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?????? (Zie de prijsvraag hierboven.)

Beste lezers,

Misschien vroeg u zich al af wie er
op de voorpagina prijkt en speurde u
onderaan deze bladzijde om zoals
gebruikelijk de omschrijving te vinden.
Helaas wordt u hier ditmaal geen haar
wijzer van. De reden is dat Free-
wave een prijsvraag aan de foto
verbindt. Denkt u te weten om

welke zeezendermedewerker het gaat? Mail
dan uw antwoord naar: Hknot@home.nl. Uit de
goede inzendingen zal de gelukkige winnaar van
een prijs getrokken worden!

Hoewel deze Freewave dikker dan gebruikelijk is,
is de inhoudsopgave juist wat korter. Extra ruimte is
vrijgemaakt voor een tweetal lange “winterverhalen”
geschreven door Hans Knot. Zo rond de jaarwis-
seling spreekt het vanzelf dat het ene verhaal
terugblikt, terwijl het andere over een station met
toekomst gaat: laat je meevoeren met enkele van de
tochten die Hans heeft gemaakt naar de zend-
schepen op zee en lees over Radio Waddenzee,
dat voor 2006 het nodige in petto heeft. Naast deze
verhalen een column van Rob Olthof, een lange
aflevering van ‘Heden en verleden’ en medianieuws
uit eigen land en uit Amerika.

Tot slot wens ik u namens alle
medewerkers van Freewave
Media Magazine:
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Jan van Heeren

Prijsvraag 2
Heden en verleden 3
Perikelen 12
Nieuws uit Amerika 15
Spelevaren op de Noordzee en de monding
   van de Theems 15
Extrapoleer mee met SMC 24
Radio Waddenzee als een spannend
   jongensboek 26



Radio Atlantis opnamen
WO 21 SEPT: Zeer recentelijk kondigde de
Downloadgroep weer een nieuwe serie opnamen
aan, die on line waren gezet. Daarbij ook die van 14
juli 1974, de dag die speciaal in herinnering ligt bij
Paul de Haan: ‘Deze uren van de internationale ser-
vice zijn opgenomen door Jan Kees Bruinooge uit
Vlissingen. En wel op mijn eigen oude mono band-
recorder. Wat was het geval, we gingen weer eens op
vakantie naar Zoutelande en aangezien ik inmiddels
wel door had dat de Engelse service van Atlantis zeer
goed klonk, maar de ontvangst in Groningen slecht
was, moest er in Zeeland worden opgenomen. Ik nam
deze ouwe taperecorder, inclusief nieuwe tape mee
naar Jan Kees, die woonachtig was achter de boule-
vard van Vlissingen.

Mooie opnamen
Hij heeft in de daarop volgende weken prima opna-
mes geleverd en ik gaf ze door aan Hans Knot. Maar
het verhaal is nog niet afgelopen. Tijdens de vakan-
tie in Zoutelande ben ik uiteraard richting Oostburg
gereden om op visite te gaan bij Radio Atlantis in dat
knusse studiootje in de hoofdstraat van Oostburg. Doel
van mijn bezoek aldaar was toestemming te krijgen
om een tendertrip mee te kunnen maken en dat lukte.
Afspraak werd gezet op 20 juli 1974, ongeveer 13.00
uur in Brouwershaven. Aldaar aangekomen stapte ik
aan boord van de MV Jacomina en het zou twee uur
van wachten worden op de Belgen. Het spektakel kon
beginnen toen om 15.00 uur in de verte een aantal
auto’s, tien ongeveer, arriveerde voorafgegaan door
de witte Rolls Royce van de Baas Adriaan van Land-

schoot.

Wat moest ik lachen
Ik viel bijna van het schip van het lachen toen ik de
groep aanschouwde die meeging. Ongeveer 40 per-
sonen in kostuum en mantelpakje gehulde Belgen,
op hun paasbest gekleed. Aan boord van de tender
met dat volk en varen maar. Na een stief kwartiertje
varen, ter hoogte van Zoutelande, lag een vissers-
chip voor anker. Alle Belgen staken de handen in de
lucht en kreunden: ‘Jawel, daar is den Atlantis’. Ter-
wijl die vissers op dat betreffende schip niets anders
deden dan vis vangen. Nee, het duurde nog min-
stens anderhalf uur, zo verzekerde een bemannings-
lid alvorens bij het zendschip aan te komen en hij
liet de pot met zure mosselen nog eens rondgaan.

Combinatie met bier en mosselen
Lekker hoor, zeker met al dat bier dat vrij werd uitge-
deeld. Heel slim ook van De Haan om daar aan mee
te doen, binnen een half uur was ik super zeeziek. Dit
was uiteraard ook de bedoeling van de bemanning,
die lagen krom over de reling van de Jacomina, nee
niet van zeeziekte, van het lachen. Wat heb ik daar
lopen kotsen! Maar goed, na dik anderhalf uur kwam
dan toch de Jeanine, het zendschip van Radio
Atlantis, in zicht en daar ging een helende werking
van uit. Haan was weer op de wereld en klauterde
aan boord van dit muziekpaleis. We werden perfect
ontvangen door Steve en Debbie, Andy en Linda
Anderson en Dave Rodgers.

Rondleiding
We kregen het schip van voor naar achter en van
boven tot onder te zien. Heel duidelijk was dat men
een zeer hechte en vredelievende woongroep had
daar aan boord. Alles maakte een zeer opgeruimde
indruk en de dames lieten ons het huiselijke gedeelte
aan boord zien inclusief uitleg. Andy Anderson nam
ons mee naar de zenderkamer in het ruim waar we
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uitleg kregen over de zender die in gebruik was. Op-
timistisch vertelde hij dat 1 kW mogelijk was, ik be-
twijfel of dit er uit kwam. Vervolgens gingen we rich-
ting de brug, of wat er nog van over was. Even voor
18.00 kwamen we daar terecht en maakten mee hoe
Steve England de internationale service opende.
Steve werkte in het kleine studiootje vlak achter het
stuurhuis of zijn leven ervan af hing.

De studio
Deze was eenvoudig, maar doeltreffend ingericht:
een mixer, die zo uit de kroeg kwam, twee draaitafels,
twee Revoxen, 1 cart machine, die ze aan boord van
de MV Galaxy, van Radio London, hadden gevon-
den en een serie toeters en bellen, die veelvuldig in
de programma’s werden gebruikt. Tweede studio aan
boord was de nieuwsstudio, direct achter studio 1.
Ook hier werd een eenvoudig mengpaneel gebruikt
en waren er draaitafels en taperecorders. Mijn be-
langstelling ging echter ook uit naar het voormalige
stuurhuis, daar zat een persoon op de grond met een
cassetterecorder aangesloten op een radio. Dit moest
wel de nieuwslezer zijn en jawel om precies half
zeven, nadat hij de zaak op papier had gezet was het
dus Dave Rodgers die het nieuws op 312 de wereld in
stuurde.

Terug naar de haven
Tijd voor de terugreis en dus werd het iedereen be-
danken voor de hartelijke ontvangst, de trossen los
gooien en lang zwaaien. Radio Atlantis International
Service was in de zomer van 1974 offshore radio in
zijn beste vorm. Het werd gemaakt door mensen met
een groot hart voor radio maar ook het vermogen met
zeer simpele middelen in een kleine gemeenschap
het beste station uit de zomer van 1974 neer te zet-
ten. Beluister de opnames maar, de sfeer komt goed
over. Op de terugreis louter water gedronken met
enkele droge biscuitjes.’

Van Kooten
WO 21 SEPT: Leen Vingerling bericht: ‘Het zal waar-
schijnlijk bijna iedereen zijn ontgaan, maar één van
onze helden van vroeger was vandaag uitgebreid te
gast bij Max en Catherine. Een aardig televisiepro-
gramma waarin Willem héél kort terugblikte op zijn
Veronica periode. Hij was de eerste copywriter van
radiocommercials van Nederland. Zo kwam hij ook

bij Veronica als vakantiehulpje in 1961 binnen. Te-
rugkijkend vond hij het een mooie tijd. Je kon name-
lijk doen wat je wilde. Willem vindt het vak van deejay
nu gedevalueerd, doordat de huidige dj’s geen ei-
gen platenstempel meer op hun programma kunnen
drukken. Sidekicks vindt hij ook uit den boze. Verder
praatte hij als ‘waterbevlogene’ over zijn nieuwe bron-
water, gezondheid, hard werken, discipline die hij
van zijn vader kreeg en Portugal.’

Beat Club
ZO 25 SEPT: In de nachte-
lijke uren was via de ARD
een uren lange uitzending
te zien van het programma
Beat Club. Een destijds in
de jaren zestig regelmatig
terugkerend programma dat

ondermeer werd gepresenteerd door Uschi Nerke en
Dave Lee Travis (foto). Prachtig om de beelden terug
te zien. Ook een kort item over de achtergrond van
DLT, zijn werkzaamheden op Radio Caroline, was in
het programma opgenomen.

Nickname
ZO 25 SEPT: Ook kwam er vandaag weer een nick
name tevoorschijn bij het afluisteren van een oud
programma van Radio Hauraki, dat 1111 dagen vanaf
zee voor Auckland haar programma’s destijds eind
jaren zestig verzorgde. Dave ‘The Good Guy’ Dexter
kwam voorbij. Maar ook in de rubriek vrouwelijke
deejays kunnen we weer twee toevoegen. Bij Radio
London kan gemeld worden dat Jane
medepresentatrice was van The Petticoat Show en
ene Kathy bij de Golden Oxo Show samen met Tony
Windsor presenteerde.

Aanvulling
MA 26 SEPT: Een paar aanvullingen op de
discografielijst. Zo werd op Radio Mi Amigo in 1976
een spot gedraaid voor The Free Radio Road Show.
In die promospot werd allereerst gebruik gemaakt
van ‘The Saint’ van The Shake Spears en van ‘The
Kid’  van André Brasseur. Pim Jacobs had een eigen
programma, de Jim Reeves Show, op Radio Veronica
en eindigde zijn show met ‘Auf Wiedersehn’ van Jim
Reeves. Een oude Top 40 uit maart 1966 beluiste-
rend en daarin kondigt Joost den Draayer een jingle
aan, ingezongen op de intro van de plaat die volgde.
Veeerooonicaaa en dat door de Jay Jays op het num- Studio Radio Atlantis

Catherine en Joost
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mer ‘Bald Headed Woman’.

Stones
DI 27 SEPT: Was aan het luisteren naar een gesponsord
programma van Radio London, The Alida Show. Daarin
werd ook promotie gemaakt voor de Rolling Stones
Tour 1966, met daaraan vastgekoppeld vijf kaarten op
de eerste rij in The Royal Albert Hall, te winnen door
de luisteraars. De promospot had ondersteuning van
the Stones middels de nummers ‘Get off my cloud’,
‘The last time’ en ‘Satisfaction’.

Hulde aan Bert
DI 27 SEPT: Ook even een hartelijke dank en wel aan
Bert Alting die door de douane heen het dossier ‘Del-
mare’ heeft gesmokkeld evenals geheimzinnig in zil-
verpapier ingepakte floppies met uniek beeldmateriaal
van Radio Delmare. Doel was Leen Vingerling in Frank-
rijk, die je op de foto zijn vinger omhoog ziet steken als
vorm van dankbaarheid dat hij de dossiers van Hans
Knot mag lenen voor het schrijven van zijn boek. Leen,
succes!

Chase
DO 29 SEPT: Andermaal een aanvulling en wel van
een spot die ik met niet kan herinneren ooit eerder te
hebben gehoord. ‘Hoe kom je aan een dergelijk mooie
grote poster van Veronica? Gewoon lid worden: giro-
nummer 240024. En Veronica aan land betekent zo’n
mooie Veronica poster aan je wand’.  Een spot inge-
sproken met ondersteuning van het nummer ‘Get it on’
van de formatie Chase.

Uitstekend nieuws
DO 29 SEPT: Goed
nieuws voor het perso-
neel van Radio 10
Gold, waarvan een
aantal hun roots heb-
ben liggen bij de zee-
zenders. Het doet me
een genoegen dat tij-
dens het Broadcasting
Congres, zoals gisteren in Bussum plaatsvond, Radio
10 Gold is uitgeroepen tot het meest succesrijkste sta-
tion van Nederland en daarom een Marconi Award
2005 kreeg uitgereikt. De jury haalde vooral aan dat

ondanks dat het station genoegen moet nemen met
een middengolffrequentie het toch een aanhou-
dend vaste en tevens grote luisterschare heeft.

Reactie op eerder verhaal inzake Chick TV en
Radex TV
DO 29 SEPT: Enige tijd geleden schreef ik in
Freewave en in het International Report een ver-
haal inzake de mislukte pogingen televisie-uitzen-
dingen op te starten vanuit internationale wateren.
Eén van de reacties erop was afkomstig van Derek
May, die schreef te hebben genoten van die verha-
len en zich afvroeg of mij ook iets bekend was in-
zake plannen die Reg Calvert van Radio City zou
hebben gehad inzake televisie uitzendingen. Ik kan
redelijk in detail gaan inzake dit onderwerp omdat
ik jaren geleden, terwijl ik research deed voor het
boek ‘De Historie van Radio City, meer dan alleen
maar romantiek’ uitgebreid heb gesproken met de
weduwe van Reginald, Dorothy Calvert.

Veel fantasie
Op pagina 28 van het boek schreef ik dat in de
Britse pers op 9 juni 1965 het eerste bericht was
terug te vinden waarin Calvert zijn plannen aan-
kondigde een eigen televisie-
station op te zetten naast zijn
Radio City. Hij had ongeveer
100.000 Pond Sterling nodig,
in die tijd heel veel geld, om
het televisie project van de
grond te kunnen krijgen. Met-
een werd gesteld dat het ver-
krijgen van dit kapitaal niet zo’n
probleem zou zijn daar de
Britse regering een verbod had
ingevoerd op het maken van
reclame voor tabaksgenotsmiddelen op de com-
merciële televisie. Een verbod dat op 1 augustus
1965 van kracht zou worden maar niet betrekking
had op uitzendingen vanuit internationale wate-
ren.

Kanaal reeds gekozen
Ook wist Calvert al aan de journalist te vertellen dat
het televisiesignaal van City te ontvangen zou zijn
via kanaal 3, een frequentie vlakbij die van BBC
Wales. Naast films zou er ook ruimte komen voor
lokaal en regionaal nieuws. Toen ik Dorothy Calvert
eind jaren tachtig bezocht en interviewde was ze
behoorlijk eerlijk over haar voormalige echtgenoot:
“Reg had vaker meer plannen en fantasieën en
weinig blik op de realiteit. Vaak lokte hij de journa-
listen met deze verhalen om zijn naam en die van
Radio City maar weer in de publiciteit te krijgen.
Natuurlijk hebben Reg en ik ook wel over de plan-
nen tot het starten van een televisiestation gespro-
ken maar ik kan je garanderen dat het meer zomaar
een ideetje was, een impuls en geen reële optie.”

World Radio and TV Handbook
In mijn archief is ook een brief afkomstig van Radio
City Sales Ltd, gedateerd 16 september 1965 en

Tenderkoning Leendert Vingerling
werd nu zelf eens bevoorraad
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gericht aan Peter Ashcroft in Slough (graafschap
Kent). In deze brief schreef Calvert over het on-
derwerp televisie-uitzendingen. ‘Ook wil ik graag
wijzen op het feit dat onze plannen tot het
opstarten van een televisiestation op lange baan
zijn geschoven. Dit om het geplande station van
Radio City voor de westkust eerder in de ether te
krijgen. We geven er de voorkeur aan dat over de
plannen voor een televisiestation op dit moment
niets naar buiten komt en verzoeken u ook niets
daarover te publiceren.’ Een dubbele dikke duim
want ook dat station voor de westkust is er nooit
gekomen.

De vraag is wat deed Ronan op de Martina?
De MV Martina die eerder Scheveningen als thuis-
haven had werd eind jaren zeventig ingezet door
de Delmare organisatie als één van de toekom-
stige zendschepen. Recentelijk kwam ik in mijn
archief een foto tegen geschoten in 1973 waar-
bij de vraag was wat Ronan, Peter Chicago en
verder Koos van Duin en Leunis Troots (de mast-
bouwers) aan boord van dezelfde Martina des-
tijds deden. Ik plaatste de foto met vraag in het
international report, waarop ik ongeveer 50 reac-
ties kreeg waarvan ik er een paar van voormalige
Caroline medewerkers zal publiceren.

Andy Archer
De eerste kwam van Andy: ‘Ik denk eerder dat de
foto in 1974 werd gemaakt. We gebruikten de
Martina soms als tender.” Ikzelf dacht namelijk
dat de foto was genomen op het moment dat de
Mickey Mouse mast naar beneden was gekomen,
een moment dat men aan boord al bezig was

met het bouwen van een nieuwe zendmast in het najaar
van 1973. Andy vervolgt: ‘De Micky Mouse mast werd
inderdaad voor de nieuwe grote mast gebruikt. En ik her-
inner me dat Koos van Duin en Charlotte vervolgens de
grote mast hebben gehaald; juist de mast die van Land-
schoot had besteld maar nooit betaald.

Shetlands
Vanaf de Shetland Islands kwam een reactie van Ian
Anderson, die heden ten dage samen met zijn vrouw een
radiostation op deze eilandengroep runt. Ian heeft zowel
voor Caroline als RNI gewerkt en schreef: ‘Is dit een val-
strik met die vraag over de Martina? Ik weet zeker dat je
bent overladen met antwoorden op de vraag. In ieder
geval is de foto genomen op een van de dagen dat de
tender richting het zendschip ging. Peter Chicago en
Ronan zijn te bekennen, evenals twee bemanningsleden
waarvan me de namen niet direct te binnen schieten.
Het is al 32 jaar geleden maar ik liep toevallig voorbij
toen ik aan boord van de Trip Tender richting de MEBO
II liep. Het moet dus een dinsdag of vrijdag geweest zijn
want dan werd er altijd richting het RNI schip bevoorraad.
Ronan vroeg me toen of ik niet spoedig wilde oversprin-
gen om te gaan werken voor Caroline.

Noorwegen
Het volgende antwoord kwam vanuit Noorwegen: ‘Goede
morgen Hans, ik weet zeker dat heel veel antwoorden op
de vraag zijn binnengekomen omdat zowel Peter Chicago
als Ronan duidelijk herkenbaar zijn. Met groeten van de
Seagull crew, Stevie Gordon. Maar het langste en duide-
lijkste antwoord kwam via een mail gestuurd door Teun
Visser, die jarenlang als technisch bemanningslid aan
boord van de MV Mi Amigo heeft gezeten en bovendien
heel mooie foto’s meestuurde.

Inspectie
‘Ik denk dat de foto is genomen nadat Ronan en de an-
dere vier personen aan boord gingen van de Mi Amigo
om de gebroken Mickey Mouse mast te inspecteren. In
die periode werden overdag de uitzendingen van Radio
Atlantis verzorgd terwijl in de avonduren Radio Seagull
er was. Ik herinner me dat op een dag, vroeg in de avond,
er lawaai was te horen aan dek en toen ik keek bleek de
mast te zijn gebroken en deels naar beneden te zijn
gekomen. Ik ging naar de studio om Brian Anderson het

De tender Zeester langs de Mi Amigo    © Teun Visser
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nieuws te vertellen en zei: ‘Je kunt beter met je programma stoppen
want de mast is gebroken.’ Ik herinner me nog steeds zijn antwoord en
de blik in zijn ogen. ‘Oké, Teun voor mij is het geen probleem’ en
vervolgens ging hij gewoon door met het maken van zijn programma.

Hele goede
De volgende dag heb ik samen met Peter Chicago een tijdelijke an-
tenne aangebracht tussen de top van de gebroken mast en de scheeps-
mast. Nadat Peter de nieuwe antenne had ingetuned gingen we weer
uitzenden op 10 kW. Ondertussen werd er gebouwd aan de nieuwe
mast, die niet veel later in gebruik werd genomen. De tijdelijke an-
tenne was ook niet zo’n sterke constructie en werd dus door een mast in
meerdere segmenten vervangen. Die was wel erg sterk want die bleef
zelfs eerst overeind toen de Mi Amigo in 1980 zonk. Trouwens Koos en
Leunis hadden aan boord altijd de bijnaam ‘Het duo List en Bedrog’.
Kunnen we nog een bijnaam uit de jaren zestig toevoegen namelijk
Dave  Lee ‘Dinner Spinner’ Travis. Met dank aan Harald Urbrig. Op
Caroline met Kerst 1972 was er een door Norman Barrington en Brian
Anderson gemaakt spotliedje waarin er nog een bijnaam voorbij kwam.
Andy Archer werd Miss Archer voor dat moment.

Nieuws van het Caroline front
VR 30 SEPT: Eens in de zoveel tijd stuurt Peter Moore me de nodige
informatie inzake de huidige Caroline organisatie. Omdat nieuws de
laatste maanden was uitgebleven stuurde ik hem een mailtje: ‘Dank
Hans, tja we hebben toch wel een heel vervelende en droevige periode
achter de rug. Dave Francis, al vele jaren lang de man die hand- en
spandiensten verricht voor ons, was met Alan Beech mee om de 1 kW
zender van Radio Seagull te installeren. Slechts kort nadat de zender
was overgedragen stortte Dave inelkaar en werd door Alan een ambu-
lance besteld. Dave is naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht
waarna een operatie van tien uur plaats vond.

Heel slecht
Dit gebeurde op 16 september. Hoewel de operatie geslaagd bleek te
zijn bleef Dave de volgende dagen buiten westen. Een scan, genomen
op de 24ste, wees uit dat hij helaas hersendood is. Zijn familie nam
daarna de moeilijke beslissing de machines die hem in leven hielden
uit te schakelen, dit omdat ze al waren geïnformeerd dat er geen kans
tot herstel meer was. Aangenomen wordt dat zijn leven binnenkort tot

een einde zal komen.

[red. Niet veel later komt
het bericht binnen dat
Dave inderdaad is overle-
den. Onze gedachten
gaan uit naar familie en
vrienden.]

Wat betreft Caroline
Ralph Winner is een
nieuwe naam binnen het
presentatieteam en hij vult
het dagdeel op de woens-
dagen in, die voorheen op
de automatische piloot
werden gebracht. Vanaf
zaterdag 1 oktober, tussen
9 en 12 Britse tijd, is
Johnny Lewis weer te be-
luisteren. Deze tijd werd de
laatste maanden gevuld
door Tony Christian, maar
zijn werkverplichtingen zijn

zodanig dat hij niet meer wekelijks
programma’s voor ons kan maken.
Wel zal hij invaller blijven voor
Johnny Lewis. We hopen binnen-
kort ook de terugkeer van Roger
Mathews te kunnen melden. Via
onderhandelingen, gedaan door
Nigel Pearson, onze man in de VS,
wordt het mogelijk dat we binnen-
kort een zeer sterke audio stream
op internet krijgen. Dit zal onge-
veer half oktober gaan gebeuren.
Een andere heruitzending van ons
signaal vindt de laatste tijd, bui-
ten ons medeweten om, plaats via
de 1395 AM, een signaal sterk te
ontvangen in de graafschappen
Suffolk en Norfolk.

Toekomst op de kabel
Eigenlijk hadden we de kans te ko-

Mi Amigo     © Teun Visser

Dave Francis       © Martin vd Ven
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men op het NTL kabelnet, na vele pogingen te heb-
ben ondernomen, al uit ons hoofd gezet. We waren
dan recentelijk ook zeer verbaasd dat door de onder-
neming ons een contract werd opgestuurd. Dus er is
toekomst want we zullen er zeker op komen, alleen is
de datum nog niet gezet. Via de satelliet provider
World Radio Network, is SkyB Ltd andermaal in con-
tact geweest met ons inzake de voortgang van het
verkrijgen van een zogenaamde EPG aanduiding.
Men zegt er aan te werken en de verwachting is dat
begin 2006 deze kwestie in ons voordeel is afge-
rond.

Olie
Ook zijn we erin geslaagd een internationale adver-
teerder te interesseren een contract met ons aan te
gaan. Het gaat om de onderneming Valvoline. Een
van origine Amerikaanse onderneming die al decen-
nia lang olie voor auto’s en trucks levert. Men heeft
ook over geheel Europa een keten aan franchise
benzinestations en garages. Wat betreft de Ross
Revenge kan ik
melden dat het
momenteel aan
een grote
schilderbeurt on-
derhevig is en
dat het schip ze-
ker tot in januari
2006 afgemeerd
zal blijven and
kade 12 in
Tilbury. Zo Hans,
tot zover al het
nieuws voor de
lezers in Neder-
land. Met groet
Peter Moore.”

foto: Tony Allan wijst naar
de gebroken zendmast
op de Mi Amigo

Bijnaam
VR 30 SEPT: Post uit Antwerpen: Dag Hans. Tijdens
het beluisteren van een programma van Tony Allan
op Caroline, uitgezonden op 14 juli 1979, wordt Rob
Hudson, die net voor Tony Allan de Top 50 gepre-
senteerd had aangesproken met: “Thank you Robbie
Poes for your last program...”

Na vele jaren terug
ZA 1 OKT: Eén van de weinige bekende deejays die
nog niet boven water zijn en in de jaren zestig driftig
aan de zee timmerden heeft zich recent gemeld.
Via Jon Myer van The Pirate Hall of Fame kwam het
volgende binnen. ‘Ik heb computers vele jaren ge-
meden maar ben er nu toch aan toe gekomen en me
niet langer verzet tegen de elektronische snelweg. Ik
vond op Internet namelijk op The Pirate Hall of Fame
vele foto’s die zijn genomen op een reünie ter gele-
genheid van het 40 jarige bestaan van de
Carolineorganisatie. Te gek om iedereen terug te
zien. De ervaring die ik meegemaakt heb op Caroline,

mijn allereerste keer dat ik radio mocht maken. Het
staat me nog steeds heel helder voor de geest. Vooral
de tender trips, die vanuit Amsterdam plaatsvonden.
Verder de stormen en het nieuwslezen, de Robbie
Dale show en bovendien mijn eigen spot, tussen zes
en negen uur in de avond: The two ton Yellow Mustard
Seeds.’

Frinton Flashing
‘En dan de shows waarbij Johnny over de railing hing
om contacten te leggen met de zogenaamde ‘Frinton
Flashers’. Ook komt meteen Spangles Muldoon in
gedachten op die zijn haar via het gebruik van water-
stof peroxide wit liet worden. Stinkende sokken en het
lawaai van de zender die God weet wat allemaal
heeft uitgezonden. Ik vertrok destijds vanuit Neder-
land naar Engeland op de 18e januari 1968. De da-
tum van het vertrek bij Radio Caroline. De datums
staan nog allemaal in een oud paspoort. Ik ging ver-
volgens naar Courcheval in Frankrijk om skileraar te
worden.

Daarna
Vervolgens werd
ik deejay in Ber-
lijn, terug naar
Amerika, via En-
geland. Ik werkte
in Amerika op
KMPX en KBRG
in San Francisco.
Skileraar werd
het daarna in het
m o n d a i n e
Squaw Valley.
Op 5 augustus
1970 keerde ik
terug in Enge-
land om weer bij
mijn vriend
Andrew Kerr te-
rug te keren. Na-

dat we het Isle of White Festival dat jaar hadden
bezocht kregen we de ingeving dat de muziekstroming
van alle vormen van commercie dienden te bevrij-
den en kregen we het idee een gratis toegankelijk
festival te organiseren. We vonden ene Michael Eavis
bereid, Hij had eerder een klein Blues Festival geor-
ganiseerd, tja allemaal historie.

Vele studies
Daarna heb ik me gestort in studies waaronder reli-
gie, oostelijke filosofie en westerse psychologie. Ik
ben getrouwd met Penny en in oktober 1973 naar
Nieuw Zeeland gegaan. De laatste dertig jaren woon
ik langs de kust in Manukau Heads, een prachtige
plek op een uur rijden van Auckland City.’ En de man
die dus terug gevonden is heet Glenn Adams. Eens
zeer actief op Radio Caroline International vanaf de
MV Mi Amigo.

Ver terug in de tijd
ZO 2 OKT: Ik was mijn archief weer eens aan het

© Teun Visser
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bijwerken, waarbij allerlei documenten het afgelopen halve
jaar gebruikt weer werden opgeborgen en tevens allerlei nieuwe
documenten toegevoegd worden aan de dossiermappen. Dat
betekent ook vaak het terugpakken van documenten die al ja-
renlang in het archief zitten maar opeens weer de aandacht
trekken. In een vroege map in mijn archief zitten documenten
van Veronica en CNBC gebundeld en aandacht trok een ge-
stencild werkje, waarbij als bron van de informatie ‘De Teenager
Radio Gids’ van april 1961 werd aangegeven.

Internet
In het geheel is er niets op Internet terug te vinden inzake deze
publicatie maar toch wil ik je graag laten meedelen aan be-
paalde info uit dit tijdschrift. Allereerst wat opmerkelijke inge-
zonden brieven. Zo meldt ene M.Kole uit Loenen aan de Vecht
dat de zoemtoon in het ontvangstsignaal van Veronica geen
stoorzender is, zoals in een aantal kranten had gestaan, maar
het signaal van Radio Zweden op de 193 meter. Hij ging verder
met: ‘Wanneer Veronica een sterkere zender krijgt, zal dit (de
storing) minder worden. Bovendien kunnen de technici aan
boord de golflengte een heel klein beetje verstellen, waardoor
de zoemtoon minder hinderlijk wordt. Aan Karel van der Velde
in Amsterdam, die waarschijnlijk een vraag over de toekomst
van CNBC had gesteld, werd simpel gemeld: ‘Uw vraag kwam te
laat, CNBC houdt op te bestaan.’

CNBC
Even verder op staat gemeld: ‘De Engelstalige uitzendingen
van Radio Veronica (CNBC) zijn deze maand beëindigd. Het is
niet mogelijk gebleken de zender binnen korte tijd te verster-
ken. Aangezien de ontvangst met de huidige zender in Enge-
land veel te wensen overliet heeft men besloten voortaan ook
weer in de morgen in het Nederlands uit te zenden. Maar er was
nog een niet zo positief bericht voor Radio Veronica terug te
vinden in de april 1961 editie van ‘De Teenagerradiogids’.

Veranderingen bij de publieke omroep
Het berichtje was getyped op 29 maart: ‘Vanmiddag is bekend
gemaakt dat met ingang van de eerste van de volgende maand
Hilversum 1 zal worden gebruikt door alle omroepverenigingen.
Dit terwijl er op Hilversum 2 een non stop platen programma zal
worden gegeven door de NRU (Nederlandse Radio Unie). Het is
al dan niet duidelijk of dit een reclameprogramma zal worden.
(Zoals duidelijk is zou het nog jaren duren alvorens er echt
reclame was te beluisteren via de publieke omroepen.)

Vrees
Men had ook een reactie gevraagd aan de Zeedijk in Hilversum.
‘Bij Veronica gaf men het volgende commentaar: “Wanneer
deze maatregel blijvend is, dan ziet het er voor ons zowel als
Radio Luxemburg somber uit. De golflengte 298 meter
(Hilversum 2) komt in bijna heel Nederland storingvrij door, wat
niet van de 208 en 192 meter gezegd kan worden. Wanneer
onze radioafdeling opgeheven zal moeten worden zullen we

er zeker van zijn vanuit een vliegtuig
reclametelevisie-uitzendingen te verzor-
gen.”

Zaterdag
De redactie voegde eraan toe: ‘Het spreekt
vanzelf dat de redactie van de
Teenagerradiogids bijzonder verhoogd is
over dit nieuwe platenprogramma. Luister
dus allemaal de eerste van de volgende
maand, aanstaande zaterdag dus, naar
Hilversum 2. Een zeer vroege 1 april grap
uit de geschiedenis van de zeezenders;
misschien wel de allereerste.

Nostalgie ten over
Zo vond ik ook een knipsel dat ik in 1967
knipte uit Humo, waarin men in Vlaande-
ren meldde bezoek te hebben gehad van
John Withers. Het was de broer van Tony
Withers, die we allemaal beter hebben
gekend als Tony Windsor. John werd door
de redactie van het tijdschrift HUMO aan-
gekondigd als zijnde de directeur van ex
Radio Dolfijn. En vervolgens in dezelfde
functie bij Radio 227: ‘We willen helemaal
het roer omgooien’, zei John, een ziltige
en bonkige Engelsman, die zijn piraten-
sporen verdiend heeft in zijn geslaagde
poging Radio 355 de benen boven het
water te laten houden. ‘Vanaf deze of vol-
gende week gaan we meer popmuziek
draaien en werken volgens het zoge-
naamde format systeem.’

Format
Hij vervolgde met: ‘Dat houdt in dat we
allerlei hits ongeveer vijf maal per dag
zullen laten horen met daar tussenin oude
successen en kanshebbers. Verder hebben
we er een stel deejays uitgewipt en nieuwe
jongens aangenomen die door mijn broer
Tony, die vroeger bij Radio London werkte,
op het schip een opleiding zullen krijgen.’
Verder vertelde John ook nog dat Radio
227 zoveel mogelijk contact wil hebben

“Rudy” Doets, 1962

Borkum Riff
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met Vlaamse luisteraars. Om de boel allemaal
een beetje gemakkelijker te maken geven we
jullie allemaal de gelegenheid om in HUMO
te vertellen wat jullie van de Radio 227 pro-
gramma’s vinden, welke platen en welke pro-
gramma’s je graag wenst te horen. Of je de
deejays goed vindt en welke de beste. Je mag
je hart helemaal uitstorten in deze kolom. John
komt in de toekomst vaak naar Vlaanderen om
zaken te doen en er staan een hoop plannen
op stapel.’ Leuk zoiets terug te vinden maar
helaas hebben we te kort kunnen genieten van
het lekker klinkende station.

Studio Radio 227

Zondag en dus luisteren
ZO 2 OKT: Ik was niet de enige die vandaag
oude programma’s beluisterde want al vroeg
kwam er een mailtje binnen van Douwe Dijks-
tra die verwees naar: Ventures - ‘Green Grass’
(Liberty). Instrumentale versie van het succes
van Gary Lewis and the Playboys werd door
Roger Day gebruikt op Swinging Radio Eng-
land. Maar het was ook de tune van ‘Bubbling
under Britain’ met Klaas Vaak op Radio
Veronica; daar kom ik net achter. Ik hoorde zelf
trouwens een veilig verkeer spot, ingesproken
door Tom Collins op Veronica: ‘Kind op de
weg maar geen kind van de rekening worden’.
Ter ondersteuning werd het nummer ‘Song of
the marching children’ van Earth and Fire ge-
bruikt.

Delmare
In een programma op Radio Delmare uit 1979
een promo ‘Sluit je aan bij de Delmare club’
waarbij ter ondersteuning het nummer
‘Popcorn’ van The Popcorn Makers’ werd ge-
bruikt. Gesproken over Delmare, kan worden
gemeld dat in 1979 een strijdlied werd ge-
maakt op de melodie van ‘Ik wil een bunga-
low’ van Bo and the Bo Bo’s. ‘Hé ben jij al lid
van onze club, nee sluit je dan aan bij Del-
mare’.

I spy for the DTI
MA 3 OKT: Recentelijk kwamen weer eens de
acties van de Britse overheid ter sprake en het
maken van de song ‘ I spy for the DTI’. Reden
voor Leen Vingerling eens wat herinneringen

op te halen over de problemen, die ontstonden na de inzet
van het spionageschip in de mid jaren tachtig van de vo-
rige eeuw. ‘Ik herinner me nog goed dat tijdens een bevoor-
rading van de Ross Revenge er ‘plotseling’ een schip voor
anker lag bij de Communicator. Dat bleek later de Dioptric
Surveyor te zijn. Een boot die alle scheepsbewegingen
moest vastleggen voor de Britse Justitie. De eerste weken
werd er uit veiligheidsoverwegingen niet meer overdag olie
overgepompt, maar ‘s nachts. De ‘spyboat’ kwam nauwelijks
in actie, omdat men de Communicator in de gaten moest
houden. Bovendien lagen de zendschepen te ver van el-
kaar vandaan.

Domme zet
De Dioptric Surveyor koos voor het in de gaten houden van
de Communicator en niet voor de Ross Revenge van Radio
Caroline en Radio Monique. Dat veranderde toen de be-
manning van de MV Communicator besloot het anker te
lichten en men bewust dichter bij de Ross Revenge ging
liggen. Een enorme domme zet, want vanaf dat moment
lag de ‘spyboat’ binnen ‘verrekijker’ afstand van het
spionageschip en bespioneerde beide schepen. Grote pa-
niek dus. Schipper Danny die met de MV Zeemeeuw de
Ross Revenge bevoorraadde, wilde voorlopig niet meer
varen en hij was de enige die olie kon brengen. We moes-
ten het dus zelf zien te rooien. Fred Bolland belde met
scheepsmakelaar Loek Jansen uit Rotterdam. Die wist nog
wel een bootje te liggen. Enfin Fred en ik naar Volendam.
Eenmaal aangekomen gleed ik van verbazing bijna van de
dijk af. Het ging om een piepklein garnalenkottertje van 15
meter bij 2 meter. Als je op de reling stond dan helde het
scheepje al flink over.

Windy
Ik raadde Fred de aankoop van dit scheepje af, maar hij
vond het niet zo slecht. Goed, de baas is de baas. Dat werd
dus een heel lange reis richting Vlaardingen, waarheen
Howard Beer ook was overgekomen (en betaald). Hij kwam
uit Engeland om hetzelfde te doen als ik en staande op de
reling duidelijk maakte dat het op dat moment slechts wind-
kracht twee was en het scheepje bij windkracht vier zou
vergaan. Nog meer paniek. Weer Loek Jansen gebeld. Die
wist nog wel een scheepje. Dat lag in Bruinisse. Een ver-
lengde garnalenkotter bleek het te zijn. Gelukkig zeewaar-
diger, maar niet echt geweldig. De tijd begon te dringen. Er
was al een week verloren gegaan en we moesten bevoorra-

Dioptric Surveyor
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den. Er werden twee Kaapverdianen op de
omgedoopte ‘Windy’ gezet en die moesten het bootje
opknappen.

Drie weken
Kaapverdianen en opknappen! Om een lang ver-
haal kort te houden. Na drie weken kon eindelijk ge-
varen worden. De eerste reis werd meteen een
ongeluksreis. De laatste brug binnendoor via
Vlissingen was stuk en dus moesten we weer hele-
maal terug via de Oosterschelde. Aangekomen bij
de Ross Revenge gooide Kaapverdiaan John te vroeg
een touw naar de bemanning van het Caroline zend-
schip. Die stonden als zoutzakken te kijken. Het touw
viel in het water en dreef in de schroef. Héél véél
gevloek volgde en het was berekoud, dus duiken was
onmogelijk om het touw uit de schroef te snijden. De
Kustwacht werd opgeroepen en sleepte de MV Windy
naar de haven van Harwich. Daar lag ze vervolgens
een week en mocht daarna weer vertrekken. De Windy
was geregistreerd in Honduras en had als thuishaven
Duinkerken (Frankrijk). Alles werd officieel ingeklaard.
Het bevoorra-
den verliep dan
ook zonder pro-
blemen. De
‘ A m e r i k a n e n ’
hadden wel
veel proble-
men. Net voor-
dat de ‘spyboat’
bij de
Communicator
arriveerde was
er een tender
bij het zend-
schip geweest,
die 30.000 ton
olie had gele-
verd. De be-
manning en
deejays van La-
ser 558 konden het nog wel een poosje uithouden.

Geen geld geen voedsel
Maar na een periode van twee maanden werd de
situatie nijpender. Er werd toen nog een keer bevoor-
raad vanuit Southampton. Dus ook Laser 558 kon
gemakkelijk doorgaan, totdat geen enkele schipper
meer durfde te bevoorraden. Vervolgens belde John
Catlett ons met de vraag of wij voor hen wilden be-
voorraden. Dat liep stuk op de financiën. Wij wilden
boter bij de vis, terwijl zij het geld zouden ‘overma-
ken’. Er zijn bij de hele actie van de DTI wel enkele
kleine bootjes in Engeland aangehouden en som-
mige schippers zijn veroordeeld. Van de Nederlandse
kant is alles goed gegaan. De reden voor het binnen-
varen van de Communicator was in eerste instantie
een generatorprobleem. Maar wat ik me er verder
nog van herinner is dat de kapitein maanden lang
zijn geld niet had gehad en daarom binnen wilde
varen. Het generatorprobleem was slechts een ex-
cuus’.

Vroege persberichten
DI 4 OKT: Het afgelopen weekend mijn archief bijge-
werkt en tevens heel wat dossiers gelicht om er leuke
berichten uit te halen die onbekend zijn bij het me-
rendeel van de lezers en waarop in de komende tijd
een blik wordt geworpen. Allereerst twee berichten
uit de maand oktober 1964 aangaande de uitzen-
dingen van Radio Caroline. Onder het hoofdje
‘Caroline First’ werd een redelijk unieke samenwer-
king aangekondigd met een Amerikaans station. ‘Vo-
rige week donderdag om kwart over twee in de och-
tend was het wel een zeer speciaal moment. Er werd
een aanvang gemaakt met een serie van program-
ma’s, die wordt gemaakt in samenwerking met CKLW
en wordt verspreid door 26 Amerikaanse staten en
tevens in een groot deel van Canada.

Artiesten
Britse artiesten waren samengekomen in de studio
van Caroline aan de Chesterfield Gardens in London
waar ze wachten op een telefoontje van CKLW deejay
Terry Knight. Ze spraken met Tony via de telefoon en

deze gesprek-
ken gingen
live door een
groot deel van
Amerika. Deze
week gebeurt
het omge-
keerde als
Amerikaanse
artiesten bij
Terry in de stu-
dio zijn en
hun verhalen
worden opge-
nomen om op
een later mo-
ment via Ra-
dio Caroline
te worden uit-
g e z o n d e n .

Deze allereerste Anglo-American uitzendingen zul-
len een wekelijks gebeuren worden op beide radio
stations. De artiesten, die in London bijeen waren
om met Terry Knight te praten, waren ondermeer:
The Animals, The Nashville Teens, Bachelors,
Georgie Fame, Paul Jones en Manfred Mann, The
Isley Brothers (op dat moment op toernee door Enge-
land) Barry St. John en Ronnie Jones.’

Nooit gehoord
Ik vond het wel interessant dit bericht terug te vinden
en te delen met de lezer. Ik kan me niet herinneren
een dergelijk programma ooit op Caroline te hebben
gehoord. Wie wel. Ik herinner me bijvoorbeeld wel
twee speciale programma’s die er bij Veronica eind
jaren zestig begin jaren zeventig zijn uitgegaan. Het
was in samenwerking met een station in Canada en
één in Australië. In de programma’s werden wensen
gedaan aan familieleden en vrienden in die landen
door achtergebleven mensen in Nederland. Wie her-
innert zich er meer?

ric
eyor

Dioptric Surveyor       © Kees Pronk
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Een lekker eitje
Als je duikt in de diverse boeken over de geschiede-
nis van de zeezenders, geschreven door verschillende
mensen, kom je vaak tegen dat de eerste adverteer-
der destijds op Radio Caroline in 1964 betrekking
had op? Ja, ik hoor u al denken, ja het was The
British Egg Marketing Board. In de maand oktober
1964 was men echter een beetje flauw van de steeds
gedraaide reclamespot en besloot men op een mo-
dernere manier het product aan de man te brengen.
Een persbericht bracht het nieuws: ‘De British Egg
Marketing Board is deze week van start gegaan met
een drie maanden durende campagne die zes da-
gen per week via Radio Caroline zal worden gevoerd.’

Voor de vuist weg
Men ging verder met: ‘De keuze deze week te starten
heeft betrekking op de Nationale Ontbijt Week die
deze week plaatsvindt. Tussen 7 en 8 uur in de och-
tend zal in voornoemde periode alle reclame tijd
exclusief worden gebracht door de deejay die zal
vertellen hoe lekker het eitje bij zijn ontbijt wel niet
is. Er is besloten af te stappen van de geproduceerde
commercial en om op een meer informele en flexi-
bele manier het ei aan de man dan wel vrouw te
brengen. De reclamezendtijd voor de British Egg Mar-
keting Board is geboekt door het bureau Mather &
Crowther’. Ik moet nog boodschappen doen en zet
nog snel even ‘eitjes’ op het lijstje.

Beatles
DI 4 OKT: Een korte aanvulling op de discografielijst
brengt ons bij Radio London en een door Kenny
Everett gemaakte spot ter aankondiging van een
‘Beatles Classic’. Hij gebruikte ter ondersteuning de
intro van ‘Words of love’.

Gevangenis
WO 5 OKT: Al een tijd geleden probeerden Martin
van der Ven en ik diverse malen Alan West te berei-
ken en hem uit te nodigen voor de radiodag als gast
voor de RNI 1970 reünie. We kregen geen enkel ant-
woord en vandaag werd officieel duidelijk waarom
hij niet reageerde. Alan West vertoeft momenteel in
voorhechtenis in de gevangenis van Cardiff op be-

schuldiging van het in bezit hebben van kinder-
pornografie en dat tussen augustus 2003 en heden.
In de mid jaren tachtig van de vorige eeuw produ-
ceerde West, na zijn terugkeer van de Voice of Peace
in Israël, een phone in programma voor huisvrouwen
bij een ILR station in Groot-Brittannië. Toen al,
tijdens een routine politiecontrole waarbij de wagen
van Alan werd doorzocht, trof men pornografisch ma-
teriaal aan, samen met een lijst van telefoonnum-
mers. Het betrof een overzicht van alle vrouwelijke
‘phone ins’, waarmee Alan veelvuldig belde. Ook toen
verdween hij tijdelijk in het gevang en verloor hij zijn
baan. Hij kan zich beter met UFO’s bezig gaan hou-
den, zoals hij eerder in de tweede helft van de jaren
zeventig deed.

Dank aan: Paul de Haan, Rob Olthof, Martin van
der Ven, Leen Vingerling, Bart van Peer, Jon Myer,
Douwe Dijkstra, Mark Dezanni.

Samenstelling: HANS KNOT

WO 21 SEPT: Albert Verlinde (foto) presenteert vanaf
het komende weekeinde het programma ‘Showtime’
op Radio 10 Gold. Het wordt elke zaterdag- en zondag-
ochtend uitgezonden en brengt actueel
entertainmentnieuws. Naast zijn eigen show zal Ver-
linde op doordeweekse dagen het laatste shownieuws
brengen in het ochtendprogramma op het station.
Verlinde was op 26 juni met een vergelijkbaar pro-
gramma voor het laatst te horen op Noordzee FM. Dit
station werd in mei overgeno-
men door de Belgische Pers-
groep en nam daarmee het
format van de nieuwe eige-
naar over. Daardoor was er
geen ruimte meer voor en-
tertainment. De 44-jarige
Albert is naast zijn werkzaam-
heden voor de radio presenta-
tor van RTL Boulevard en ac-
tief als producent van zijn ei-
gen bedrijf V&V Entertainment, dat musicals uit-
brengt. Ook is hij columnist bij NRC Handelsblad en
Troskompas.

DO 22 SEPT: Vrijwel onverwacht is op 84-jarige leef-
tijd Joop Doderer in Roelofsarendveen te komen over-
lijden. Alom bekend was hij als de zwerver Swieber
uit de gelijknamige televisieserie die liep van 1955
tot en met 1975 op de Nederlandse televisie. In 2001
werd de populaire kinderserie zelfs uitgeroepen tot
het beste televisieprogramma uit de daaraan vooraf-
gaande vijftig jaar. Joop werd 28 augustus 1921 ge-
boren in Velsen en maakte jarenlang deel uit van het
cabaret Wim Sonneveld. Hier leerde hij ook zijn eer-
ste echtgenoot Conny Stuart kennen. Zijn tweede
echtgenote huwde hij toen hij 51 was, Esther werd de
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bruid en zij was toen 21 jaar. Naast Swiebertje heeft
hij aan tiental-
len radio en
te lev is iepro-
g r a m m a ’ s
m e e g e w e r k t
en speelde hij
b e l a n g r i j k e
rollen in musi-
cals en En-
gelse films.
Doderer bracht
de laatste ja-
ren door in
een verpleeg-
tehuis. Zowel
de NCRV als de TROS stonden vandaag uitgebreid
stil bij een van de bekendste personen uit de eerste
halve eeuw van de Nederlandse televisie.

DO 22 SEPT: Het Telegraaf concern maakt bekend
het eerste recht te hebben om de overige aandelen
in SBS Nederland te kopen. Maar de krant mag on-
der de wetgeving in Nederland niet meer dan een-
derde bezitten van het televisieconcern. Daarom
wordt er alom rekening gehouden met een toekom-
stige samenwerking tussen De Telegraaf en Talpa.
Het concern heeft nu een belang van 27 procent in
de moederonderneming in Zweden, die in Neder-
land van SBS6, Net 5 en Veronica exploiteert. Het
Scandinavische moederbedrijf SBS Broadcasting, dat
overnamedoelwit is van de investerings-
maatschappijen Permira en KKR, heeft 63 procent
in handen. Veronica Holding, dat de overige 10 pro-
cent van de aandelen bezit, heeft hetzelfde voorkeurs-
recht als het Amsterdamse Telegraaf concern.

VR 23 SEPT: De PvdA heeft een eigen plan opge-
steld voor de publieke omroep. Daarin zeg de partij
de omroepen de wacht aan. De PvdA wil dat de
omroepen per net fuseren of in ieder geval zeer nauw
gaan samenwerken. De financiering loopt in het plan
ook per net en niet langer op basis van ledenaantal
van de omroepen. Omroepverenigingen die star vast-
houden aan hun eigen identiteit komen in de pro-
blemen, als het aan de PvdA ligt. Volgens de PvdA
zijn de eerder gememoreerde kabinets-
plannen ‘een enkele reis richting afbraak van
het Nederlandse publieke omroepbestel.’ De
Raad van Bestuur van de Publieke Omroep
krijgt in het ‘De publieke omroep verdient be-
ter’ de opdracht met kwalitatief hoge program-
ma’s over nieuws, cultuur en maatschappij
alle kijkergroepen iets te bieden. Niet de om-
roepen, maar de netten moeten een sterke
identiteit krijgen. De PvdA denkt aan: ‘ver-
trouwde televisie voor betrokken kijkers voor
Nederland 1, laagdrempelige televisie voor
gemakzoekende kijkers op Nederland 2 en
uitdagende tv voor geëngageerde kijkers op
Nederland 3.’ De Raad van Bestuur defini-
eert het profiel van de netten. Volgens de
PvdA moet dit op basis van leefstijlen of kijker-

profielen en niet op grond van politiek-culturele stro-
mingen. De omroepen kiezen bij welk profiel ze zich
het meest thuis voelen. Daarna wil de PvdA dat ze
fuseren met de overige omroepen van dat net tot
één netorganisatie. De PvdA realiseert zich dat dit
een heikel punt is en gaat daarom ook akkoord met
zeer nauwe samenwerking. De netorganisatie moet
zich sterk in de markt zetten. ‘Iedere kijker moet min-
stens een publieke net als een van zijn favoriete
televisiestations herkennen.’’ De netten mogen sa-
menwerken met kranten of maatschappelijke organi-
saties. (Dank aan Walter Dubateau).

DI 27 SEPT: Het ministerie van Economische Zaken
moet vijf commerciële radiostations in totaal 19 mil-
joen euro terugbetalen. De rechtbank in Rotterdam
heeft bepaald dat Radio 538, RTL FM, Yorin, Q Music
(voorheen Noordzee FM) en BNR Nieuwsradio twee
jaar geleden te veel geld hebben betaald bij de
verdeling van FM-frequenties. Martin Banga van de
Vereniging voor Commerciële Radiostations (VCR)
zei dat minister Brinkhorst van Economische Zaken
als gevolg van de uitspraak nog aan vier andere sta-
tions in totaal 11 miljoen euro moet betalen. Deze
stations zijn: Sky Radio, Radio Veronica (beiden be-
horende tot de Sky Radio Group) Arrow Jazz FM en
Slam FM. Het gaat hierbij om het zogenoemde ‘fi-
nancieel instrument’. Wat had de overheid destijds
voor de frequentieverdeling van 2003 bedacht? Voor
de landelijke FM-zenders werd een ‘financieel instru-
ment’ ingesteld; een eenmalig bedrag dat door de
overheid werd bepaald, en dat bij verkrijging van de
licentie moest worden betaald. Daarbovenop kwam
nog het financiële bod. De hoogte van dat bod moch-
ten stations zélf bepalen, maar het bod kon wél mee-
tellen bij de beoordeling of het station een frequentie-
pakket zou krijgen. (Dit bleek achteraf in de meeste
gevallen zelfs doorslaggevend), en indien het
frequentiepakket ook echt werd verkregen, moest het
bod onherroepelijk worden betaald. Laten we een
voorbeeld nemen. Sky Radio verkreeg het frequentie-
pakket A1. Het ‘financieel instrument’ (eenmalig be-
drag) voor FM-pakket A1 was door de Staat bepaald
op 5.264.726 euro. Het financiële bod van Sky Ra-
dio was 56.025.000 euro. In totaal moest Sky Radio

RTL FM en Yorin FM
© JvH
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voor de 8-jarige licentie dus 61.289.726 euro
betalen. Het financiële instrument werd uitslui-
tend ingesteld bij de 9 landelijke FM frequentie-
pakketten. Voor regionale FM-frequenties en de
AM stations was het financiële bod voldoende.
Voor de landelijke FM pakketten gezamenlijk
werd door de Staat iets meer dan 30 miljoen
euro aan ‘financieel instrument’ in rekening ge-
bracht. Daarbovenop vloeit er over een periode
van 8 jaar in totaal 302.253.594 euro in de schat-
kist, vanwege het financiële bod dat door alle
commerciële radiostations tezamen is uitge-
bracht. Bovendien zijn er nog bijkomende kos-
ten in de vorm van toezicht door Agentschap
Telecom (op de etherzenders) en het Commis-
sariaat voor de Media (op de inhoud van de
programma’s). Radio 538, de RTL-Groep (met
de stations Yorin FM en RTL FM) , BNR Nieuws-
radio en Q Music (voorheen Noordzee FM, tot
voor kort eigendom van John de Mol. De Mol
bezit nu Radio 538) zijn kennelijk een proce-
dure begonnen tegen dat ‘financieel instrument’
en zijn afgelopen dinsdag door de rechtbank in
Rotterdam in het gelijk gesteld. Het ‘financieel
instrument’ is daarbij ongeldig verklaard. De
Staat mag nu 19 miljoen euro terugbetalen aan
bovengenoemde stations. (Walter Dubateu).

WO 28 SEPT: 3FM heeft de meeste Marconi
Awards in de wacht gesleept tijdens het Omroep-
congres, dat vandaag wordt gehouden in
Bussum. Het popstation ging met drie van deze
radioprijzen naar huis. De actie voor Darfur werd
uitgeroepen tot beste programma, beste deejay
was het afgelopen jaar volgens de jury Giel
Beelen, terwijl de prijs voor het beste talent gaat
naar Sander Lantinga. Maar de titel voor het
beste station is weggelegd voor Radio 10 Gold
en dat is meer dan een geweldige felicitatie
waard.

DO 29 SEPT: Vanaf zaterdag aanstaande wij-
zigt de weekendprogrammering van 3FM. Het
station krijgt een herkenbare horizontale dag-
programmering in het weekend en de bestaande
TROS programma’s op 3FM krijgen een nieuwe
format. Op zaterdag van 10 tot 12 in de ochtend
uur is vanaf 1 oktober het programma ‘Dier op

Drie’ te horen. Edwin Diergaarde
presenteert muziek vanaf de
begin jaren tachtig tot en met
de hits van nu, afgewisseld met
‘3FM Requests’ van luisteraars. Zaterdagmiddag van drie
tot zes uur volgt een vernieuwde 3FM MEGA TOP 50’ met
de nieuwe presentator Corné Klijn, die het stokje over-
neemt van Daniël Dekker; zomaar een paar van de wijzi-
gingen en ga dus maar weer eens luisteren.

ZA 1 OKT: Nadat men in de regio’s IJsselland (Zwolle en
omstreken) en Twente al besloten had dat het radiosta-
tion Rebecca FM in 2006 op de kabel zal blijven is dit ook
in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe het
geval. Door de populariteit van het ingevoerde Classic
Rock Format en de regionale binding is bepaald om
het commerciële station zijn plaats op de kabel te laten
behouden.

MA 3 OKT: De KRO blaast de klassieke televisieserie ’t
Schaep met de 5 Pooten’ nieuw leven in. Wie herinnert
zich niet de avonturen van Kootje, Lukas en Doortje in het
beroemde Amsterdamse café? Vanaf november 2006 kan
Nederland ze weer volgen en zullen de inmiddels legen-
darische liedjes als “t Zal je kind maar wezen’, ‘Als je
mekaar niet meer vertrouwen kan’, en ‘Je bent toch op de
wereld om mekaar te helpen nietwaar’, acht zaterdaga-
vonden lang weer door de huiskamers schallen. Wie de
nieuwe Kootje, Lukas en Doortje zullen zijn, is nog niet
bekend. Ook de namen van bekende gastacteurs, die in
elke aflevering zullen optreden, zijn nog niet ingevuld.

DI 4 OKT: Vandaag wordt bekend dat Lex Harding met zijn
investeringsmaatschappij 2HMedia een meerderheidsbe-
lang in SLAM!FM zal nemen. Ruud Hendriks, die ook
participeert in 2HMedia, gaat deelnemen in het
project. Duncan Stutterheim, oprichter van ID&T, gaf aan
dat zijn bedrijf heel bewust heeft gekozen voor een part-
ner met veel radio-ervaring. Lex Harding: “Ik ben ontzet-
tend blij met deze kans om na Veronica en Radio 538
nogmaals een toonaangevend jongerenmerk te kunnen
uitbreiden. Jongeren zijn de afgelopen periode wederom
door veel spelers in onze industrie vergeten. Daar gaan
wij verandering in brengen.” Ruud Hendriks: “De dance is
de laatste jaren een van mijn grote passies. Als je die mag
combineren met fascinatie voor radio dan ben je een
zeer bevoorrecht mens. Vanaf onze eerste gesprekken
voelde ik dat dit een geweldig project kan worden. Het

Giel Beelen (met bril) © 3FM

‘t Schaep met de 5 Pooten
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kostte weinig moeite mijn partners daarvan
te overtuigen.” Alle partijen streven er naar
de transactie voor 1 december af te ronden.
Over financiële gegevens doen ze geen uit-
latingen. De vraag is natuurlijk of ‘Dance’ de
hoofdmoot zal blijven van het station en of
de naam gehandhaafd zal blijven voor het
speeltje van Harding en Hendriks. Inmiddels
gaan geruchten dat Erik de Zwart eventueel
Talpa zal verlaten om mee in te stappen in
dit project.

DO 6 OKT: Het ministerie van Economische
Zaken heeft andermaal een radiostation als
winnaar zien staan voor de rechtbank. Het
geplande station voor Nederlandstalige pop/
rock en rap 100% NL heeft een bodem-
procedure, na een strijd van twee jaar ge-
wonnen. De gevolgen zijn niet te onderschat-
ten. Het ministerie wordt verplicht om het
FM pakket, waarop momenteel RTLFM uit-
zendt, te herverdelen. Daardoor verhogen
de kansen voor het Finse RadioCorp OY, voor-
heen Mediasales Finland Oy. In zijn motiva-
tie bevestigt de bevoegde rechter dat bij de
toekenning twee jaar geleden, 100%NL be-
duidend meer Nederlandstalige muziek
bood dan de andere kandidaten. Op basis
van de vergelijkende toets zou de Finse aan-
vrager dus recht hebben gehad op de ver-
gunning ware het niet dat overheid altijd
dwars lag. Aan die periode is dus een einde
gekomen.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Groei verwacht voor Sirius
Voor het eind van het jaar zouden er onge-
veer 750.000 abonnees zich bij Sirius nog
aanmelden. Voorzitter van Bridge Ratings,
Dave Van Dyke, zegt na recent onderzoek
dat het vooral gaat om klanten die het voor
zichzelf kopen, maar ook om mensen die
het abonnement als geschenk geven. Het
resultaat vloeit voort uit een onderzoek bij
3.000 mensen, die minstens één uur per week
naar de show luisteren. Een eerder enquête
gaf een totaal ander beeld en meldde dat
de impact heel wat kleiner zou zijn. Bridge
Ratings zegt dat het nu genoeg informatie
heeft om het juiste aantal abonnees te kun-
nen weergeven. De aanwas wordt vooral ver-
wacht daar Howard Stern volgend jaar via
Sirius een show heeft op de werkdagen.

RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK
KRUIDENIER

Zaterdag 10 september 2005: 130 mensen uit een aantal
landen schepen in op een door de Stichting Media Com-

municatie gehuurde boot. Vanuit de Tweede Binnenhaven,
bij de kade van Rederij Jacques Vrolijk, vertrekt men richting
het scheepsgat om vervolgens op te stomen naar het voorma-
lige REM-eiland, waarvan eens in 1964 voor een korte pe-
riode zowel radio- als televisieprogramma’s werden uitgezon-
den. De regering besloot een wet van kracht te laten worden

zodat de uitzendingen
stop konden worden gezet.
Ingrijpen door Rijkspolitie
en de Radio Controle
Dienst gebeurde op 17
december en het eiland
stond leeg. Een aflevering
van de Duitse politieserie
Tatort werd er vervolgens
een tiental jaren later ver-
filmd (Trimmel und der
Tulpendiebe) en weer la-
ter besloot Rijkswaterstaat
het eiland aan te kopen
en het her in te richten als
meetstation. Ook aan dit
gebruik is een einde ge-

komen en staat de toekomst van het kunstmatige eiland, dat
ooit in delen in het Ierse Cork werd gebouwd en op de Noord-
zee voor de kust van Noordwijk werd geïnstalleerd, in donker
licht. Omdat een eventuele koper verplicht is het te onder-
houden dient rekening gehouden te worden met minimaal
100.000 Euro aan onderhoudskosten per jaar. Tot nu toe heeft
nog geen enkele persoon dan wel onderneming zich aange-
meld om het eiland over te nemen en dus is ‘de optie sloop’
momenteel de grootste optie. Reden genoeg voor de ‘zee-
zenderfans’ nog een tochtje te maken naar het eiland.

Maar er waren vele andere
tochten, die hun oorsprong
vonden in de begin jaren
zeventig. In de jaren zes-
tig, zo hoorde je ook wel
eens in programma’s van
je favoriete stations als Ra-
dio Caroline, Radio
London of een Radio 270,
waren er wel individuele
tochtjes die door vriendengroepen werden gemaakt naar hun
favoriete schuit, voornamelijk verankerd in internationale wa-
teren voor de Britse kust. In de jaren zeventig waren er echter
groepen die zich daadwerkelijk ging inspannen om de aan-
hangers van de zeezenders betrokken mee te laten genieten
van ‘het avontuur op zee’. Zowel de Free Radio Campaign
Holland van Hans en Wouter Verbaan als Rob Olthof dienen
hierbij te worden genoemd. Rob haalde eerst zijn klantjes
binnen via annonces in kranten en het blad Pirate Radio
News, waarbij vooral de buitenlandse fans werden gevonden.

REM-eiland,  1971

1971
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In 1978 bracht hij zijn activiteiten onder in
de Stichting Communicatie, later omge-
doopt in Stichting Media Communicatie. Dit
met als doel de geschiedenis van de zee-
zenders in tekst, beeld en geluid te bewaren
en te verspreiden onder de fans en tevens
bijeenkomsten te organiseren waarbij fans
de mogelijkheid hebben elkaar te ontmoe-
ten en het hobbygevoel te delen. Naast de
jaarlijkse radiodagen hebben tochten een
langdurig onderdeel uitgemaakt van de ac-
tiviteiten van SMC.

De eerste groepsgewijze tocht die ikzelf me
herinner vond plaats op zaterdag 24 juli
1971, een jaar waarin de rapen echt gaar
waren als het ging om de zeezenders. Het
vertrekpunt was inderdaad de haven van
Scheveningen waar werd ingescheept op de
MS Dolfijn, dit wel na vertoning van een
toegangsbewijs dat per post was opgestuurd
vanuit Scheveningen door Hans Verbaan,

die daar op dat moment woonachtig was. Echter niet ieder-
een kon mee, daar velen op goed geluk naar Scheveningen
waren gekomen en dachten daar te kunnen betalen om in te
mogen schepen. De Dolfijn was echter al volgeboekt en sneu
bleef er dus een groep, waaronder enkele buitenlanders, ach-
ter in de haven van Scheveningen.

Volgeladen was de logger inderdaad, waarbij ik me herinner
dat ik er voor het eerst kennis maakte met Paul Harris. De man
die groot in mijn aanzien stond omdat hij twee prachtige
boeken had geschreven over de historie van de zeezenders in
de jaren zestig. Ook Rob Olthof was mee op de door FRC
georganiseerde trip. Tijdens de voornoemde trip werd eerst
de Norderney van Radio Veronica benaderd, waarbij niet werd
aangelegd maar zeer van dicht bij het mogelijk werd bloe-
men over te geven aan de bemanningsleden, die in dank-
baarheid werden ontvangen. Een groot deel van de fans aan
dek had een transistor radio meegenomen, die was afge-
stemd op hun favoriete station, waardoor het één grote kako-
fonie was van
signalen die
via de 192 en
de 220 meter
van respectie-
velijk Radio
Veronica en
RNI werden
v e r s p r e i d .
S o m m i g e n
hadden zelfs
de FM fre-
quentie van
RNI op hun radio afgestemd. Vele fotorolletjes werden volge-
schoten om later thuis nog eens te worden bekeken. Niet
wetend dat 34 jaar later er nog eens een tocht zou worden
georganiseerd, ondanks dat er al 15 jaar geen zeezenders
meer zijn in West Europa.

Hans Verbaan had er voor gezorgd dat hij genoeg publiciteit
had gemaakt en had ondermeer een aantal omroepen bena-
derd met het verzoek verslag te doen van de tocht. De AVRO
had dan ook besloten een televisieploeg mee te sturen om
een verslag te maken. De tweede zendschuit, die werd aan-
gedaan, was die van RNI, de MEBO II en het gevoel daar als
groep aan te komen was emotioneler dan bij de Norderney
van Veronica. Immers was het mogelijk voor de vele fans –
hoewel op afstand – de favoriete deejays te zien. Dit daar een
deel van de programmering, in tegenstelling met die van
Radio Veronica, vanaf boord werd gepresenteerd. Ook hier
werden bossen bloemen afgegeven aan de deejays en kwam
de Dolfijn heel dicht bij de MEBO II waarbij over enthousiaste
fans probeerden over te klimmen van de logger op het zend-
schip. Aan dek van de MEBO II stonden genoeg deejays en
bemanningsleden om dit te voorkomen. In ieder geval zie ik
in mijn aantekeningen van destijds dat ik aan boord van het
zendschip in ieder geval Dave Rodgers zag en Chrispian St.
John. Met de laatste had ik toen al enkele jaren schriftelijk
contact en het was daadwerkelijk de eerste keer dat ik hem
lijfelijk zag. Duidelijk was trouwens te zien dat in de daaraan
voorafgaande weken hard was gewerkt aan boord van het
zendschip. De bomaanslag, ruim twee maanden eerder ge-
pleegd, had dermate schade aangericht, dat ondermeer een

Hans Verbaan (l.) en Rob Olthof in 1983

Links onder: Paul Harris,
24 juli 1971  © Hans Knot

Bloemen voor de Norderney-bemanning
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nieuwe brug diende te worden aan-
gebracht.

Nadat de plek nabij de MEBO II verla-
ten was stoomde schipper Cor den
Heyer op richting het REM eiland, dat
een behoorlijk stuk verder noordelijk
lag dan voornoemde zendschepen.
Ook daar werden bloemen tevoor-
schijn gehaald en in zee gegooid bij
het inmiddels roestige platform. Maar
te vroeg voor de cameraploeg van de
AVRO, die graag het moment had ge-
filmd dat de bloemen in zee werden
gegooid. Tot verrassing van de vele
fans bleek dat er in het vooronder van
de Dolfijn nog een bos lag, die vervol-
gens in zee bij het platform werd ge-
gooid. Mijn aantekening geeft aan dat
ook de tweede worp niet tot tevreden-
heid van de AVRO ploeg was gewor-
pen, maar een derde bos was niet
meer voorradig. Het zat ze dus tegen
en dat zou zich later die dag nog eens
in een heftigere vorm voordoen.

Na het korte verblijf bij het voorma-
lige REM-eiland lag het in de bedoe-
ling van Hans Verbaan met de Dolfijn
nog de plek aan te doen waar een
jaar eerder nog een ander zendschip
had gelegen, namelijk dat van Capital
Radio. Het weer werd echter snel slech-
ter en schipper Den Heyer vond het
beter direct terug te varen via de
MEBO II. Een bos bloemen, die be-
stemd was voor de plek waar eens de

MV King David van Capital
Radio lag verankerd, was

toch al bij het
REM eiland

g e d u m p t .

De tweede vaart richting de MEBO II was noodzakelijk daar de
cameraploeg van de AVRO nog wat beelden wilde schieten van de
werkzaamheden aan het zendschip. Afgesproken werd dat de camera-
ploeg een half uur lang aan boord van het zendschip zou gaan en
vervolgens mee terug zou gaan naar Scheveningen.

Andermaal werden de fans enthousiast, zo niet overenthousiast.
Andermaal werd gepoogd het zendschip op te klimmen. Een deel
van de bemanning van de MEBO II vond alles goed maar het
merendeel hielp mee te voorkomen dat er halsbrekende toeren
werden uitgevoerd om het dek van het zendschip te bereiken. Gelijk
aan poppodia, die door groupies werden beklommen leek het erop
dat sommigen niet waren te weerhouden hun idolen aan te raken of
te kunnen spreken. Even leek het erop of de organisatie van deze
FRC Trip uit de hand zou lopen, want een paar lieden bereikten hun
doel en liepen door de gangen van het zendschip op zoek naar
handtekeningen en vooral souveniers. Inmiddels snorden de came-
ra’s van de AVRO door om toch iets te kunnen vastleggen van de
herstelwerkzaamheden van het meest gekleurde zendschip ooit.

Schipper Cor den Heyer had zijn horloge in de gaten gehouden en
ook goed overzien dat het met die vele fans wel eens helemaal uit
de hand zou kunnen lopen. Het werd tijd om weer terug te gaan naar
Scheveningen en dus kwam het commando ‘trossen los’. De AVRO
ploeg werd verbijsterd achtergelaten omdat ze de tijdslimiet van
dertig minuten ruimschoots had overschreden. Een klein uur later
stonden we met zijn allen, de AVRO mensen uitgezonderd, weer op
de kade van de Tweede Binnenhaven van Scheveningen. Een voor
velen zeer gewenste tocht om eenmaal de zendschepen van hun
geliefde radiostations te zien, was werkelijkheid geworden. Hans
Verbaan was uitermate tevreden en stelde dat de daarop volgende
maand andermaal een tocht zou worden gehouden. Het is me niet
bekend hoe het verder is gegaan met de cameraploeg maar mijn
aantekeningen melden wel dat op de daarop volgende dinsdag de
beloofde beelden niet zijn uitgezonden. Wel veel later kwam Rob
Olthof, voorzien van zonnebril, voorbij in een korte flits in een item
gerelateerd aan het onderwerp ‘de regering wenst een einde voor
de zeezenders’ op dezelfde omroep.

Maar ook Rob Olthof zag dat het een redelijke mogelijkheid was om
tochten te organiseren. Immers was hij bevriend met Hans Knot in

links: meisje met een van de bossen bloemen die in zee werden gegooid © Hans Knot
boven: Rob Olthof (met zonnebril) bij de gehavende MEBO II,  24-7-1971   © Hans Knot
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zovele jaren. Daarnaast honderden mensen op de
kade, waarvan een deel zich stortte op de aankoop
van de dubbel LP, die uit de achterbak van de AUDI
van broer Jelle werd verkocht. Velen hadden zich
uitstekend gekleed, ja zelfs nog met een winterjas,
om gewapend te zijn tegen de eventuele koude op
zee. Ruim 400 mensen hadden zich voor de trip
aangemeld en ze kwamen uit vele landen, waaron-
der Engeland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland
en zelfs uit Zweden. De trip zou na vier uur worden
gestart, een tijdstip dat altijd wordt aangehouden
daar de in te zetten loggers pas rond die tijd terug
zijn van hun zaterdagse ‘vissen op de Noordzee’.

Toen het bijna tijd voor inschepen was werd Rob
Olthof door de eigenaar van de loggers, Jacques
Vrolijk, apart genomen en verteld dat de tocht niet
door zou gaan. Ondanks dat de lucht prachtig blauw
was zou het onverantwoord zijn met zoveel mensen
naar zee te gaan. De windsterkte zou niet toelaten
om volgeladen boten een tochtje te laten maken. Ik
kan me nog heel goed herinneren dat de emotie die
dag groot was en ikzelf ook de tranen de vrije loop
liet. Jacques Herb had inmiddels al lang de hitlijsten
verlaten met ‘Een man mag niet huilen’ en boven-
dien heb ik altijd geleerd de emoties af en toe ook te
tonen. Dezelfde avond, nadat een groep achterblij-
vers zat te eten in het visrestaurant ‘De Dukdalf’, kwam
Theo Dencker naar met toe met de vraag of ik zin
had een in tripje naar de MEBO II. Hij wilde, als top
fotograaf, nog wat beelden schieten en had de firma
Roos zover gekregen een tocht te maken naar het
zendschip van Noordzee. Ook andere mensen van
de Free Radio Campaign Germany, waaronder Wolf-
gang Meurders, Peter en Werner Hartwig en Jürgen
Kauer waren van de partij. Daar ik nog naar Gronin-
gen terug moest, besloot ik niet mee te gaan. Waar-
achtig had ik grote spijt niet te zijn gegaan daar men
uren aan boord van de MEBO II doorbracht. Dat zou
ik later dat jaar en in 1974 in gaan halen toen ik met
de bevoorrading een aantal malen meeging en bo-
vendien – mede dankzij de productie van de dubbel

Groningen, die kort daarvoor Dick van Schenk Brill
was opgevolgd als hoofdredacteur van Pirate Radio
News. Een tijdschrift opgericht in 1968 en dat Engel-
stalig de activiteiten van de zeezenders volgde en in
ruim 1300 brievenbussen wereldwijd viel. Een inter-
nationaal publiek zou zeker mogelijk zijn om een blik
te werpen op de schepen van de zeezenders. Op die
manier ontstonden de eerste trips georganiseerd van-
uit Amsterdam, die in 1972 van start gingen. Kranten
als de Telegraaf en Volkskrant besteedden vooraf kort
aandacht terwijl in een aantal omroepgidsen zelfs
annonces werden opgenomen. Al vrij snel bleek het,
mede door de internationale lezerskring van Pirate
Radio News, ontzettend veel mensen te trekken voor
de tochten. Een gedenkwaardige dag zou zaterdag 4
mei 1973 zijn geworden, mits het weer ons niet in de
weg had gezeten.

De trip was, toevalligerwijs, gekoppeld aan een an-
dere activiteit opgezet door Jacob Kokje en Hans
Knot. Er was eerder dat jaar tot een overeenkomst
gekomen met de firma Strengholt, waartoe de Ne-
derlandse service van Radio Noordzee behoorde. In
de bedoeling lag het op het Park Label een LP uit te
brengen met daarop de geschiedenis van RNI vanaf
1970. Zowel Jacob als ik hadden intensief gekke en
historische zaken van de radio opgeno-
men, waarbij FM opnamen vooral bij
Jacob in Leiden waren opgenomen, ter-
wijl AM en KG uit Groningen kwamen.
Jacob als hoofdproducer onderhield de
contacten met de oude Mol en ikzelf
spitte historisch het een en ander als
datums bijelkaar, zodat er een mooi ge-
heel in het product zou komen. Begin
mei waren de eerste reclamespots, in-
gesproken door Graham Gill, te horen
op het station. De LP was een dubbel lp
geworden en was voor het eerst te koop
voor f30,00 op de kade van de Tweede
Binnenhaven in Scheveningen en wel
vooraf de inscheping voor de tocht naar
de zeezenders.

Een prachtige blauwe lucht is het eer-
ste wat me in gedachten terug keert na

Een van de fans die, gewapend met een camera, aan boord van de
MEBO II wist te komen, 24 juli 1971  © Hans Knot

Hans Knot tijdens de ver-
koop van de RNI-

dubbelaar, 1973
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lp voor het station – meer vrijheid kreeg van John de
Mol sr. om bevriende journalisten ook mee te laten
gaan, waardoor ze weer de nodige verhalen konden
schrijven die positief waren voor hem en zijn mede-
werkers.

De tocht van die 4e mei ging dus niet door maar
Olthof was slim genoeg een regeling te treffen met
Jacques Vrolijk en wel dat voornoemde trip zou wor-
den uitgesteld tot de 11e mei. Die betreffende zater-
dag gingen we wel naar onze favoriete stations op de
Noordzee hoewel het aantal personen die keer niet
boven de 250 kwam. Gek, dat die twee trips als eerste
naar boven komen als het gaat om trips gemaakt in
groepsverband. En er zouden er voor mij nog velen
volgen, zowel in groepen als individueel met de be-
voorrading van de MEBO II en de MV Mi Amigo.
Toch wil ik terug komen op een andere tocht, of liever
gezegd tochten, die ik ondernam in het midden van
de jaren tachtig, andermaal in groepsverband, naar
de MV Ross Revenge. Het begon allemaal zo mooi
en het eindigde met een enorme teleurstelling. Ik
doel hiermee op de geplande bezoeken, die ik zou
brengen aan het zendschip de Ross Revenge, eerst
alleen onderkomen van Radio Caroline en uiteinde-
lijk ook het ‘huis’ voor stations als Radio Monique,
Radio 819 en Radio 558. Toen, na jarenlange
voorbereidingen en het ondermeer maanden aan de
ketting liggen, het
zendschip in de mon-
ding van de Theems
werd verankerd (augus-
tus 1983), werden de
eerste voorbereidin-
gen ondernomen een
tocht te maken naar
het zendschip. Vooral
uit de hoek van de ge-
schreven pers bereik-
ten ons diverse verzoe-
ken een tocht te rege-
len naar het grote
zendschip. Binnen de
redactie van het
Freewave Media Ma-

gazine, werd afgespro-
ken de taken te verde-
len en de twee eerste
tochten zouden worden
begeleid door Tom de
Munck en mijn persoon.

Vooral Tom de Munck
had zich in de jaren tus-
sen maart 1980 en au-
gustus 1983, dus na het
zinken van de MV Mi
Amigo en de herstart via
het nieuwe zendschip,
uitgebreid bezig gehou-
den met onderzoek in-
zake de herstart van het
radiostation. Een pe-

riode waarin alleen al genoeg gebeurde om een
spannend jongensboek over vol te schrijven. Tom
zou de eerste reis maken, samen met enkele verte-
genwoordigers van weekbladen. Ikzelf zou in eerste
instantie ondermeer meegaan met Henk Langerak
van de radio- en tv redactie van het Algemeen Dag-
blad, een krant die in het verleden veel aandacht
had besteed aan het wel en wee der diverse zee-
zenders.

De zee was inmiddels al aardig woelig geworden en
je kon zien dat het kleine bootje steeds meer moeite
had om vooruit te komen op de woeste golven. Uren-
lang ‘vaarden’ we door zonder echter zichtbaar dich-
terbij het zendschip te komen, Iedere keer als we
vroegen hoe ver het nog was, kregen we te horen dat
de mast binnen een kwartier te zien zou zijn. Helaas
is het nooit zover gekomen daar de schipper besloot
terug te keren naar het vaste land, dit daar hij zoveel
stookolie had verbruikt en hij, bij doorvaren naar de
Ross Revenge, niet genoeg olie over zou hebben
voor de terugreis.

Assistentie vragen van de Britse Kustwacht leek schip-
per Steve natuurlijk ook niet zo’n best idee. Besloten
werd daarom terug te keren naar de thuishaven en
na acht uur lang in de monding van de Theems te
hebben gedobberd kwamen we weer terug op het

4 mei 1973: teleurgestelde fans  moeten aan de wal blijven

MV Zeester van Rederij Vrolijk
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vaste land, zonder ook
maar iets gezien te
hebben van de Ross
Revenge. Veel te
vroeg kwamen we weer
terug in Sheerness,
waarna het nog uren
zou duren alvorens de
terugtocht met de
Olauline naar Neder-
land gemaakt kon wor-
den.

Zoals ik al meldde gaf
het de nodige hilariteit
bij het weer aan wal
klimmen in de oude
haven. Gezien ik mijn
hele leven al last heb
van hoogtevrees, de mast van de Ross Revenge zou-
den ze me voor nog geen tien meter in krijgen, durfde
ik niet over de andere schepen heen te lopen. Ze
hadden namelijk de ruimen geheel open en het was
alleen mogelijk over een smalle strook te lopen. Krui-
pend ben ik van schip naar schip gegaan, waarna via
een oude rotte verroeste ladder tegen de 15 meter
hoge kade opgeklommen diende te worden. Ik kan
nu eerlijk stellen dat ze me de muur hebben
opgeschreeuwd en gescheurd, zo bang was ik. Of de
vermoeidheid in deze meespeelde, weet ik niet, maar
vergeten doe ik het voorval nooit meer.

We waren vervolgens in Sheerness genoodzaakt onze
tijd op een andere manier te vullen en dit gebeurde
eerst bij de plaatselijke Chinees. Het is de eerste en
tevens één van de laatste keren geweest dat ik een
dergelijk etablissement in Engeland heb bezocht.
Het eten, dat werd geserveerd, had weinig weg van
de bij ons zo bekende Chinese keuken. Het leek meer
een ratjetoe van etensresten uit de Chinese gaarkeu-

ken. Het bleek verder moeilijk vertier zoeken in
Sheerness en uiteindelijk kwamen we terecht in een
typische Britse amusementshal, waar de nodige
bingospelletjes en gokspelletjes werden gespeeld,
Niet uitgegeven Brits geld werd verspeeld. Al vrij snel
roken de plaatselijke lichte dames dat er Nederlandse
binken aan wal waren, want binnen een half uur
hingen ze om ons heen. Na enig licht aandringen
verzochten we hen maar liever de liefde elders te
zoeken en werden we weer met rust gelaten.

De terugreis naar Nederland was weer aangenaam
maar toen we weer in de auto stapten om op weg te
gaan naar Groningen, toch ook weer een reis van 5
uur, kwam de kater gewelddadig de hoek kijken. We
hadden veel geld gespendeerd aan reiskosten, een
veel te dure boot gehuurd (f 750,- extra waarvan het
merendeel volgens ons toen in de zakken van Bol-
land en Rusty verdween, en waarvan de schipper
met slechts een klein deel werd betaald). Bovendien
was een verprutst weekend ons deel. De eerste mis-

lukte poging daarom.
In 1984 was het voor
mij door ander ge-
plande activiteiten en
een welverdiende va-
kantie onmogelijk in de
zomer de Ross
Revenge aan te doen,
maar in 1985 zouden
er andermaal moge-
lijkheden zijn. We heb-
ben vier kansen ge-
had.

Al vroeg in het jaar
werden we door een
aantal kranten bena-
derd voor het organi-
seren van een tocht. Al
jarenlang liepen er
contacten met kranten
als ‘De Telegraaf’, ‘Het
Vrije Volk’, ‘Volkskrant’,

MV Mi Amigo

Bemanning aan boord
van de Norderney
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‘Het Algemeen Dagblad’ en het ‘Nieuwsblad van het
Noorden’. Was er iets te melden inzake zeezenders
werden bevriende journalisten gewaarschuwd,
waarna vaak weer een publicatie volgde. Ze wilden
ook wel eens mee op een tocht met als doel een
mooi verhaal te kunnen schrijven en bovenal zelf ook
een beetje sfeer te kunnen proeven. Om andermaal
via Engeland een kans te maken het Caroline schip
te mogen aandoen leek geen goed idee en dus be-
sloten we het maar te doen via de zogenaamde ‘freak
boot’.

Her meest voor de hand liggende was een reis te
boeken via Stichting Media Communicatie van Rob
Olthof. We hadden optie op een tocht die begin juni
zou worden georganiseerd. Het zendschip zou wor-
den bevoorraad en door de zeezenderaanhangers,
die meegingen met de tocht, werd een groot deel
van de kosten, dat aan de schipper betaald dienden
te worden, gedekt. Afgesproken was laat in de avond
te vertrekken vanuit een Vlaamse haven maar rond
12 uur in de middag ging in Groningen de bel van
telefoon, waarbij ons werd meegedeeld dat de tocht
vanwege windkracht vijf niet doorging. Des te groter
was de teleurstelling toen bleek dat in het betref-
fende weekend een tocht zondermeer mogelijk was
geweest vanwege een heel kalme Noordzee en het
later in het weekend ook nog eens bleek dat de Ross
Revenge bevoorraad was voor ondermeer de afwisse-
ling van deejays.

Tot drie keer toe werden nieuwe datums gepland en
even veel maal gingen de tochten niet door van-
wege de weersomstandigheden. Conclusie: ander-
maal in 1985 geen Ross Revenge. Omgerekend kwam
het toen al neer op 52 uur van ‘hoop op zegen’, want
niet alleen de tocht was niet gelukt maar ook hadden
we vier keer bepakt en bezakt klaar gezeten voor
vertrek. Gelukkig werden we telkens voor de ‘aftrap’
vanuit Groningen vroegtijdig op de hoogte gebracht
door SMC. Uitstellen werd langzamerhand een ‘zie-
kelijk begrip’ voor ons Groningers. Al vroeg in het
voorjaar (1986) staken we andermaal de koppen bij
elkaar om te komen tot een nieuwe datum. Alle
vakantieafspraken werden naast elkaar gelegd en we
kwamen overeen om op de 8ste augustus af te reizen
naar Be1gië. Wel spraken we af dat dit beslist de
laatste poging zou worden. Tot onze verbazing hoor-
den we begin juli dat geen gebruik kon worden ge-
maakt van de grote boot en dus gevaren diende te
worden met een veel kleinere boot.

De slechte tocht vanuit Engeland nog in gedachten
bracht mij er toe om mijn medereizigers te overtui-
gen niet met een kleine boot richting de Britse kust te
varen. Immers, niet alleen waag je het eigen leven,
maar hebben de meeste van ons ook nog een gezin
achter zich staan. Andermaal werd contact gezocht
met Rob Olthof van SMC, die ons vertelde dat er
slechts nog één kans zou zijn om te kunnen uitvaren
met de grote boot en wel op de 22e augustus. Hij
vertelde ons dat de desbetreffende boot minstens 20
meter lang was. Inmiddels hadden we eerdere
‘tochtgangers’ gehoord dat het kleine bootje, de MV

Hans Knot ten tijde van Pirate Radio News

De Trip Tender met daar
achter de Fortuna in de
haven van Scheveningen
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Windy, niet zo lekker lag op het water en dus besloten we,
na gezamenlijk overleg, om toch maar op de 22ste augus-
tus uit te varen.

In de avond voorafgaand werd om 20 minuten over 10 ons
verteld dat de kans om uit te varen rond de 70% zou
liggen en dat een definitief besluit pas zou worden geno-
men om half vijf op de betreffende vrijdagmiddag 22
augustus. Gezien de tocht vanuit Groningen naar de grens
met België genoeg tijd in beslag zou nemen besloten we
om 3 uur die middag al te vertrekken. In een restaurant in
Meerkerk, even ten zuiden van Breda, zochten we contact
met de verantwoordelijke persoon, Leen Vingerling, voor
de tocht. Het bleek dat hij constant in gesprek was en de
weersverwachting leerde ons dat we ons niet ongerust be-
hoefden te maken. Uiteindelijk gelukte het om tien minu-
ten voor vijf het sein ‘afvaren’ te krijgen en werden we
verzocht te rijden naar een verzamelplaats even voor de
grens met België bij Roosendaal.

Op de parkeerplaats bij de grens kwamen steeds meer
auto’s aan en uiteindelijk waren er 17 mensen aanwezig
om deze tocht naar de Ross Revenge mee te gaan maken.
Om met zo weinig mogelijk auto’s de tocht naar de haven,
gekozen was voor die van Nieuwpoort in Zuid Vlaanderen,
te gaan ondernemen werden de zitplaatsen verdeeld en
bleven enkele auto’s bij de grens achter. Er waren echter
twee knapen uit Utrecht die beslist met hun oude DAF
wensten te gaan. Ze waren de grens nog niet over of we
waren ze al kwijt. Ze hadden plankgas gegeven. Om 15
minuten voor 11 uur werd de haven bereikt en werd de
bagage en fototoestellen aan boord gebracht van ......
juist, de kleine boot.

Zeker niet langer dan de eerder gemelde 14
meter. Wel aantrekkelijk, daar er voor iedereen
een slaapplaats bleek te zijn. Onze gedachten
gingen uit naar de lieden in de DAF en de schip-
per, Danny, stelde het vertrek maar steeds weer
uit om ze nog een kans te geven. Hij had nog
maar net gezegd dat we over tien minuten zou-
den uitvaren of daar kwam al puffend het twee-
tal aan. Nadat ze geld hadden gewisseld waren
ze naar de verkeerde haven gereden waardoor
de tocht verlaat werd ingezet. De haven uitva-
ren leek geen probleem en toen we op de Noord-
zee kwamen bleek het al snel dat het niet zo
rustig op zee was als we hadden verwacht. Na
slechts drie kwartier in de donkere nacht te heb-
ben gevaren bleek de eerste schaduw uit het
vooronder naar boven te zijn gekomen.

Hangende over de railing was het duidelijk dat
deze niet uitkeek naar een hoge zendmast maar
in werkelijkheid zijn ogen sloot bij uitstoten van
de maaginhoud. Typerend was trouwens het
gedrag van de 17 personen, die het zendschip
gericht als fan gingen bezoeken. In het
bevoorradingsschip waren 11 slaapplaatsen, die
automatisch werden gevuld door 11 personen,
zonder dat er onderling overleg was.

Heel vreemd was het dat deze 11 toch wel direct
na vertrek uit de haven van Nieuwpoort gingen
slapen, zonder zich nog weer in de ‘opbouw’,
ofwel het verblijf van de stuurman en kapitein,
van de tender te laten zien. De andere zes gin-
gen nog niet direct naar hun bed en vervolgens
werden gedurende twee uren de mooiste herin-
neringen opgehaald uit het zeezenderverleden
en werd er verteld over eerder gemaakte toch-
ten naar de zendschepen, dit alles onder genot
van een stevige borrel. Zo omstreeks half drie
had een ieder genoeg van het gezellige sa-
menzijn. Gelet op het feit dat de Ross Revenge
in de vroege ochtend bereikt zou worden, gin-
gen de meeste slapen.

Andere vrienden als Marcel en Maarten bleven
boven in het dagverblijf overnachten op de ban-
ken en ze hebben het geweten. Na drie uur
werd de sterke wind spoedig een storm. Alles
wat los was moest worden vastgehouden. Uiter-
aard lukte dit niet en vlogen de asbakken, lege
bierblikjes en tassen door het dagverblijf. Maar-
ten had het voordeel dat hij zich al liggende
met armen en benen kon vasthouden aan de
tafel, zodat hij niet over de vloer geslingerd
werd, Marcel Poelman echter had totaal geen
houvast. Als marinier was hij echter gewend en
was er trots op nooit zeeziek te zijn geweest. De
mensen in het vooronder bleven niet lang
‘downstairs’ want de zeeziekte werd een soort
van epidemie. Immers, in windkracht 5, brak te-
gen vier uur het onweer los en sloeg het één
keer vlak bij onze boot in. Pas dan begrijp je
goed in wat voor een hachelijk avontuur je jeMarcel Poelman aan de voet van de mast op de Ross
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gestort hebt en in wat voor een situatie
men zich kan bevinden tijdens de be-
ruchte Noordzee stormen. Onze schip-
per, Danny, bleef onder alle omstandig-
heden de rust zelf. Hij had wel meer
meegemaakt. Rustig liet hij de automa-
tische piloot het werk doen en vervol-
gens ging hij buiten de kajuit om buiten
op het dek de reddingsmaterialen, waar-
onder de rubberen boot, weer op hun
plaats te leggen.

Zelf sufte ik weg, hoewel ik in een hut
naast de machinekamer lag. De eerste
minuten is het een tergend geluid alwaar
je later ras aan gewend raakt. Tegen de
ochtend, zo om half 8, werd een aantal
mensen wakker. Ze waren getuige van
een boot die uit de richting van het zend-
schip kwam. Via het afluisteren van het
radiocontact, dat Danny met de schip-
per van betreffende boot had, werd dui-
delijk dat het hier om de Windy, de ten-
der van het zendschip, ging die op de
terugweg naar de haven was. Omstreeks
tien minuten over acht uur werd ik wak-
ker en hoorde wat lawaai. Kijkend uit de
patrijspoort werd het me duidelijk dat we
al bij de Ross Revenge gearriveerd wa-
ren. Nadat ik snel mijn videocamera en
enkele boterhammen had gepakt (be-
kend was dat er vaak niet voldoende voed-
sel aan boord van het zendschip was)
sprong ik zonder beven als tweede per-
soon over op het zendschip.

Ik was voordien behoorlijk angstig ge-
weest wat betreft het overstappen maar
zonder na te denken gelukte het. Binnen
drie seconden stond ik aan boord en werd
begroet door Arie Swets en Johnny Lewis.
Een ontvangst die erg hartelijk was daar
ik de jongens daarvoor diverse malen had
ontmoet. Dan is het wel erg sneu om te
zien dat één van de freaks, laat ik hem
René noemen, ook overstapte en zijn
handje bevend klaar had om een ieder
persoonlijk te begroeten. Hij werd helaas
in de kou gezet. René had al enigszins
een vreemde indruk bij me opgewekt.
Hij had zich al weken op de reis voorbe-
reid en was telkens angstig geweest nooit
van zijn leven op het grondgebied van
de, voor hem heilige, Ross Revenge te
mogen komen. Immers, op onze verza-
melplaats aan de Belgische grens had
de circa 45-jarige René me al, met vrees
in de ogen en trilling in zijn stem, ge-
vraagd: ‘Wat denkt u, meneer Hans Knot
....... zouden we misschien ook aan boord
kunnen komen van Radio Caroline?”
Waarop ik hem krachtig antwoordde dat

ik heus niet meeging om een rondje om het zendschip te mogen
varen.

Arie stelde voor een rondleiding voor geïnteresseerden te hou-
den en vertelde dat iedereen tevens zelf mocht rondneuzen mits
men wegbleef uit de bemanningsverblijven. Eerst werd de zender-
kamer bezocht waar direct de anekdote werd verteld dat de in
zeezenderkringen bekende Ayatollah Olthof er 14 dagen eerder
persoonlijk voor verantwoordelijk was geweest dat de zender uit
de ether was gevlogen. Hij was met zijn fototas achter de deur
van de zenderkast blijven haken, die daarna openschoot. Auto-
matisch vlogen daardoor de beveiligde zenders uit de lucht. En
dit leidde tot een woede uitbarsting waarbij Peter Chicago dreigde
nooit meer een fan aan boord van het zendschip toe te laten.

René was nog niet meegegaan met de rondleiding want, toen ik
besloot mijn eigen weg te gaan om de mooiste videoplaatjes te
kunnen schieten, bleek hij nog steeds stilzwijgend naar de zeer
hoge zendmast te staren. Samen met Marcel ging hij met mij
eerst een kijkje nemen in de generatorkamer alwaar hij wees op
de schakelkasten voor de energievoorziening. Zijn mond viel open
en stammelend kwam er uit: ‘Zijn dit nu de zenders van Caroline?’

Inmiddels werd het mij duidelijk dat bepaalde geruchten, die de
meeste aanhangers wensten te geloven, waarheid waren. Het
schip zag er smerig en roestig uit, het voordek was inderdaad een
grote roestige massa van kettingen, draden en onderdelen. Mijn
speurtocht leidde voort naar de ruimte waar veel hout lag opge-
slagen en tevens de diepvrieskisten stonden. Deze waren goed
gevuld, dus wat het eten betreft, hoefde men op dat moment niet
te klagen, hoewel enkele maanden later non stop muziek werd
gedraaid uit protest tegen het uitblijven van waardig voedsel. Op
het moment van ons bezoek waren ook de voorraadkamers, met
de niet aan bederf onderhevige levensmiddelen, goed gevuld.

Nadat de nodige shots aan de buitenkant te hebben gemaakt
besloot ik de zenderkamer en studio’s te bezoeken. Op de trap

Hans Knot en Johnny Lewis aan boord van de Ross Revenge
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naar de eerste verdieping toe, alwaar de twee hoofd-
studio’s zich bevinden, kwam ik kapitein Mike Bar-
rington tegen. Hij was net wakker maar werd al direct
belaagd door twee van de aanwezige vrouwen aan
boord. Het was niet vanwege de schoonheid aan boord
maar vanwege intriges die zich andermaal voorde-
den. Beide dames werden ter afkoeling meegeno-
men naar de nieuwskamer, op de brug. Deze ruimte
werd vervolgens ook tot ‘verboden gebied’ verklaard.
Mijn weg vervolgde ik naar de studio. Gezien ik toch
een toilet voorbij moest, dacht ik deze even te moe-
ten bezoeken. Wat ik daar aantrof had ik mijn hele
leven nog niet meegemaakt. Afgrijselijk, volgens mij
was de borstel er 12 weken lang niet doorgeweest.
Een uitstekende plek om de meest verschrikkelijke
ziektekiemen op te lopen, wat ook voor de keuken
van kracht was. Het servies was al bij lange na niet
meer compleet, het aanrecht en de wasbakken te
goor om te gebruiken om maar niet te spreken van
het fornuis.

Neen, ik zou het nog geen week volhouden in die
troep. Om echt ontnuchterd van te worden. Misschien
denk je dan als lezer..... ‘wat een negatief verhaal’,
maar waarom Caroline altijd ophelderen. Natuurlijk
is het al die 25 jaar een kweekvijver geweest voor
talent en is menige deejay in wording aan boord
gegaan om ‘airtime’ te krijgen en zodoende gescout
te worden door talentenjagers van de BBC en de In-
dependant Local Radio, maar velen vergeten dat de
meesten van hen niet of nauwelijks salaris hebben

ontvangen. De rest van de dag heb ik met mijn goede
vriend Johnny Lewis en GHB (zelfgebrouwen Ross
bier) doorgebracht en herinneringen opgehaald. Met
de Caroline tender was een aantal nieuwe deejays
aan boord gekomen die in de discotheek, waar ook
Johnny en ik zaten, hun eerste programma’s aan het
samenstellen was.

Daar kwam plots René weer om de hoek, volwassen
als hij was, handtekeningen jagen. Tja, zelfs de
nieuwbakken deejays die nog niet achter de micro-
foon hadden gezeten werden als slachtoffer van ‘star-
dom’ behandeld. Op een dergelijk moment ben ik
altijd erg blij te kunnen relativeren want in deze hobby
verkeren echt ontzettend veel ‘freaks’ die grote oog-
kleppen op hebben en alles als ontzettend goed be-
schouwen en niets van de realiteit willen aannemen.
Halverwege de middag verlieten we het zendschip,
weer terug naar huis. Nu was ik niet bevreesd ge-
weest om van het zendschip over te springen naar de
tender maar, mede gezien het ruwe weer, was ik niet
van de Ross Revenge af te krijgen. Hoe ik toch op de
tender ben terug gekomen weet ik nog niet maar het
is zonder kleerscheuren gelukt. De terugreis diende
na twee uur varen tijdelijk onderbroken te worden
wegens een storing in de motor (koelwater systeem)
en gelukkig was het niet tijdens onze nachtelijke tocht
gebeurd want dan waren we misschien nooit meer
bij de Ross Revenge gekomen. Bij aankomst in de
haven van Nieuwpoort hoorden we dat diezelfde
nacht een schip uit die haven op zee vermist was en
later vernamen we dat inderdaad 2 bemanningsleden
waren verdronken. Nee, een barre ervaring. Ik heb in
de afgelopen 35 jaar vele tochten meegemaakt naar
de diverse zendschepen en meestal veel plezierige
herinneringen overgehouden, wat van mijn ‘bezoe-
ken’ aan de Ross Revenge niet gezegd kan worden.

HANS KNOT

Fotos bij dit artikel: Freewave archief, Hans Knot, Jelle Knot,
Peter Messingfeld, Rob Olthof en Marcel Poelman.

(EXTRAPOLEREN WIL ZEGGEN HET NAAR DE TOEKOMST
DOORTREKKEN VAN EEN ONTWIKKELING).

De gouden jaren van Sky Radio zijn
voorbij. Ruim 1½ jaar geleden kwam
het station in een ‘vrije val’ terecht

en wel zodanig dat men van een marktaandeel van
12,4% zakte naar 8,8% (in september 2005). De op-
richters van Sky Radio introduceerden destijds de
radiowetenschap in de Nederlandse ether. De muziek-
programmering wordt namelijk geheel afgestemd op
de resultaten van de wekelijkse onderzoeken, waar-
bij de respondenten telefonisch hun oordeel moeten
geven over songs, hits. Er werd door de leiding van
Sky Radio echter niet verteld wat de leeftijdsgroep is
die men wekelijks enquêteert.

MV Ross Revenge
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Is dat de groep van 18-25 of 18-45 of 18-65 jaar of
misschien een andere doelgroep? Als men de groep
van 18-25 tackelt dan is de kans groot dat hip hop,
rap en dance en dat soort narigheid de boventoon
gaat voeren. Deze genres worden (terecht) niet ge-
draaid bij Sky Radio. Dat is dus het eerste probleem
voor de leiding van Sky Radio. Het tweede probleem,
aldus Lex Harding in een interview met Het Parool, is
dat de concurrerende stations ook betere frequenties
hebben toegewezen gekregen. Sky Radio raakte de
100.7 FM kwijt aan Radio Noordzee.

Dientengevolge is Sky Radio ondermeer slecht te
ontvangen in Noord-Brabant en het oosten van Ne-
derland. Het derde probleem is dat de zogenaamde
‘softpop’, het genre dat er voornamelijk bij het station
uit gaat, het wereldwijd minder goed doet, omdat
rap en dance sterk vertegenwoordigd zijn in de Top
40 van deze tijd en men, bij Sky Radio, dit soort
muziek niet wenst te draaien. En terecht? Zou over
twintig jaren de muziek van Ali B en de talloze an-
dere rappers nog gedraaid worden? Welnee. Dus je
zult, volgens mijn mening, het beste van Sky Radio
een soort van Radio 390 kunnen maken. Dit met
prachtige softpop van de jaren ’50 van de vorige
eeuw tot en met nu. Maar ja, ik heb het niet voor het
zeggen. De grote platenmaatschappijen moeten eens
hun mond gaan opentrekken en hun grote archieven
met materiaal dat nog nooit op CD is uitgekomen!

Leuk meisje: staatssecretaris
Medy van der Laan. Ze heeft het
beste voor met de publieke om-
roep in Nederland. We hebben
het allemaal in de kranten kun-
nen lezen. Opheffen van de
NPS met programma’s als
‘Nova’, ‘Andere Tijden’ (mijn ab-
solute favoriet), ‘Den Haag Van-
daag’, ‘Buitenhof’ en vele an-
dere. Medy had in haar onein-

dige wijsheid besloten dat de NPS opgeheven kan
worden en dat de programma’s, die door deze orga-
nisatie gemaakt worden, best overgeheveld kunnen
worden naar andere omroepen.

Dit besluit werd genomen zonder dat zij ervan wist,
maar, gezagsgetrouw, deed ze - nadat ze daar achter
was gekomen - alsof ze het volledig met het besluit
eens was. Je moet het kabinet toch blijven steunen
nietwaar? Laatst werd er nog eens een onderzoek
gedaan welk percentage Nederlanders het Journaal
op de televisie kon volgen. Schrikbarend waren de
resultaten te noemen. Een groot deel van de Neder-
landers kijkt naar het Jeugdjournaal omdat men het
Journaal voor volwassenen niet kan volgen. Deze
categorie mensen kan de Troonrede ook beslist niet
volgen. Regelmatig worden in het Journaal onder-
werpen aangesneden als ‘zorgstelsel’, ‘politieke ont-
wikkelingen’ enzovoort. Juffrouw van der Laan zal er
goed aan doen om juist dit soort programma’s, die
een onderwijzende vorm hebben, meer te promoten
bij de bestaande omroepen. Want dit soort program-

BOOTTOCHT NAAR HET
VOORMALIGE REM-EILAND
Op zaterdag 22 april 2006 zal SMC voor
het laatst een boottocht organiseren
naar het REM-eiland. Immers, het REM-
eiland wordt wellicht afgebroken vol-
gend jaar. De kosten bedragen euro
12,50. We vertrekken om 16.00 uur uit
de 2e binnenhaven van Scheveningen
(Dr. Lelykade) bij Rederij Vrolijk.

Deelname: U maakt euro 12,50 over op
bovenstaande bank- of girorekening.
Voorts vult u onderstaand formuliertje
in en stuurt dat zo snel mogelijk op naar
SMC.  Aan de hand van die formulieren
kunnen we zien of er zonodig een 2e
schip gehuurd moet worden.

NB: uw betaling dient uiterlijk 4 april  a.s.
in ons bezit te zijn!

10 april 2006 sturen wij de plaatskaarten
voor de boottocht op. Reserveer nu,
want aan de kade betaalt u euro 17,50.
------------------------------------------------------------------------

Uw naam

Adres

Plaats+ Postcode

Hierbij reserveer ik …..... kaart(-en) voor
de boottocht van 22 april a.s. De betaling
zal ik omgaand in orde maken.

Handtekening,
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liefdeskindje’ zoals Brouwer het noemde, op te rich-
ten. Radio Seagull geënt op de formule van het
gelijknamige station dat eens vanaf de MV Mi Amigo
in 1973 en 1974 bij een bepaalde luistergroep erg
populair was. Een format van alternatieve en pro-
gressieve muziek, waarbij de muziek de baas is ge-
leid door de presentator en de computer geen pro-
grammatische rol mag spelen. Daarbij dient ook het
mogelijk te zijn een LP op te zetten in plaats van de
steeds terugkerende computerkeuze dan wel de CD.
Voorwaarde is ook dat er voor de presentator de vrij-
heid is om in plaats van track 1 van kant 1, zoals
commercieel altijd aantrekkelijk was voor stations (kort
en krachtig, want dat verkoopt), ook rustig kant 2 num-
mer 3 met een lengte van 12 minuten te draaien.

De etherfrequentieverdeling was de groep van Brou-
wer goedgezind toen men al weer geruime tijd gele-
den Kavel C10 op de naam van Seagull kreeg toe-
gewezen op een restfrequentie voor Leeuwarden en
omgeving. Let wel voor een minimaal bedrag want
er was slechts 800 Euro door de nieuwe organisatie
geboden. Naast de verspreiding via de toegewezen
frequentie was het idee in de toekomst, hetgeen in-
middels is gerealiseerd, het signaal van Seagull ook
via internet en satelliet te verspreiden. Via Apple FM
werd satelliet-feed gevonden waarmee Brouwer dan
ook met trots stelt: ‘Het was onze bedoeling ook van
Seagull een Pan European Station te maken’. Het
nadeel voor de mensen, die zo enorm actief inzetten
voor Seagull is dat men in de avond en nachtelijke
uren uitzendt en dus in de uren dat luisteren op een
laag pitje staat. Daarnaast heeft men te maken met
een enorm aanbod aan radio, vergeleken met de tijd

ma’s krijgt bij de commerciële stations geen kans. Bij
John de Mol zijn Talpa zie ik geen toneelstukken,
geen drama, geen documentaires, nee slechts pro-
gramma’s, die een kind van 12 moet kunnen volgen.

Zelfs de AVRO is nu budgettair gezien diep aan het
snijden in de afdeling Drama. Nee, liever zetten we
een camera voor een vrouwelijk geslachtsdeel om te
zien hoe er een kind uitrolt. Alsof dat al niet miljoe-
nen keren gebeurd is. Ik ga maar weer verder lezen
in het dikke boek over de familie Bush van Kitty
Kelly. Kun je zo een soap van maken. Ik denk dat ik
John de Mol maar ga bellen.

ROB OLTHOF

Als we de naam Sietse Brouwer noemen zal de
gemiddelde lezer, die betrokken is bij het koes-

teren van de historie van de zeezenders, vrijwel di-
rect stil staan bij de gedachte dat hij de ankerman
was die zeer intensief in het laatste deel van de
vorige en het eerste krieken van de nieuwe eeuw
betrokken was bij de geboorte van Radio Caroline
Nederland. Een project dat van de grond kwam, een
prachtige opening, veel publiciteit maar een helaas
tegenwerkende overheid had. Vanuit Harlingen wer-
den de uitzendingen nog wel verspreid via de kabel
in een deel van Nederland. Hierbij was men wel
weer afhankelijk van de diverse kabelcommissies over
het al dan niet toelaten van het signaal van Radio
Caroline en werd er ook nog een poging gedaan om
alsnog een etherfrequentie te krijgen via de AM in
Duitsland. Toen welke vorm van etherfrequentie dan
ook uitbleef kwam er helaas, na toch geruime tijd te
hebben uitgezonden met zowel hedendaagse als
ouwe getrouwe deejays van Radio Caroline, een
einde aan het ‘wij gevoel’ dat het team van Caroline
Nederland voorstond.

De organisatie ging helaas in liquidatie nadat reke-
ningen richting BUMA/Stemra en Essent Kabel niet
meer waren te betalen. Een geluk was dat men vooraf
de inbreng van de peperdure apparatuur door di-
verse medewerkers goed had vastgelegd, zodat deze
niet zou worden meegetrokken in een eventueel fail-
lissement. Vele jaren was het team onder leiding
van Sietse, waaronder Anne Hondema en Herrie
Kuipers, actief met hun eigen radiostand op de door
SMC en Freewave Media Magazine georganiseerde
radiodagen. Daarbij werd men bijgestaan door de
vele medewerkers die vanuit Engeland actief waren.
Vorig jaar was de stand er plots niet en vroegen we
ons af of er iets mis zou gaan met de machine, die
actief was geweest achter Radio Caroline Nederland.

Maar het was niet echt stil want achter de schermen
werd keihard gewerkt om een nieuw station, ‘mijn

Sietse Brouwer                     © Martin van der Ven



dat de originele Seagull tienduizenden aan zich
kluisterde. Daarom respect voor de doorzetters.

Volgens Sietse Brouwer wordt er leuk geluisterd naar
de programma’s van Seagull waarbij er zo’n 10 tot
15 reacties van verre luisteraars binnen komen, im-
mers het signaal op de 1602 kHz, waarvan men ge-
bruik maakt, verspreid zich in de donkere uren over
een veel groter gebied dan in de lichte uren. Hier-
door komen er reacties uit Zweden en Finland bin-
nen. Ook vanuit Engeland komen er regelmatig goede
ontvangstberichten binnen, wel dient daaraan toe-
gevoegd te worden dat het gaat om de zogenaamde
DX’ers, die werken met geavanceerde ontvangst-
apparatuur en antennes. In het team van Seagull
worden de programma’s ‘all over the world’ opgeno-
men door ondermeer oud Caroline deejay Steve
Gordon, nu wonend in Noorwegen. Verder onder-
meer door Chris Bent in Canada en Chris Kennedy
uit Ierland.

Maar naast het starten van Radio Seagull was er een
tweede idee om het geheel van de organisatie in de
verre toekomst rendabel te krijgen. Het starten van
een tweede radiostation dat overdag programma’s
zou moeten gaan uitzenden in de toeristische maan-
den onder de naam Radio Waddenzee. Op 12 mei
2005 was het volgende in vele kranten terug te le-
zen: ‘Radio Waddenzee is vanmiddag begonnen met
testuitzendingen via 1602 AM. Het radiostation richt
zich op het toerisme in Noord-Nederland in het alge-
meen en de Waddeneilanden in het bijzonder. Tus-
sen 7 en 19 uur zendt het station uit en van 19 t/m 7
uur zendt Radio Seagull, een internationaal muziek-
station, uit. De oorspronkelijke planning van exploi-
tant Pan European Radio BV was om het toeristen-
station al in de zomer van 2004 in de lucht te bren-
gen. De procedures voor het verkrijgen van een bouw-
vergunning voor zendmasten bleken ingewikkelder
dan was voorzien. Begin deze maand zijn de zend-
masten geplaatst nabij Finkum in Noord Friesland en
daarom konden de testuitzendingen vandaag begin-
nen. Radio Waddenzee brengt dagelijks muziek,
nieuws en informatie voor de toeristen die jaarlijks in
Friesland, Groningen, Drenthe en de kop van Noord-
Holland komen. De luisteraars worden op de hoogte
gebracht van de mogelijkheden die er op toeristisch

gebied zijn. Maar ook actuele zaken zoals verkeer-
sinformatie, veerdienstregelingen, evenementen en
watersportzaken komen uitgebreid aan de orde. In-
ternationaal, nationaal en lokaal nieuws houdt va-
kantiegangers en de inwoners van de regio op de
hoogte van actuele gebeurtenissen.
Radio Waddenzee is te beluisteren via AM 1602 Khz
en via www.radiowaddenzee.nl. De zender is nu nog
te horen in laag vermogen, maar uiterlijk 1 juli moet
het radiostation op vol vermogen te horen zijn. De
AM zender is dan te beluisteren in Noord - en Mid-
den-Nederland.’

Na het lezen van het persbericht, dat vanuit de re-
dactie van Radio Waddenzee mij als media journa-
list werd toegespeeld, heb ik destijds meteen mijn
Sony wereldontvanger gepakt en in Groningen, wat
immers ook tot Noord Nederland behoort, ben ik gaan
luisteren naar de 1602 kHz. Misschien dat ik té veel
in de bebouwde kom woon de reden is dat er totaal
niets meer dan ruis op de frequentie binnenkwam.
Inmiddels had ik wel gehoord dat er enig signaal via
autoradio ontvangst in het westen van de provincie
Groningen te krijgen was. Maar, voorlopig nog op

laag vermogen, zoals het persbericht ons informeerde,
dus nog maar even geduld.

Maar medio juli zou de 1 kW zender worden ge-
plaatst en dus genieten geblazen voor de vakantie-
gangers deze zomer op de mooie Waddeneilanden
die Nederland rijk is. Nu kiezen mijn vrouw en ik altijd
uit korte vakanties om een aantal plekken te kunnen
bezoeken gedurende de zomer. Er is dan ook altijd
een Waddeneiland bij; dit jaar Terschelling West als
ons doel. Speciaal had ik een radio meegenomen
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studio en kantoor. In het voorjaar
en de zomer ligt het schip ‘bui-
tengaats’ op de Waddenzee, in
najaar en winter ligt de LV 8 in
de Harlinger haven. Het schip
wordt multifunctioneel. Naast
radiostudio en kantoorruimte
komt er aan boord bijvoorbeeld
een expositieruimte, vergader-
faciliteiten (top meeting: ‘s mor-
gens zware bespreking en ‘s mid-
dags gezamenlijk een hengeltje
uitgooien) en trainingsmogelijk-
heden voor jongeren die later
graag zeeman willen worden. Na
aankomst in Harlingen wordt het
schip eerst grondig gerenoveerd.
Van binnen wordt alles aange-
past aan de eisen van deze tijd.
De buitenkant wordt terugge-
bracht in de oorspronkelijke staat.
Het duurt daarom zeker nog en-
kele maanden voordat het schip
operationeel is. De medewerkers
van Radio Waddenzee en de di-
rectie van Pan European Radio
BV zijn echter nu al erg blij met
hun aanwinst en zullen dan ook
vol trots zich zondag de Harlinger
haven laten binnenslepen. Ra-
dio Waddenzee zendt momen-
teel testprogramma’s uit via 1602
Khz AM (middengolf).’

Ik had graag een blik geworpen
op de binnenkomst van het schip,
dat in twee dagen tijd vanuit de
haven van Rotterdam via de
Nieuwe Waterweg en de open
zee, via een tussenstop in de
marinehaven van Den Helder –
waar de nacht werd doorgebracht
– en de Waddenzee de haven
van Harlingen werd aangedaan.
Helaas had ik andere verplichtin-
gen, als zo vaak als persberich-
ten op het laatste moment wor-
den verstuurd. Sietse Brouwer
meldde in de dagen na de aan-
komst dat een grote schare men-
sen de aankomst in Harlingen
hadden bijgewoond en dat er in
de toekomst hard zou worden
gewerkt aan de voltooiing van de
plannen. Inmiddels had ik al
enige foto’s ontvangen van de
boot en vroeg me af wat voor een
tijdsplanning Sietse Brouwer en
zijn vrijwilligers in gedachten
hadden ter voltooiing van deze
jongensdroom.

om te kunnen genieten van Radio Waddenzee. Ik dacht nog op de boot
‘vroeger nam praktisch iedereen een radio mee op vakantie om te luiste-
ren in de tent en op het strand. Hoeveel zullen er heden ten dage nog
zijn met een overaanbod aan signalen op televisie in de huisjes en
appartementen en allerlei andere muziek gadges waarop je eigen mu-
ziek mee kunt nemen?’

Aangekomen in het hotel bleek er ook een ingebouwde bedradio te zijn.
Beide radio’s op de 1602 kHz afgestemd, helaas een doordringende
bromtoon als gevolg van alle apparatuur aangesloten in het hotel restau-
rant. Dus met de Sony wereldontvanger dan maar naar buiten. Luisteren
was eigenlijk alleen mogelijk als ik bij wijze van spreken in de radio kroop
en dat terwijl ik al gebruik maak van zeer efficiënte gehoorapparaten. Dit
wil niets zeggen over de uitstraling van het signaal van Waddenzee,
want ondertussen kwam het signaal wel goed door in bijvoorbeeld de kop
van Noord Holland, maar meer over de vaak slechte ontvangst van radio-
signalen op het eiland Terschelling. Het eerste hoofdstuk van het rijke
jongensboek van Radio Waddenzee moest maar eens afgesloten worden
op weg naar een nog spannender hoofdstuk. Tijdens de vakantie bleef
het laagvermogen wat betreft Radio Waddenzee en mijn transistorradio
bleef maar afgesteld op Radio London of Radio 10Gold.

In het tweede hoofdstuk kijken we naar de liefde voor het maken van
radio vanaf een schip. Sietse zijn liefde voor radiomaken vanaf een schip
moet dateren uit de tijd dat hij heftig bewonderaar was van de zee-
zenders als Radio Caroline; immers hij noemde het eerste door hem en
anderen gerunde station ook al Radio Caroline Nederland. Tussendoor
toerde hij regelmatig naar Engeland om met soortgenoten met dezelfde
liefde radio te maken vanaf schepen, die tijdelijk werden ingezet voor de
zogenaamde RSL uitzendingen in Engeland. Licenties toegekend aan
organisaties die voor de duur van 28 dagen de toestemming krijgen tot
het verzorgen van uitzendingen met een zeer laag vermogen. Wat dat
betreft was er al overeenkomst met Radio Waddenzee. Al ver voor het
moment van de korte vakantie op het eiland lag er andermaal een
persbericht van Radio Waddenzee in mijn postvakje in de computer.

‘Aanstaande zondag 26 juni omstreeks 9 uur is in de Harlinger haven de
aankomst van het voormalige Britse lichtschip LV 8. Het schip wordt via
Noordzee en Waddenzee naar de nieuwe bestemming gesleept. Radio
Waddenzee, het toeristenstation voor Noord-Nederland in het algemeen
en de waddeneilanden in het bijzonder, gaat het schip gebruiken als
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Na een paar bakken verrukkelijke koffie en de eerste intro-
ductie tot de plannen van Radio Waddenzee met het
schip (zie bovenstaand persbericht) volgde een rondlei-
ding op het schip waar het nu nog een enorme puinhoop
is van de restanten die er nog inzitten aan inrichting van
de voormalige discotheek. Aan boord op dat moment
drie vrijwilligers die er alles aan proberen te doen zoveel
mogelijk onnodige ballast af te voeren via containers
naar de schroothoop en tevens een begin te maken aan
het bikken van roest, dat slechts in geringe mate volgens
Herrie Kuipers aanwezig is. In de negentiger jaren is het
schip nog op het droge geweest en is gegarandeerd dat
de scheepshuid voldoende dik is om nog jaren op zee te
kunnen doorstaan. Een situatie die bij lichtschepen ge-
bruikelijk is daar men een dikke scheepshuid moet heb-
ben gezien de constante ‘stilligging’ op zee.

In het lichttoren gedeelte van de LV 8 moet, zo ligt het in
de bedoeling, de studio komen van Radio Waddenzee
terwijl in het onderliggende deel in ieder geval de zen-
ders en de generator moeten komen. Eén zender is voor
de licentie afgegeven voor Finkum met een uitgaand
vermogen van 1 kW. De andere licentie die men heeft is
afgegeven voor Harlingen, met een vermogen van 0,5
kW. Maar gezien de ligging van Harlingen aan zee zal dit
signaal een sterke overdracht hebben. Maar alvorens de
zenders en de studio ingericht is zal het volgens Brouwer
en de zijnen nog zeker een jaar van hard werken worden.
Zijwanden, die op het schip zijn geplaatst, ten tijde van
de inrichting als discotheek, moeten worden verplaatst
naar binnen, zodat er op het schip ook weer buitenzij-
gangen zijn om te bewandelen. De gehele inrichting,
die donker en somber is zal moeten worden wit gespoten
maar tevens dienen alle verblijven, ruimtes en sanitair te
worden omgebouwd. Een andere grote klus is het door-
meten en waar nodig verbeteren van het gehele
elektriciteitssysteem op het lichtschip.

Spoedig zal het lichtschip naar een werf gaan waar men
is gespecialiseerd in het opknappen van historische sche-
pen. Daar zal de oude verflaag onder zeer hoge druk
worden weggespoten om vervolgens door vrijwilligers te
worden rood geverfd. Men gaat er bij Radio Waddenzee
vanuit dat het opknappen van de boot nooit met meer

Het uiteraard
motorloze en
stuurloze licht-
schip heeft ja-
renlang afge-
meerd gelegen
in één van de
vele havens
van Rotterdam,
waar het in prin-
cipe werd ge-
bruikt als disco-
theek ‘De we-
reld van Baroc-
ca’. Vanaf 1993
tot ongeveer
de eeuwwisse-

ling was het een verzamelplek voor discogangers
maar toen de regels voor horecagelegenheden,
na de enorme brand in Volendam, drastisch wer-
den aangescherpt, bleek al snel dat het schip als
discotheek niet langer door de lokale regelge-
ving heen kon gaan en dus werd gesloten. Het
schijnt dat de bewoners van de directe omge-
ving  en de politie niet ontevreden waren over
het sluiten van het lichtschip daar het al ge-
ruime tijd de bijnaam ‘cokeschip’ had.

Het lichtschip werd in 1949 gebouwd als zusters-
chip van de LV 12 en de LV 3, de laatste al weer
jaren geleden ingericht als zendschip MV King
David voor het Israëlische project Radio One.
Over de aankoopprijs van het lichtschip wilde
Sietse Brouwer, tijdens een bezoek dat ik samen
met een aantal radiovrienden op 8 oktober in
Harlingen maakte, niets bekend maken daar dit
met de investeerders zo was overeengekomen.
Ook over de namen van de betreffende inves-
teerders wilde Brouwer alleen maar een scherm
vol geheimzinnigheid op zetten; alleen dat ze
niet uit de normale kring van radiofinanciers af-
komstig waren, werd door hem losgelaten.

Zoals boven vermeld dus een bezoekje gebracht
aan de LV8, afgemeerd in een bijhaventje in
Harlingen – redelijk verwijderd van de grote ha-
ven. Het was even zoeken maar al snel zagen we
vanuit de verte de top van het lichtschip. Aange-
komen op een bedrijventerrein kon, geklommen
over schrikdraden langs de waterkant en gelo-
pen door een weiland vol schapen en
schapenkeutels, gesprongen worden op een dek-
boot vanwaar het mogelijk was het lichtschip te
bereiken. “We” waren Rob Olthof van de Stich-
ting Media Communicatie, Martin van der Ven
van Offshore Radio Pages en mijzelf, niet veel
later compleet gemaakt met Juul Geleick, voor-
malig technicus bij Radio Veronica en TROS
medewerker sinds vele jaren. Nu genietend van
zijn VUT heeft hij het nog drukker dan normaal
en houdt zich ondermeer bezig met de positieve
zaken binnen de Stichting Norderney.
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luisteren. Deze worden deels live uit-
gezonden terwijl programma’s ook
worden aangeleverd via MD, CD of
via internetverbindingen. Het is de
bedoeling dat Erik, die aan boord van
het lichtschip als wacht leeft, in de
nabije toekomst al zijn programma’s
vanaf de LV 8 zal gaan presenteren.

Qua muziek format richt men zich
zeker niet op de jongeren tot 25 jaar,
een totaal onbelangrijke groep voor
Radio Waddenzee. Men richt zich
meer op het gezin of in ieder geval
twee tegelijk in dezelfde ruimte luis-
terende mensen. Familieradio waar
de presentator zich wel zo veel mo-
gelijk moet houden aan bepaalde
grenzen binnen het keuzepakket en
er ook scherp door het team geluis-

terd wordt of bepaalde overgangen in muziekkeuze
goed overkomen; zo niet wordt dit in de toekomst
gecorrigeerd. Tijdens het bezoek aan het lichtschip
werd ook duidelijk dat de doelstelling van Radio Wad-
denzee, alleen uit te zenden gedurende de toeris-
tische periode van het jaar, is weggevallen. Mede
daar de adverteerders al vol zaten met te gebruiken
budgetten voor reclame voor het zomerseizoen heeft
men gekozen gedurende twaalf maanden per jaar te
gaan uitzenden.

Het is de be-
doeling van
Radio Wad-
denzee toch
binnen een
b e p a a l d e ,
niet bij name
g e n o e m d e
periode, in de
zogenaamde
‘zwarte cijfers’
te komen.
Alle mede-
werkers doen
mee aan het
e v e n t u e l e
succes van
Radio Wad-
denzee op
basis van vrijwilliger. Wel zal men, indien er winst
gemaakt zal worden, in de toekomst een vergoeding
krijgen op ratio van gemaakte uren. ‘Het is als een
jongensboek’ stelde Sietse Brouwer ‘We doen het
dan ook allemaal in het kader van het ‘wij gevoel’.’

Er zullen nog vele hoofdstukken moeten worden ge-
vuld alvorens de werkzaamheden aan het lichtschip
zijn voltooid en ik wens Sietse Brouwer en zijn team
dan ook alle kracht om vol te houden om hun jon-
gensboek te voltooien.

HANS KNOT

dan 5 vrijwilligers tegelijk gebeurt, daar men anders
elkaar voor de voeten loopt. Als het eenmaal klaar is
en de inrichting is voltooid – men denkt aan eind
2006 – zal het ‘zendschip’ van Radio Waddenzee
afgemeerd worden in de zijhaven bij het station
Harlingen Haven, terwijl Brouwer en de zijnen ho-
pen van de gemeente Harlingen toestemming te krij-
gen het schip buiten de haven te mogen afmeren
tijdens het toeristische seizoen.

Brouwer: ‘Het is dan meteen een enorme ‘eye-catcher’
dat ook ten voordele van de gemeente Harlingen
kan werken. De maritieme academie heeft zich al
bereid verklaard het schip deels als lesobject te ge-
bruiken en voor klein onderhoud te zorgen.’ Terugko-
mend op het huidige radiogebeuren van Radio Wad-
denzee kan ik eerlijk vertellen dat het signaal sinds
enkele weken, nadat Alan Beech de 1 kW zender
heeft geïnstalleerd, overdag zonder problemen kan
worden ontvangen in Groningen, terwijl het in de
donkere uren een stuk minder tot onhoorbaar wordt.
De zender is in eigen beheer van de onderneming
achter Radio Waddenzee. Op die manier wordt al-
leen al 3000 Euro per maand bespaard, dat anders
zou gaan naar of Nozema of Broadcast Partners, die
de zenders van alle andere commerciële omroepen
in Nederland in beheer hebben.

Radio Waddenzee is er zich van bewust dat er ge-
middeld per jaar liefst 2,5 miljoen mensen zich op
pad begeven naar de Waddeneilanden en dat in dit
getal niet meegerekend zijn de mensen die zich zei-
lend over het Wad begeven, op vakantie zijn in Fries-
land en de tocht naar Noord-Holland ondernemen
om zich te verpozen. De vraag is echter in hoeverre
de Waddeneilanden bezoeker nog de transistor mee-
neemt, die je toch nodig hebt om de middengolf af
te stemmen op het station. Op de 1602 kHz komen
steeds meer gepresenteerde programma’s, waarbij
Sietse Brouwer contacten in het gehele land heeft
aangeboord. Zo zijn Wim van Egmond, Ad Roberts,
Erik Reinard, Wout van der Meer, Herrie Kuiper, Sietse
Brouwer en andere al met eigen programma’s te be-
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brengt van programma’s gemaakt door diverse overleden deejays.
Zo is er ondermeer een met Carl Mitchel, John Peel, Tommy Vance

en er zullen nog vele van deze mooie cd’s gaan volgen. Zeer
mooi opgepoetste programma’s waarbij niet alleen de activiteiten
via de zeezenders worden belicht maar ook op andere stations

waaronder Radio Luxembourg, Radio Monte Carlo, Capital
Radio en meer. SMC kan U meer vertellen over deze mooie

serie van Martin van der Ven.

PRACHTIGE NIEUWE SERIE
Zondermeer de moeite

waard is een nieuwe serie
‘From The Offshore Radio
Heaven’ zoals door Martin

van der Ven is samengesteld
en die per cd een overzicht



32

Boeken:
Top 2000 van Radio 2, nu in de uitverkoop, met alle lijsten, stijgers en dalers en verdere info.  euro 12,--
Ron Bijtelaar: Ik heb ze nooit meer teruggezien. Lees het adembenemende boek van de gitarist van
onder meer ZZ & De Maskers, Hunters, Blue Diamonds, en nog een tien andere bands. 308 pagina’s
nu voor euro 8,--
Radio Mi Amigo, laatste deel, Hans Knot.  euro 15,--

DVD’s:
Een vuist vol verrassingen. Willem Duys met hoogtepunten uit jaren “voor de
vuist weg”  euro 19,--  Johnny en Rijk 3 DVD box met al hun successen van de
Avro weekend shows ed. euro 24,-- Kleine Waarheid euro 17,--   Zonnetje
in huis (tv serie) euro 17,--  Derrick euro 17,--  Onedin Line (3 delen, per deel
euro 18,--)

Radio Mi Amigo T shirts: L, XL, XXL en XXXL euro 15,--

CD’s:
3 CD Box: Disco Queens: met Gloria Gaynor, Anita Ward, The Three
Degrees,Candi Staton, Betty Wright, Gladys Knight and the Pips, Sister Sledge,
Evelyn Thomas  euro 15,--

For Tops: collection euro 15,--    Samanta Fox very best euro 10,--
Frank en Mirella successen euro 10,--    Franky Boy euro 10,--    Freddy
and the Dreamers best of euro 10,--    Freddy and the Dreamers EP
collection euro 10,--    Fugees greatest hits euro 10,--    Gabrielle greatest

hits euro 16,--   Serge Gainsbourg master serie euro 12,--   France Gall: les annees musiques
euro 12,--    Marvin Gaye in concert euro 10,--   Gloria Gaynor collection euro 10,--    Genesis:
and then there were three euro 10,--    Andy Gibb greatest hits euro 15,--    Gibson brothers
best of euro 10,--    Gert Timmerman Hollands Glorie euro 8,--    Kerst met Gert Timmerman
euro 8,--   Rex Gildo grootste successen euro 10,--    Goede Doel beste van euro 12,--    Goede
Doel live 88 euro 14,--    Golden Earring  8 miles high euro 11,--    Goede doel, het beste van
euro 11,--    Francis Goya collection euro 10,--    Rocco Granata best of euro 10,--      Greenfield

& Cook only lies euro 8,--    Grant & Forsyth love songs
euro 10,--    Grant & Forsyth Christmas album euro 10,--
Ferre Grignard ( Ring ring I’ve got to sing) euro 14,--

Raymond van het Groenewoud:  Meisjes euro 16,--    Boudewijn
de Groot 30 jaar Boudewijn de Groot euro 17,-- dubbel cd;    Guns
& Roses greatest hits euro 17,--     Nico Haak hits euro 8,--
Hanny & De Rekels beste van euro 8,--    Bill Haley collection euro
8,--    Frans Halsema vluchten kan niet meer euro 8,--    Albert
Hammond beste van euro 10,--    Oscar Harris dubbel goud euro
8,--     Heikrekels euro 8,--    Hepie & Hepie liggen op hun kussen
te dromen euro 8,--    Herman’s Hermits best of euro 8,--    Ivan
Heylen (wilde boerendochter) euro 8,--


