zegt men in de
reclame). Bij het comprimeren van beeld en geluid (mpeg 2
en mp3) gaat een deel van de kwaliteit verloren. De kleur
rood is rood zonder verdere nuances. Het is dus net of je
naar een oude foto of dia van het merk Gevaert zit te
kijken. Het geluid is het geluid van een Ipodje, dus dat stelt
ook niks voor. Dan zit je dan met je dure breedbeeld televisie naar een rottig beeld te kijken en naar rottig geluid te
luisteren.
Wie gaat al die rottigheid leveren? De KPN bijvoorbeeld,
Essent, UPC, Canal Digital en wie gaat dat betalen? U
natuurlijk, want onze televisies zijn grotendeels nog niet
digitaal geschikt. Komt dus nog een kastje bij van ongeveer 100 euro of meer. Discovery Channel en VPRO komen met extra kanalen. Er komt een geschiedeniskanaal
zodat al die kinderen van 15 jaar en ouder, die tijdens de
geschiedenisles zaten te slapen, zien dat een concentratiekamp geen vakantieoord was. Heerlijk: MTV komt ook nog
met extra kanalen zodat we 24 uur per dag Ali B, onze
Knuffelmarokkaan, kunnen horen rappen. Wat men nog
niet heeft opgelost is de dikte van je televisiegids.
Ik heb altijd met plezier gekeken naar TROS Radar. Vond ik
een leuk programma. Ik schrijf in de verleden tijd.Op 31
januari werd het blad Flashback van Eddie Becker gemangeld door de TROS. Eddie was een oplichter, stopte met het
blad zonder de abonnees het geld terug te storten enzovoort. In het programma’s kwamen twee ex abonnees hun
beklag doen. Gretig sprong Radar op dit ‘grote onrecht’ in.
Voor de camera werd Eddie (destijds populaire deejay van
Veronica en later VARA en NCRV) met de grond gelijkgemaakt. Daar ik een tijdje bij Radio 192 heb rondgelopen en
veelvuldig contact heb gehad met het personeel van Radio
192, weet ik dat de vroegere eigenaren van Radio 192 ook
de geldschieters waren van Flashback. En juist die twee
hebben Eddie laten stikken.Als de TROS dus zijn researchwerk goed had gedaan, was dit item nooit uitgezonden geweest. Maar ja, weet de TROS veel. Hun jubileum van
verleden jaar bestond uit het optreden van Frans Bauer in
plaats van het opnieuw uitzenden van die mooie film van
de bouw van de REM-eiland. En bovendien was er nog geen jubileum als omr o e p
TROS,

dat is pas officieel in het najaar van 2005. Dat niveau heeft
de TROS heden ten dage. Ik ga nu even braken.
ROB OLTHOF

FM4 Oostenrijk
FM4 is het jeugdradiostation van de
Oostenrijkse omroep dat in januari
1995 voor het eerst uitzond. Tot de heroprichting in 2000, als
vierde publieke omroep in Oostenrijk, deelde FM4 de frequentie met het Engelstalige Blue Danube Radio. FM4 gold
in de beginjaren als ‘verrassing’ en is inmiddels als synoniem voor het tegendraadse al lang een geïnstitutionaliseerde vanzelfsprekendheid. FM4 is ook te ontvangen in
München op 104.6 Mhz en ontwikkelt zich ook daar tot een
geliefd specialiteitenprogramma. Ook bekent het dat het
station muzikaal talent ondersteunt. FM4 geeft inheemse
muziekgroepen sinds oktober 2001 de mogelijkheid gratis op
de online platvorm ‘Soundpark’ eigen liederen te publiceren.
Bekende actuele programma’s zijn: Salon Helga, Im Sumpf,
Chez Hermes, Heartbeat en Bonustrack. Populaire presentatoren werden het satireduo Stermann & Grissemann en
Martin Blumenau. De FM4-luisteraars worden gevormd door
abituriënten en mensen met een goed inkomen. Het 10jarige jubileum werd met ondersteuning van tien kunstenaars en 30 deejays op 22 januari 2005 in de Wiener Arena
gevierd.
INGO PATERNOSTER

Nieuw format in Washington
Met Pasen zal Infinity Broadcasting via het station ‘El Zol
991.FM in Washington een totaal nieuw radioformat gaan
introduceren voor de Amerikaanse markt. De afgelopen 35
jaar draaide het station onder de naam WHFS. Het nieuwe
format is een mix van muziek uit het Caribisch gebied en
Centraal Amerikaanse dance. Men mikt het format op de
doelgroep van volwassenen tussen 25 en 54 jaar. De onderneming Spanish Broadcasting System heeft Infinity geadviseerd bij de samenstelling van het format en de playlist.
Vorig jaar oktober tekenden beide ondernemingen een contract waarbij Infinity ook een meerderheid nam in het
aandelenpakket van SBS. De hoeveelheid Hispanolen in
Washington is de laatste jaren aanzienlijk groter geworden.
Recentelijk werd het aantal van 400.000 gepasseerd.
Grote campagne
De radiostations die hun programma’s via de middengolf en
de FM in Amerika uitzenden hebben de laatste jaren nogal
last ondervonden door de nieuwe media en de opkomst van
satellietradio. Derhalve is besloten een gezamenlijke gigantische reclamecampagne op te zetten om de traditionele
radio sterk onder de aandacht te brengen. Er zijn speciale
commercials ingezonden onder de noemer: ‘Radio, you hear
it first”. In allerlei genres is het ingezongen door top artiesten
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als Nelly, Ashantie en Avril Lavigne. Ze bedankten in de
spots tevens voor het gegeven dat het de traditionele radio
was die aanleiding was voor hun wereldwijde successen.
Naast radio is er ook reclame gemaakt via Internet, in
kranten en via Billboards. Totale geschatte kosten liggen
rond de 28 miljoen dollar.
RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

I

n begrijpelijke taal beschrijft Thomas Riegler de overgang
van analoge radio naar digitale radio. Van de verschillende
systemen worden voor- en nadelen besproken en volgen
uitgebreide tests met ontvangers. Ik volg de indeling van
zijn boek en beperk met tot de hoofdlijnen.
De Europese Unie heeft als streven om in 2010 geen uitzendingen meer te hebben via analoge kanalen. De AM
(Amplitude Modulatie) reikt van 150 tot 30.000 kHz, waaronder de lange golf (150-360 kHz), middengolf (520-1611 kHz
in Nederland) en korte golf (2300-30.000 kHz).
Middengolf (MG)
Ferrietantenne voor lange- en middengolfontvangst. Het
radiotoestel moet gedraaid worden voor de beste ontvangst.
Overdag is er alleen sprake van een grondgolf (ruimtegolf
schiet dan door de lagen in de atmosfeer). ’s Nachts is er
sprake van grond- en ruimtegolf, welke laatste door de F2laag naar de aarde teruggekaatst wordt. Er is vaak sprake
van fading. AM stereo werd al aan het eind van de jaren
vijftig van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten van
Amerika (VSA) ontwikkeld. Daar AM stereo volledig
compatibel met mono-middengolf is, kunnen stereo-uitzendingen ook met mono-ontvangers en omgekeerd gehoord
worden. AM stereo werd en wordt wereldwijd door honderden
(in 2004 circa 500) stations gebruikt (Noord-Amerika (in de
VSA 350 op MG), Midden- en Zuid-Amerika, Japan, Thailand, Australië, Hong Kong, Taiwan en de Filippijnen). France
Blue zendt bijvoorbeeld via Parijs op 864 kHz met 300 kW in
stereo. Zijn op een frequentie gelijktijdig meerdere stations
te horen, dan worden de zwakkere door het stereo-effect
blijkbaar naar de achtergrond gedrukt.
Lange golf (LG)
De lange golf wordt niet wereldwijd gebruikt. Zo zien het
werelddeel Amerika, Australië en de gebieden in de Stille
Oceaan af van het gebruik van de lange golf. De lange golf
is een medium voor het eigen land. Vanwege de mindere
storingsgevoeligheid biedt de lange golf een iets aangenamer klankcomfort dan de middengolf. Een voortdurende
ontvangst, bijvoorbeeld bij lange afstanden met de auto,
kan alleen de lange golf bieden. Tot de nadelen van de
analoge lange golf behoren zeker de slechtere weergavekwaliteit en het ontbreken van stereo. In het algemeen is
sprake van gelijkblijvende condities (ontvangst van veraf
gelegen stations is niet mogelijk). Er is alleen een grondgolf
en geen fading.
Kortegolf (KG)
Deze omroepband wordt gebruikt om grote afstanden te
overbruggen en daardoor vaak voor uitzendingen gericht op
het buitenland. Er is sprake van een grondgolf en een ruimte-

golf met de daarbij behorende
terugkaatsingen.
De uitzend- en
ontvangstcondities zijn afhankelijk het tijdstip binnen een
dag, de seizoenen
en
de
zonnevlek-kencyclus. Met bijvoorbeeld een
lange draad als
antenne is de
ontvangst te
verbeteren ten
opzichte van de
staafantenne
van het radiotoestel.
FM (Frequentie Modulatie)
Deze omroepband die reikt van 87,50-108 MHz wordt ook
wel ultrakortegolf (UKG) genoemd. De FM wordt voor binnenlandse uitzendingen gebruikt. Het voordeel van FM is
het grote aantal radiostations dat er op uitzendt. Nadelen
zijn de grondruis en de slechte kanaalscheiding. CD, DAB,
DVB, ADR en analoge satellietradio hebben een betere
geluidskwaliteit dan de FM. FM biedt HiFi-Stereokwaliteit en
een aantal extra functies zoals RDS en radiotekst. Terwijl
zendermasten voor lange, midden- en kortegolf vaak op
vlakke gronden te vinden zijn, staan zendmasten voor FM
en TV op zendtorens en bergen. Bij FM treedt geen fading
op. FM is minder storingsgevoelig als lange, midden- en
kortegolf. FM wordt gebruikt voor ontvangst in de ether
maar ook om kabelradiostations door te geven.
DAB (Digital Audio Broadcasting)
Vervelend geknetter en ruisen behoren met DAB tot het
verleden. In 2004 was bijna geheel Duitsland voorzien van
DAB; in Nederland was men bezig met het netwerk verder
uit te breiden. DAB is ingevoerd in Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken, Canada, Australië, Zuid-Afrika en Azië.
Ten opzichte van FM heeft DAB een groter aantal stations
en een betere geluidskwaliteit (bijna CD-kwaliteit). DAB heeft
geen last van fading en de ontvangst is vlekkeloos ook aan
de randen van het ontvangstgebied (dat bij FM niet het
geval is). De reikwijdte van de DAB-zenders is kleiner dan
de FM-zenders. De oplagen van en het aantal merken DABontvangers is nog beperkt. Er zijn woonkamerontvangers,
autoradio’s en draagbare radio’s te koop. Landsbreed hebben stations
dezelfde frequentie (niet bij
FM). Er treden
ook geen storingen op van
gebouwen zoals bij FM. Zes tot zeven stations kunnen op een frequentie. Voor DAB worden de VHF3-Band en de L-Band gebruikt.
De VHF3-Band (174,928-239,200 MHz) wordt gebruikt voor
DAB (kanalen 11, 12 en 13) en DVB-T (kanaal 5-10). De
VHF1-Band (kanaal 2-4) wordt niet voor DAB gebruikt. De
L-Band loopt van LA (1452,960 MHz) tot LW (1490,624
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MHz). Een DAB-zender heeft voor hetzelfde bereik als een
FM-zender 90 % minder vermogen nodig. Aanbevolen datastromen per station in kilobytes per seconde (kbit/s): stereo-klassiek 192, popmuziek 160, nieuws mono 96,
verkeersberichten 48 (telefoongeluid). De ondergrens voor
een goedklinkend DAB stereogeluid dat nog duidelijk beter
is dan FM ligt bij 128 kbit/s. In het boek volgen uitgebreide
testen met ontvangers in verschillende situaties.
DVB-T
(Digital
Video
Broadcasting –Terrestrial)
DVB-T biedt een betere beeldkwaliteit
dan analoge aardse televisie en biedt
meer stations. In Duitsland is men
bezig met het ontwikkelen van het
netwerk. In Spanje en Groot-Brittannië
is er al een landsdekkend netwerk. In Nederland is Digitenne
volop bezig met het uitbouwen van het netwerk. DVB-T
biedt televisie, radio en gegevensverkeer. DVB-T gaat via
de UHF- en VHF-kanalen. Op een kanaal voor een televisiestation kan men circa 19 radiostations zetten. De ontvangers lijken op satellietontvangers; alleen voor ontvangst
op een vast punt. In de toekomst zullen er wel ontvangers
komen voor in de auto. DVB-T en DAB bieden een gelijkwaardige kwaliteit.
DRM (Digital Radio Mondiale)
DRM is de digitale versie voor AM. DRM biedt een geluidskwaliteit die overeenkomst met FM. Ook dataverkeer is
mogelijk. Voor hetzelfde bereik heeft een DRM-zender
slechts 10 % vermogen nodig ten opzichte van de analoge
tegenhanger. Met DRM is ook stereo is mogelijk via lange,
midden- en kortegolf. Bij DRM kan er net als in de analoge
situatie slechts een station op een frequentie. Bij DRM is er
of een goede ontvangst of helemaal geen ontvangst. Er is
geen fading zoals bij de analoge kortegolf waarbij stations
dan weer heel goed en dan weer minder goed te ontvangen
zijn. In plaats van de fading kan bij DRM een station af en
toe helemaal wegvallen. Bij DRM is er geen sprake van
interferentie waarbij je twee of meer stations tegelijk kunt
horen; bij DRM hoor je alleen het sterkste station. Oude
AM-zenders kunnen omgebouwd worden zodat ze analoog
en in DRM kunnen uitzenden (niet gelijktijdig). Lange en
middengolf hebben in DRM bij plaatselijke zenders een FMstereogeluidskwaliteit. Kortegolf heeft bij DRM op intercontinentale afstand een geluidskwaliteit vergelijkbaar met
een analoog lokaal AM-station. De datastroom komt neer
op 25 kbit/s bij een bandbreedte van 9 tot 10 kHz. Voor een
CD-kwaliteit van 48 kbit/s zou een bandbreedte van 18 tot
20 kHz nodig zijn (dit is technisch mogelijk). DRM heeft een
mindere geluidskwaliteit dan DAB. De schatting is dat er
nog 20 jaar analoge zenders zullen zijn op de AM. De
Deutschlandfunk (DLF) zou in DRM met de 153 en 207 kHz
heel Duitsland met FM-stereokwaliteit kunnen bedienen.
Men heeft dan niet meer het hele netwerk aan middengolfzenders nodig. Voor de kortegolf blijven voor de stations
zomer- en winter frequentieschema’s nodig. Echter, men
kan op de ontvanger de stationsnaam ingeven waarna de
sterkste frequentie gekozen wordt.
In het schermpje worden de naam
van het station, de locatie van
de zender, de taal en een inhoudscategorie getoond. In de zomer
van 2004 was de Mayah DRM
2010 de enige echte DRM-ont-
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vanger voor 150-30.000 kHz (analoog en DRM) en FM. De
ontvanger kost rond de euro 800,00. Het boek meldt dat de
Starwaves Prelude het eerste seriematige radiotoestel is
dat naast AM/FM ook DAB en DRM ontvangen kan.
In het boek volgen uitgebreide tests met de Mayah DRM
2010. Voor de analoge kortegolf functioneert die ontvanger
prima. Voor kortegolf via DRM is ontvangst alleen met een
lange draad als antenne mogelijk. Overdag had men een
goede ontvangst van de Europese stations via de kortegolf
in DRM.; ’s nachts alleen resten van de RTL-zenders via de
kortegolf in DRM. Radio Vaticaan op 1611 kHz was bij de
tests het enige station dat in DRM via de middengolf uitzond. Storingen van computers, televisietoestellen en dergelijke waren er bij de analoge AM en zijn er ook bij DRM.
Voor een goede ontvangst was er analoog via de kortegolf
500 kW nodig; voor DRM is 33 tot 150 kW voldoende.
Goedkope en goed functionerende ontvangers zijn nog niet
op de markt (situatie 2004). Het boek stelt dat DRM vrije
frequenties nodig heeft; als er restsignalen van andere
stations zijn kan dit de DRM-ontvangst onmogelijk maken.
Dit is in tegenspraak met het eerder gestelde dat bij interferentie alleen het sterkste station doorkomt. Enige frequenties waar met DRM wordt uitgezonden zijn 1296 (BBC World
Service), 1440 (RTL Radio sinds 2005), 1611 (Radio Vaticaan), 3995 (Deutsche Welle), 5990 (RTL) en 6095 kHz
(RTL). Voor een volledig overzicht van de omroepen en
frequenties die gebruik maken van DRM verwijs ik naar de
website www.drm.org. DRM is ook mogelijk voor FM. Plannen hiervoor kunnen concurrerend voor DAB zijn. Het boek
besteedt hier geen aandacht aan daar de berichten hierover
slechts enige maanden oud zijn.
IBOC (In Band on Channel) (ook genoemd: iDAB)
IBOC werd in de VSA in directe concurrentie met DAB
ontwikkeld. In de VSA zenden al enige stations via middengolf en FM met IBOC. Met een omgebouwde analoge zender kan men op een frequentie gelijktijdig analoog en digitaal
uitzenden. Om het digitale signaal te kunnen ontvangen
heeft men een IBOC-ontvanger nodig. De verwachtingen
zijn dat systeem het aflegt tegen DRM en DAB.
Internetradio
De schrijver van het boek ziet internetradio niet als concurrent voor de kortegolf. Weliswaar is er een betere ontvangst. Echter een computer is lastig (telefoon-, kabel- of
satellietaansluiting is nodig met de daarbij behorende online kosten). Draagbare ontvangst en ontvangst in de auto
is niet mogelijk. Verder zijn er vaak abonnementskosten om
internetradiostations te kunnen ontvangen. Verder heeft
men breedbandinternet nodig voor een goede ontvangst.
Het maximumaantal luisteraars is beperkt en tenslotte is er
niet altijd sprake van een goede geluidskwaliteit via Internet.
Satellietradio
Via de Astra-satelliet zijn er analoog en digitaal circa 100
radiostations te ontvangen met zeer hoge geluidskwaliteit.
Nadeel is dat mobiele ontvangst niet mogelijk is.Het boek
gaat verder in op Worldspace via de Afristar op 21 graden
oost en de Asiastar. Deze satellieten zenden met zeer hoge
vermogens uit zodat ontvangst met een klein vlak schoteltje van 10 x 10 cm (bij de ontvangers van Sanyo en JVC)
mogelijk is. Exacte uitrichting op de satelliet is niet nodig,
wel mag er niets tussen ontvanger en satelliet zijn. Ontvangst in de auto is dan ook mogelijk. Radio Caroline zendt

via een abonneesysteem uit via de Afristar. Ongeveer in
2006 wil men via de Afristar in Europa ongehinderde radioontvangst mogelijk maken (European Satellite Digital Radio).
Het boek biedt een uitstekend overzicht en beschrijft de
situatie goed. Voor de gemiddelde lezer staan er aardige
wetenswaardigheden in en de testresultaten zullen vooral
de in de techniek geïnteresseerde lezers trekken. Ik ben er
van overtuigd dat er over enige tijd na de verdere ontwikkeling in de praktijk van vooral DAB en DRM een geactualiseerde versie komt die dan weer heel dicht bij de praktijk zal
aansluiten. Ook daar kijk met genoegen naar uit.
“Digital-Radio. Alles über DAB, DRM und Web-Radio”,
Thomas Riegler, Siebel Verlag, 2004, ISBN 3-88180638-5, 136 blz. euro 14,80 (E: service@vth.de, I:
www.vth.de).
RUDI KOOT

Satelliten Empfang auf Reisen is de titel van een handig
boekwerkje dat recentelijk is uitgekomen bij uitgeverij VTH
in Baden Baden. Het is samengesteld door Thomas Riegler
en telt 48 pagina’s. Het is een boekje dat je mee kunt
nemen als je van plan bent met een satellietontvanger op
reis te gaan, maar het kan natuurlijk ook voor de aanvang
van de reis al uitgebreid bestudeerd worden. Zeer handige
tips heeft Riegler, die al jarenlang de mobiele ontvangstmogelijkheden bestudeert, in het boekwerk bijeen verzameld.
Hoe kom je op een bepaalde plek aan bijvoorbeeld storingsvrije ontvangst en andere ontvangstperikelen staan centraal in dit boekje, dat voorzien is van 143 afbeeldingen ter
ondersteuning van het vlotte en voor iedereen begrijpelijke
verhaal. Welke onderdelen zijn handige hulpmiddelen en
hoe kan ik een enigszins slecht signaal toch nog oppeppen?
Zo maar enkele vragen die allemaal voorbij komen en waarbij de lezer de goede weg wordt ingeleid.
Vooral voor de campingliefhebbers, die met hun mobiele
huis van camping naar camping trekken, is dit een prachtig
handvat om te gebruiken van de installatie van de set,
inclusief tal van tips voor
de plaatsing van de schotel. Ook wordt er duidelijk
aangegeven wat het verschil is tussen analoog en
digitaal. Zondermeer het
aanschaffen waard want de
prijs, 4,80 Euro, is een
schijntje.

dere interessante boeken op het gebied van radio en televisie: www.vth.de
HANS KNOT

Naast het verzamelen van tunes die gebruikt zijn bij de
zeezenders hebben Martin en ik nog een deelhobby gemeen
en dat is het verzamelen van platen over radio en platen
waarin minimaal de radio 2 keer wordt bezongen. Martin
vond recentelijk deze site:
www.abc.net.au/triplej/jfiles/files/s320952.
Clive Corell heeft in het najaar
van 1974 ook enige tijd aan
boord van het zendschip van
Radio Mi Amigo en Radio
Caroline gezeten en heeft zijn
eigen herinneringen toevertrouwd aan Internet.
www.citiria.com/novelist/
caroline.html
Jeff Morris werkte eens bij Radio Caroline en is nu nog op
een aantal fronten actief in radio. Zo werkt hij voor WKAZ
1073 FM, een gouwe ouwe station in Charleston West Virginia.
Maar ook via Internet is hij met een aantal vrienden en
collega’s van vroeger actief, waaronder Richard Jackson.
www.telstarsouth.net
Wie van nostalgische en bovendien historische radio’s houdt
kan vele prachtige sites terug vinden op het Internet. We
hebben een aantal voor jullie uitgezocht:
http://www.sigtel.com/
http://www.bvws.org.uk/405alive/
http://www.radio-memories.co.uk/hobby.html
http://www.stonevintageradio.com/
http://www.classicwireless.btinternet.co.uk/
http://www.gfgf.org/
http://www.nzvrs.pl.net/
Heb je ook een interessante site te melden voor deze
rubriek, stuur dan een
mailtje naar:
HKnot@home.nl
MARTIN
VAN DER VEN
EN HANS KNOT

Het boekje Satelliten
Empfang auf Reisen,
Fernsehen und Radio im
Urlaub is per e-mail te bestellen via service@vth.de
Bezoek ook de internetsite
van de uitgever voor an-
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RADIO CAROLINE BOEK,THE WET AND WILD HISTORY euro 25,— van Hans Knot. U
heeft onlangs nog gelezen op internet over de rellen die uitgebroken zijn naar aanleiding
van dit boek? Lezen!!!
28 jaar geleden werden op Mi Amigo de laatste afleveringen uitgezonden van “De
geschiedenis van de Zeezenders”. 34 afleveringen van 25 minuten staan nu allemaal
op 1 mp3 cd en die is nu verkrijgbaar voor euro 17,—
Nieuw bij smc: Radio Caroline North boek van Robert Preedy euro
15,—. Prachtig verhaal, mooie foto’s. Net zo’n klasse boek als zijn Radio
270 boek ( ook nog leverbaar! Voor euro 15,—)
“50 jaar pophistorie, blunders, jatwerk & frustratie”een boek
over het popwezen geschreven door Erik Bevaart”. Ik las het in een
adem uit. Geweldig. Slechts 650 exemplaren werden gedrukt.Vol met
anekdotes. Een must voor elke popliefhebber. euro 14,95
IK HEB ZE NOOIT MEER TERUGGEZIEN, BOEK VAN RON BIJTELAAR, GITARIST BIJ
DIVERSE 60-ER JAREN BANDS W.O ZZ EN DE MASKERS. EEN PRACHTBOEK VOOR
euro17,—

Nieuw: RNI boek: Herinneringen aan Radio Noordzee van Hans Knot. Inmiddels reeds de 3e
druk.Alleen bij SMC verkrijgbaar euro 15,—

Wij zijn tegenwoordig aangesloten bij de cd en dvd groothandel en
kunnen u leveren voor prijzen onder de winkelprijs!
Kijk voor verdere updates op: www.mediacommunicatie.nl
OPNIEUW UITGEKOMEN EN WEL IN GEDIGITALISEERDE VERSIE: LOVING
AWARENESS BAND MET EEN SPEELDUUR VAN 1 UUR EN 9 MINUTEN.
MET BONUSTRACKS, RONAN O’RAHILLY SPREEKT EN L.A. JINGLES
VOOR SLECHTS euro 5,—
DUBBEL CD: VERONICA, THE NEVER ENDING STORY.
DESTIJDS VERSCHENEN ONDER ANDERE NAAM OP
DUBBEL LP, DAARNA OP DUBBEL CD EN OPNIEUW UIT
MET AANVULLINGEN! euro 17,— Een schitterende
herinnering aan die nostalgische Veronica dagen op de 828 kHz.

BAANTJER: CD MET DE MUZIEK UIT DE SERIE euro 15,—
CLASS of 73/74, een 31 uur durende mp3 met de dj’s van Caroline uit
die tijd. Fantastische import uit Duitsland euro 12,50
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