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Beste lezers,

Met het herfstweer van deze zomer begin ik alweer
te denken aan de komende Radiodag, die op 8 no-
vember aanstaande gehouden wordt in de inmid-
dels welbekende locatie Hotel Casa 400 in Amster-
dam. Ooit werd door de liefhebbers net zo uitgeke-
ken naar de Firato, de tentoonstelling met de nieuw-
ste snufjes op het gebied van radio en televisie.
Inmiddels behoort het begrip Firato alweer 10 jaar
lang tot het verleden. In deze Freewave wordt door
Hans Knot teruggekeken naar de Firato-editie van
1960.

Rob Olthof start met een nieuwe reeks: hij denkt
terug aan de diverse tv-series die te maken hebben
met de Tweede Wereldoorlog. Bert Bossink schreef
een verhaal over de eerder dit jaar overleden Eddy
Arnold, de ‘crooner onder de countryzangers’. Naast
de rubriek ‘Nieuws de wereld rond’ schreef Jelle Knot
ook het artikel ‘Mijn leven en radio’. De titel zegt al
genoeg.

En verder kunt u natuurlijk weer de gebruikelijke
rubrieken verwachten, die we in het vorige nummer
even lieten voor wat ze waren vanwege het 30-
jarig jubileum van Freewave.

Veel leesplezier!
Jan van Heeren



Zwolle gaat niet door
WO 23 APRIL: Het schip van de voormalige zeezender
Radio Veronica komt definitief niet in de binnenstad van
Zwolle te liggen. De Norderney zou als discotheek in de
haven van Zwolle komen te liggen, maar het gemeente-
bestuur acht dit in verband met geluidsnormen niet
langer haalbaar. Dit maakte het gemeentebestuur be-
kend. Ook wil de gemeente niet meewerken aan vesti-
ging van het schip elders in de stad, aldus de Stentor.
De eigenaar maakte eind vorig jaar bekend het schip
van Antwerpen naar Zwolle te willen verplaatsen. Uit
metingen blijkt dat een discotheek tenminste 100 decibel
aan geluid produceert. Op de beoogde locatie aan de
Schuttevaerkade is 94 decibel toegestaan. Volgens een
woordvoerder van de gemeente is onduidelijk of het
schip, ook na aanvullende maatregelen, kan voldoen
aan het toegestane geluidsniveau. Tijdens een informatie-
avond hebben omwonenden eerder al negatief gerea-
geerd op de plannen. In 2006 ketste een soortgelijk
plan af in Waalwijk. Die gemeente vond de ‘externe
veiligheid’ onvoldoende gewaarborgd.

Afwezig
DO 24 APRIL: Bij Arend Langenberg is een kwaad-
aardige vorm van kanker vastgesteld. Dat vertelde de
nieuwslezer van onder meer Sky Radio in ‘De Telegraaf.
“Ik hoopte dat er sprake was van een ontsteking, maar
dat bleek niet het geval”, aldus Langenberg. Na chemo-
therapie en bestraling zal een tumor uit zijn endeldarm
worden verwijderd. De 59-jarige nieuwslezer gaat niet
bij de pakken neerzitten. “Er zijn namelijk geen
uitzaaiingen. Vanaf september hoop ik weer live te ho-
ren te zijn. Als het kan natuurlijk liever eerder.” Arend
Langenberg begon zijn carrière in de jaren zeventig bij

Radio Veronica. Naast zijn werk bij de radio spreekt hij
ook voice-overs in voor televisieprogramma’s en
reclamespots.

Bijnamen
VR 25 APRIL: Toch prachtig dat er nog steeds, na al
jaren van archiveren, bijnamen boven het zeezender-
water komen. Deze keer allereerst een uit de jaren zes-
tig van de vorige eeuw en wel een voor een Caroline
South deejay, van Canadese afkomst. Het gaat om Steve
‘Big Big Indian’ Young. Meer dan een decennium later
was op het zendschip van Caroline, de Mi Amigo, Step-
hen Bishop actief. Op Caroline. We kennen hem na-
tuurlijk als Johnny Lewis. Hij kreeg de bijnaam Stephen
‘Betty Boop’ Bishop. Maar de langste die ik ooit tegen-
kwam was die voor Phil Mitchell op Caroline ‘the thing
big enough to swole up the whole of the North Sea’.
Tenslotte hoorde ik een gesponsord programma van
Radio London waarin John ‘the man with all the gem’
Benson voorbij kwam.

Voor even terug op de
radio
VR 25 APRIL: Will Wil
Wel, een fijne alliteratie, in
de betere Suske en
Wiske-stijl. Medioren en
senioren zullen het zich
herinneren als de naam
van een vrij populair ra-
dioprogramma bij de zee-
zender Veronica in de ja-
ren zeventig van de vo-
rige eeuw. Ook wie de
show presenteerde? Will
Luikinga was de naam. Hij
is volgende week andermaal horen op de Nederlandse
radio. Hij zal voor één keer de ‘NL Top 20’ presenteren
bij enkele tientallen lokale omroepen. Luikinga neemt
de uitzending over van Fred Siebelink. In het pro-

gramma zijn onder andere te gast:
Grad Damen, Ramon Beense en
Jeffrey Kuipers. In de ‘NL Top 20’
geeft men wekelijks een over-
zicht van de twintig best ver-
kochte Nederlandstalige opna-
mes en daarnaast wordt er ook
vaak gepraat met een bekende
Nederlandse artiest over zijn le-
ven, z’n werk en natuurlijk over
muziek. De ‘NL top 20’ wordt ge-
produceerd door Stichting Ne-
derlandse Muziek. De initiatiefne-
mers willen hiermee een landelijk
platform creëren waar Neder-
landse artiesten alle aandacht krij-
gen. Het programma is sinds no-
vember 2007 ook in heel Europa
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V.l.n.r.: Jan van Veen, Ruud Westbroek en
Arend Langenberg, 31 maart 2007
© Jan van Heeren
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te beluisteren via de Wereldomroep.

Discografieaanvullingen
VR 2 MEI: De aanvullingen hebben allen betrekking
op Radio City. Kwestie van een oud bandje met promo’s
voor het station afluisteren. Zo werd het nummer ‘You’re
drivin me crazy’ van The Temperance Seven, dat al in
de lijst stond, ook gebruikt voor een promo voor The
Anti City Hour. Het begin van het nummer ‘Shout’ van
Lulu, de geweldig uithaal waarbij ze ‘Weeeeelllll’ zingt,
werd gebruikt voor de jingle ‘Pops here everyday on
Radio City’. Het einde van ‘She loves you’ van The
Beatles werd gebruikt voor de jingle op Radio City
‘You’re in good hands on the Shivering Sands’, daarbij
verwijzend naar het fort waar vanaf Radio City haar
programma’s via de 299 meter uitstraalde. Tenslotte zong
één van de Radio City deejays op de melodie van ‘King
of the road’ van Roger Miller een jingle in: ‘Just tune
into your radio Radio City’.

Een dagje uit naar het zendschip van Radio Wad-
denzee
ZA 3 MEI: was het vroeg opstaan om optimaal te gaan
genieten. Wakker worden en naar buiten kijken bleek
een stralende stemming op te wekken gezien een puur
blauwe lucht die me al om zeven uur tegemoet kwam.
Samen met Martin van der Ven had ik afgesproken van
de gelegenheid gebruik te maken die de organisatie
achter Radio Waddenzee bood aan een beperkt gezel-
schap om een bezoekje te brengen aan de MV Jenni

Baynton, het zendschip van Radio Waddenzee. Gedu-
rende drie dagen lag het zendschip, dat normaal in de
haven van Harlingen ligt en meer als een soort van
aandachttrekker geldt, afgemeerd op een ankerpositie
in de buurt van de Griend, een vogeleiland gelegen
tussen de eilanden Vlieland en Terschelling. Het gege-
ven dat het weer prachtig was bleek niet alleen voor
de bemanning van het zendschip vreugdevol maar
ook voor de ontzettend vele pleziervaartuigen op zee.

Met reddingsboot Javazee
Aangekomen in de haven van Harlingen liet een blik
op de passagierslijst van de reddingsboot Javazee, die
ons van en naar het zendschip zou brengen, zien dat
deze een aantal gezellige bekende namen te bevatte.
We wisten toen dat het gezelschap aangevuld met
ondermeer Jan Parent, Martien Stapper, Charles van
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Doorneweerd en Trevor Adams een gezellige dag zou
opleveren. Ruim een tweetal jaren geleden waren Martin
en ik, vergezeld door Juul Geleick en Rob Olthof, al aan
boord geweest van het schip dat er toen nog totaal
uitgewoond eruit zag. En we moeten eerlijk zijn dat we
toen enige grote vraagtekens plaatsten of het schip er
ooit zou uitgaan zien zoals de initiatiefnemer, Sietse Brou-
wer, voor ogen had. Een hele grote pluim voor alle
harde werkers, die op totaal vrijwillige basis, de laatste
jaren meer dan keihard hebben gewerkt om de droom
tot werkelijkheid te brengen. Dank ook aan het
presentatieteam en andere bemanningsleden voor de
leuke ontvangst. En niet in de laatste plaats dank aan de
bemanning van de MV Javazee voor het tenderen van
het zendschip. Een foto-impressie toont hoe we hebben
genoten van deze mooie dag en Radio Waddenzee.

ZO 4 MEI: Een heerlijk sentiment voor de eerste keer,
deze zondag, op Radio Noord. Een programma ‘Bie Van
Dam’ met Rob van Dam ofwel voor velen de als Marc
Jacobs bekende voormalig medewerker van Radio Mi
Amigo en Caroline. Hij presenteert vanaf vandaag iedere
zondag tussen 1 en 6 uur in de middag op Radio Noord
muziek uit de ja-
ren zestig en ze-
ventig, met aan-
wezigheid van
publiek. Zo kan
een luisteraar zijn
of haar verhaal
vertellen bij een
bepaalde plaat uit
voornoemde pe-
riode en die
wordt dan via
een kwartje in
een Jukebox ge-
draaid. Tja en
Van Dam kan
daarbij niet voor-
bij aan de wel-
o v e r b e k e n d e

jingle ‘Druk maar op het knopje van de Jukebox’. Trou-
wens ook de opener van het programma bevat de
‘Ook Goeiemiddag’ jingle ooit ingezongen door de
Buffoons voor Mi Amigo. De Baken 16 tune zit eraan
vast gekoppeld (Mr Bloe) en binnen een half uur haalde
hij ons al terug naar de tijden dat hij voor het eerst als
deejay op de Mi Amigo zat en het liveprogramma. ‘Ook
Goeiemorgen’ in de vroege ochtend presenteerde.
Alom, een geweldig sfeertje teruggebracht in 2008. Ad-
vies is maar eens te gaan luisteren via de stream op
www.rtvnoord.nl

Unieke foto
WO 7 MEI: Vandaag kwam per e-mail weer een unieke
foto tevoorschijn vanuit Engeland waarbij ondermeer
de foto die toont dat de MV Fredericia in Zweden wordt
gebouwd. De foto werd toegestuurd door Les Woolam.
Verder zijn woorden niet nodig bij deze unieke aan-
winst.

Aanvullingen
DO 8 MEI: Er komen nog twee aanvullingen bij. Aller-
eerst was het Mike Lennox die een instrumentaal num-
mer met de titel ‘Red Square’ in de uitvoering van de
Jimmy Ball Jazz Band als filler gebruikte. Het nummer
‘On the rebound’, dat al in de discografielijst staat, kan
worden aangevuld met het gegeven dat Mark Roman
op Big L het als filler gebruikte.

Nicknames
VR 9 MEI: Soms hoor je ze met drie tegelijk in één
programma, de bijnamen van deejays. Ik luisterde naar
een programma van RNI en kwam achtereenvolgens
Arnold Layne ‘Mr Sexy Omen leg’, Arnold Layne ‘the
number one in farmost disc jockeys’ en Arnold Layne
‘the devil himself’ tegen.

Tony Berk
ZA 10 MEI: Tony Berk stuurde me vandaag een foto
die hij onlangs in Hilversum maakte. Over het gehele
dorp verdeeld waren door vrienden van de afgebeelde
persoon, die zestig jaar was geworden, posters opge-
hangen met het verzoek de jarige te feliciteren met zijn
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verjaardag. Een nog zeer jong uit-
ziende feestneus met de naam Tony
Berk, die we allen kennen van de
dagen van Radio Noordzee en zijn
kassucces ‘Prijsbewust’.

Meer voor de discografielijst
MA 12 MEI: Ik luisterde vandaag
naar een programma met als titel ‘The
Mixed Medium Programme’ gepre-
senteerd door Mark Slate op RNI.
Een openingsjingle was er ter intro-
ductie waarbij ‘Shaft’ van Isaac
Hayes werd gebruikt. Bij Herb Alpert
en ‘A Banda’ in de discografielijst
kunnen twee dingen worden toe-
gevoegd. Allereerst dient er toege-
voegd te worden bij het gegeven
van het Hobbykwartier van André
van Duin dat het programma des-
tijds op RNI werd uitgezonden. Ook
dient vermeld te worden dat het
nummer ook werd gebruikt op RNI
in 1970 bij de dagelijkse rubriek
‘Coffee Time’.

LV 18 wordt ingezet voor film
WO 14 MEI: De LV 18, het voor-
malige lichtschip dat vorige zomer
in de haven van Harwich nog werd
ingezet voor de uitzendingen van
BBC Pirate Radio Essex, zal spoedig
van rood naar geel veranderen. De
verfkwast wordt er opgezet om
daarna het schip in te zetten voor
één van de films over offshore ra-
dio, die in voorbereiding zijn. Het
zal de naam Sunshine Radio mee-
krijgen en ingezet wordt als con-
current van Radio Caroline.

Jan van Veen terug 
VR 16 MEI: Het legendarische ra-
dioprogramma ‘Candlelight’ is vanaf
maandag 19 mei weer te beluisteren

op FM. Candlelight wordt vijf dagen per week uitgezonden op het radio-
station 100%NL. Van zondag tot en met donderdag van 23.00 uur tot 00.00
uur presenteert Jan van Veen met zijn onmiskenbare stem weer de meest
romantische gedichten van luisteraars. Volgens Jan van Veen past Candlelight
helemaal binnen het format van 100%NL. “Het radiostation draait veel
muziek van Nederlandse bodem en Candlelight is natuurlijk een oer-Hol-
lands product”, aldus Jan. Het radioprogramma Candlelight, waarvoor
luisteraars zelfgeschreven gedichten kunnen insturen, bestaat sinds eind
jaren zestig. Jan van Veen begon in die tijd als pionier radiomaker op het
zendschip van Veronica. Het programma maakte furore bij de AVRO in de
jaren ’70 en ’80. De laatste uitzending op de Nederlandse radio was vijf jaar
geleden in 2003. Vanaf 19 mei is Candlelight weer terug in de ether op
100%NL.

Prachtige oude illustraties
MA 19 MEI: Jan van Heeren
stuurde me een aantal prachtige
foto’s en illustraties uit de begin-
jaren zestig inzake Radio Veronica
en het REM eiland. Nieuwsgierig als
ik was vroeg ik hem er een tekstje
bij te schrijven. Ik laat de lezer
graag meegenieten met zijn relaas:
‘De afgelopen periode weer wat
items op de kop getikt via het twee-

dehands circuit. Deze hadden betrekking op Radio
Veronica in de beginperiode en op de Volks Aande-
len Trust (V.A.T.). Via de V.A.T. konden vanaf 17
augustus 1964 aandelen aangekocht worden in Ra-
dio en TV Noordzee (vanaf het R.E.M.-eiland). In
totaal ging het om 7 miljoen gulden aan aandelen die
beschikbaar waren voor kleine aandeelhouders. De
eerste dag dat de aandelen in Amsterdam verkrijg-
baar waren, had er zich voor de bank Teixeira de
Mattos een lange rij gevormd van gegadigden. Per
aandeelhouder kon op maximaal 5 aandelen (van 20
gulden per stuk) ingeschreven worden. Het meest gangbaar zijn de enkele
aandelen, die bruin van kleur waren. Er zijn echter ook verzamelaandelen
uitgegeven die voor 5 losse aandelen telden. Deze waren blauw van kleur.

Niet echte aandelen
Uit de begeleidende brief die destijds bij de aandelen
werd gegeven, blijkt dat het eigenlijk nog niet om
echte aandelen ging, maar om een zogenaamd recepsis.
Dit is een voorlopig bewijs van een aandeel dat later
omgeruild diende te worden voor het ‘echte’ aandeel.
Zover schijnt het nooit gekomen te zijn. RTV Noord-

zee moest gedwongen
stoppen en de bank die
de aandelen uitgaf ging
later mede door de
V.A.T.-aandelen affaire
failliet. De aandelen van
20 gulden waren op
hun hoogtepunt 42
gulden waard, maar na
de inval op het R.E.M.-
eiland werden ze prak-
tisch waardeloos. Deze
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inval vond plaats op 17 december 1964, niet geheel
onverwacht. Want de Televizier vermeldde in haar edi-
tie van 24 december (die uiteraard al voor de 17e bij de
drukker lag) al niet meer de programmering, maar een
tekst dat regeringsmaatregelen in aantocht waren. In
het daarop volgende nummer, dat van 2 januari 1965,
stond een cartoon die twee pagina’s in beslag nam en
waarin de lezers een gelukkig 1965 werd toegewenst.
Een detail van deze prent is dat de Noordzee vol ligt met
zendschepen en kunstmatige eilanden, terwijl een ijve-
rige minister een van de stations tot zinken brengt.

 
Scheepvaartblad
In “De Blauwe Wimpel”, een maandblad voor scheep-
vaart en scheepsbouw, werd eind 1960 een artikel ge-
wijd aan Radio Veronica. Het was maar een korte tekst,
die niets nieuws meldde. Wel interessant waren de fo-

to’s. Op een ervan is te zien hoe defecte apparatuur van
de Borkum Riff wordt afgevoerd naar land. De schrij-
ver van het artikel sluit af met: “Of het ‘Hier Radio
Veronica, vanaf de vrije zee’ nog lang zal klinken? Af-
wachten.” Deze afwachtende houding is volgens een
Katholieke Illustratie uit 1961 wel te verklaren vanwege
het nogal verwarrende begin van Veronica. Genoemd
werd o.a. vrije radiohandelaar Lewin, die aanvankelijk
betrokken was bij de oprichting van de V.R.O.N., maar



8

die zich een jaar later als fel tegenstander van de-
zelfde omroep (inmiddels Veronica genoemd) profi-
leerde. En ook het feit dat tot driemaal toe appara-
tuur in beslag werd genomen (de laatste maal in juli
1960) en de Panamese vlag in mei 1960 werd inge-
trokken, maakte het voortbestaan onzeker. Deson-
danks schatte men naar aanleiding van een gehou-
den enquête het luisteraantal destijds toch al op 4
miljoen. Een van de foto’s in de Katholieke Illustratie
toont een Scheveningse kotter die als tender dienst
heeft gedaan, maar die na ruim een jaar dienst werd
afgekeurd door de scheepvaartinspectie.´

Strawbs - Is It Today Lord?
ZA 24 MEI: In de Discografielijst inzake de zee-
zenders staat dat uit bovenstaand nummer de jingle
“Lawaaididaaididaai Bart van Leeuwen” op Veronica
werd gecreëerd. Bart van Leeuwen heeft altijd ont-
kend dat het dit nummer betrof. Echter zonder aan
te geven waar het riedeltje wel vandaan werd ge-
haald. Het blijkt, zo geven zowel het ‘Tunesboek’
van Jelle Boonstra als ‘de downloadclub’ aan, om
een ander nummer van The Strawbs, namelijk ‘Ah
Me, Ah My’.

Terug naar Tel Aviv
ZA 24 MEI: Vandaag kreeg ik een videolink en
een geluidsfragment toegestuurd door Harvey
Williamson, die ruim 23 jaar geleden voor het eerst
Tel Aviv aandeed om vervolgens met de tender
naar het Vredesschip van Abe Nathan te worden
gebracht. Ook hij maakte daar mooie tijden mee
aan boord van The Voice of Peace. Recentelijk werd
hij uitgenodigd door de eigenaren van 100FM om
nog een keer naar Israel te komen en zijn herinne-
ringen aan die mooie tijd op te halen. In een pro-
gramma op het station vertelde hij voluit over die
herinneringen. Eén ervan was de herinnering aan
de 1 april grap, die men in 1985 had gehad op het
station.

Met fragment
De herinnering, die werd opgevrolijkt door een
fragment van de grap, betrof een zogenaamde po-
ging tot het kapen van het zendschip. Een sleep-
boot was plotseling, zo luidde het verhaal, richting
het zendschip gekomen en de bemanning van dit
schip probeerde de macht over de Voice of Peace te
krijgen. In een beetje gebrekkige poging RNI te
imiteren, werd de kaping door Ir Heerema en Kees
Manders uit 1970 als voorbeeld genomen. Onder
het draaien van het instrumentale nummer ‘Man of
Action’ van The Les Reed Orchestra werden de luis-
teraars gedurende een tijd op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen rond de zogenaamde po-
ging tot kaping. Leuk om na zo vele jaren te horen
dat deze grap destijds werd uitgehaald.

Dank aan: Jan van Heeren, Martin van der
Ven, Les Woolam, Rob Olthof, Harvey Williams

Samenstelling: HANS KNOT

Allereerst de mededeling dat deze rubriek de vorige maand niet in Freewave
verscheen daar de speciale ‘30 jaar ‘Freewave’-editie daar geen ruimte voor
bood. Daarom in deze editie een lange versie van deze rubriek.

DI 15 APRIL: RTL5 stopt per 22 mei aanstaande met reality
show ‘De Gouden Kooi’. De leiding van het station wil het
programma niet in de zomerperiode laten doorlopen. In
plaats van De Gouden Kooi zal er een ander reality concept
komen, dat ook door John de Mol wordt ontwikkeld. On-
geveer 700.000 mensen volgen dagelijks de belevenissen
van vijf ‘miljonairs’, die in een landhuis wonen waar ze
constant door camera’s worden gevolgd. Het is de miljo-
nairs toegestaan om een ander uit de woning weg te pes-
ten. De winnaar mag de villa houden én krijgt een groot
geldbedrag. Het programma startte op Talpa, maar na het
opheffen van dat televisiestation kondigde RTL Nederland
aan er mee door te willen. Het was aanvankelijk de bedoe-
ling van De Mol dat ‘De Gouden Kooi’ jarenlang zou door-
gaan. Dat gaat nu anders lopen. Hoe de winnaar precies
wordt bepaald is nu nog geheim, zegt een woordvoerster
van RTL Nederland. Het is tevens de bedoeling dat live
beelden via internet de laatste tien dagen van uitzending
zullen worden gestaakt.

WO 16 APRIL: Het attractiepark ‘De Efteling’ krijgt een
lokale radiofrequentie, zo heeft het Agentschap Telecom

b e s l o t e n .
Het station,
dat de fre-
quentie zal
gaan gebrui-
ken, is de
k o m e n d e
jaren te ont-

vangen in Kaatsheuvel en omgeving. Het themapark was
de hoogste bieder voor de FM-frequentie, aldus een woord-
voerder van het agentschap. Over de plannen met het
radiostation wil ‘De Efteling’ verder nog niets kwijt.

WO 16 APRIL: Het Luxemburgse mediaconcern RTL
Group, eigenaar van RTL Nederland, heeft vorig jaar min-
der winst behaald. RTL Ne-
derland heeft financieel ge-
zien het beste jaar uit zijn
geschiedenis achter de rug.
In 2007 boekte het bedrijf
een bedrijfsresultaat van 85 miljoen euro tegen 70 miljoen
euro in 2006. RTL Nederland behaalde vorig jaar een omzet
van 408 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 350
miljoen euro. Het bedrijf dankt die toename onder meer
aan de uitbreiding van het zenderpakket met RTL8 en de
overname van Radio 538. Ceo Bert Habets van RTL Neder-
land: ‘Mede dankzij voormalig topmedewerker Fons van
Westerloo is RTL een financieel gezond bedrijf geworden.
We hebben met de uitbreiding van ons zenderpakket en de
toetreding van het florerende Radio 538 een stevige basis
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gelegd voor groei in de komende jaren, die zich vooral
richt op de ontwikkeling van onze digitale activiteiten.
Wij zijn druk bezig om onze zenders programmatisch
nog scherper te laten aansluiten op hun profielen en
om de ontwikkeling van onze crossmediale projecten
te versnellen.’

 
DO 17 APRIL:
Rik Rensen (foto)
wordt per 1 au-
gustus be-
noemd tot
h o o f d r e d a c -
teur van Radio
N e d e r l a n d
Wereldomroep
en krijgt daar-
mee de journa-
listieke eind-
verantwoorde-

lijkheid over de tientallige redactie. Rensen zal samen
met adjunct-hoofdredacteuren Wim Jansen en Ardi
Bouwers de journalistieke leiding vormen van de inter-
nationale omroep. Rensen is opvolger van Joop
Daalmeijer, die sinds januari jl. directeur is bij de NPS.
Algemeen directeur Jan Hoek licht de benoeming van
Rensen toe: “Wij zochten naar een hoofdredacteur van
statuur, die zijn sporen in de reguliere maar ook in de
crossmediale journalistiek ruimschoots verdiend heeft.
Rik Rensen past bijzonder goed in dit plaatje. Ook ge-
zien zijn internationale ervaring als correspondent in
Italië en zijn werkzaamheden voor buitenlandse media-
bedrijven.” Rik Rensen: “Ik beschouw mijn nieuwe func-
tie als een droombaan in een moderne mediaorganisatie
die er buitengewoon goed voor staat. Een organisatie
die er toe doet en trots op zichzelf mag zijn.” Rensen
(52) is eerder werkzaam geweest als hoofdredacteur bij
de actualiteitenrubriek NOVA (2002-2003) en het RTL
Nieuws (1989-1999). Ook bekleedde hij functies bij onder
meer RTL Nederland als directeur Interactive (2000-
2002) en bij SBS als interim-directeur Cross Media (2006-
2008). Voordat Rensen hoofdredacteur werd bij RTL
Nieuws, werkte hij tien jaar als journalist bij NRC
Handelsblad, waarvan vier jaar als correspondent in
Italië. In die tijd was hij ook correspondent voor de
Wereldomroep. Momenteel begeleidt Rensen onder
meer onderzoeken bij de TU in Delft.
 
VR 18 APRIL: De aankondiging
dat het aantal themakanalen van
de publieke omroep binnenkort
zal worden teruggebracht van
zeventien naar tien kanalen is
voor de oostelijke media-
ondernemers Jur Bron en Gerard
Ardesch (TV Oranje/BravaHDTV)
geen reden om hun strijd tegen
deze ‘publieke themakanalen’ te staken. “Integendeel.
We hebben met deze reductie nu dan wel een beetje
gelijk gekregen, maar ook met tien themakanalen is er
nog steeds sprake van een volstrekte wildgroei”, meent
Jur Bron. “We verwachten deze zomer de uitspraken”

van de diverse procedures die zijn aangespannen. De
oplossing van Bron en Ardesch is helder: “Als we om
ons heen kijken, zou ook Nederland kunnen volstaan
met maximaal twee themakanalen: Nederland 4 en 5.
Daarop kan dan die specifieke publieke programme-
ring worden uitgezonden die anders geen kans krijgt”.
En al die herhaalprogramma’s die momenteel door de
publieke themakanalen worden uitgezonden? ‘Die kun-
nen gewoon worden bekeken via Uitzending Gemist’,
aldus het ondernemersduo. De christelijke tv-zender
Family7 onderschrijft het standpunt van TV Oranje en
Brava TV dat met een teruggang naar 10 publieke thema-
kanalen er nog steeds sprake is van een wildgroei.
Family7 heeft bezwaar aangetekend bij het ministerie
van Plasterk en bij het Commissariaat voor de media.
(o.a. Persberichten BravaHDTV/TV Oranje/Family7).

MA 21 APRIL: De leden
van de Provinciale Staten
van Noord-Holland hebben
unaniem besloten de regionale omroep RTV Noord-
Holland opnieuw voor vijf jaar te gaan financieren. Het
Commissariaat voor de Media zal daarom een zend-
machtiging afgeven voor de jaren 2009-2013. De jaar-
lijkse publieke bijdrage van de provincie aan RTV
Noord-Holland is zo’n 13,5 miljoen Euro. De omroep
verdient daar zelf nog zo’n 3,5 miljoen per jaar bij met
de verkoop van reclamezendtijd. Directeur Robert Zaal
is erg tevreden: ‘Er werden lovende woorden geuit in
de Staten en dat is wel eens anders geweest als het ging
om de zendmachtiging van RTV Noord-Holland. De
bereikscijfers voor radio en televisie zijn sterk verbe-
terd en we hebben een wat grijs imago afgeworpen.
We krijgen nu de ruimte om ons tot crossmediale orga-
nisatie om te vormen, met een centrale plaats voor inter-
net.’

VR 25 APRIL: Frits Barend presenteert vanaf 3 juli op
Nederland 1 vanuit het Olympisch Stadion in Amster-
dam het nieuwe sportprogramma ‘Alles voor Goud’ bij
omroep MAX. In het programma kiezen topsporters -
die deze zomer naar de Olympische Spelen gaan - aan
de hand van fragmenten een top vijf van voor hen
meest inspirerende sportmomenten. Barend praat met
hen over dromen, ambities, ambities, mislukkingen,
verdriet, teleurstellingen en verwachtingen.“Het is voor
MAX voor het eerst dat we een sportprogramma ma-
ken. En dat het dan ook nog gepresenteerd wordt
door Frits Barend is een enorme eer”, aldus Jan Slagter,
directeur van omroep MAX, Frits Barend: “Ik ben erg
selectief in de soorten programma’s, die ik nog wil ma-
ken. Ik doe het alleen als ik het echt leuk vind. En dit
programma, waarin we met jonge talentvolle sporters
over hun inspiratie praten, is mij op het lijf geschreven.”
Alles voor Goud’ wordt geproduceerd in samenwer-
king met Triple Media.

VR 25 APRIL: Antoinette Hertsenberg, presentatrice
bij de TROS van populaire televisieprogramma’s als
Radar en Opgelicht, blijft nog zes jaar bij deze omroep.
Ze zal zich in die periode vooral richten op het verder
uitbouwen van het consumentenprogramma ‘Radar’,
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dat elke maandagavond bijna twee miljoen kijkers trekt.
Ook Jaap Jongbloed heeft zijn contract met de Tros
verlengd.

VR 25 APRIL: De directeur van de Joodse Omroep,
Annet Betsalel, verlaat deze definitief. De kantonrechter
in Hilversum heeft beslist dat haar contract volgende
maand kan worden ontbonden. Betsalel was al enige
tijd in een conflict verwikkeld met het bestuur van het

Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap. Dat is
de organisatie die de
zendmachtiging van de
Joodse Omroep bezit.

Het bestuur had haar eerder geschorst, maar dat werd
door de rechtbank in Amsterdam teruggedraaid. Maar
haar toekomst bij de Joodse Omroep bleef op losse
schroeven staan, omdat er ook een procedure over
ontslag liep.Het is nog niet bekend wie Betsalel bij de
Joodse Omroep opvolgt. Eerder was Yvonne Baune als
interim-directeur opgetreden tijdens de schorsing van
Betsalel. Mogelijk wordt zij opnieuw met de tijdelijke
leiding belast 

ZA 26 APRIL: Volgens het Algemeen Dagblad ligt
Loretta Schrijver licht onder vuur als presentatrice van
Omroep MAX. Ze presteert met haar middagshow ‘MAX
en Loretta’ onder de maat, vindt netmanager Lennart
van der Meulen van Nederland 2. Hij eist dat presentatrice
volgend seizoen meer kijkers trekt en spraakmakender
wordt. Voorgangster Catherine Keyl trok in haar hoog-
tijdagen soms 800.000 kijkers. Loretta is teruggezakt
naar 300.000 tot 350.000 kijkers per uitzending.

ZA 26 APRIL: De VPRO gaat samen met het Vlaamse
tweede televisienet Canvas een nieuw boeken-
programma maken. Vanaf het najaar presenteren Leon
Verdonschot en de Vlaming Jan Leyers voorlopig acht
afleveringen op de late zondagavond. Het boeken-
programma heeft nog geen titel en wordt uitgezonden
op Nederland 2. Per aflevering wordt een bepaald thema
behandeld waarbij naar overeenkomsten en verschil-
len tussen Nederlandse en Vlaamse auteurs wordt ge-
zocht. Zendercoördinator Lennart van der Meulen hoopt
dat het programma een literaire versie van het pro-
gramma ‘Holland Sport’ wordt waarin op een Hard

Grasachtige manier met auteurs over boeken wordt
gepraat. 

ZO 27 APRIL: L1 gaat nauw
samenwerken met TVL, het re-
gionale station in Belgisch-Lim-
burg. De kijker gaat dat voor
de eerste keer merken op de
komende maandag.. Hoofd-
redacteur Leo Hauben van L1 op zijn weblog: ‘Dan
beginnen we met de nieuwe rubriek: Post uit Hasselt.’
Hauben vervolgt: ‘In deze vijf minuten rubriek zenden
we op doordeweekse dagen reportages uit over on-
derwerpen in West-Limburg (wij zijn Oost-Limburg).
Het worden zowel achtergrondreportages als nieuws-
items die ook voor onze kijkers interessant zijn. En ook
toeristische en historische onderwerpen komen in deze
rubriek regelmatig voorbij. Het doel is om uiteindelijk
beide studio’s in Hasselt en Maastricht technisch met
elkaar te verbinden, waardoor uitwisseling van infor-
matie en items tussen beide Limburgen een stuk gemak-
kelijker wordt. Over TV Limburg in Nederlands-Lim-
burg schrijft Hauben: “Ik realiseer me dat het voor de
kijker misschien een beetje verwarrend is. Want in Oost-
Limburg is er ook een tv-station dat TVL heet. Maar die
partij is op geen enkele manier betrokken bij deze grens-
overschrijdende samenwerking.’

DI 29 APRIL: Tim Overdiek wordt adjunct-hoofdre-
dacteur bij NOS Nieuws. Nu is hij nog correspondent
van de NOS in Londen. Overdiek begint in juni aan zijn
nieuwe functie. Hij volgt Diederik Bonarius op die naar
het Financiële Dagblad is gegaan.Naast Overdiek be-
staat de hoofdredactie van NOS Nieuws nu uit hoofd-
redacteur Hans Laroes, plaatsvervangend hoofdredac-
teur Marcel Gelauff en adjunct-hoofdredacteur Giselle
van Cann. “Met zijn ruime, multimediale journalistieke
ervaring en heldere ideeën zal Tim hier een belangrijke
bijdrage aan leveren”, reageert Laroes op zijn komst.
“Sneller dan we denken, gaan we als nieuwsconsument
geen verschil meer maken tussen de diverse media”,
zegt Overdiek zelf. “Of we nieuws zien op televisie, ho-
ren op de radio of tot ons laten komen via internet of
andere crossmediale uitingen, maakt niet uit. Snel en
compleet, dat is wat we als NOS Nieuws moeten zijn.”
Overdieks journalistieke loopbaan begon in 1985 bij
Het Kerkklokje, het huis-aan-huisblad in het Brabantse
Oisterwijk, waar hij opgroeide. In hetzelfde jaar startte
hij zijn opleiding aan de Academie voor de Journalistiek
in Tilburg. Hij liep stage bij de sportredactie van NRC en

bleef er daarna hangen
als freelance medewer-
ker. Bijna acht jaar
werkte hij als sport-
journalist voor achter-
eenvolgens NRC, Het Pa-
rool en de Volkskrant.
Eind 1994 nam hij ont-
slag bij de Volkskrant en
ging hij naar New York.
Als schrijvend freelancer
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bediende hij onder meer de Volkskrant, Elsevier en
Sport International. Hij werd tevens correspondent
voor Radio 2, NOS Langs de Lijn en de Wereldomroep
en verzorgde kruisgesprekken voor 2 Vandaag. Sinds
de zomer van 1999 is hij in vaste dienst van de NOS. Op
de NOS site toonde hij zich vooral ook een echte web-
logger. Hij ging daarna werken als correspondent voor
de NOS in Washington. In 2005 maakte Overdiek de
overstap van Washington naar Londen.

WO 30 APRIL: De STER be-
haalde vorig jaar een netto-
resultaat van 192 miljoen euro.
Dat is 4 miljoen euro lager dan in
2006. Daarbij kan wel worden
aangetekend dat er vorig jaar

geen grote sportevenementen waren. De directie van
de STER spreekt dan ook van een goed jaar waarin de
reclameverkoper ‘het succes van de Publieke Omroep
wist te verzilveren’. ‘De Publieke Omroep heeft bewe-
zen dat het nieuwe programmeermodel wérkt; het pu-
bliek heeft massaal gekozen voor de authentieke pro-
grammering van de publieke omroepen’, meldt direc-
teur Arian Buurman van de STER. ‘Adverteerders er-
kennen en herkennen in het aanbod van de Publieke
Omroep een fantastisch podium om hun doelgroepen
adequaat te bereiken.’
 
VR 2 MEI: Het Commissariaat
voor de Media heeft de
programmaraad Haarlem gelijk
gegeven in een zaak die zij te-
gen UPC hadden aangespan-
nen aangezien deze de Concert-
zender niet wou doorgeven. UPC weigerde het advies
van de programmaraad Haarlem uit te voeren, waarop
deze op 2 oktober 2007 naar het Commissariaat stapte.
Het Commissariaat had uiteindelijk zeven maanden no-
dig om tot een uitspraak te komen. UPC dient nu bin-
nen twee maanden in Haarlem Concertzender door te
geven. De directie van UPC beweerde dat het station
niet beschikbaar was voor analoge doorgifte, omdat er
geen overeenkomt kon worden bereikt met de pu-
blieke omroep over betaling voor doorgifte. De
Programmaraad Haarlem stelde echter dat Concert-
zender wel beschikbaar was, maar niet onder de voor-
waarden van UPC. In eerdere uitspraken had het Com-
missariaat immers reeds gesteld dat een kleine vergoe-
ding voor doorgifte geen zwaarwichtige redenen tot
weigering hoeft te betekenen. Het Commissariaat heeft
nu deze lezing bevestigd met deze uitspraak. Dit bete-
kent dat Concertzender zeker is van kabeldistributie
indien programmaraden de radiozender adviseren in
het basispakket. Het Commissariaat heeft met deze be-
slissing ook de uitspraken betreffende programmaraad
Amstelveen en de Concertzender herzien. De
programmaraad Amstelveen had in een soortgelijke
zaak namelijk twee keer ongelijk gekregen van het
Commissariaat. De programmaraad Amstelveen had
beroep aangetekend tegen de eerdere uitspraken bij
de rechtbank Amsterdam, maar krijgt nu alsnog het

gelijk van het Commissariaat. Casema krijgt een boete
en moet de zender ook alsnog doorgeven in Amstelveen.

VR 2 MEI: Adam
Curry (foto) gaat vanaf
12 mei de ochtenduren
verzorgen bij het lan-
delijke radiostation
Arrow Classic Rock. Hij
gaat de show samen
met Alexander Stevens
presenteren. Dat maakte Curry in het tv-programma
‘Jensen’ bekend. Het is de bedoeling dat hij zijn dage-
lijkse ochtendshow vanuit zijn eigen huis in Engeland
gaat maken.

DI 6 MEI: Matthijs van Nieuwkerk gaat vanaf septem-
ber naast het programma ‘De wereld draait door’ ook
zijn eigen talkshow onder de titel ‘Matthijs’ presenteren.
De presentator heeft onlangs een contract gekregen bij
de VARA en stopt daarom per september met het VPRO-
programma ‘Holland Sport’. Maar Matthijs kan opge-
lucht ademhalen: in zijn nieuwe talkshow kan hij even-
goed zijn sportidee kwijt daar veel sporthelden van
hem voorbij gaan komen. 

WO 7 MEI: Televisieproducent Eyeworks heeft in het
Zwitserse Luzern de Gouden Roos ontvangen voor het
programma ‘Hider In The House’, in de categorie ‘enter-
tainment’. Bovendien behaalde het Eyeworks pro-
gramma ‘Beat The Blondes’ een top 3 notering in de
categorie ‘game show’. Het jaarlijkse Gouden Roos Fes-
tival geldt internationaal als het meest prestigieuze Euro-
pese festival voor amusementsprogramma’s op televi-
sie. Dit jaar meldden niet minder dan 402 programma’s
uit 34 landen zich aan voor de competitie. Met vier
nominaties was Eyeworks dit jaar de meest succesvolle
producent op het Gouden Roos Festival. Met de onder-
scheiding voor Hider In The House sleept Eyeworks
zijn derde Gouden Roos in de wacht. In 2005 ontving
het bedrijf van CEO en oprichter Reinout Oerlemans
voor De Nationale IQ Test al twee van de felbegeerde

beelden, voor
beste game
show en beste
format. Het
A V R O - p r o -
gramma ‘The
Phone’ heeft
vandaag ook

een Gouden Roos gewonnen. Het televisieprogramma
is uitgeroepen tot de beste reality show. De Gouden
Roos is één van de meest prestigieuze televisieprijzen ter
wereld, samen met de Emmy Awards.

WO 7 MEI: Kijkers naar RTV Noord, de regionale om-
roep voor de provincie Groningen, schrokken toen ze
naar het regionale nieuwsblok van zeven uur keken.
Ieder uur vanaf zes uur in de avond is er regionaal
nieuws te zien waarbij het blok om 18 uur live wordt
uitgezonden. Deze dag, zoals vaker gebeurt, was nieuws-
lezer van dienst - Sacharko Broere - niet te spreken
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over een van de gelezen tek-
sten. Besloten werd de tekst op-
nieuw na het bulletin in te spre-
ken en door de technicus van
dienst in te laten monteren. Toen
bij heropname bleek dat Broere
niet uit zijn woorden kon ko-
men begon deze te vloeken en
te schelden. Bij een tweede po-
ging ging het goed, maar de
technicus van dienst monteerde
de foutieve versie in het nieuws-
blok waardoor om 19 uur ‘ty-
fus’, ‘kut’ en ‘fucking hell’ de
Groningse televisie overspoel-
den. Het blijkt om een fout te
gaan, aldus directeur Dijkhuis,
van een freelancer. Sacharko
Broere (foto) treft volgens hem
geen blaam omdat deze zichzelf
alleen wat met krachtwoorden
heeft ondersteund tijdens het
herinspreken.

VR 9 MEI: Catherine Keyl
maakt haar rentree op televisie.
De presentatrice, die een jaar
geleden stopte met ‘MAX &
Catherine’, wordt de nieuwe
sidekick in de dagelijkse talk-
show ‘Knevel & Van den Brink’
bij de Evangelische Omroep.
Dat vertelde ze gisteravond in
‘De Wereld Draait Door’. De 61-
jarige presentatrice schuift we-
kelijks op maandag aan bij
Andries Knevel en Tijs van den
Brink.
 
VR 9 MEI:De Zilveren
Nipkowschijf van de radio- en
tv-critici wordt dit jaar uitgereikt
aan de documentaire serie ‘Van
Dis in Afrika’ (VPRO). De reeks
krijgt de prijs vanwege de be-

trokkenheid en het mededogen van presentator Adriaan van Dis en regisseur
Hans Pool voor de gecompliceerde werkelijkheid in Afrika. De Zilveren Reiss-
microfoon voor het beste radioprogramma is toegekend aan ‘Langs de lijn’
(NOS), vooral voor de bewonderenswaardige uitzendingen waarin vorig jaar
en dit jaar de zinderende ontknoping van het eredivisievoetbal live in de
huiskamers werd gebracht. De prijzen worden op 5 juni in De Plantage in
Amsterdam uitgereikt.

MA 12 MEI: De
NCRV start vandaag
met een grote
ledencampagne. De
omroep wil er
v i j f t i g d u i z e n d
‘programmafans’ bij
hebben. De ko-
mende weken zul-
len bekende NCRV-
gezichten als
Caroline Tensen,
Jochem van Gelder
en Joris Linssen kijkers en luisteraars in tv-spotjes oproepen om hun pro-
gramma te steunen. Voor het lidmaatschap krijgen de ‘programmafans’ een
cadeautje, zoals het Man bijt hond T-shirt, het Villa Felderhof-kookboek of de
cd ‘Car Classics’. De tv-spotjes zijn de komende weken te zien op Nederland 1
en 2. Naast televisie worden ook abri’s en printadvertenties ingezet. Gedurende
het hele jaar worden programmafans geworven op evenementen en festivals.
In de komende dagen organiseert het Radio 2-programma Knooppunt Kranen-
burg bijvoorbeeld De leukste file van Nederland bij Flevonice op Tweede
Pinksterdag, en de NCRV is prominent aanwezig tijdens de Libelle Zomerweek
eind mei. De NCRV heeft 1 januari 2009 driehonderdduizend leden nodig om
een A-omroep te blijven. Eind 2008 zal het Commissariaat voor de Media een
officiële peiling doen om nieuwe statuserkenningen toe te wijzen voor de
periode 2010-2015. Momenteel heeft men ongeveer 325.000 leden.

WO 14 MEI: Kink FM gaat toch verhuizen. Na ruim drie jaar in het Hilversumse
Audiocentrum op het Media Park te hebben gezeten is het pand volgens
verhuurder TCN toe aan een grondige verbouwing. Er blijkt namelijk asbest in
het pand te zitten. Begin 2007 was er ook al sprake van een verhuizing, maar
die ging niet door. Deze week zal het alternatieve radiostation voor ruim negen

Studiogebouw KINK FM

© Christian Bergmann
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maanden naar het naburige Studiocentrum verhuizen.
Na de verhuizing van Kink FM zal het Audiocentrum
volledig worden gerenoveerd. Ook de studioruimtes
van Kink FM worden volledig opgeknapt, waarna Kink
FM weer zal terugkeren in het Audiocentrum. Kink FM
heeft een lange geschiedenis wat betreft huisvesting:
eerder was het station al gevestigd in het oude
Veronicapand in Hilversum, daarna verhuisde het naar
een oude sigarenfabriek in Amsterdam, kwam het te-
rug in het voormalig AVRO-complex in Hilversum en zit
nu dus sinds drie jaar op het Media Park.

DO 15 MEI: Rob Korver zal per 1 augustus, na bijna
20 jaar dienstverband, de Sky Radio Group gaan ver-
laten. Op 15 augustus zou Korver precies 20 jaar in
dienst zijn. Korver was Hoofd Techniek voor alles bin-
nen het bedrijf, waaronder Radio Veronica, Classic FM
en Sky Radio. Wat Korver, naast zijn eigen bedrijf, in de
toekomst gaat doen is nog niet bekend. Rob Korver:
“Ik vind het tijd voor wat nieuwe dingen, ik weet nog
niet precies wat ik ga doen maar zeker iets in radio en
media.” Menno Maat zal de plek van Korver overne-
men. Menno zal samen met Berjan Cornelisse en Mario
van der Ark het technische team van de Sky Radio
gaan vormen. Menno Maat komt per per 1 juni in dienst
van de Sky Radio Group waar hij de werkzaamheden
van Korver zal overnemen. Menno Maat is in het verle-
den onder andere hoofd techniek geweest bij Radio
538. Maat is momenteel nog werkzaam bij Dutchview.

VR 16 MEI: Bij 3FM zal men niet zo
blij zijn nadat vrijdag de leiding van
dit radiostation een boete is opge-
legd van 20.000 Euro. De boete werd
opgelegd door het Commissariaat
voor de Media vanwege het feit dat
de regels op de reclame via het pu-
blieke 3FM zijn overtreden. Er was regelmatig aange-
kondigd dat de luisteraars kaartjes konden winnen voor
de animatiefilm ‘The Simpons’. 3FM heeft zich volgens
het commissariaat met de actie dienstbaar gesteld aan
het maken van winst door derden. De leiding van 3FM
overweegt tegen de boete in hoger beroep te gaan.
Directeur Westerhof stelt dat dergelijke acties al jaren
worden gedaan maar nooit eerder boetes zijn uitge-
deeld.

DI 20 MEI: De Vlaamse parlementairen Jürgen Verst-
repen (Lijst Dedecker) en Carl Decaluwé (CD&V) heb-
ben verrast gereageerd op het voorstel van Vlaams
minister van Media Geert Bourgeois om de VRT voor de
periode 2008-2011 een bijkomende financiering van
veertig miljoen euro te geven. Dit melden verschillende
Vlaamse media vandaag. Volgens Verstrepen had Bour-
geois beloofd te wachten op de resultaten van de audit
van het Rekenhof. Maar dat rapport, dat onder meer
de contracten tussen de openbare omroep en de
productiehuizen onder de loep nam, laat lang op zich
wachten. De LDD-politicus heeft ook vragen bij het
tussentijdse rapport van de VRT, waaruit blijkt dat de
VRT in 2007 een kostenbesparing van 12,7 miljoen euro
heeft kunnen realiseren, meer dan de 10,2 miljoen euro

die in het efficiëntietraject was afgesproken. CD&V-
mediaspecialist Carl Decaluwé vindt het vreemd dat het
geld in één keer wordt vastgelegd. Danny
Vandenbossche (sp.a), voorzitter van de commissie
Media in het Vlaams parlement, zegt dat wachten op de
resultaten van de audit van het Rekenhof niet nodig is.
Jos Stasssen van oppositiepartij Groen! is blij dat Bour-
geois nu toegeeft dat de VRT onder gefinancierd is
geweest.

WO 21 MEI: Radio 538 heeft
de aftrap gegeven voor een
nieuw digitaal radiostation
bedoeld voor EK voetbal-
fans. Het initiatief is te beluis-
teren via radiodigitaal.nl en
538ekradio.nl en is bedoeld
voor mensen die op hun
werk of op de computer thuis
naar muziek en informatie willen luisteren. Het internet-
radiostation laat naast plaatjes ook bijdragen horen uit
Zwitserland, die worden gemaakt door Humberto Tan,
Peter Heerschop en Viggo Waas. Als startsein van het
radiostation verzorgde Heerschop een wedstrijd ‘latje
schieten’ in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De
eerste voetballer die vanaf 35 meter de lat van de goal
wist te raken, verdiende daarmee 5380 euro voor de
Cruyff Foundation.

WO 21 MEI: Taco Rijssemus (39) is de nieuwe direc-
teur Media van de KRO. Taco Rijssemus was sinds ja-
nuari 2007 directeur van SBS Productions. Hiervoor
was hij onder meer hoofdredacteur van de SBS Nieuws-
programma’s, eindredacteur ‘Hart van Nederland’ en
televisieverslaggever bij Omroep Gelderland. De Raad
van Toezicht is enthousiast over de benoeming van
Taco Rijssemus. Met zijn benoeming is de invulling van
de nieuwe topstructuur voltooid. Met Taco Rijssemus
heeft de KRO gekozen voor een directeur Media met
veel ervaring, een katholieke achtergrond en iemand
met wie de KRO de toekomst met vertrouwen tegemoet
ziet. Taco Rijssemus staat bekend als gedreven en crea-
tief en is als geen ander in staat mensen in beweging te
brengen. Voor Taco Rijssemus vormt de KRO een uit-
stekende omgeving om zijn behoefte aan verdieping
verder vorm te geven. Koen Becking, directievoorzitter,
meent dat Taco Rijssemus bijzonder goed past in zijn
visie op de nieuwe collegiale directie van de KRO.

WO 21 MEI: Europarlementslid Toine Manders (VVD)
pleit opnieuw bij RTL voor een alternatief Songfestival.
Dit zei hij vanavond na de eerste voorronde van het
Eurovisie Songfestival. Manders wil een festival alleen
voor de 27 EU-landen. “Dat brengt de saamhorigheid
in de EU terug. Nu gaan landen als Azerbeidzjan en
Armenië door: daar hebben we niets mee, althans nog
niet.” Het Europarlementslid vindt ook dat de tele- voting
geen garantie is dat het beste liedje wint. Hij wil dat elk
land zijn beste lied van het afgelopen jaar instuurt in
plaats van een nieuw lied. “Net als bij de Champions
League in het voetbal: de beste clubs van het jaar gaan
door”. Manders bepleitte zijn idee vorig jaar al bij RTL,
dat televisiestations heeft in bijna alle EU-landen. De
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omroep had het idee echter op de lange baan gescho-
ven. Naar de uitzending van de voorronde, die de NOS
vanavond uitzond, keken 1,7 miljoen kijkers.

DO 22 MEI: Mediaconcern EndeMol heeft een nieuwe
topman. Ynon Kreiz, medeoprichter van Fox Kids, moet
het bedrijf minder afhankelijk maken van de hoeveel-
heid reality-shows, die het nu nog uitstraalt. Vanaf 1
juni is Kreiz de nieuwe bestuursvoorzitter van EndeMol.
Hij volgt interim-bestuursvoorzitter Aat Schouwenaar
op, die de functie een jaar bekleedde sinds de over-
name van EndeMol door de investeringsmaatschappij
van zakenbank Goldman Sachs, Mediacinco van Silvio
Berlusconi en Cyrte Investments van John de Mol. Kreiz
bouwde televisiestation Fox Kids, het huidige Jetix, uit
tot een kanaal voor kinderen in 56 landen, met uitzen-
dingen in 17 talen.

VR 23 MEI: BNN
presentatrice Katja
Schuurman (foto, rechts)
stapt over naar Net 5.
Schuurman tekende een
contract voor de periode
van drie jaar bij het
vrouwenstation van SBS
Nederland. Katja Schuur-
man gaat diverse pro-
gramma’s presenteren
voor Net 5, te beginnen
met ‘Return to Sender’. Dit
programma was afgelo-
pen seizoen al te zien op
Nederland 3. Het is ver-
bonden aan Schuurmans
eigen goede doel met dezelfde naam. Verder krijgt ze
een hoofdrol in een nieuwe grote dramaserie, die in het
najaar in première gaat.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Hoge boete
Sky Radio heeft een belangrijke rechtszaak in Dene-
marken verloren. Het moet nu 210 miljoen Deense kro-
nen (25 miljoen euro) betalen aan de Deense overheid
wegens contractbreuk. Sky Radio Denemarken, on-
derdeel van het media-imperium van Rupert Murdoch,
kreeg in 2003 een uitzendvergunning in Denemarken.
Maar lang werd er niet uitgezonden, want in november
2005 werd de stekker eruit getrokken omdat er teveel
verliezen werden geleden. Het frequentiepakket kostte
jaarlijks zo’n zeven miljoen euro. Sky Radio weigerde
echter het restantbedrag voor de concessie van acht
jaar te betalen omdat het vond dat de dekking van het
FM-pakket te laag was. Er zou 78 procent beloofd zijn
en volgens Sky Radio werd maar 63 procent dekking

gehaald. Volgens de rechter had Sky radio als profes-
sioneel radiobedrijf voor de veiling van de FM-pakket-
ten zelf moeten uitzoeken wat de dekking was. En vol-
gens de rechter had het radiostation die mogelijkheid
ook. Sky Radio eist juist geld van de overheid omdat
het vind dat die in gebreke was gebleven. De rechter
stelde echter de overheid in het gelijk. Sky Radio moet
nu de 210 miljoen kronen betalen, in plaats van de 324
miljoen kronen die het eigenlijk nog had moeten beta-
len voor het frequentiepakket. Sky Radio gaf het
frequentiepakket in 2005 terug aan de Deense overheid
die het daarna veilde. TV2 won uiteindelijk de veiling.
Sky Radio is in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Weg met de talen
Radiomultikulti is het oudste meertalige programma van
de Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in Duitsland.
Er wor-
den uit-
zendin-
gen verzorgd in maar liefst achttien talen. Eind dit jaar
houdt men er echter mee op. Radiomultikulti stopt er-
mee op 31 december aanstaande. Zoals wel meer het
geval is, heeft een en ander te maken met besparingen.
Financiële omstandigheden leiden ertoe dat alleen het
programma ‘Funkhaus Europa’ overblijft. Deze uitzen-
ding is te beluisteren via de West-Duitse Rundfunk (WDR)
in Berlijn op 96.3 MHz, in en rond Cottbus op 91.6 MHz
en in Frankfurt a/d Oder op 99.3 MHz. RBB is de pu-
blieke omroep van de Duitse deelstaten Brandenburg
en Berlijn. Men is tevens lid van de ARD. De omroep
ontstond op 1 mei 2003 uit een fusie van de Sender
Freies Berlin (SFB) en Ostdeutscher Rundfunk Branden-
burg (ORB). De studio’s bevinden zich in Berlijn en
Potsdam, er zijn lokale studio’s in Cottbus, Frankfurt an
der Oder, Perleberg en Prenzlau.

JELLE KNOT

Groot succes BBC als het gaat om de
radiobeluistering
Het gat tussen het aantal luisteraars dat naar de diverse
programma’s van de BBC stations luistert dan wel naar
de programma’s van de commerciële ILR stations is an-
dermaal groter geworden. De meeste recente luister-
cijfers geven vooral grote successen aan voor de pro-
grammamakers van BBC Radio One en BBC Radio Two.
Hoewel de commerciële radiostations een half miljoen
luisteraars erbij kregen was het niet genoeg om het gat
kleiner te maken. De commerciële stations haalden met
elkaar een aandeel van slechts 41,1% luisteraandeel. De
BBC haalde een totaal luisteraandeel van 56,8 wat vooral
te danken is aan een winst van 4,9% aan luisteraars
gedurende de afgelopen 12 maanden betreffende de
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programma’s van Radio 1. Het betekent tevens dat voor
het eerst sinds 2001 het aantal luisteraars naar BBC Ra-
dio 1 boven de 11 miljoen ligt. Absolute toppers zijn er
zowel op BBC Radio 1 als 2 waarbij de ontbijtshow met
Chris Moyles op BBC Radio 1 7.7 miljoen luisteraars
scoort terwijl zijn tegenhanger op BBC Radio 2, Terry
Wogan, er 400.000 meer scoort.

Kans op een nieuwe
NOVA
De eigenaren en op-
richters van de Ierse
o n d e r n e m i n g
‘Riverdeep’, Barry
O’Callaghan en Pat
McDonagh, zijn de fi-

nanciers achter een licentieaanvraag voor een nieuw te
starten radiostation in Dublin dat, wanneer de vergun-
ning wordt verkregen, de naam Radio Nova 100 zal
krijgen. De aanvraag is een van de drie die door ver-
schillende organisaties zijn ingediend bij het Ierse Com-
missariaat voor de Media (BCI). Pas laat in 2008 zal
bekend worden welke organisatie de licentie definitief
zal krijgen toegewezen. Zover bekend is het voor de
eerste keer dat één van het zeer rijke tweetal zich inzet
voor de financiering van een radioproject in Ierland.
Andere investeerders die naast het tweetal actief zijn in
de licentieaanvraag zijn ondermeer Vienna Investments,
dat wordt geleid door het voormalige hoofdstaflid van
FM104, Dermot Hanraham, Des Whelan, eind-
verantwoordelijke destijds bij WLR FM in Waterford en
Ulick McEvaddy, tot nu toe in de luchtvaartindustrie
actief.

Naamgeving
Radio Nova 100, dat werd vernoemd naar de voorma-
lige piraat uit Dublin, dat in 1983 haar uitzendingen
staakte, zal de concurrentie aangaan voor de nieuw te
vergeven licentie met Classic Rock, dat financieel wordt
gesteund door East Coast Radio uit Bray, en Rock Ra-
dio, dat wordt ondersteund door Phantom FM, dat al
een alternatief rockstation runt in Dublin. Een woord-
voerder van NOVA100 heeft bekend dat, wanneer de
licentie wordt verkregen, men 20 personen in dienst zal
nemen, naast een 12 tal freelancers. Dezen zullen actief
worden binnen de programmering, marketingafdeling,
reclame en administratie. Men zal haar onderkomen
vestigen in Dún Laoghaire. Een financiële berekening
geeft aan dat, mocht de licentie worden verkregen, er
een investering van 3.8 miljoen Euro nodig is. Gedu-
rende het eventuele eerste jaar verwacht men een om-
zet van 1,2 miljoen, dat zal gaan groeien naar 3,5 mil-
joen op jaarbasis in het vijfde jaar van exploitatie. Men
denkt in het vierde jaar al winstgevend zal kunnen zijn.
De doelgroep van de licentie is bedoeld voor luisteraars
boven de 25 jaar.

Vierde kwartaal in opeenvolging
Er is voor het vierde kwartaal in opeenvolging in Enge-
land sprake van een groeiende omzet als het gaat om de
verkoop van radioreclame. Er was in het eerste kwar-
taal een omzetgroei van 2,1% in vergelijk met dezelfde
periode in 2007. In het geheel kan worden gesteld dat in

de periode 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008 er een
groei van in totaal 5%.

REDACTIE RADIO NEWS

Meer stations onder naam Radio Mi Amigo
Het kleinere netwerk van Radio Mi Amigo is opnieuw
uitgebreid. Sinds de aanvang van de zomer kan men in
de regio’s van Kaprijke (Brugge) en Zonnebeke (West-
hoek) ook naar Radio Mi Amigo luisteren. Het gaat
hierbij om de frequenties 107.2 en de 105.0 MHz in West-
Vlaanderen. De frequentie 107.2 MHz behoort tot Radio
Internationaal. Eerst was er maanden lang enkel een
draaggolf te horen. Hier is dus uiteindelijk verandering
ingekomen. Opmerkelijker is de toetreding van de fre-
quentie van Radio Relax uit Zonnebeke, voorheen lid
van het Topradio netwerk. Dit betekent dus toch een
grote omezwaai. Bovendien brengt dit het resterende
aantal Topstations in West-Vlaanderen terug tot vier. Dit
kwartet is wel eigendom van Topradio zelf.

Het liefst aan banden
De belspelletjes blijven een doorn in het oog van de
Vlaamse politici. De Minister van Justitie, Jo Vandeurzen
(CD&V), wil de reglementering rond belspelletjes stren-
ger maken. Volgens hem is er nu nog te veel ruimte
voor interpretatie en worden spelers niet genoeg be-
schermd. De regels zijn vastgelegd in een koninklijk
besluit van 2006, maar volgens Vandeurzen is dat nog
te onduidelijk. De televisiestations volgen de regels wel-
iswaar naar de letter, maar volgens de minister niet naar
de geest. Hij wil de regels transparanter en duidelijker
maken, waardoor de consument beter wordt be-
schermd. Zo zouden onjuiste antwoorden continu in
beeld te zien moeten zijn en mag de prijzenpot per
spelletje niet boven de 5.000 euro gaan.

Bescherming
Vandeurzen wil ook de veelbellers - kijkers die soms tot
tientallen keren deelnemen - tegen zichzelf bescher-
men. Een oproep kost 2 euro, en te veel bellen kan
onaangename financiële gevolgen hebben. Vandeurzen
stelt voor veelbellers een schriftelijke waarschuwing te
geven. Tegelijk zouden televisiestations spotjes moeten
uitzenden die wijzen op mogelijke gokverslaving. In
een reactie laten SBS België (VT4 en VIJFtv) en de
Vlaamse Mediamaatschappij (Vtm en 2BE) weten dat ze
al nauw samenwerken met de Kansspelcommissie en
Justitie. Ze willen de voorwaarden van het Koninklijk
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Besluit ook in de toekomst verder opvolgen en de sa-
menwerking voortzetten. Ook als er veranderingen van
kracht worden, zullen ze dat blijven doen, beweren de
mediahuizen.

REDACTIE RADIOVISIE

Dan maar betalen
De FCC handhaaft de boete van 7.000 dollar tegen
Richard Mann, ‘The Antique Radio Collector’, omdat hij
ongecertificeerde AM zenders op de markt bracht. Er
bestond discussie over het feit of de zenders al dan niet
geassembleerd werden verkocht. Mann zei dat hij en-
kel een assemblageservice aanbood en de zelfbouwkits
van het type ‘Part 15-compliant SSTRAN model
AMT3000’ waren. Volgend de FCC verkocht Mann al-
leen geassembleerde zenders. Mann vroeg om een straf-
vermindering omdat hij niet wist dat de verkoop ver-
boden was, maar daar ging het FCC niet op in. Ze
stelden zelfs dat Mann blijkbaar nog steeds niet
gecertificeerd materiaal assembleert en het aanbiedt via
zijn website.

Met bepaalde regelmaat een recordpoging
Overal vinden recordpogingen plaats, ook binnen de
radio-industrie. Met een bepaalde regelmaat werd in de
afgelopen decennia het wereldrecord deejay spelen dan
wel ‘platen
draaien’ ge-
tracht te
verbreken.
Niet altijd
succesvol ,
soms wel.
En in de
laatste cate-
gorie valt de
recente po-
ging van
KSAS/103.3 Kiss FM dj KeKe Luv (foto), wiens naam
officieel Steve Kikcklighter is. Hij is erin geslaagd om
gedurende 175 uur wakker te blijven en zijn luister-
publiek te amuseren. Het ging niet helemaal van een
leien dakje daar hij ernstige stemproblemen kreeg en
één van zijn medepresentatoren helemaal niets meer
begreep van wat hij uitkraamde. Kicklighter nam iedere
acht uur korte pauze, wat volgens de regelgeving was
toegestaan.

Zeven dagen
Gedurende zeven dag bleef hij actief in de studio, ge-
vestigd in Boise. De deejay ging de recordpoging aan
om aandacht te trekken voor het bewustzijn bij de
luisteraars aan de overdaad aan kindermishandeling.
Het idee voor de recordpoging was er gekomen naar
aanleiding van een gebeurtenis in Spokane, Washing-

ton, waar de deejay tot vorig jaar woonde. Een inwoon-
ster, Summer Phelps, overleed daar aan de gevolgen
van mishandeling. Zowel haar vader John Lytle als haar
stiefmoeder worden verdacht van mishandeling en zijn
verantwoordelijk gesteld voor haar dood. Het promotie-
team van KSAS deelde volop blauwe strikjes aan luiste-
raars en mensen op de straat uit. Dit om uit te dragen
achter de actie te staan. Ook werd er in de program-
ma’s en op straat geld ingezameld met als doel in de
toekomst in Idaho ergens een centrum te kunnen bou-
wen tegen mishandeling.

Niet officieel
Nadat KeKe Luv het officiële wereldrecord had gebro-
ken nam een collega van hem bij KSAS de microfoon
over en werd het tijd om te feesten. Samen met andere
mensen van het station werd stoom uitgeblazen in Hum-
pin Hannah’s, een lokaal pretcentrum. Maar de directie
had wel grenzen gezet want rond 5 uur die middag
werd hem verteld dat het mooi was geweest en hij het
feest moest verlaten en zijn bed diende op te zoeken.
Hoewel de stunt een absoluut record is zal het niet door
de Guiness World Record Organisation als record wor-
den gehonoreerd omdat de leiding van KSAS het een
onjuiste beslissing vond de recordpoging te linken met
deze organisatie, gezien het officiële doel van de po-
ging, de aandacht voor kindermishandeling.

Meer geld dat ooit tevoren
Nooit eerder in de geschiedenis hebben Amerikaanse
presidentskandidaten zoveel geld uitgegeven aan
reclamespotjes op de televisie als tijdens de nog lo-
pende campagne. Volgens cijfers van TNS Media
Intelligence hebben de democratische kandidaten
Barack Obama en Hillary Clinton gezamenlijk al meer
dan 70 miljoen euro besteed aan reclamespotjes. John
Kerry gaf vier jaar geleden 12 miljoen euro uit aan
reclamespotjes voor de nominatie van de democrati-
sche partij. Obama heeft in vergelijking al bijna 45 mil-
joen euro aan televisiespotjes uitgegeven. De republi-
keinse presidentskandidaat John McCain heeft ‘maar’ 6
miljoen euro besteed. Hij heeft het voordeel dat hij de
nominatie al op zak heeft.

Protest
In de Verenigde Staten
hebben adviseurs van
vier staten, Maryland,
Connecticut, Ohio en
Washington, de voor-
zitter van de FCC aangemaand om de geplande satelliet-
fusie tussen Sirius en XM Satellite te blokkeren. Men stelt
dat de anticompetitieve resultaten van een dergelijke
overeenkomst leiden naar hogere prijzen en een daling
van de kwaliteit. Indien de overeenkomst toch door-
gaat, zou de FCC volgens de vier staten Sirius en XM
moeten aanmanen om een deel van hun capaciteit be-
schikbaar te stellen voor derden. Pas dan mag een fusie
doorgang vinden.

Dolly wil niet dat er met haar gedold wordt
In de loop van de afgelopen 35 jaar zijn er talloze grap-



17

pen en grollen uitgehaald als het
ging om Dolly Parton maar de nog
steeds actieve en scorende
countryzangeres vindt dat er nu
via een rechtszaak opgetreden
dient te worden, want te ver is te
ver. Het gaat om een uitzending
van shock jock Howard Stern. In
zijn programma heeft hij recente-
lijk een opname van Parton ge-

manipuleerd in snelheid maar ook nog eens de song
dusdanig verknipt dat het erop leek dat Dolly aan het
vloeken en schelden was. Het is niet bekend wanneer
de rechtszaak zal plaatsvinden. Misschien heeft ze ook
alleen zich geuit om wat extra publiciteit te krijgen.

RENE BURCKSEN & JAN HENDRIK KRUIDENIER

In het kader van het 30 jarig bestaan van het Freewave
Media Magazine hebben we in ons vorige nummer te-
ruggeblikt op de beginjaren van ons tijdschrift en aller-
lei andere gebeurtenissen op het gebied van de Muziek,
Media en andere Herinneringen. Eén van de medewer-
kers van het eerste uur was Wil van der Enden. Hij
schreef niet alleen stukjes over kortegolf radio maar
ook over de 27Mc en de zendamateurs. In die tijd was
hij zelf deels illegaal actief en schreef, als meerdere au-
teurs van Freewave Media Magazine, onder een pseu-
doniem. Later zou hij onder zijn eigen naam, Jelle Knot,
gaan schrijven, iets wat hij dertig jaar later nog regel-
matig doet. In deze editie van de maand augustus neemt
Jelle Knot u mee met zijn herinneringen aan de radio.

Als ik over het onder-
werp van het verhaal,
‘mijn leven en radio’ diep
nadenk, moet ik terug
naar de eerste helft van
de vorige eeuw. De
vroegste radio-erva-
ring is wel de radio-
distributie, die geregis-
seerd door de bezetter in
mijn geheugen alleen
maar klassieke muziek ten
gehore bracht. Een echte
radio was er niet in ons
gezin, alhoewel... on-
danks de inname van

‘alle’ radiotoestellen door de bezetter, was er toch nog
eentje achtergebleven, verstopt in Huize Knot. Achter
een schot, bij de voetenrail, waarop de klanten, die de
kapsalon van Knot bezochten, hun voeten zetten. Zo
heeft ook menig Duitse soldaat die kwam om geknipt en
geschoren te worden, met zijn voeten zowat in de radio
gezeten. Het radiotoestel waarmee de berichten van

Radio Oranje werden afgeluisterd. Uit die nadagen van
de oorlog stamt ook het verhaal dat mijn vader eens
een soldaat in de scheerstoel had, die, met zijn wapen
op schoot, opmerkingen maakte over de stand van
zaken in de oorlog, of liever gezegd tijdens de periode
van bevrijding. Van het kaartje, dat men bijhield in de
zaak voor de klanten (natuurlijk volgens de radio-uit-
zendingen van de bezetter), klopte volgens hem hele-
maal niets. Toen de man klaar was, wees hij op de kaart
precies aan hoe het werkelijk was en... dat kwam over-
een met de berichtgeving die vanuit Londen was ge-
daan.

Een echte radio stond op een tafeltje bij mijn groot-
ouders, die we bijna wekelijks bezochten in hun
bejaardenwoning aan de Johan de Wittstraat in Gro-
ningen. Een bakelieten toestel gemaakt in de Erres fa-
briek en dat zal dan ongeveer aan het begin van de
jaren 50 zijn geweest. Het was voor mij toen al een
feest, terwijl ouders en grootouders praatten en de
andere kinderen zich spelend of misschien wel verve-
lend moesten vermaken, om achter de radio te kruipen
en heel langzaam over de band te ‘fietsen’ en te luisteren
naar andere stations dan Hilversum I en II. Meer was er
toen nog niet. Ik ging inmiddels naar de middelbare
school en had al wat Engels en Duits opgedaan. Frans
had ik al een paar jaar op de lagere school genoten en
dus ging er letterlijk een hele wereld voor mij open. Na
de dood van mijn Opa verhuisde Opoe en werd ik de
trotse eigenaar van de Erres, die nog lang dienst heeft
gedaan, vooral in de late avonduren, terwijl ik in bed
liggend luisterde naar BBC en vooral Radio Luxem-
burg. Overigens slaap ik nog steeds, als nu 68-jarige
met een ‘in ear’-oortelefoontje en luister bij slapeloos-
heid naar Engelse (BBC World), Duitse (MDR) of Franse
stations (Radio Bleue, mits de condities het toestaan) die
ik heb voorgeprogrammeerd.

De zeezenders brachten een nieuwe dimensie in het
luisteren naar radio. Als jong werknemer bij een inter-
nationaal bedrijf, waar je als jongste bediende ook wel
eens minder prettige dingen moest doen, zoals het sle-
pen met zware zendingen voor de monsterkamer (in
die tijd slingerde ik met gemak 50 kilo op mijn schou-
der) verpestte ik mijn rug en heb in één jaar twee keer
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draaien van plaatjes.
Later werd een tweede
draaitafel (Dual-wissel-
aar) ingeschakeld en
konden we, met aan-
kondigingen tussen-
door de klanten ver-
maken. De Philips
EL3541-bandrecorder,
die ik inmiddels had
aangeschaft, had een
microfoonversterker,
die dit mogelijk

maakte. Dus werd het op de zaterdagmiddag (druk,
druk, druk) radiootje spelen. Werd dit onze leerschool?

De Ziekenomroep was inmiddels door broer Hans
ontdekt en hij stortte zich vol overgave in een nieuwe
manier van betrokkenheid bij de radio. In het Rooms
Katholiek Ziekenhuis te Groningen werd hij verbonden
aan de huisomroep en al snel werden enkele vrienden
hierin betrokken. Ook in het sanatorium Beatrixoord
werd samen met vrienden en de beide broers een om-
roep gestart. Privé-apparatuur werd thuis uitgebouwd
en in het begin achterop de fiets naar Haren gebracht
voor de ziekenomroep
West Point, BBMS, dat
stond voor ‘Beatrix-
oord Better Music
Station’. Toen ik la-
ter een auto had
werd het allemaal
iets gemakkelij-
ker. In 1973 was
de studio in het
RK Ziekenhuis ge-
heel verbouwd en
werd de omroep van
naam veranderd en werd
Studio 73 een feit. Vele jaren hebben we ons allemaal
ingezet voor deze omroep. Natuurlijk komt er na een
aantal jaren een probleem tussen stichtingsbestuur en
medewerkers en
dus stapten veel
medewerkers van
de ene op de an-
dere dag op.

Na een zorgvuldige voorbereidingsperiode begonnen
we met die groep in Maartenshof, een verpleeg- en
bejaardentehuis in Groningen Zuid. We maakten na
een periode elke dag een programma en zonden de
concerten van de NFO (tegenwoordig NNO) uit, van-
uit het Cultuur Centrum de Oosterpoort. Op den duur
waren verschillende tehuizen in de provincie Gronin-
gen aangesloten op een zogenaamd sternet en werkten
we voor een behoorlijke groep luisteraars. Een grotere
organisatie vereist strenge regels en dus moesten we
allemaal een financiële bijdrage gaan leveren. Vrijwilli-
gerswerk, en zeker als je als moderator van een pro-
gramma kosten maakt in de sfeer van de gastvrijheid
tegenover je gasten (iets lekkers bij de koffie en een

een pe-
r i o d e
van zes
w e k e n
op bed
moeten
liggen.
H e t
blauwe
‘Sharp’
transis-

torradiootje met het vleeskleurige oortelefoontje was
vanaf dat moment mijn vaste metgezel. Op de keuze
draaiknop waren met ballpoint de posities van de zee-
zenders aangegeven en er werd fanatiek naar geluis-
terd. In die tijd begon dus ook één van mijn broers zich
te interesseren voor die zeezenders en in een veel later
stadium voor radio in het algemeen en andere media.
Waar dat toe heeft geleid weten de meeste lezers van
het Freewave Media Magazine denk ik wel. Eerlijkheid
gebiedt mij te vertellen dat ik toen nogal een opgewon-
den standje was en eens een keer broer Hans heb be-
kogeld met mijn dierbare Sharp. Het ding heeft het wel
overleefd, maar er moest wel een nieuwe kast omheen,
als ik me goed herinner.

Een andere vorm van radio beleefden we ‘tussen de
schuifdeuren’. De kapsalon grensde aan de woonka-
mer en was hiermee verbonden via twee schuifdeuren.
Met de eettafel voor de deur werd hierop eerst, eind
jaren vijftig, de Philips koffergrammofoon gezet en werd
er voor de klanten muziek gemaakt in de vorm van het
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drankje na afloop), leverde
kosten op. Op een bepaald
moment werden de kosten
niet meer vergoed door de
omroep. Voor mij was de lol
er af en dus verdween er,
met mij, weer een aantal me-
dewerkers bij deze omroep.

Bij Beuving, een plaatselijke
dump werd een tweetal wal-
kietalkies uit het Canadese
leger aangeschaft, die het
nooit hebben gedaan, on-
danks de hulp van een van
de buren in de flat waar ik
toen woonde. We hebben
het nog steeds over de ja-
ren zeventig. Ik kreeg niet
veel later de wetenschap van
het bestaan van de Burgerij-
band, de verboden CB-
band, waarvoor ik een 6-
kanaals Pony wist te be-
machtigen. Hiermee werden
de eerste verbindingen ge-
maakt, vanuit Eelde, waar-
heen ik inmiddels was ver-
huisd. Die kant van de radio-
hobby ging in snel tempo
verder. Met Broer Egbert
schafte ik een prachtige
Blaupunkt zendontvanger
aan, die we in de auto kon-
den gebruiken.

De AM was op een gegeven
moment niet interessant
meer want we hadden al
gehoord dat er ook SSB
(Single Side Band) signalen
in de lucht konden worden
gezet. Een zogenaamde Su-
per Panther zender was snel
gekocht en toen begon de
verslaving aan het zelf uit-
zenden. Een drie-elements
richtantenne werd aange-
schaft en er werden verbin-
dingen gemaakt die me
brachten tot in Nieuw-Zee-
land, Indonesië, bijna alle
staten van de USA en veel
landen in Europa en Zuid-
Amerika. Op een gegeven
moment in het hoogtepunt
van de zonnevlekken, zo te-
gen het einde van de zeven-
tiger jaren, maakte ik, op 4
oktober 1978, kennis met
John. Hij riep mij aan, toen
ik net een gesprek had ge-

had met een New Yorker. Ik hoorde dat je in Eelde woont..... ligt dat niet bij
Paterswolde? Op mijn bevestigend antwoord meldde hij mij het volgende: “Ja
mijn vrouw komt uit Paterswolde.“ Hij had meegeholpen Groningen te bevrijden
en had zijn lief hier opgedaan. Ik sloot af met de vraag: “Kan ik hier iemand de
groeten van je doen?” Ja, mijn zwager en zijn vrouw, gegevens uitgewisseld en
de afspraak gemaakt. “Morgen, zelfde tijd en zelfde kanaal.“ De volgende dag zat
de zwager bij mij op zolder, maar er kwam helaas geen verbinding. Via de telefoon
was snel een nieuwe afspraak gemaakt voor de volgende zaterdag en toen heeft
hij, met zijn vrouw, meer dan een uur met John kunnen praten. Er is een hele
erfenis geregeld daar op die zolder.

Het contact is lang gebleven en zo zaten we elke zondagochtend even de week
door te praten, John in New Glasgow (Nova Scotia) en ik in Eelde, in een later
stadium vergezeld van ene Paul uit Florida. JFK was de call waarmee ik toen
uitkwam, maar door kontakten met andere CB-ers kwam ik achter het bestaan
van een echte club, de Whisky-Oscar. Toen ging 2W0391 een eigen leven leiden.
Veel verbindingen met andere Nederlanders in andere Whisky Oscar gebieden
werden er gemaakt. Ik was niet het enige WO lid in Groningen. Ook Marcel
Poelman uit Eelde, broer Hans aan de Parkweg in Groningen en een zeer sympa-
thieke Surinamer, Errol, aan de Ganzevoortsingel in Groningen waren gebrand-
merkt met een WO nummer. We probeerden elkaar wekelijks op zondagmorgen
vroeg te overtreffen door zoveel mogelijk verbindingen te draaien met de Neder-
landse Gebiedsdelen in de West maar ook zoveel mogelijk staten van de VS te
bereiken. Een strijd die altijd in volle eer en vriendschap met elkaar werd gestre-
den. Vele jaren later, in 1986 bracht ik een bezoek aan Canada en één van de
plannen was John te bezoeken. Vergezeld van een Edammer en een flesje advo-
caat, meegegeven door de familie in Nederland, hebben we met John en zijn
vrouw een gezellige avond bijgepraat over van alles en nog wat.

In de periode in Eelde maakte ik kennis met een ‘echte zendamateur’ (PA0AGA<
Gerrit Stevens) nu al een kleine 40 jaar een zendvriend. Hij maakte mij erop attent
dat ik toch wel niet alleen buiten de wet werkte, maar ook behoorlijk kans had
storend te werken voor bijvoorbeeld het vliegverkeer. Het bijgelegen Vliegveld
Eelde kon er wel eens problemen van krijgen. De interesse in het echte werk werd
door hem gewekt. Als hartstochtelijk contester heeft hij mij verder
geënthousiasmeerd. Via zijn shack rolde ik deze wondere wereld binnen. De
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eerste keer dat ik een grote contest beleefde (CQ World-
wide Phone) begon ik hem te helpen met het verwer-
ken van de loglijsten, door overzicht te maken van de
gewerkte landen en de verschillende zones. Het tweede
jaar was ik alleen in mijn eigen huis om te slapen en
werd er voor de controle al de eerste standaardlijst
gemaakt. Gerrit echter had het heel anders in gedach-
ten. De computer deed zijn intrede met een door zich-
zelf ontwikkeld programma, dat landen en zones signa-
leerde en ook dubbele contacten aangaf. In de loop
der jaren werd het een soepel lopend hulpmiddel, dat
nu zelfs de exacte score aangeeft. Sliep ik de eerste
jaren tijdens de contestdagen nog in mijn eigen huis,
spoedig was ik de volle 48 uur te gast bij hem en zijn
echtgenote en hebben we zeker al 35 jaar samenge-
werkt, Gerrit achter de zender en ik achter de compu-
ter.

Na mijn scheiding (ja dat overkomt je) ben ik een tijdje
te gast geweest bij broer Hans en daar ging het maken
van verbindingen
door, staande op
de zoldertrap, de
antenne nét op
het dak en maar
lieden voor de
gek houden en
pretenderen dat ik
een Nederlandse
Amerikaan was.
Een hoop plezier
met een Beren-
burgje in de
hand. Nu weet ik
dat radio en
drank niet samen-
gaan.

In de jaren tach-
tig werd in Gro-
ningen begonnen
met het experi-
menteren met lokale radio. In de tweede proefpe-
riode werden de gebroeders Knot hierbij betrokken en
hebben we met veel plezier programma’s gemaakt voor
Radio Stad. Met een groepje van vijf mensen werden,
afwisselend de eerste twee uren van de dag verzorgd
onder het motto ´Midden op de weg´. Door mij, omdat
ik echt om half negen op mijn werk moest zijn, werd
het programma deels op band opgenomen. Het was
niet alleen een jongerenstation, want in de ochtend-
uren richtten we ons op het publiek dat meer 30 plus
was, met de zogenaamde ´middle of the road´ muziek
en agendatips. Actualiteit was een vast onderdeel in de
dag, maar daarbij waren wij niet zo bij betrokken. Wel
werd er in de avonduren jazz, experimentele muziek,
maar ook klassiek gedraaid. Samen met Marjo van Dij-
ken (nu Tweede Kamerlid voor de PvdA) heb ik die
periode gedaan. Uit die tijd herinner ik me dat we het
klassieke programma op Koninginnedag beëindigden
met het Wilhelmus en de volgende dag, de eerste mei,
begonnen met de Internationale (hoewel rood hele-

maal mijn kleur niet was en is’.
De Elfstedentocht 1986 was een monsteruitzending voor
de lokale radio, met mensen met mobilofoons “in het
veld“. Toen de lokale omroep een feit werd en de expe-
rimentele fase dus was ontgroeid, heeft men de werkers
van het eerste uur niet teruggevraagd. Wij hadden
onze gratis diensten verleend. De liefhebberij voor
het schaatsen bracht me nog een aantal malen terug
binnen de muren van Studio 73 en haar opvolger, de
Martiniomroep. Ondermeer werd samen met Wennie
Eilers, Chris Consten en broer Hans de EK dames vanuit
Groningen voor diverse zieken- en bejaardenomroepen
uitgebreid belicht.

Maar ik wil even een stapje terug naar de jaren zeventig
want in een bepaalde periode in je leven ga je jezelf
interesseren in ´het zelf zenden´. Mijn andere broer
Egbert, de techneut van de familie, bouwde zendertjes,
die we met een wekker, tikkend voor de microfoon,
soms wel in Hoogezand nog konden horen. Dat virus

en het maken van
programma’s op
en voor een
piratenstation in
de provincie,
werkte verder
door. Radio Nolan
in Vlagtwedde
barste uit de radio
in geheel Noord
en Oost Neder-
land en ver daar-
buiten en eens per
maand maakte ik,
onder de naam
Wil van der Ende,
samen met Paul
Peters (de Haan)
en Ton Vogt (Hans
Knot) de
Freewave Infor-
matie Show. Van

Polen tot Engeland kwamen de reacties. Later zou er de
getapete versie komen voor visueel gehandicapten
waarmee ik doorging tot de eind jaren negentig. Een
programma dat nog steeds wordt opgenomen door
broer Hans en zijn vrouw Jana.

Diverse malen heb ik mij aangesloten bij cursussen die
werden georganiseerd, maar tot enig succes leidde dat
niet. Ik begon de afdelingsbijeenkomsten van de VRZA
in Groningen te bezoeken en werd door de voorzitter
van de afdeling, Geert Heemstra, PA0GIN, gevraagd
eens een lezing te houden over mijn hobby, het inmid-
dels niet alleen meer luisteren naar de radiostations over
de wereld, maar ook de amateur-banden. Of dit ertoe
heeft geleid dat ik werd gevraagd mee te werken aan
de activiteit ter gelegenheid van het 950-jarig bestaan
van de stad Groningen, waarin we 14 dagen lang met
een amateur-station hebben gezonden vanuit het toen-
malige hoofdkwartier van de regionale omroep in Gro-
ningen, weet ik niet. Ik mocht het secretariaat hiervan
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voeren. Ook werd ik door Geert
Heemstra gevraagd mee te wer-

ken aan de organisatie van het
Noordelijk Amateurtreffen in

Groningen, ook weer als se-
cretaris. Dit doe ik nog steeds.
Of dat resulteerde in het feit
dat de afdeling Groningen

van VRZA en VERON mij ko-
zen tot hun nieuwe secretaris

weet ik ook niet. Tot mijn verhui-
zing in 2000 naar de radiostad

Hilversum heb ik deze functie be-
houden. In die tijd hebben we met de afdeling
Groningen (V2G, het samenwerkingsverband
van VRZA en VERON) verschillende grote activi-
teiten ontplooid, ondermeer 2 x PA6JUN, ter vie-
ring van de invasie in Normandië, 2 x PA6STM
vanuit het Museumstoomgemaal in Beerta.

In die tijd begon ik ook weer te studeren voor
het techniekexamen, mij steeds richtend op wat
toen nog de C-licentie was. Weer zonder succes
maar toen ik eindelijk mijn koppigheid eens een
keer liet varen en voor het D-examen opging
was het in één keer ‘Bingo’. Sinds 12 december
1998 ben ik PD5JFK en werd actief op de 2-meter
en 70-cm. In Hilversum, (ik ben lid van beide
verenigingen), werd ik op de afdelings-
bijeenkomst van de VERON aangesproken door
een bestuurslid van de VRZA met de vraag of ik
het bestuur wilde komen versterken en wel in de
functie van voorzitter. Na enige aarzeling (ik had
mijn vrouw beloofd voorlopig geen bestuur-
staken op me te nemen) heb ik dit aangenomen
en werd gedurende zes jaar voorzitter van de
afdeling ‘t Gooi van de VRZA. Tijdens die pe-
riode werd ik benaderd vanuit het landelijk be-
stuur van de VRZA om eens te komen praten en
je raadt het al, in 2001 werd ik secretaris van het
landelijk bestuur, een functie waarin ik in 2008
weer werd herkozen. Ik verhuisde in 2006 naar
Gieterveen en bezoek van daaruit de bijeenkom-
sten van beide verenigingen.

Inmiddels zijn de mogelijkheden voor de D-ama-
teur aanmerkelijk verruimd (we werden N-ama-
teur, Novice, nieuwkomer dus) en mochten we
ook op de HF-banden 10, 20 en 40-meter uitko-
men, iets waarvan ik dankbaar gebruik ben gaan
maken. Niet echt fanatiek want het werk voor
de VRZA vraagt ook de nodige tijd. Plannen zijn
er om toch nog eens het tweede techniekexamen
te gaan doen en me ‘Morse’ eigen te maken,
maar dat ligt in de toekomst, waarschijnlijk zelfs
na 2010, wanneer ik mijn werkzaamheden voor
de vereniging zal moeten staken omdat ik dan
daarvoor echt te oud word. Dan word ik ‘echt
gepensioneerd’.

JELLE KNOT

De gebeurtenissen die hebben plaats gevonden tijdens de
Tweede Wereldoorlog hebben enorme gevolgen gehad en
zelfs in de daarna geboren generatie wordt in West Europa
nog steeds deze gruwelijke oorlog herdacht. Jaar in, jaar uit
komen er nieuwe boeken over dit onderwerp uit. Ook oorlogs-
films met betrekking tot voornoemde oorlog verschijnen nog
regelmatig. Let wel: ruim 60 jaar na dato. De reden van al het
gruwelijk geweld en de massamoorden zou kunnen zijn dat
er in de twintigste eeuw een crash ontstond tussen twee soor-
ten van dictaturen. Allereerst het fascisme en vervolgens het
communisme. Beide dictaturen genereerden oorlogsmisdadi-
gers waarbij Mao Zedung als oorlogsmisdadiger nummer 1 op
de ranglijst staat, gevolgd door Stalin op 2 en pas op de 3de
plaats Hitler. In het Rusland en China van heden is het ‘not
done’ om de beide eerste ex-politici als oorlogsmisdadiger te
kenschetsen. Wees eerlijk, in het grootste land ter wereld,
China, is Mao nog steeds – hoewel al jaren geleden overleden
- een ‘groot’ staatsman. En wat betreft Rusland kun je in het

boek ’Europa’ van Geert
Mak lezen dat sinds de
komst van Chroetsjow het
voorzichtig toegestaan was
om kritiek op Stalin te ui-
ten. In West Europa kwam
de verwerking van die
verschrikkelijke oorlogs-
jaren sneller op gang. Kort
na de oorlog wilde men in
Nederland bijvoorbeeld
eigenlijk niets weten over
die verschrikkelijke jaren,
maar op last van de over-
heid begon Dr. Lou de Jong
(foto) reeds in 1960 met een
serie over de Tweede We-

reldoorlog en de gebeurtenissen specifiek in Nederland. Dit
kwam destijds op de televisie onder de titel: ‘De Bezetting’.
Deze serie kwam tussen 1960 en 1965 op het scherm. In latere
jaren zou er nog een vervolg komen.

De Bezetting (1960-1965)
Teneur bij die eerste serie van ‘De Bezetting’ die uiteraard in
zwart wit werd uitgezonden omdat kleurentelevisie nog niet
was ingevoerd, was dat 90% van de Nederlanders zogenaamd
anti-Duits was ingesteld. Over collaboreren wilde men eigen-
lijk niets weten. In één van de afleveringen van ‘De Bezetting’
werd Anton Mussert genoemd als leider van de NSB. Mussert
was ingenieur, politicus en leider van de Nationaal Socialis-
tische Beweging (NSB) in Nederland. Hij studeerde in Delft
aan de Technische Hogeschool. Na het behalen van zijn di-
ploma kreeg hij een baan bij Rijkswaterstaat waar hij uitblonk
als ingenieur en later hoofdingenieur. Hij ontwierp wegen en
bruggen en werd later beroemd om de totstandkoming van
het Amsterdam Rijnkanaal. In 1931 richtte hij de NSB op. In
de loop van de jaren dertig verloren ze behoorlijk veel stem-
men. Regisseur Paul Verhoeven maakte vele jaren later een

deel 1: SERIES OVER
DE TWEEDE WERELDOORLOG
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d o c u m e n t a i r e
over Mussert,
maar onder druk
van het kabinet
werd de docu-
mentaire niet op
televisie uitgezon-
den omdat het
een ‘te positief
beeld’ zou geven
over Mussert als
mens. Pas in 2008
werd de docu-
mentaire enige
keren via Ge-
schiedenis TV ver-

toond, waarbij ondermeer Prof. Schermerhorn een reëel
beeld schetste van de mens Mussert.

De Bezetting (1970-1975)
Lou de Jong was niet meer in staat om zelf deze tweede
serie ‘De Bezetting’, die een veel reëler beeld schetste
over de Tweede Wereldoorlog, te presenteren. De Jong
had een hersenbloeding gehad en sprak daardoor veel
te langzaam. Daarom werd de presentatie overgelaten
aan Pier Tania (foto).
De serie is nog
steeds op DVD te
koop en is een ab-
solute aanrader.
Afgerekend werd
met het waanidee
dat 95% van de
Nederlanders anti-
Duits was. In tegen-
deel, want er werd
behoorlijk gecollaboreerd. Reeds enige weken na de
inval van de Duitsers in ons land werden er al op de
scheepswerven onderzeeërs gebouwd! De industrie in
ons land had vooral in de eerste jaren van de oorlog
topomzetten. Ook dit werd - hoewel heel voorzichtig -
in bovengenoemde tweede serie gemeld. Ook het feit
dat bijvoorbeeld de politie en vervoersmaatschappijen
hand- en spandiensten leverden, komt uitgebreid ter
sprake in deze serie. Zo had je in Amsterdam tot 1945
tramlijn 8 en die vervoerde de Joden naar de trein. Tot
op de huidige dag bestaat er geen tramlijn 8 meer in
Amsterdam. Dit uit piëteit ten opzichte van de omgeko-
men slachtoffers. De NPS heeft aan Rob Trip (Radio 1
Journalist) de opdracht gegeven om een geheel nieuwe
serie rond de Tweede Wereldoorlog samen te stellen en
deze nieuwe serie zal in 9 delen in het seizoen 2008/2009
door de NPS worden uitgezonden.

De Fuik
Natuurlijk is er in de loop van de afgelopen decennia
een enorm groot aantal televisieseries uitgezonden op
de Nederlandse televisie. Al dan niet een productie in
ons eigen land gemaakt. Velen zijn er op te noemen,
maar ik heb gekozen voor een paar die me direct te
binnenschoten. Allereerst noem ik ‘De Fuik’. Een serie
die de KRO in 1962 op het scherm bracht. Hoofdrolspe-

ler was Frits Butzelaar die de rol vertolkte van de
spionnenvanger Oreste Pinto. In de jaren voor Tweede
Wereld Oorlog werd Pinto benaderd door MI-5, de
Britse contraspionage. Hij trad niet officieel in dienst
van deze organisatie, omdat hij dan zijn Nederlander-
schap moest opgeven en deze wenste hij liever niet te
verliezen. Gevolg was dat hij een soort van freelancer
voor de MI-5 werd. Nadat de Duitsers Polen waren
binnengevallen in 1939 was het Pinto die een opvang-
centrum voor de MI-5 leidde in Norwood. Hij moest
verder potentiële spionnen ontmaskeren. In april 1941
werd hij benoemd tot chef-Nederland bij de Royal
Victoria Patriotic School. Hier concentreerden MI-5 en
MI-19 de binnengekomen vluchtelingen uit het bezette
Europa.

Pinto ondervroeg ondermeer de Nederlandse
Engelandvaarders en probeerde er achter te komen
wie eventueel een door de Duitse vijand gezonden spion
was. In september 1942 nam hij ontslag en ging werken
voor de Politiebuitendienst, een Nederlandse veiligheids-
dienst te Londen, destijds ressorterend onder het Ne-
derlandse departement van Justitie. In zijn na de oorlog
verschenen boek ‘Spycatcher’ beschreef hij hoe hij
zeker acht spionnen ontmaskerde. Ook was Pinto zij-
delings betrokken bij de controle van agenten, die door
de Special Operations Executive (SOE) naar Nederland
werden gestuurd. Hij stond versteld over de slechte
voorbereiding en oefende grote kritiek uit op de men-
sen die de agenten het veld instuurden. Het bleek dat er
veel niet doordacht en slecht voorbereid was. Zo droe-
gen sommige agenten Engelse merkjes in hun kleding.
Helaas bleek later dat Pinto gelijk had. De Duitse Abwehr
arresteerde bijna alle agenten die door de SOE boven
Nederland gedropt werden. In september 1944 werd
Pinto majoor en hoofd van de Nederlandse
contraspionageafdeling bij het geallieerde opperbevel.
In die functie werd hij belast met het verhoor van vluch-
telingen die door de Duitse linies waren gekomen. Pinto
ontmaskeerde in deze functie de dubbelagent Christaan
Lindemans beter bekend als ‘King Kong’. Oreste Pinto
hield later vol dat Lindemans het plan voor Operatie
Market Garden zou hebben verraden. Maar dit laatste is
nooit bewezen. In een
aantal afleveringen
werden bovenstaande
gebeurtenissen verfilmd
en door de KRO in 1962
uitgezonden. De aller-
eerste aflevering bleef
tot de huidige dag op
de plank liggen en ver-
scheen dus niet voor de
KRO televisie. In die af-
levering kwam namelijk
de verstandhouding
tussen Prins Bernard en
‘King Kong’ ter sprake.
Tweemaal raden wie de
uitzending belet heeft.

Wat ik nooit begrepen heb is het feit dat van verachte-



was er een openingstijd voor handel, industrie en
overheidsinstanties en wel iedere werkdag tussen tien
uur in de ochtend en twee uur in de middag. Direct
daarna was het complex ook toegankelijk voor parti-
culieren en wel elke dag tussen twee en vijf uur en ’s
avonds van zeven uur tot half elf. De toegangsprijzen
voor particulieren waren op f 1,50 per persoon gesteld
terwijl jonge-
ren onder de
16 jaar, mits
onder ge-
leide, een be-
drag van drie
k w a r t j e s
dienden te
betalen. Voor
de eerste ge-
noemde drie
groepen van
b e z o e k e r s
was de entree
gratis. Wie
van de wat
oudere lezers
heeft er niet
zijn stappen
neergezet in
het Amster-
damse com-
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lijke dictaturen het communisme nooit als zodanig werd
aangemerkt. In tegendeel, nu nog heb je maoïsten in
Nepal bijvoorbeeld en in diverse landen, waaronder in
Nederland zijn er nog kleine communistische partijen.
Waarschijnlijk durft men het communisme niet fel aan
te vallen omdat de communisten tijdens de Tweede
Wereldoorlog aan de kant van de geallieerden hebben
gevochten. Een bekende huiskamercommunist is Paul
Rosenmuller, zoon uit een rijk gezin. Zijn vader was
directeur van Vroom & Dreesman. Rosenmuller heeft
zelfs nog atheneum B behaald en ging daarna sociolo-
gie studeren. Tijdens de studententijd werd hij nota-
bene nog lid van een Maoïstische Beweging. Hij za-
melde geld in voor de Rode Khmer. Dit was beslist geen
organisatie van welzijnswerkers, maar een organisatie
waarvan de strijders in Cambodja de halve bevolking
hebben uitgemoord en voor dictator Pol Pot streden.
Hiermee is bewezen dat afgestudeerden ook weleens
niet goed bij hun hoofd kunnen zijn. Jaren later werd
hij de leider van Groen Links, een clubje ex-communis-
tische warhoofden. Een paar jaar geleden hoorde ik
een interview van de EO op Radio 1. Men vroeg hem
waarom hij destijds lid van de Maoistische beweging
was geworden. Zijn antwoord: “Omdat iedereen daar
lid van was.” Hoe infantiel kun je zijn?

(Wordt vervolgd)
ROB OLTHOF

De 11ee Firato werd van 30 augustus tot en met 6
september 1960 gehouden in de RAI te Amsterdam en
dan heb ik het niet over het huidige RAI complex maar
over haar voorganger. Ook de 11e editie van de Firato
werd aangekondigd als een internationale tentoonstel-
ling op het gebied van radio, televisie, opname- en
afspeelapparatuur, onderdelen, meetinstrumenten, an-
tennes, radio- en tv meubelen, vakliteratuur. Duizen-
den bezoekers per dag vergaapten zich aan de nieuw-

ste snuf-
jes op
v o o r -
n o e m d
g e b i e d .
O p m e r -
kelijk was
het dat
de Firato,
zoals later
niet meer
het geval
was, ge-
scheiden
openings-
t i j d e n
had. Al-
l e r ee r s t



plex om te genieten van
de telkens weer nieuwe
snufjes, die er onder de
aandacht werden ge-
bracht via de vernuftige
vormen van merchan-
dising.

De Firato was in prin-
cipe een tweejaarlijkse
tentoonstelling die zich
voornamelijk richtte op
de ontspanningsap-
paratuur voor het mo-
derne huisgezin, waar-
bij dan vooral gedacht
moest worden aan ra-
dio, televisie en de gram-
mofoon. In latere jaren

van het bestaan van de Firato kwamen daar tal van andere speeltjes
bij zoals de beeldplaat, de videorecorders en de spelcomputers. Maar
ook de introductie van technische uitbreiding van televisieontvangst
met als voorbeeld die van de Teletekst. Nieuwe producten konden
op die manier worden voorgesteld aan de winkeliers en de uiteinde-
lijke kopers. Tegelijkertijd waren er in de diverse jaren na 1960 vele
live-uitzendingen, op zowel radio en televisie, die vanuit Amsterdam
werden verzorgd.

In 1950 was het idee te komen tot de tentoonstelling Firato van Henk
Kazemier en werd gehouden in het gebouw Bellevue in Amsterdam
georganiseerd door de FIAR, de vereniging van Fabrikanten, Im-
porteurs en Agenten op Radiogebied. In 1955 verhuisde de Firato
naar de oude RAI waar het in 1960 voor de laatste maal werd gehou-
den. Daarna kwam het terug in 1963 in het nieuwe RAI complex om
vervolgens tot 1998 telkens tweejaarlijks terug te komen. Tussen-
door is er tweemaal een naamswijziging geweest. Een tijdje heette de
tentoonstelling ‘Hi Fi Rai’ terwijl in de jaren negentig een aantal malen
is geprobeerd het geheel te moderniseren en de naam @Emotion aan
het tweejaarlijkse gebeuren te geven. Het bezoeken van de tentoon-
stelling werd eind jaren negentig steeds kleinschaliger waardoor
werd besloten een einde aan de tweejaarlijkse traditie te maken. De
allerlaatste tentoonstelling, die van 1998, gebeurde gelukkig wel weer
onder de naam ‘Firato’.

Tal van bedrijven gaven dus in 1960 acte de présènce om hun

producten onder de aandacht te brengen.
Van uiteraard onze eigen Nederlandse
Philips, Gevaert, Funkschau met de beste
vakliteratuur die er destijds leverbaar was
in Europa, Inelco, Delta Electronics en de
V.E.R.O.N, zo maar een greep uit de lijst
van 150 standhouders die dat jaar aanwe-
zig waren. Het was de daaraan vooraf-
gaande jaren stapsgewijs vooruit gegaan
met het aantal standhouders, maar 150 was
een absolute topper wat Willem Vogt
(AVRO) destijds zich liet verleiden tot de
uitspraak dat de 1960 editie van de FIRATO
intussen de allure had aangenomen van
de vroegere ‘Grosse Deutsche
Funkausstellung’ en van de grote Britse
manifestatie die in Olympia Hall werd ge-
houden onder de naam ‘Wireless
Exhibition’. Wel vond hij dat de Nederlan-
ders een bescheidener vorm hadden van
officiële opening van de beurs dan in Duits-
land en Engeland, waar altijd zeer voor-
name gasten aanwezig waren en uitgebreid
feestelijk de opening werd gevierd. In
Amsterdam kon men het af met een wet-
houder die de opening verrichtte, gevolgd
door een korte toespraak, het drinken van
een sherry en het elkaar de hand schud-
den van vele bekenden.

Het was dezelfde Willem Vogt, één van de
grote pioniers op radiogebied in ons land,
die in 1960 voor het Radio Bulletin een
herinnering mocht schrijven onder de titel
‘Afscheid van de RAI’. En dat met het hou-
den van de 11e editie van de Firato. Over
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hebben. Het product dat destijds
door Kodak in de handel werd ge-
bracht kenmerkte zich door, voor
die tijd, bijzonder goede akoesti-
sche en mechanische eigenschap-
pen te hebben. Het zorgde voor
viersporen en stereo-opname-
mogelijkheid, welke volgens de le-
verancier, volkomen vrij van
‘flutter’ was. Vele jaren zou ook
voor mij de trein richting Amster-
dam gaan om de Firato te bezoe-
ken, hoewel dit voor mij pas vanaf
1969 het geval was. Helaas kwam er tien jaren geleden
een einde aan de traditie te keuren, geuren en te
smullen van allerlei producten op het gebied van hui-
selijke ontspanning.

HANS KNOT

Op 8 mei kwam het trieste bericht uit Amerika dat
Eddy Arnold was overleden en wel op de mooie leef-
tijd van 89 jaar in een verzorgingstehuis, waar hij al
langdurig ziek was. Zijn grote kassucces ‘Make the
world go away’ werd daarmee wel heel ironisch. Eddy
Arnold werd vaak de crooner onder de country-
zangers genoemd en had gedurende de afgelopen
zeven decennia liedjes opgenomen waardoor er meer
dan 85 miljoen exemplaren van zijn platen en cd’s
wereldwijd over de toonbanken gingen. Mede van-
wege het feit dat hij zijn songs steeds weer aanpaste
aan de lopende trends was hij blijvend succesvol. Na
de Tweede Wereldoorlog was hij mede verantwoor-
delijk voor de popularisering van de country muziek
waardoor de waardering voor deze muzieksoort met
grote stappen vooruitging. En dan te bedenken dat
Eddy opgroeide in armoede in Henderson, een plaats
in Tennessee. Wat vaak niet wordt genoemd is dat
Arnold zijn zangkwaliteiten voor het eerst te gelde
maakte als zanger in de band van Pee Wee King.
Uiteraard wordt Arnold genoemd in ‘The Country
Hall of Fame’, deed hij vele optredens in The Grand
Ole Opry en werd hij vele malen nationaal en interna-
tionaal onderscheiden. Eddy Arnold nam in 2005 zijn
laatste CD voor het RCA label op onder de toepasse-
lijke titel ‘After All This Years.’

Uiteraard laten we Nederlands muziekkenner bij uit-
stek betreffende de periode ‘1955 tot en met 1980’aan
het woord. Bert Bossink over zijn herinneringen aan
de overleden country star uit de Verenigde Staten
van Amerika: ‘Eddy Arnold, overleed op 8 mei in
Amerika en andermaal is een countryster, die van
grote hoogte was, van ons heengegaan. Mede omdat
ik zo’n 25 LP’s van deze zanger in de kast heb staan en
zelfs een paar keer contact met hem heb gehad in de
zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw, gaf

het oude gebouw van de RAI was Vogt kritisch: ‘Men
kan de RAI – waaraan de naam Leonard Lang verbon-
den blijft – moeilijk rangschikken onder de monumenten
van de bouwkunst. Zij is een nuttigheidsloods, ontstaan
uit de impulsen van een directe driftige behoefte. Uit een
drang van het zakenleven dat in zijn verlangen nieuwe
banen te betreden, een overkapte ruimte nodig had van
- tot dan – ongekende afmetingen.’

Het oude RAI gebouw was geworden tot een gebouw
dat vele vormen van bedrijvigheid te zien heeft gekre-
gen. Tentoonstellingen van allerlei aard werden er jaar-
lijks gehouden, hetgeen later in het nieuwe onderkomen
werd voortgezet. Niet alleen werd het complex uitgebreid
gebruikt voor de verrichtingen van handel en industrie
maar het is ook een heel geliefd onderkomen voor massa-
bijeenkomsten, congressen en culturele manifestaties. Dat
was in het oude complex tot en met 1960 zo en daarna in
het nieuwe complex ook al bijna een halve eeuw het
geval. De noodzaak van de nieuwe RAI was voortgeko-
men middels de steeds toenemende behoefte van de Ne-
derlander tot het bezoeken van beurzen en manifestaties
waardoor het gebouw al snel te klein werd bevonden en
dus op een andere plek werd gebouwd aan een groter
complex dat tevens meer comfort kreeg, gemakkelijker
bereikbaar werd en een betere luchtcirculatie kreeg. Ook
aan uitgebreide parkeermogelijkheden werd in 1960 ze-
ker gedacht gezien ook in Nederland rond die tijd het
aantal autobezitters meer en meer toenam.

Er was tal van nieuwtjes
te zien op de 11e Firato in
de Amsterdamse RAI,
waarvan we er een aantal
uitlichten. Zo was het mo-
gelijk bij de stand van
BASF een gratis toegangs-
kaart te vragen voor de
presentatie van de film ‘De
Magische Band’ waarin de
productie en het gebruik
van de magnetofoon ban-
den werd vertoond. Een
heel opmerkelijk snufje
werd door Grundig mee-
geleverd met het nieuw-
ste televisiemodel, de
Grundig 1653. Er was een
schakeling ingebouwd in
deze toestellen, welke kon

worden geactiveerd middels een bijgeleverd met transis-
toren werkende ‘Fern-Dirigent’, zoals de onderneming
het noemde. Een en ander werkte met frequenties die
ruim boven de gehoorgrens lagen en die dus als ultrasone
trillingen werden aangeduid. In 1960 was er dus voor het
eerst sprake van het apparaatje dat in veelvoud heden
ten dage in elk huisgezin voorkomt, de afstandsbedie-
ning. Maar de 11e Firato bracht bijvoorbeeld voor de
personen die toen al veel opnamen van de radio een
oplossing door de introductie van de Kodavox tape,
recordertape die zeer dun was maar wel de capaciteit had
drie keer de lengteduur van een normale recordertape te
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van Thomas A.Parker op in Tampa, Florida. Hij is het die Eddy
Arnold tot een superster heeft gemaakt met 120 hits op de C & W
hitlijsten en Eddy Arnold had ook 22 pophits in de periode van
1955 tot 1969. Als je vroeger in die tijd naar Radio Caroline, Radio
London of Radio City luisterde kwam je hem regelmatig tegen,
maar ook via Radio Veronica werd je tegen het einde van het jaar
1965 en begin 1966 veelvuldig geconfronteerd met het nummer
“Make the world go away” van Eddy Arnold. Het nummer kwam
hoog op de USA Top 15 pophitlijsten en tot nummer 3 in Engeland
in het jaar 1966. Midden tussen al het beatgeweld van The Rolling
Stones, The Beatles, Bob Dylan en anderen trof je Eddy Arnold
aan. Ieder uur hoorde je wel zijn platen op de zeezenders.

Ik herinner me dat Eddy Arnold op de Caroline Top 50 ook een
paar hits had zoals “If you we’re mine, Mary’ en het nummer ‘Her
name is Mary Claire, Melvina, Rebecca Jane’ werd ook veel ge-
draaid in 1966. Ik heb dit nummer toen ook direct op single ge-
kocht. Op de achterkant stond een Roger Miller compositie ‘The
last word in lonesome is me’! Eddy Arnold was niet per se een C &
W zanger maar een zanger die alles opnam wat hij leuk vond. Je
kunt zijn werk onderbrengen onder zowel Folk, Rockabillyachtige
nummers, C & W, Easy Listening en Swinging Sound. Eddy Arnold
is dus groot geworden door Colonel Tom Parker die hem liet stik-
ken toen hij Elvis Presley ontdekt had.
 
Hetzelfde deed Parker trou-
wens ook met Slim Whitman die
ook in Tampa, Florida woonde,
waar hij nog steeds van zijn
oude dag geniet, nu 83 jaar
oud. Eddy Arnold trad nog
steeds op, tot een jaar geleden,
net als Eddy Christiani, 89 jaar
oud. Christiani coverde ooit zijn
hit uit 1948 ‘A bouquet of roses’
in het Nederlands wat vervol-
gens als ‘Ik stuurde je een boe-
ketje rode rozen’ hem bekend-
heid gaf.’ Slim Whitman kwam
net als Hank Williams, Elvis
Presley, Johnny Cash, Jim
Reeves en Johnny Horton op
de Louisiana Hayride Show te-
recht waar de omroeper en zan-
ger Jim Reeves was. Rond 1952
had hij zijn 1e hits op het
Imperial label en werd in 1955-1956 een wereldster.Tom Parker had
Slim Whitman toen ook al bedankt voor de samenwerking en ging
zich alleen maar richten op Elvis Presley, wat uiteindelijk Presley
zijn ondergang is geworden. Parker liet hem maar optreden terwijl
de man rond 1976-1977 totaal uitgeput was. Terwijl Slim Whitman
nog leeft en Eddy Arnold recentelijk overleden is, ben ik toch
blij dat ze toch op tijd aan de greep van Thomas A. Parker ont-
snapt zijn!
 
Dus Tom Parker maakte niet alleen Elvis groot maar ook Eddy
Arnold en Slim Whitman jammer dat de media dat altijd vergeet! In
zijn zeer lange loopbaan presenteerde Eddy Arnold tal van radio-
programma’s. Meer hierover op www.radiolovers.com/pages/
eddie_arnold_show.htm

BERT BOSSINK

het bericht van zijn overlijden me toch wel
een beetje een grote schok.

Als de naam Eddy Arnold wordt genoemd
komt bij mij meteen ook de persoon van
Tom Parker boven. De man die ook the
Colonel werd genoemd, is er uiteindelijk wel
voor verantwoordelijk geweest dat Eddy
Arnold en Slim Whitman hun eerste stap-
pen binnen de muziekindustrie maakten en
dat niet alleen, hij bracht ze op een succes-
vol en hoog niveau. Direct daarna had de
uit Nederland afkomstige ‘Parker’ toch een
nieuwe troef in handen in de persoon van
de toen nog jonge Elvis Presley. Laatst ge-
noemde had een contract met het
boekingskantoor van een andere grote
countryzanger, Hank Snow, en zou daar
dit netjes uitdienen. Echter was het dezelfde
Parker die Elvis Presley op een geraffineerde
manier weg wist te halen bij Snow en met
de eer van de successen ging strijken door
Elvis Presley als het ware aan de platen-
maatschappij RCA Victor te verkopen.
 
Met Eddy Arnold heb ik ook contact ge-
had. Zeer opmerkelijk was wel dat hij me
vanuit Amerika in 1966 nog een foto met
handtekening en een LP stuurde. De ad-
vertentie die je hierbij afgedrukt ziet komt
uit de zeer dikke ‘Billboard Encyclopedia of
Music 1946-1947’ Eight Annual Edition’. Dit
boek is zeer zeldzaam, vooral daar er zoveel
informatie instaat over alle muziekstromingen
die er in de USA in de periode 1946-1947
waren. Op de advertentie staat het adres
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Hier weer een paar tips voor het surfen op internet:

De echte oude radio’s, dan hebben we het over de
apparaten, krijgen veel aandacht op de volgende
site:http://encyclopedia.thefreedictionary.com/
Old-time+radio

Herman Boel heeft enkele maanden geleden een site
geopend over de historie van de radio. Er dient nog
wel het één en ander historisch verbeterd te worden
maar ook is Herman op zoek naar historische gelui-
den. Wie hem helpen wil kan hem via de site benade-
ren: http://radiohistory.hermanboel.eu

Celtic Musix Radio in Glasgow zendt haar program-
ma’s voor haar directe luisterpubliek uit via de midden-
golf op de 1530 kHz. Maar het station kan ook via
internet beluisterd worden en heeft een wel zeer spe-
ciale samenstelling als het om de muziek gaat:
www.celticmusicradio.net
 

Onder onze lezers wordt van alles verzameld als het
gaat om het radiogebeuren: foto’s, posters, stickers,
opnamen, dvd’s en ga zo maar door. Laat het echter
niet uit de hand lopen zoals deze verzamelaar van
AFRTS en AFN hebbedingen.
h t t p : / / w w w . a f n e u r o p e . n e t /
itemlink.aspx?itemId=2518

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

Antennepraxis Scanner
Empfang, So hören Sie
mehr.
Riegler, Thomas
Baden Baden, Siebel
Verlag, 2008.
Vth Fachbuch
Best. Nr 413 0061
ISBN 978-3-88180-
671-8
135 blz en met illustra-
ties

Als ik denk aan de directe
vertaling dan kom ik op
‘antennepraktij-ken’ ofwel
de inzet van antennes bij

het gebruik van ‘scanners’. En daarmee wordt echt niet de
scanner bedoeld die naast menig computer staat om fo-
to’s, die op elk willekeurig feestje zijn gemaakt, digitaal te
maken om vervolgens naar alle vrienden en geliefden te
versturen. Nee, het gaat om de scanner die gebruikt wordt
om signalen te ontvangen, die vooral bedoeld zijn om te
worden ontvangen voor communicatiedoeleinden van be-
sloten gebruikerskringen. In ons buurland Duitsland valt
het onder de categorie ‘Funkdienste’ en gebruikt men
verschillende frequenties, waarvan met de signalen via de
zogenaamde ontvangst scanners zijn op te vangen. En
dat gebeurt voornamelijk in frequentie bereik, die met
normale ontvangers niet het geval is. Maar ook al heeft
men een professionele ontvanger in bezit, dan nog is het
bij lange na niet zeker dat het uitgezonden signaal wordt
ontvangen. Er is altijd verbetering mogelijk. Veelschrijver
Thomas Riegler heeft andermaal een handig naslagwerkje
geschreven waarin hij neerzet hoe het optimaal mogelijk
is, met gebruik van de juiste antenne(s), de signalen van
de scanner te ontvangen. Immers is datgene dat je via het
gebruik van een scanner kan ontvangen vooral afhanke-
lijk van de keuze van antenne, die je inzet om zo goed
mogelijk de signalen binnen te halen via je scanner.

De sleutel tot succes is echt de externe antenne. Thomas
Riegler heeft andermaal de lezer aangezet de verschillende
mogelijkheden naast elkaar te zetten waarbij de lezer aan
het denken wordt gezet welke keuze hij/zij kan of dient te
maken. De verschillende antenne mogelijkheden werden
door hem onder de loep genomen. Vanuit de simpele
opsteekantenne, via de kamerantenne naar de verschil-
lende buitenantennes wordt de lezer heel veel duidelijk
betreffende het zeker moeten gebruiken van de antenne
naar eigen keuze.

Ik raad u aan, als u ook een volger van bijvoorbeeld de
hulpdiensten bent, dit handige boekje snel te bestellen,
want de koop is het zondermeer waar. Voor meer infor-
matie kun je terecht op www.vth.de

HANS KNOT

Stg. Mediacommunicatie in Amsterdam organi-
seert op zaterdag 20 september  een bustocht naar
Radio Waddenzee te Harlingen. Aan boord wor-
den wij ontvangen door Sietse Brouwer en zijn
mannen en maken de live uitzendingen mee.

Wilt u deelnemen aan deze unieke tocht? Dat
kan. Maak dan 20 euro over op giro 4065700 van
Mediacommunicatie te Amsterdam. Van dit be-
drag wordt 5,- euro geschonken aan Radio Wad-
denzee.

Wij vertrekken om 10.30 vanaf het plein bij het
Olympisch Stadion te Amsterdam en rijden vervol-
gens door naar Alkmaar NS. Station om daar nog
mensen op te pikken. Wij zijn daar zo rond 11.00-
11.15. Om 11.30 vertrekken wij via de aflsluitdijk
naar Harlingen. Om 15.30 uur vertrekken wij weer
naar Amsterdam. ER IS MAAR PLAATS VOOR 50
PERSONEN, DUS VOL IS VOL.



Tich: 100 tracks euro 20,--
De 100 grootste jaren 70 hits:
5 cd’s voor euro 19,-- met o.a.
Santana, Cheap Trick, Donovan,
Albert Hammond, Redbone, Harold
Malvin and the blue notes, Tammy
Wynette, Johnny Cash, Three
Degrees, Byrds eva
DUSTY SPRINGFIELD: 40 ORIGI-
NELE HITS euro 16,--
FERRY MAAT SOULSHOW TOP
100 euro20,--,--5 cd box!!!
Eva Cassidy: Songbird euro 13,--.
Bee Gees: Collection euro 10,--
Spicks and Specks euro 10,--
Horizontal (dubbel CD) euro 20,--
Bee Gees DVD euro 10,--
Veronica Never Ending Story:
dubbel cd met alle bekende tunes
van Radio Veronica euro 17,--
Stonehenge, de 1e Nederlandse
new age cd, uitverkoop euro 6,--
Loving Awareness Band euro 5,-
-Gedigitaliseerd met bonustracks!
Cliff Richard: 40 golden greats euro
16,-- Het beste van euro 18,-- Cliff
in the 90’s euro 10,-, Cliff in the 50’s
euro 10,-- Cliff in the 60’s euro 10,--
Cliff in the 70’s euro 10,-- Cliff in the
80’s euro 10,--
Hair, de musical euro 17,--
Rolling Stones: Aftermath UK ver-
sie euro 17,-- sucking the seventies
euro 17,--, Out of our heads euro
17,--Flashpoint euro 10,-- en nog
vele andere cd’s
Rob de Nijs 4 cd box set euro 19,50
Johnny Cash: Walk the line 2 cd
euro 15,-- The legend euro10,-- Live
euro 10,-- Solid gold collection euro
10,--
Johnny Nash: Best of euro 10,--
George Baker Selection euro 7,--
Corry Konings euro 7,--
Andre van Duin euro 7,--
Benny Neyman euro 7,--
Normaal euro 7,--
40 hits 70’s dubbel cd euro 12,--

BOEKEN
Het wel en wee van Radio 192
van Michael Bakker euro 12,50. Een
buitengewoon goed geschreven
boek door Michael Bakker die de
opkomst en ondergang van Radio
192 beschrijft! Een aanrader!!! De laat-
ste exemplaren!
Het Stinkdier van Ab Pruijs. Iets
minder bekend dan Jan Cremer maar
wel even pittig! euro 10,--
Het gedrukte exemplaar, het boek
met alle hitparades van Veronica nog
steeds verkrijgbaar voor euro 59,95.
Nog 2 exemplaren leverbaar!

MP3
Nieuw bij smc: Offshore Radio
1960 t/m 1963 mp3  euro 5,--
Nieuw bij smc: Audio magazines op
mp3 euro 5,--
Johnny Walker mp3 euro 6,--
Radio Caroline documentaires
mp3 euro 6,--
Nwe serie MP3’s: Offshore 1 t/m
10. Een serie (mix) van alle offshore
stations euro 4,-- per cd.
DVD: Beatlesdag, Rolling
Stonesdag en Presleydag op ra-
dio Veronica euro 8,--

CD
In principe kunnen wij elke reguliere
CD leveren en vaak beneden de prijs
van de winkel. E-mail ons inzake uw
wens!
Historie zendschip Mi Amigo euro
6,--
Pirate Memories. De 1e LP van smc
uitgebracht destijds door Jato in Soest
euro 6,--
Jingles vanaf de Noordzee (nog
enkele originele exemplaren over)
euro 6,--
Caroline CD-box hits 60-er jaren en
hits 70 –er jaren (beide 3 cd boxen)
zijn nog beperkt leverbaar! Prijs euro
15,--
Dave Dee Dozy Beaky Mick and
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40 hits 60’s dubbel cd euro 12,--
40 Hits Nederpop 2-cd euro 12,-
Stevie Wonder: love songs euro
10,-- greatest hits 1 euro 10,--
greatest hits 2 euro 10,--
Amen Corner very best euro 10,-
Spencer Davis gold euro 10,--
Spencer Davis live in Manchester
DVD euro 17,--
Lulu: to Sir with love euro 10,--
The gold collection euro 10,--
Troggs: gr hits euro 10,-- Live and
wild DVD euro 18,--
The Monkees best of euro 12,--
Nancy Sinatra euro 10,-- (these
boots are made for walking)
The Shadows: gr hits euro 10,--
Complete singles A and B sides euro
18,--
Johnny Otis rock and roll hitparade
euro 18,-- The greatest euro 18,--

DVD
Zenders in woelig water euro 15,-
McCloud (die cowboy in New York)
serie 1&2 euro 20,--
“Allo Allo” de bekende komische
serie van een Franse cafehouder tij-
dens de 23 Wereld oorlog. 4 series
zijn nu op DVD verkrijgbaar voor
euro 15,-- per DVD.
Secret Army: box 1 en 2 zijn nu
uit. Gaat over Brussel tijdens de be-
zetting waarin een restaurant eige-
naar neergeschoten Britse piloten
helpt te ontsnappen naar Engeland.
De spannendste tv serie die ik ooit
gezien heb. Prijs per box euro 35,-
The Fugitive: DVD seizoen 1 delen
1 & 2  euro 29,--per deel.  Dr.
Richard Kimble op zoek naar de
eenarmige bandiet!
BAREND IS WEER BEZIG: DE BE-
KENDE SJEF VAN OEKELS DISCO
SHOWS etc DVD’s euro 30,--
Weet u het nog? “Gold is a movie
about an American dream”. Nooit
uitgebrachte fi lm van Ronan
O’Rahilly. Nu euro 8,--


