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Foto: Veronica promotiemeisjes op de Noordzee,
1971 (archief Koos de Ruiter)

Beste lezers,

Maar liefst 5 zeezender t-shirts op de cover, al gaat
het dan om steeds hetzelfde shirt. Ook binnenin dit
nummer komt u nog wat materiaal uit de rubriek
zeezender t-shirts en stickers tegen. Uw eigen fo-
to’s rond dit thema zijn nog steeds welkom!

“Veronica komt naar je toe deze zomer” zal een ie-
der wel bekend in de oren klinken. Maar de Drive-In
show kwam ook buiten dat jaargetijde gewoon naar
je toe. In “Heden en verleden” leest u er meer over.

De rubriek “Perikelen” is ditmaal vrij omvangrijk. Na
het nieuws uit het buitenland, schrijft Hans Knot
over de Armed Forces Radio.

Rob Olthof is bang dat straks niemand meer weet
wat radio is en denkt terug aan de tijd dat hij aan de
Willemsparkweg in Amsterdam verbleef.

Leden van de Wisky Oscar Club kunnen nu via
Teamspeak met elkaar communiceren. U leest het
bijna achterin deze Freewave. Daar vindt u ook de
boekrecensie, surftips en enkele items uit het ar-
chief van Bert Bossink, die ook via
www.tijdvoorteenagers.n veel interessants te bie-
den heeft.

Veel leesplezier,
Jan van Heerenl
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Bijnamen
ZO 1 FEBR: Een nieuwe naam en twee bijnamen erbij.
Allereerst in één van de vele gesponsorde shows van
Radio London uit 1965 werd presentator John Benson
‘The man with all the Gem’ genoemd. Tien jaar later was
het de beurt aan Bert Bennet op Radio Mi Amigo, die
BBB ‘Blonde Bert Bennet’ werd genoemd.

Eerder in de bioscopen
ZO 8 FEBR: De speelfilm ‘The boat that rocked’ gaat in
Groot-Brittannië op 3 april en in Nederland op 16 april
in première. De film speelt zich af op een zendschip
(Radio Rock), naar voorbeeld van de Britse zeezenders
in de jaren zestig van de vorige eeuw. Voor het zend-
schip werd, zoals bekend, het voormalige Hospitaal Kerk-
schip De Hoop gebruikt. ‘The boat that rocked’ is een
productie van Richard Curtis, bekend van ondermeer
de films ‘Notting Hill’ en ‘Love Actually’. De trailer van de
speelfilm ‘The boat that rocked’ staat nu in hoge kwali-
teit op YouTube.

T-shirt tijd
MA 9 FEBR: Het is weer tijd voor een T-shirt, dit keer
op een foto genomen in de jaren tachtig. Het toont de
zangeres Selma die destijds door SMC werd ingehuurd
om jingles in te zingen voor het station WMR uit Noord-
Holland. Het shirt werd destijds, in 1973, ontworpen
door Gerard van Dam voor Radio Caroline en was onder-

meer te koop bij Boom Boom in de Beeklaan in Den
Haag. Ook een T-
shirt op een foto?
Stuur het met je
verhaal naar
HKnot@home.nl

Ook een car-
toon
DI 10 FEBR: Na
het T-shirt van
gisteren vandaag
tijd voor een
cartoon. Deze is
afkomstig uit de
Volkskrant uit
1971 en haalt een
congres voor
radiologen aan in
combinatie met de
vele publiciteit die
Veronica destijds
kreeg. Denk maar
aan de actie
‘Veronica blijft als
U dat wilt’ en de
bomaanslag op
RNI.

Het lijkt wel een nieuwe verzamelwoede
WO 11 FEBR: In onze vorige Freewave hadden we
foto’s van auto’s met radiostickers achterop. Aange-
spoord door Martin van der Ven komen de volgende al
weer om de hoek. Allereerst uit Engeland van Jim
Salmon. Hij stuurde een tweetal foto’s van zijn aller-
eerste auto, een mini. ‘Het was de mooiste auto die ik
ooit heb gehad en er zaten ontzettend veel stickers op,
waaronder vijf Caroline/Mi Amigo stickers op de ach-
terruit en het kofferdeksel terwijl ook op de zijramen
een Carolinesticker was aangebracht. Zeven in totaal
en misschien een record? De auto en dus ook de stickers
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heb ik weggedaan nadat ons eerste kind in
1981 werd geboren. Het leek ons onmogelijk
de kinderwagen in de achterbak te zetten en
dus weg met de auto. Ook heden ten dage heb
ik een Carolinesticker achterop mijn bestelauto.’

Geen record
Prachtige foto’s van Jim maar ik denk niet dat
het een record is. In 1966 programmeerde de
NCRV een special over Radio London en toen
werd er ondermeer een persoon van de FRC
geïnterviewd wiens auto bedolven was onder
de zeezenderstickers. Dezelfde dag kwam er
ook een e-mail van Karel Gerbers uit Haren die
een foto (rechtsboven) stuurde van zijn Volks-
wagen, waarmee hij in 1978-1979 dagelijks op
en neer reed van Groningen naar de kazerne
in Nunspeet: ‘Op de autoradio had ik natuur-
lijk zowel in de vroege ochtend als in de late
avond Radio Caroline aanstaan. Op de voor-
ruit van mijn auto had ik een enorme Caroline
Car Sticker aangebracht. Op de foto van de

vorige keer van Martin van der Ven en deze van mij is duidelijk
te zien dat we destijds heel wat meer haar hadden dan nu.’

Ontslag
DO 12 FEBR: Triest nieuws omdat een van de beste BFBS
presentatoren van de laatste twee decennia wegens reorgani-
satie ontslagen is. Dave Windsor meldt me dat het een harde
klap in zijn gezicht is te zijn ontslagen. Dave werkte in 1985 21
dagen op de Ross Revenge, slikte dagelijks pillen tegen zee-
ziekte maar werd er na drie weken afgehaald omdat hij het er
niet langer volhield. Wel bleken zijn programma’s goed te zijn
gehoord gezien hij vrijwel direct een baan bij BFBS kreeg.

In de steigers
VR 13 FEBR: Recentelijk hadden we een vergadering over de
komende radiodag in Groningen en Rob Olthof nam een grote
plasticzak mee met ongesorteerde knipsels, foto’s en andere
herinneringen. De hierbij geplaatste foto (linksonder) laat ons een
prachtig gebouw zien dat in de steigers staat. Vermoedelijk
ergens in de late jaren zeventig genomen aan de 6 Chesterfields
Gardens in London, ofwel het voormalige Carolinekantoor in
de wederopbouw.

Herinneringen
VR 13 FEBR: Het webradiostation Radio Monique 963 is gestart
met het programma ‘Zeezender Nostalgie’. Het programma wordt
op werkdagen uitgezonden om 12 uur en in de avonduren
herhaald. Het webradiostation Radio Monique 963, vernoemd
naar de zeezender uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, wil
meer als een zeezender klinken. Daarom is ook al het
muziekformat aangepast, worden er historische commercials
van de zeezenders in de programma’s gedraaid en zijn er nieuwe
programma’s toegevoegd.

Geen klompenradio meer
VR 13 FEBR: Er komt een einde aan het programma ‘Cloggie
Time’ op Radio Caroline. Dat meldde Dick Verheul op zijn web-
log. Het programma begon twee jaar geleden en werd op
Radio Caroline uitgezonden op zaterdagmiddag tussen 15 en 17
uur. ‘Cloggie Time’ werd eerst beurtelings gepresenteerd door
de voormalige zeezender DJ’s Marc Jacobs, Ad Roberts en Dick
Verheul. Marc viel af omdat hij niet langer toestemming van zijn
werknemer RTV Noord kreeg om naast zijn betaalde verplich-
ting, elders radioprogramma’s te maken. Ad Roberts voelt zich
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de laatste tijd niet goed en derhalve kwam alles op de nek van Dick
Verheul terecht. Dick, die sinds kort ook een programma in Bra-
bant heeft, bleek dus niet de Carolineprogramma’s alleen te kun-
nen voortzetten.

Mooi overzicht Bert Alting
ZA 14 FEBR: De journalist Bert Alting, bescheiden als altijd, ver-
raste ons enkele jaren geleden met een prachtige internetsite als
ode aan de al overleden VARA-, Veronica- en Radio Atlantis Rotter-
dam medewerker Frans Nienhuis. Frans had tienduizenden weke-
lijkse luisteraars als hij weer zijn ‘Men vraagt en wij draaien’ presen-
teerde. Andermaal verblijdt Alting ons met een prachtig overzicht,
dat in zijn eigen gedachte nog niet compleet is. Hij heeft een groot
aantal Nederlandse artiesten op een rijtje gezet die op de één of
andere manier hun sympathie destijds betuigden ten aanzien van
de zeezender Veronica. Een overzicht dat terug te vinden is in het
Norderney Forum op internet: www.norderney.nl/EE/index.php/
forums/viewthread/91
 

Rijdende Discobar
ZO 15 FEBR: Eigenlijk was het voor velen destijds een kwestie
van scherp luisteren als de nieuwe wekelijkse spot voor het eerst
werd gedraaid waarin de drive-in show van Radio Veronica wer-
den aangekondigd en we wisten waar deze weer ergens ver-
scheen. Graag wilden we weten of ze ook ergens in de ‘buurt’
waren, zodat we een glimp konden opvangen van de favoriete
deejays. Met Groningen als woonplaats was de dichtstbijzijnde
mogelijkheid ‘De Snik’ in Glimmen. Diegenen die in het westen van
ons land woonden hadden veel meer mogelijkheden. Het is ergens
in het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw dat de eerste
Veronica drive-in show heeft plaatsgevonden. In eerste instantie
waren er de weloverbekende Oranjebals, die jaarlijks in Hotel
Krasnapolsky plaatsvonden. Vele artiesten traden er op onder de
bezielende leiding van Dick de Bois. In 1965 kwam hij voor een
voldongen feit te staan toen een geboekte formatie zich plotseling
afmeldde. Hij had al het nodige gehoord over de drive-in shows in
bijvoorbeeld Amerika  en misschien ook van een vroeg initiatief
vanuit de NCRV-gelederen en vroeg een aantal van de Veronica
deejays de opengevallen plek in te vullen en plaatjes te draaien
voor een live publiek. Een mobiele studio werd in de zaal geïnstal-

leerd en de allereerste deejay van de
Veronica drive-in was dus Jan van Veen.

Publiciteit
Niet alleen via de programma’s van Radio
Veronica werd er vervolgens voor de shows
publiciteit gemaakt maar ook in het gedrukte
exemplaar van de Veronica Top 40, dat je
wekelijks gratis bij je platenhandelaar op
donderdagmiddag kon afhalen. Ook ver-
schenen er kleine advertenties in de lokale
en regionale kranten, ruimte aangekocht
door de eigenaar van de discotheek. Laten

-1971-
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we verder eens kijken hoe het begrip ‘discotheek’ in de
vroege tijden verder in de publiciteit kwam. Ik neem je
mee naar een rubriek genaamd ‘Vrije Nieuwsgaring’ die
wekelijks verscheen in Televizier, een toen nog onafhan-
kelijk radio- en tv-blad. Het betreffende artikel werd op 7
december 1967 gepubliceerd.

Te veel slome deejays
Het artikel begon met de conclusie dat er steeds meer
eigenaren van de zogenaamde Beatclubs tot de slotsom
waren gekomen dat het brengen van live muziek een
vervanger kon krijgen in de vorm van het huren van
deejays, die plaatjes konden draaien om het publiek te
vermaken. Steeds vaker werd het moeilijker één van de
topgroepen te contracteren. Vele andere eigenaren van
uitgaansgelegenheden waren op jacht naar de zelfde for-
maties en dus werden de prijzen gekoppeld aan de con-
tracten onnodig opgeschroefd. Bovendien openden er
steeds meer discotheken en werd de spoeling dunner om
een beatgroep van naam en faam in te huren.

Vaak dezelfde
bands
Het voordeel
van het draaien
van platen was
ook nog eens
dat er een gro-
tere muzikale
variatie in de
a a n g e b o d e n
muziek kwam.
Eigenaren van
zalen en disco-
theken hadden
zo hun eigen fa-
vorieten onder
de beatbands
en na een groot
aantal malen de-
zelfde formatie
te hebben aan-
schouwd werd

het publiek ook minder enthousiast en ging dan lie-
ver naar de concurrerende feesttent. Kort maar
krachtig deed de voornoemde rubriek uit de doe-
ken wat een
eigenaar van
een zaal no-
dig had: ‘Het
enige dat de
eigenaars no-
dig hebben is
een goede
geluidsinstal-
latie en de
nieuwste pla-
ten. Daar
komt nog één
ding bij dat
vaak wordt
v e r g e t e n :
een goede
deejay, want
al zijn de platen nog zo goed, als een slome meneer of
juffrouw ze achter de microfoon zit aan te kondigen
is er ook niet veel aan’.

Ophitsen
Je zag het destijds in de kantines van de sport-
vereniging, in de hoek van het dorpscafé, de jaar-
lijkse feesten van de plaatselijke voetbalvereniging
op het dorpsplein; steeds meer deejays begonnen
platen te draaien ter vermaak van de aanwezigen.
Maar inderdaad was het bij lange na niet goed als het
ging om de muziekkennis, de inhoud en vooral de
click met het publiek. Vaak was er sprake van des-
interesse tegenover het aanwezige publiek. Alleen de
deejays die inderdaad de juiste boodschap wisten
over te brengen en de warmtebinding met het pu-
bliek wisten te raken waren verzekerd van een meer
dan goed inkomen en de kans bij herhaling te wor-
den gevraagd en zelfs te worden weggehaald door



7

de meer betalende concurrent.

Gillen
Ik stelde het al even, kennis van de te draaien
muziek was een begrip dat meetelde. De re-
dacteur van de Televizier stelde terecht: ‘Te
vaak zitten er stumpers achter de microfoon,
die van tijd tot tijd een hippe gil door de
muziek heen geven en voor de rest bezig
zijn met het opzoeken van platen. Voor ons
hoeft dat niet zo!’ De betreffende persoon
gaf niet aan waarom dat niet zo hoefde maar
aan te nemen valt dat de deejay geen enkel
warm contact had met het publiek, een aller-
eerste vereiste destijds om succesvol te wor-
den en te blijven.

Veronica
Om terug te gaan naar de wortels van de
drive-in show en discotheken deejays kan
gesteld worden dat niet alleen bij Veronica
een groot deel van de initiatieven lag voor
het discotheekgebeuren in Nederland maar
ook dat de toenmalige Veronica deejays gou-
den tijden beleefden. Niet alleen via de vele
bijverdiensten die ze persoonlijk via de vele
discobars en discotheken kregen, maar ze-
ker via de toen nieuwe sensatie ‘De Veronica
Drive-In Show’. Laten we even teruggaan
naar het betreffende artikel in ‘Vrije Nieuws-
garing’: ‘Het is een compleet mobiele toe-
stand, die ongeveer drie avonden per week
volle zalen trekt. Een bewijs dat het publiek
er wel aan wil, mits het maar goed georgani-
seerd is. Er bestaan tegenwoordig (1967) vijf-
tig van dergelijke discotheken en als we dan
kijken naar de op zijn hoogst vijf deejays,
die volgens ons het echt kunnen, zien we de
toekomst toch somber tegemoet.

Waarheid werd
anders
Gelukkig was er
veel meer voor-
spoed, kwamen
er degelijke
deejays overal in
het land. Luis-
terde men goed
naar elkaar. Bracht
Hilversum 3 op
een bepaald mo-
ment de weke-
lijkse Discotheken
top 10, waren er
andere radiosta-
tions die het voor-
beeld volgden
van Radio
Veronica, waren
er diverse privé
initiatieven tot het
runnen van een

eigen drive-in show en pikte menigeen een graantje mee, waar
Dick de Bois ooit mee was begonnen in 1965. Ook ikzelf heb er
van kunnen profiteren en menige uitgaansgelegenheid kunnen
plezieren. Twee soulkoffertjes (een staat nog steeds op zolder)
gingen er mee als er weer een boeking was en zes uren lang werd
het een kwestie van aftasten van het aanwezige publiek, een
praatje met ze maken en vooral de muziek af te stemmen op hun
wensen. De enige garantie op succes. Als ik dan, decennia later,
bekijk hoe anno 2009 ‘groovy in the mix’ de deejays hun platen
draaien, denk ik vaak ‘Geef mijn portie maar aan Fikkie’.

Bootjes
DI 17 FEBR: Ik zie je al denken bij het aanschouwen van
bijgaande foto: ‘Wat gaat Hans Knot ons nu over deze bootjes
vertellen?’ Niets, maar dan ook helemaal niets behalve dan dat ze
zijn afgemeerd aan de Oosterhamrikkade te Groningen en wel op
de plek waar eind jaren zestig van de vorige eeuw zowel de MV
Zeevaart, de latere King David van Capital Radio, als de MV Cito,
het latere Vredesschip, lagen opgelegd. De foto is gemaakt door
Martin van der Ven tijdens een recent bezoek aan Groningen.

Paar honderd meter verder
Nadat we de Oosterhamrikkade hebben gezien nemen we je een
paar honderd meter verder, naar de Gorechtkade, waar we de
drie organisatoren van de radiodag tegenkomen. De foto, geno-
men door Jana Knot, toont ons op de achtergrond het schuurtje,
met daarop de tekst ‘Radio London’. Het werd daarop geschil-
derd in 1966 en staat er dus al 43 jaren op. Een ware pelgrimage
van Rob, Hans en Martin.
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AFRTS
DO 19 FEBR: Veel fotoherinneringen in dit nummer met deze foto,
die me vanuit de VS werd toegezonden door Joel O’Brien (met bril).
Hij werkte in de jaren zeventig als dienstplichtige soldaat in Duitsland
en werd ingedeeld bij de sectie ‘radio’. En dat betekende als militair

dat je leuke radioprogramma’s mocht ma-
ken om de troepen en hun familieleden te
vermaken, daarbij altijd ettelijke andere
luisteraars in het ontvangstgebied mee te
trekken in de luisterfamilie. De man naast
Joel is een bekende uit de zeezenderwereld,
namelijk Dennis King. In die periode maakte
hij ondermeer voor Radio Caroline de pro-
gramma’s van The Berlin Service.

De eersten
VR 20 FEBR: Even klappen uit de keuken
van de radiodag. Met nog meer dan acht
maanden te gaan hebben zich de eerste
gasten gemeld voor de radiodag in no-
vember. Ingo Paternoster zal een uitge-
breide presentatie doen over de geschie-
denis van AFN. Voor de Laser reünie heb-
ben inmiddels Charlie Wolfe en Jessie
Brandon aangekondigd te zullen komen.
Houdt onze nieuwe site in de gaten voor al
het laatste nieuws: www.radioday.nl

Graham
ZO 22 FEBR: Wat vind je dan van deze
prachtige foto van Graham Gill? De foto
werd in 2003 gemaakt door Jana Knot en
Graham heeft zijn pak aan dat hij in 1966
kocht om te solliciteren bij Radio London.
Al die jaren heeft hij het pak bewaard.
Graham mailde me met voor hem goed
nieuws: ‘Zoals je ongetwijfeld weet ben ik
bezig met het schrijven van mijn autobio-
grafie. Het begint allemaal in Melbourne,
Australië toen ik 12 jaar oud was. Ik had er
mijn eigen kleine radiostation, dat deson-
danks goed werd beluisterd. Het was 3WM
dat alleen in het weekend in de ether was.
In 1950 kreeg ik een baan bij het destijds
bekendste station in Melbourne, 3 UZ. Daar
is mijn professionele radioloopbaan dus be-
gonnen. Daarna werd het 3KZ, waar ik sa-
menwerkte met ‘fluff’ ofwel Alan Freeman.
Vervolgens werkte ik voor 2RG en wel tien
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gelukkige jaren tot
1966. Ik besloot rond de
wereld te reizen maar
belandde al vrij snel in
Engeland, op dat mo-
ment het land dat zich
verzette tegen de zee-
zenders. Tot zover even
heel in het kort, later
veel meer als het boek
uit is. En dat zal niet lang
meer duren. Met warme
groeten vanuit Amster-
dam’.

Liz West haar broer
DO 26 FEBR: Het is
ruim twee jaar geleden
dat Charlie Wolfe me
benaderde of ik hem
ook meer informatie
kon verschaffen over
een voormalige collega
uit Laser 558 dagen. Hij
wilde weten of ik of ie-
mand anders binnen het
vrije radiowereldje in
contact was met Liz
West. De reden was dat
ze wel zin hadden in een
soort van reünie. Helaas
kon ik hem geen direct
antwoord geven en werd er ook door niemand gerea-
geerd op de vraag in het report. Dat is tot op de dag
van vandaag. Er kwam een triest bericht binnen van de
broer van Liz, Geoff, die me meldde dat Liz is overleden
in 2002 in Virginia onder omstandigheden die hem to-
taal onbekend zijn. Ze is een dag voor haar 41ste ver-
jaardag overleden. Liz was één van de Laserettes die op
een bepaald moment erg populair waren op Laser 58 en
nooit eerder in de rijke geschiedenis van de zeezenders
werkten er ooit zoveel vrouwen aan boord van een
zendschip. Geoff heeft me beloofd binnen enkele we-
ken met zijn verhaal, dat ver van compleet is, over zijn
zus Liz te komen.

Prachtig overzicht
VR 27 FEBR: Martin van der Ven heeft een prachtig
jaaroverzicht gemaakt op de site waarin alle radiodagen
van de afgelopen decennia worden belicht en waar we
geprobeerd hebben zoveel mogelijk foto’s en herinne-
ringen te plaatsen. Heb je een foto die er ook in past
stuur deze dan naar HKnot@home.nl of vanderVen@t-
online.de, zodat we deze foto’s nog kunnen toevoe-
gen. (Zie ook foto onderaan pagina 8.)

Boven water
ZO 1 MAART: Andermaal een verloren gewaande
deejay die uit zichzelf boven water komt. Ik kreeg een
e-mail van Tony Jay (echte naam David James) die me
meldt dat hij nog steeds in leven is en woont op een
boerderij in het westen van Wales. Nadat hij Caroline in
de jaren zestig had verlaten startte hij samen met zijn

vrouw Edna een succesvolle discotheek waar hij deejays
in dienst had als Dale Winton, Bob Harris, die zich later
Peter Tate noemde en de producer Alan Sherwin. Tony
Jay werkte een tijd op Caroline North en werd aange-
nomen nadat Simon Dee met ontslag was gegaan.

Prachtige jingles
WO 4 MAART: Het nieuwe zaterdagavondprogramma
van de BBC Radio 2 met Pirate Johnny Walker heeft
ook prachtige jingles gemaakt in de stal van Steve Eng-
land. Reïncarnatie ten top. De weloverbekende PAMS
jingles worden nog eens fijntjes overgedaan waarbij
directe herinneringen aan de jaren zestig en de zee-
zenders weer opkomen. Meezingen is uiteraard geoor-
loofd tijdens het beluisteren van de programma’s maar
kijk eens naar de unieke beelden die op de volgende
website zijn te zien en die werden gemaakt tijdens de
opname van de jingles, begin februari. Ik wens je veel
kijk en vooral luisterplezier.
www.youtube.com/watch?v=BG0rNuFGkBQ&NR=1

Aanvulling
VR 13 MAART: In de categorie muziekjes die ge-
bruikt werden voor de promotie van een radiopro-
gramma, in dit geval voor the Emperor Rosko Show op
Radio Caroline, kan worden toegevoegd: ’31 bugle call
rag’ van Glenn Miller and his Orchestra, met dank aan
Hans Hogendoorn. Maar er zijn er nog veel meer te
melden. Wat te denken van Mark Wesley, die zowel
voor Radio Scotland als RNI werkte? Zebady Zak/Mary
Tell Me Why (CBS 4176)1969 en Nothing But A Sad Sad

Liz West
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Show/Yes I Heard A Little Bird(CBS 4633)1969 zijn twee
van de singles waarop hij als zanger was te horen.

Meer
Janice Nicholls uit Engeland met het nummer ‘I’ll Give It
Five’ (Decca). Janice was deejay op Radio City en de
vriendin van één van de leden van The Fortunes, wiens
manager Reg Calvert ook directeur / eigenaar van Ra-
dio City was. Tenslotte een nummer van Paul Burnett
en wel: ‘Rugged and mean, butch and on screen’. Ge-
maakt door Paul Burnett onder de naam Pee Bee Squad.

Mede-samensteller Cliff Richard Show Veronica
overleden
ZA 14 MAART: Op 63-jarige leeftijd is de bekende
Cliff Richard en Shadows verzamelaar, Harry de Louw,
in het Utrechtse Meern overleden. De Louw hield zich
sinds 1961 bezig met de muziek van Cliff Richard and
Shadows en heeft Cliff Richard en The Shadows tiental-
len keren ontmoet. Voor de oude fans van Radio
Veronica nog even dit: Harry de Louw stelde destijds
met ondermeer Henk Schaap de inhoud van de Cliff
Richard en Shadows show samen, die werd uitgezon-
den via RadioVeronica 192 van eind 1963 tot midden
1966. Hij controleerde ondermeer of de teksten van het
programma allemaal wel klopten. Cees van Zijtveld pre-
senteerde het progamma. (Zie ook pagina 27.)

Met dank aan: Wim van de Water, Martin van der
Ven, Rob Olthof, Bert Alting, Tom Blomberg, Joel
O’Brien en Bert Bossink.

Samenstelling: HANS KNOT

WO 21 JAN: We gaan beginnen aan een bumper edi-
tie vol nieuwtjes. Dit ten eerste omdat we wat hebben in
te halen maar ook omdat er twee speciale Freewaves
deze zomer uitkomen waar het in beide gevallen een
thematische aflevering betreft. In de volgende editie, in
de maand juli, zal het blad geheel in het teken staan van
datgene er met het REM-eiland op 17 december 1964 en
daarna gebeurde.

DO 22 JAN: De Tros heeft met succes geklaagd bij het
Commissariaat van de Media over een ledenwervings-
actie van Omroep Max. De ouderenomroep wierf leden
met in het vooruitzicht een dvd met daarop een optre-
den van André Rieu. Het werven van omroepleden met
cadeautjes is niet toegestaan.  Na de klacht van de Tros
liet het CvdM nogmaals aan omroepen weten dat
ledenwerfacties aan regels zijn gebonden. Omroep Max
staakte de verspreiding, maar zit, volgens directeur Jan
Slagter, nu met 15.000 Rieu-dvd’s opgescheept. ‘Het is
een kostenpost van ongeveer 75.000 euro. Dat is veel
geld voor een omroep die elk dubbeltje moet omdraaien’.
Max geeft de dvd’s nu weg. Een woordvoerder van de
Tros noemt Slagters reactie ‘overtrokken’ en is blij met
de uitspraak van het Commissariaat.

VR 23 JAN: Eddy Zoëy vertrekt deze zomer na een

periode van 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij BNN.
De presentator is momenteel te zien in een speciale serie
van ‘Nu We Er Toch Zijn’, waarin hij de gastvrijheid van
probleemwijken test. Komende zomer maakt Zoëy een
laatste serie van ‘Nu We Er Toch Zijn Op Vakantie’,
waarna hij naar RTL vertrekt. Een woordvoerder van
BNN meldt dat men al langere tijd met de presentator in
gesprek is over een afscheid, maar door een aanbie-
ding van RTL is de zaak versneld.

VR 23 JAN: Rick van Velthuysen (foto) krijgt een
ochtendshow op Radio Veronica. Hij maakt op zater-
dag- en zondagmiddag al het programma WeekendRick
en neemt vandaag de plek in van Colin Banks. Die zat
van 06.00 tot 09.00 uur achter de knoppen met ‘Ook
Goeiemorgen’. “Het wordt in elk geval een programma
met veel muziek”, zegt Van Velthuysen in de Telegraaf.
“Verder zullen we niet zo focussen op heel bekend Ne-
derland, maar meer op de reguliere zaken, die mensen
bezig houden. Het wordt een opgewekt ochtend-
programma gevuld met humor. Uitdagend, maar zon-
der te shockeren.” De deejay wil met ‘MogguhRick’ ook
het land in gaan. “Dat doen we onder meer met een
verslaggever die we op pad sturen. We gaan ook kij-
ken of we ons op bepaalde locaties kunnen ‘etaleren’.
Ik wil het programma niet per definitie altijd vanuit een
Gooische studio maken, maar ook tussen de mensen in
het land.”

ZA 24 JAN: De TROS
zendt vanaf volgend
jaar het Eurovisie
Songfestival uit. De
omroep heeft een
contract getekend met
de EBU, de organisa-

tie van Europese Publieke Omroepen, tot en met het
jaar 2012. Het muzikale evenement werd de afgelopen
50 jaar altijd door de NTS/NOS uitgezonden. Volgens
een woordvoerder van de NOS behoort de organisatie
van een liedjeswedstrijd niet meer tot de kerntaken van
de omroep. Het Nationale Songfestival werd in de afge-
lopen jaren al een paar keer mede door de Tros geor-
ganiseerd. De laatste jaren was er veel kritiek op het
Songfestival omdat Oost-Europese landen elkaar pun-
ten zouden toespelen. Westerse artiesten komen daar-
door steeds minder vaak in de finaleronde terecht. Dit
jaar verzorgt de NOS de registratie van het liedjes-
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festival nog wel. Nederland wordt dit jaar in Moskou
vertegenwoordigd door de ‘Toppers’: Gordon, René
Froger en Jeroen van der Boom.

MA 26 JAN:
Het Radio1-pro-
g r a m m a
‘Stand.café’ heeft vanavond de uitzending moeten sta-
ken door een ontruimingsalarm. Het discussie-
programma, gepresenteerd door Frank du Mosch, werd
opgeschrikt door het harde alarm. Iedereen werd ver-
zocht naar buiten te vertrekken en de liften niet te
gebruiken. In eerste instantie gingen de makers door
met het programma, maar door het alarm was dat niet
meer te verstaan. Het NCRV programmateam verhuisde
naar een andere studio, maar ook daar was er teveel
lawaai te horen. Uiteindelijk koos men er voor om de
verdere uitzending te staken. Het volgende programma,
‘Kunststof’, kon wel doorgaan omdat het vanuit een
andere studio werd uitgezonden.

MA 26 JAN: Europa’s grootste sportzender, Eurosport,
viert in 2009 haar twintigste verjaardag. Het kanaal
werd in 1989 opgericht door de European Broadcasting
Union (EBU) en is inmiddels uitgegroeid tot het groot-
ste multimedia sportplatform van Europa.  De Eurosport
Groep, 100% eigendom van het Franse TF1, is inmid-
dels goed voor 240 miljoen kijkers in liefst 59 landen en
verzorgt programma’s in 20 verschillende talen. Met de
lancering van een meertalig Europees sportkanaal was
Eurosport in1989 pionier op het gebied van de kabel-
en satelliettechnologie. Naast het Engels en Duits, was
het Nederlands een van haar eerste drie talen. Eurosport
zendt ongeveer120 verschillende sporten uit en bereikt
daarmee ruim 1,1 miljoen unieke kijkers per dag in
Nederland. De Eurosport Groep wil in 2009 met enkele
nieuwe initiatieven haar kijkers blijven voorzien van
het beste op sportgebied. Zo werd onlangs de Eurosport
Player gelanceerd, waarmee sportliefhebbers online live,
on demand en in verschillende talen naar Eurosport,
Eurosport 2 en Eurosportnews kunnen kijken. Mo-

menteel is de organisatie
bezig met de ontwikkeling
van een Video On Demand
service (VOD) en de uit-
breiding van haar interna-
tionale website en
community-netwerk.

DI 27 JAN: Omroep Zenit is de nieuwe multiculturele
organisatie die wil toetreden tot het publieke bestel.
Een groep bekende Nederlanders ondersteunt dit stre-
ven en roept iedereen op om lid te worden van Om-
roep Zenit. De multiculturele omroep gaat onder het
motto “Nederland is van ons allemaal” de komende
maanden leden proberen te werven. Voor 1 april moet
de omroep 50.000 leden hebben om uit te mogen zen-
den. De omroep heeft de eerste namen bekend ge-
maakt van haar beoogde programmamakers en pre-
sentatoren. Eén van de “gezichten” van Zenit is de
Turks/Nederlands actrice en cabaretier Funda Müjde,
die op Nederland 1 programma’s kan gaan maken als
er een licentie komt. Op Nederland 2 kan de Marok-

kaans/Nederlands wetenschapper en schrijver Fouad
Laroui, die nu ook al voor Marokkaanse satellietzender
2M een programma maakt, eventueel aan de slag. Voor
de jongeren op Nederland 3 brengt Zenit de bekende
rapper Appa. De clips van deze ‘straatfilosoof’ zijn op
YouTube al meer dan 2 miljoen keer bekeken. De ko-
mende weken zal Zenit meer namen van presentatoren
en samenwerkingspartners in andere landen bekend
maken.

DI 27 JAN: Eric
Corton (foto) is
vanaf 1 maart de
stem van 3FM. De
deejay treedt daar-
mee in de voetspo-
ren van Edwin
Diergaarde, die 1 fe-
bruari afscheid
neemt van 3FM.
Corton deelt de
functie van ‘station
voice’ met Anne-
mieke Schollaardt.
Diergaarde verlaat
het radiostation na
tien jaar. Hij presenteerde in die periode onder meer het
programma ‘De Cyber Top 50’, ‘Ministry of Beats’ en
‘DierOpDrie’. Het gat dat Diergaarde achterlaat, wordt
vanaf 7 februari opgevuld door Domien Verschuuren
en Annemieke Schollaardt. Verschuuren presenteren
elke zaterdag en zondag van 07.00 tot 10.00 uur ‘Domien
is Wakker’ (NPS) en Schollaardt doet van 10.00 tot
12.00 uur ‘Annemieke Hier’ (TROS).

DO 29 JAN: Willem de Bois stopt per 1 februari 2009 als
adviseur van het bestuur van omroepvereniging BNN.
De Bois (52) was met Bart de Graaff en Gerard Timmer
één van de oprichters van BNN. Hij is en blijft directeur
van Intertune International Management, een
managementkantoor voor presentatoren en artiesten.
De Bois over zijn vertrek: “Het was mij een grote eer en
genoegen om mee gewerkt te hebben aan de oprich-
ting van BNN. Echter, mijn dierbare beste vriend Bart
de Graaff is inmiddels alweer zeven jaar geleden overle-
den en Gerard Timmer heeft BNN verruild voor de NPO.
Kortom, het is tijd voor een 52-jarige om de jeugd met
rust te laten.”

DO 29 JAN: Jean Kiekebosch wordt per 1 maart sta-
tion manager van Radio 10 Gold. Hij volgt daarmee de
huidige programmamanager Roland Snoeijer op.
Kiekebosch is als station manager verantwoordelijk voor
de programmatische activiteiten van Radio 10 Gold en
hij gaat een grote rol spelen bij de commerciële activitei-
ten van het station. Kiekebosch was medeoprichter van
het in 1996 opgerichte commerciële station City FM.
Nadat hij daar programmaleider werd, groeide hij door
tot programma- en marketingdirecteur van het station.
In juli 2006 werd Kiekebosch directeur van City FM.
Jean Kiekebosch begint per1 maart aanstaande als sta-
tion manager bij Radio 10 Gold.
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DO 29 JAN: De regionale
omroep RTV Noord heeft
en enorme teruggang be-
leefd in het aantal kijkers.
Cijfers in 2006 gaven aan
dat 27% van de Groningers dagelijks afstemde op de programmering.
In 2008 was dit percentage gezakt naar 18,7%. Vooral op de werkdagen
nam het aantal kijkers drastisch af, namelijk bijna met 1/3. De terugloop
komt gelijk met de negatieve kijkcijfers die bij andere regionale omroe-
pen heersen. Omdat RTV Noord zich duidelijk profileert op haar doel-
gebied heeft het desondanks nog een hoger percentage kijkers dan bij
de meeste andere regionale stations het geval is. Alleen Omrop Fryslan
en Omroep Zeeland hebben meer kijkers. De daling in aantallen kijkers
wordt vooral geweten aan de toename van het kijken via internet en de
programmering van Nederland 1. De gemiddelde kijktijd van het aan-
gegeven percentage is ongeveer een half uur per dag. RTV Noord heeft
1 uitzenduur aan programma’s per dag die telkens wordt herhaald.

VR 30 JAN: De commerciële tv-concerns RTL en SBS zien 2009 voor-
alsnog niet somber in. De mediabedrijven merken wel dat de recessie
voor veel onrust zorgt in de adverteerdermarkt, maar daartegenover
staat dat mensen meer televisie gaan kijken omdat uitgaan er minder
vaak in zit. Dat hebben topmannen Bert Habets (RTL) en Eric van Stade
(SBS) bekend gemaakt. “Als het slechter gaat in Nederland, dan spen-
deren ze voorzichtiger en blijven thuis”, legt Van Stade uit. “Ik kan het
nog niet cijfermatig onderbouwen, maar wij zien nu al dat er meer
televisie wordt gekeken. Adverteerders kiezen, meer dan ooit, voor
vaste waardes en willen een bepaald volume bereiken. Vandaar dat ze al
snel bij televisiereclames uitkomen. Wij hebben bij SBS lang gekeken
om, net als RTL, een vierde televisienet te beginnen. Dat plan is nu

stopgezet, omdat het
lanceren van een
compleet nieuw
televisiestation uiter-
mate moeilijk is in een
toch wel zwakkere
reclamemarkt”, aldus
Van Stade

VR 30 JAN: Onder
de titel ‘Simek voor
de Verandering’ gaat
Martin Simek (foto) het
televisieprogramma
‘De Verandering’ van

de Evangelische Omroep presenteren. Dat maakte woordvoerder Jop
Douma van de EO bekend. Simek treedt op als gastpresentator. De
Evangelische Omroep heeft al eerder een aantal gastoptredens gehad
van Henny Huisman en Maarten van Rossem.

MA 2 FEBR:  De voormalige NOB-baas Ton Tekstra is per 1 februari in
dienst getreden als gevolmachtigd vertegenwoordiger van de raad van
bestuur van de publieke omroep. Hij neemt parttime een deel van de
taken van bestuurder Cees Vis waar, die door gezondheidsproblemen
niet fulltime kan werken. Vis zal zich vanaf nu focussen op de financiële
strategische dossiers. Zijn overige taken betreffende bedrijfsvoering,
personeelszaken, distributie, techniek en uitzenden, worden vanaf 1
februari ingevuld door Tekstra. Hij treedt er voor 50 procent in dienst.
Zijn dienstverband geldt tot uiterlijk 1 september 2013. Dit komt over-
een met de termijn van Cees Vis.

MA 2 FEBR: De Westdeutsche Rundfunk (WDR) moet nog meer be-
sparen als gevolg van de economische crisis. Dit werd medegedeeld

door de directie van deze openbare
omroep. Mede verantwoordelijk is
ondermeer het hoge percentage van
kijkers en luisteraars die op grond van
sociale redenen geen radio- en televisie-
bijdrage hoeven te betalen. Noord-
Rijnland-Westfalen is in deze koploper.
In 2008 ging het om 870.000 personen
die geen luister- en kijkgeld hoefden
te betalen. Dit betekent een stijging van
1,4 %  in vergelijking met 2007. Een en
ander is het gevolg van de huidige
(moeilijke) economische situatie in de
deelstaat. Een situatie de niet vergelijk-
baar is met de bevolkingsgroepen in
de oostelijke deelstaten. De leiding van
de WDR verwacht dat de economische
crisis nog een tijdje zal aanhouden,
mogelijk zelfs gaat toenemen. Dit zal
vanzelf leiden tot nog grotere budget-
taire inspanningen om te kunnen be-
sparen. Ook is het zo dat de inkomsten
uit reclameomzet sterk tegenvallen.
WDR-directeur Monika Piel voorziet
een tekort van maar liefst honderd mil-
joen euro tegen het einde van 2012.

DI 3 FEBR: De Bond van Oranje-
verenigingen heeft de NOS opgeroe-
pen een oude traditie her in te voeren.
Men vindt dat ten onrechte de radio-
felicitatie aan de koningin is achterwege
gebleven. Vroeger werd de Koningin
namens de Nederlandse omroepen en
haar luisteraars altijd om zeven uur in
de ochtend van harte gefeliciteerd met
haar verjaardag, waarna enkele stro-
fen van het Wilhelmus volgden. De af-
schaffing gebeurde enkele jaren gele-
den en bij herhaling is de NOS door de
Oranjeverenigingen in Nederland ver-
zocht om terug te keren op het besluit
tot stopzetting.

DI 3 FEBR: Uniek moment in de ge-
schiedenis van Radio 5 was gisteren
een feit. Voor het eerst in het bestaan
van het station werd er een klein stukje
muziek van het nummer ‘Not fade away’
van de Rolling Stones in het pro-
gramma gedraaid. Dit in het kader van
de ’33 vragen prijsvraag’ rond Buddy
Holly die samengesteld was door Ton
van Draanen. Het werd in het ochtend-
programma van Henk Mouwe en
Leonie Sazias gedraaid. Stonesfans rea-
geerden massaal op dit heugelijke feit.
Muziekhistoricus Bert Bossink kwam

meteen
een be-
lofte na
door di-
rect zich
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aan te melden als lid van Omroep Max, in wiens pro-
gramma het geschiedde. In de loop van de afgelopen
jaren is er door hem en vele anderen bij regelmaat
geprotesteerd dat de muziek van de Stones uit de jaren
zestig van de vorige eeuw werd geweigerd.

WO 4 FEBR: De voormalige staatssecretaris Cees van
der Knaap is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van
het bestuur van Regionale Omroep Overleg en Samen-
werking (ROOS), het samenwerkingsverband van de
dertien regionale publieke omroepen in Nederland. Het
is de eerste keer dat de voorzitter van het bestuur van
ROOS niet uit de eigen gelederen komt, maar van bui-
tenaf wordt aangetrokken. Guus van Kleef, vice-
voorzitter van het ROOS bestuur en directeur van
Omroep Gelderland: “De komende jaren staan de re-
gionale omroepen voor tal van uitdagingen die het snel
veranderende medialandschap met zich meebrengt. Met
Van der Knaap krijgt ROOS een onafhankelijke voor-
zitter, die samen met de regionale omroep deze uitda-
gingen aan kan gaan”. Cees van der Knaap is sinds 21
januari 2008 burgemeester van de gemeente Ede. Daar-
voor was hij lid van de Tweede Kamer en Staatssecre-
taris van Defensie in opeenvolgende kabinetten Balken-
ende.

VR 6 FEBR: SBS staakt de deze
week gestarte proef met een
andere indeling van reclame-
onderbrekingen. In de afgelo-
pen dagen trok dit experiment
veel media-aandacht en veel
(negatieve) reacties van kijkers.
Een woordvoerder van SBS
zegt het oordeel van de kijker

zwaar mee te laten wegen en staakt daarom het experi-
ment per direct.  Sinds afgelopen zondag 1 februari
werden op drie avonden in de week buitenlandse se-
ries korter, maar wel vaker onderbroken door reclame-
blokken. Er werd niet meer aan reclame uitgezonden,
echter de reclameonderbrekingen werden anders ver-
deeld. Het experiment vond plaats op de zondagavond
via NET 5, woensdagavond via Veronica en donderdag-
avond van SBS 6. Algemeen directeur SBS Eric van
Stade: “Bij alles wat we doen op onze zenders NET 5,
SBS 6 en Veronica staat de kijker centraal. Na een week
van testen hebben we de eerste balans opgemaakt. De
kijker heeft zich duidelijk uitgesproken dat het onder
andere Amerikaans model van vijf reclameblokken per
uur niet wenselijk is en daar luisteren we naar. Dat is
dan ook de reden dat we de proef volgens dit model
nu beëindigen.”

ZA 7 FEBR: Het pro-
gramma ‘NOS Studio
Sport’ viert in 2009 haar
vijftigste verjaardag. Op
13 februari start daarom de
tentoonstelling ’50 jaar
Studio Sport in Beeld’ en
wel bij Beeld en Geluid op
het Mediapark in Hilversum. Bezoekers kunnen er de
legendarische sportmomenten zien, sporters ontmoe-

ten, een uitzending regisseren en commentaar geven
bij een sportwedstrijd.

ZO 8 FEBR: De eer-
ste aflevering van de
nieuwe serie ‘Banana
Split’, gepresenteerd
door Frans Bauer, is
gevolgd door
3.126.000 kijkers.
Daarmee had de
TROS op Nederland
1 een marktaandeel
van liefst 40,3 pro-
cent. Ook het pro-
gramma ‘Studio
Sport Eredivisie’ be-
haalde meer dan 3
miljoen kijkers, ter-
wijl het Schaatsen WK Allround overdag steeds goed
was voor gemiddeld 2,5 miljoen kijkers.

MA 9 FEBR: De NOS geeft tóch groen licht voor de
latenightshow ‘Studio Sportzomer’ van Mart Smeets tij-
dens de Tour de France 2009. Geruime tijd zag het er
naar uit dat het populaire avondprogramma door geld-
gebrek zou sneuvelen. “Gezien het feit dat Lance
Armstrong weer meedoet aan de Tour de France en de
Raboploeg ambitieuze plannen heeft in de Tour 2009
met Sébastian Langeveld en Robert Geesink, hebben
we met passen en meten de eindjes toch aan elkaar
kunnen knopen. Het ontbreken van het programma
zou ook een groot gemis zijn geweest voor de gemid-
deld 1 miljoen trouwe kijkers”, aldus Maarten Nooten,
hoofd NOS Sport.

DO 10 FEBR: Als uit de lucht gevallen meldt Broadcast
Magazine: Simone Walraven gaat het deejayteam van
KXradio versterken. Vanaf 15 februari is de voormalige
Veronica deejay wekelijks te horen op het radiostation
van Rob Stenders. Walraven was in de jaren tachtig
van de vorige eeuw één van de deejays bij het roem-
ruchte Hitradio Veronica. In 1987 volgde ze Adam Curry
op als presentator van Countdown. Een jaar later gaf
ze de Pijp aan Maarten om de wereld over te gaan
reizen. Nu, twintig jaar later, pakt ze de draad weer op
met een eigen show op KXradio. KXradio is het radio-
station van Rob Stenders dat te horen is via internet en
in heel Nederland via de digitale kabel. In de program-
mering staan naast Rob Stenders onder anderen Jeroen
van Inkel, Gerard Ekdom, Henk Westbroek, Leo Blok-
huis, Wouter van der Goes en Roderick Veelo.

DI 10 FEBR: De eurocommissaris van mededinging,
Neelie Kroes, heeft persoonlijk geprobeerd een besluit
van de Europese Commissie over de kabelmarkt in Ne-
derland te veranderen. Die interventie heeft er toe ge-
leid dat er een hoogoplopend conflict met haar collega
van telecomzaken, Viviane Reding, is gekomen. Reding
maakte bekend dat ze een voorstel van toezichthouder
Opta goedkeurt voor openstelling van het Nederlandse
kabelnet voor concurrentie. In een verklaring stelt
Reding tevens dat sprake was van ‘een ongebruikelijke

foto: TROS
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lobbycampagne die bedoeld was om de uitkomst van
onze beraadslagingen te beïnvloeden’. Volgens de bron-
nen rond de Commissie doelt de eurocommissaris op
haar collega Neelie Kroes. Die zou op het laatste mo-
ment hebben geprobeerd vast te leggen dat de Com-
missie ‘ernstige twijfels’ over de voorstellen van Opta
heeft.

WO 11 FEBR: Agentschap Telecom heeft bekend ge-
maakt twee vergunningen voor digitale omroep te ver-
lenen. Deze maken het mogelijk om mobiele multimediale
toepassingen, zoals mobiele televisie en radio, aan te
bieden. De toegewezen frequenties hebben een zoge-
naamde landelijke dekking. De aanvraag voor de ver-
gunningen kon tot 9 januari jl. ingediend worden. Voor
de vergunning met frequentieruimte voor omroep in
band III (174 MHz tot 230 MHz) waren twee gegadig-
den, waarvan een aanvrager zich gedurende het pro-
ces heeft teruggetrokken. Hierdoor kreeg de geplande
veiling uiteindelijk een pro forma karakter. ‘Mobiele Te-
levisie Nederland’ heeft uiteindelijk deze vergunning
toegewezen gekregen. Voor de andere vergunning met
frequentieruimte voor omroep in de L-band(1452 MHz
tot 1479,5 MHz) was één belangstellende. Deze vergun-
ning is daarom direct gegund aan Call Max Global BV.

DO 12 FEBR: Harry de Winter (59) is de vermogende
nieuwe aandeelhouder die het televisienet ‘Het Gesprek’
naar een hoger plan moet tillen. Met een investering
van 1,5 miljoen voor de komende twee jaar is hij, naast
de programmadirecteur, ‘gedelegeerd commissaris
programmazaken’, met een even groot aandeel als de
oprichters Ruud Hendriks, Derk Sauer en Frits Barend,
die evenveel zullen investeren in nieuwe programme-
ring. De Winter, jarenlang zonder resultaat bezig ge-
weest met de voorbereiding van kwaliteitstelevisie TV
Oase, wil toch proberen een serieus televisiestation te
maken, zoals het Belgische Canvas of het Britse BBC 4.
Ook wordt gedacht aan een meer aantrekkelijke naam
voor het televisienet.

DO 12 FEBR: Bij BNR
Nieuwsradio is grote onrust
ontstaan over mogelijke be-
zuinigingen. Als gevolg
hiervan zal een groot deel
van de middag-
programmering op korte
termijn worden opgeheven.
Ook zijn er plannen om de
sportredactie te laten ver-

dwijnen. BNR zit samen in een concern met Het Finan-
ciële Dagblad. Daar moet vermoedelijk tien procent van
de journalisten op ontslag. Het gaat om ruim vijftien
man. De maatregelen zijn nodig vanwege de tegenval-
lende reclame-inkomsten. BNR Nieuwsradio dient winst-
gevend te blijven om bij de nieuwe verdeling van de
radiofrequenties meer kans te maken op een verlen-
ging van de concessie.

DO 12 FEBR: Doven en slechthorenden krijgen bin-
nenkort in Nederland een eigen omroep. Onder de
naam ZiCoTV zal de nieuwe omroepvereniging pro-

gramma’s gaan uitzen-
den die zijn aangepast
voor deze doelgroep.
ZiCoTV staat voor Zicht-
bare Communicatie
voor Televisie. Alle pro-
gramma’s zullen wor-
den voorzien van
ondertiteling en Nederlandse gebarentaal. De omroep
hoopt vijftigduizend leden te krijgen vóór 1 april 2009,
zodat er ook daadwerkelijk televisie kan worden ge-
maakt. Als dit ledenaantal niet wordt gehaald, zal ZiCoTV
een internetproject opstarten.

DO 12 FEBR: Cijfers zijn er bekend geworden aan-
gaande televisiereclame in Nederland in het jaar 2008
waaruit blijkt dat er 3,2% meer aan reclame is verkocht
dan in 2007. In totaal werd er 974 miljoen aan televisie-
reclame besteed, terwijl in 2007 dit op 944 miljoen stond.
De groei is vooral te danken aan de toename in gesp-
onsorde programma’s. De sterkste groei viel op te mer-
ken bij adverteerders in de verzekeringsbranche,
computerspelen en frisdranken.

VR 13 FEBR: BNR Nieuwsradio gaat tientjesleden wer-
ven om de financiële crisis het hoofd te kunnen bieden.
Het radiostation maakt deel uit van de FD Mediagroep,
die dit jaar 49 banen moet schrappen en de middag-
programmering van BNR aanpast. Onder het mom ‘Wees
een ster, word lid van BNR’ wil het radiostation forse
bezuinigingen voorkomen. “BNR bereikt 550.000 luiste-
raars. Het is een loyale en betrokken groep mensen.
Iedere werkdag leveren wij ze het laatste nieuws en
scherpe opinie. Wij denken dat onze fans zo tevreden
zijn dat ze graag lid van ons willen worden’’, zei hoofd-
redacteur Paul van Gessel. Hij denkt nog na over een
tegenprestatie. “Misschien een grote fandag, maar voor-
lopig bieden we 365 dagen radio. Is dat al niet mooi
genoeg?’’

MA 16 FEBR: Staatssecretaris Frank Heemskerk
(PvdA) trekt de vergunningen van Arrow Classic Rock
en Arrow Jazz FM per woensdag 11 maart in. Dat heeft
de staatssecretaris middels Agentschap Telecom bekend
laten maken. De staatsse-
cretaris heeft de besluiten
aan resp. Crosspoints BV
(Arrow Jazz FM), resp.
Rokit BV (Arrow Classic
Rock) kenbaar gemaakt. Uiterlijk 11 maart moeten de
uitzendingen zijn gestaakt op de landelijke commerciële
FM-kavels A7 en A8. Reden is dat ‘herhaaldelijk’ niet is
voldaan aan ‘betalingsregelingen’. Het is voor het eerst
in de geschiedenis van de legale commerciële landelijke
omroep dat omwille van redenen die bij commerciële
radiostations liggen, deze uit de ether worden gehaald.
Staatssecretaris Heemskerk stelt in een verklaring dat
‘vergunninghouders gewoon moeten voldoen aan hun
betalingsverplichtingen, anders ontstaat oneerlijke con-
currentie tussen vergunninghouders die wel netjes aan
hun verplichtingen voldoen en zij die menen niet te
kunnen betalen.’
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MA 16 FEBR: De Raad van Toezicht van RTV Noord
heeft gedeputeerde Henk Bleker (55) uit Vlagtwedde
benoemd tot de nieuwe directeur van RTV Noord. De
benoeming kwam tot stand op basis van adviezen van
verschillende commissies. De Raad van Toezicht is ver-
heugd dat na een lange sollicitatieprocedure, die in juni
2008 van start ging, een nieuwe directeur is gevonden
met een groot draagvlak bij alle betrokkenen. Bleker
volgt Roel Dijkhuis op, die per 1 januari afscheid nam
vanwege zijn pensioensgerechtigde leeftijd. Sinds 1999
is de Vlagtwedder voor het CDA lid van het college van
Gedeputeerde Staten van Groningen. Op dit moment
beheert hij de portefeuille Verkeer en Vervoer, Water
en Energie.

DI 17 FEBR: De Telegraaf komt
met het idee van een eigen om-
roep: Wakker Nederland. De
eventueel nieuwe omroep moet

programma’s maken die nauw aansluiten bij de normen
en waarden van De Telegraaf. “Wakker Nederland zal
proberen weer evenwicht te brengen in het nieuws en
de actualiteit binnen de publieke omroep”, zegt Sjuul
Paradijs, hoofdredacteur van De Telegraaf en oprichter
van Wakker Nederland. Als de omroep de benodigde
50.000 leden heeft, wordt er in april een aanvraag tot
erkenning ingediend bij minister Ronald Plasterk.

WO 18 FEBR: Omroep Llink zit in zwaar weer. Men
heeft uitstel van betaling aangevraagd. De financiële
problemen komen op het moment dat men bij Omroep
Llink druk bezig is met het binnenhalen van nieuwe
leden. Een woordvoerder van de omroep laat weten
dat er werd verwacht dat ze financieel in de min zouden
uitkomen. “We zijn momenteel druk met het werven
van leden. En elk lid dat je werft kost zo’n dertig euro.
Maar door onverziene rekeningen zitten we nu iets die-
per in de problemen.” Llink heeft 150.000 leden nodig
om te mogen blijven uitzenden. Momenteel zit de om-
roep op 121.700 leden, dus het gaat de goede kant op.
De omroep heeft nu uitstel aangevraagd tot na 1 april,
de datum waarop de leden binnen moeten zijn. Llink
verwacht met het geld dat ze dan van de overheid
krijgt, weer de rekeningen te kunnen betalen.

DO 19 FEBR: De hoofdredacteur van BNR Nieuws-
radio, Paul van Gessel, heeft de leden van de Tweede
Kamer in een brandbrief gevraagd om een reclamevrije
publieke omroep. De aanvoerder van BNR vraagt de
Kamerleden om ‘een eind te maken aan de markt-
verstoring die door de publieke omroep wordt veroor-
zaakt’. Van Gessel vindt namelijk dat de publieke om-
roep van twee walletjes eet door geld te krijgen van de
overheid en adverteerders. “Volgens ons moet je kie-
zen: of belastinggeld ontvangen, of advertentiegeld bin-
nenhalen. BNR Nieuwsradio is sinds vorige week be-
gonnen met het werven van tientjesleden om de finan-
ciële crisis binnen de onderneming het hoofd te kunnen
bieden. Eigenaar FD Mediagroep maakte diezelfde week
bekend dat het dit jaar 49 banen schrapt en de middag-
programmering van BNR aanpast.

VR 20 FEBR: Tineke Bahlmann wordt per 1 april 2009

door minister Plasterk benoemd als voorzitter van het
commissariaat voor de Media. Zij volgt Inge Brakman
op die aan het einde is van haar tweede benoeming-
stermijn en het Commissariaat per 1 april gaat verlaten.
Bahlmann heeft sinds juli 2004 zitting genomen in het
college van het Commissariaat. Daarnaast is zij deeltijd-
hoogleraar in de bedrijfseconomie aan de Universiteit
Utrecht en bekleedt zij diverse commissariaten.

ZA 21 FEBR: Philips gaat zijn televisies interactief ma-
ken. Alle schermen in de 8000 en de 9000 series zullen
vanaf de lente van 2009 de functie ‘Net TV’ krijgen.
Hiermee hebt u direct online toegang tot nieuws, het
weerbericht, verkeersinformatie en de websites van
enkele partners, ondermeer TomTom, eBay en YouTube.
Voor Net TV is geen set-topbox of abonnement nodig;
een internetaansluiting volstaat. De functie zal eenvou-
dig toegankelijk zijn via de meegeleverde afstandsbe-
diening.

MA 23 FEBR: De in
zwaar weer verke-
rende publieke om-
roep Llink heeft ca-
baretier en schrijver

Vincent Bijlo aangesteld als crisismanager. Bijlo heeft
volgens de omroep een plan opgesteld om duizend
leden per dag binnen te halen. De ‘duurzame’ omroep
kampt met geldnood en moet voor 1 april 24 duizend
leden binnenhalen om te blijven bestaan.

DI 24 FEBR: De noodlijdende radiostations Arrow
Classic Rock en Arrow Jazz FM roepen de hulp in van
de luisteraars om de schulden bij de overheid in te
lossen. Onder het motto ‘Steun de enige zender die
jouw muziek draait’ en ‘Put your money where your
ear is’ roepen de stations de luisteraars op geld te stor-
ten op de bankrekening van de Arrow Media Groep.
Beide stations dreigen op 11 maart hun vergunningen
voor de FM-uitzendingen kwijt te raken vanwege een
structurele betalingsachterstand. Arrow staat voor 8,8
miljoen euro bij de Staat in het krijt. Jaarlijks moet
Arrow Classic Rock 4,2 miljoen euro betalen voor het
gebruik van de FM-frequenties. De licentiekosten van
Arrow Jazz FM bedragen een miljoen euro per jaar.
Voor een FM-frequentie moet in Nederland veel geld
worden betaald. Een doelgroepstation als Arrow Classic
Rock verdient dit minder gemakkelijk terug. De krediet-
crisis helpt daar ook niet bij. De luisteraars die meer dan
15 euro overmaken ontvangen als dank een cd van
Arrow Classic Rock of Arrow Jazz FM.

DI 24 FEBR:
Ook Peter Jan
Rens (foto) wil het
publieke bestel
in met een
nieuwe omroep.
Dat zei Rens
vandaag in het
N C R V - p r o -
gramma Lunch
op Radio 1. Hij
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wil zich met name richten op de mensen met een licha-
melijke of verstandelijke beperking, die vallen nu vol-
gens hem buiten de boot. Via ondermeer een aantal
grote zorgverleners wil Rens ook aan voldoende leden
te komen om toegelaten te worden. Het doel van Peter
Jan Rens is om op 1 april 50.000 leden te hebben. Inmid-
dels is hij al bezig de inrichting van twee studio’s, één in
Amsterdam en één in Amersfoort. Daar worden in de
toekomst eventueel de programma’s gemaakt door on-
der meer mensen met een beperking, bijgestaan door
professionals. Rens wil ook graag weer zijn Meneer
Kaktus Show op de televisie terug brengen.

VR 27 FEBR: Op
maandag 2 maart
start op TMF Ra-
dio het eerste ge-
p r e s e n t e e r d e
programma. DJ
Jules van Hest
gaat dagelijks van
maandag t/m vrijdag van 15.00 – 18.00 uur een live
programma presenteren voor het station. Met het eer-
ste gepresenteerde programma speelt TMF radio in op
de interactieve gebruikswensen van hun jonge luiste-
raars. Zij kunnen via de website invloed uitoefenen op
de inhoud van het programma. Zo is er elke dag om vijf
uur de ‘Top 5’, met de meest aangevraagde hits via de
website TMFradio.nl. Naast de ‘Top 5’ zal Jules van Hest
ook het laatste popnieuws gaan brengen, interviews
doen met BN’ers en luisteraars van TMF Radio bellen.
Het tijdstip van de show (15:00 – 18:00) sluit perfect aan
op het ideale luistermoment voor de jongeren die na
lessen of colleges voor het avondeten TMF Radio tij-
dens het huiswerk kunnen beluisteren. In 1997 begon
Jules van Hest met het maken van radio bij het lokale
radiostation Omroep P & M waarna hij werkte voor
Radio Decibel en Maasland FM. In 2001 kreeg Jules van
Radio 538 de kans om als dj coaching en training te
krijgen op de 538 DJ School, van leermeesters als Wim
van Putten. Dat verliep zo goed dat Jules na een paar
maanden een eigen nachtprogramma kreeg op Radio
538: ‘De 53n8’. Na twee jaar in de nacht bij Radio 538
begon Jules aan een nieuw avontuur bij radiostation
Dolfijn FM op Curaçao. Terug in Nederland belandde
hij bij HOT Radio waarna hij in de zomer van 2007 een
demo-mp3 naar Radio Veronica stuurde en daar werd
aangenomen. Nu maakt Jules van Hest de overstap
naar TMF Radio en krijgt daar zijn dagelijkse show.

ZA 28 FEBR: Radio Veronica is vandaag gestart met
een nieuw online radiostation, genaamd ‘80’s Top 880'.
Op dit nieuwe online station is de populaire hitlijst ‘De
80’s Top 880' te horen met de populairste hits uit de
jaren ’80, die is samengesteld aan de hand van stemmen
van luisteraars van Radio Veronica. ‘De 80’s Top 880’
wordt ieder jaar uitgezonden op Radio Veronica. De
lijst bevat 80’s klassiekers als ‘Don’t Stand So Close To
Me’ van The Police, ‘Jeanny’ van Falco, ‘Born In The
USA’ van Bruce Springsteen en ‘Holiday’ van Madonna.
Dit jaar staat U2 op nummer 1 met ‘With Or Without
You’. Station voice van het ‘80’s Top 880' online station

is Radio Veronica-DJ Erwin Peters. Het nieuwe online
radiostation ‘80’s Top 880' is te beluisteren via
Radioveronica.nl, de verschillende radioportals als
Nederland.FM en via de speciaal ontwikkelde gadget
die te vinden is op Radioveronica.nl. Uunco Cerfontaine,
Program Director: “Met de lancering van het ‘Top 1000
Allertijden’ online radiostation is gebleken dat veel luis-
teraars het hele jaar door behoefte hebben aan onze
speciale themahitlijsten. Met het ‘80’s Top 880' radiosta-
tion kunnen luisteraars het hele jaar naar deze popu-
laire hitlijst luisteren, wanneer ze maar willen en zo vaak
ze maar willen”.

VR 27 FEBR: De eerste aflevering van de Dik Voor-
mekaar Show van André van Duin is vrijdagavond
door ruim 2,4 miljoen mensen bekeken. Daarmee was
de remake van het komische programma uit de jaren
zeventig het best bekeken programma van de avond.
In het TROS programma kruipt André van Duin, sa-
men met onder anderen Ferry de Groot, in de huid van
typetjes als Ome Joop, Harry Nak, Bep en Toos. Ook
worden bekende Nederlanders als Marc-Marie
Huijbregts, Herman den Blijker en Liesbeth List op de
hak genomen. De Dik Voormekaar Show ging in de
vroege jaren zeventig van start als radioprogramma op
Radio Noordzee. In 1977 en 1978 was de show bij de
NCRV te zien op de televisie.

ZA 28 FEBR: In zijn woonplaats Huizen is televisie-
regisseur Walter van der Kamp (foto) overleden. Van
der Kamp ging in de jaren vijftig voor de AVRO werken
en regisseerde tal van series. Hij schreef zelf ook vaak
het script. Van der Kamp had veel succes met zijn tv-
registraties van ‘De Stille Kracht’ en ‘Van Oude Mensen’,
‘De Dingen die Voorbijgaan’. Verder stond hij aan de
wieg van de series ‘Hollands Glorie’ en ‘Willem van
Oranje’. Walter van der Kamp is 83 jaar geworden.

MA 2 MAART: Radiomakers in Nederland krijgen de
komende zomer de vrijheid om geheel naar eigen idee
een programma te maken op Radio 1. Dit ‘Radiolab’
wordt gebruikt om nieuwe originele programma’s te
krijgen, die daarna mogelijk worden opgenomen in de
‘normale’ programmering. “Ik loop al een paar jaar met
het idee rond”, zegt Frans Kotterer van de NPS in
‘Spreekbuis’. De NPS is een van de initiatiefnemers van
het Radiolab. Men vindt dat de continuïteit op Radio 1
zo door het jaar heen behoorlijk dwingend is. Kotterer:
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“Ideeën moeten binnen de be-
staande formats kunnen passen.
Daarmee doen we niet alleen de
makers tekort, maar ook het sta-
tion. De luisteraars weten waar
ze op kunnen rekenen - en dat
is mooi - maar worden zelden
verrast door iets wat ze in de
normale programmering nooit
zullen horen.” Het idee werd uit-
gewerkt toen bleek dat het
sportprogramma ‘NOS Langs de
Lijn’ een zomerstop krijgt op de
vroege zaterdagavond. Kotterer,
zelf eindredacteur van het pro-
gramma ‘Kunststof’, en zijn col-
lega’s staken de koppen bij el-
kaar en waren het snel eens. “Het
mooie is dat het idee echt zender-
breed wordt gedragen door alle
omroepen. En door zender-
manager Laurens Borst, die erg
enthousiast is - en ook een bud-
get beschikbaar stelt.”

WO 4 MAART: Bekende muzi-
kanten als Hans Dulfer, Edwin
Rutten, Def P. en Paul van Kessel
voeren actie tegen het dreigende
einde van het radiostation Arrow
Jazz FM. Zondag en maandag
wordt een muzikale demonstra-
tie gehouden in de Amsterdamse
club Sugar Factory. Dat maakte
organisator Wicked Jazz Sounds
bekend. Wicked Jazz Sounds en
de Amerikaanse standup
comedian Greg Shapiro werken
samen met de artiesten aan het
actieprogramma. Zondagavond
spelen in Sugar Factory onder
meer Bl3nder met Bas van Lier
en Def P., Hans Dulfer, Yuri Ho-
ning, Rob van de Wouw,
Susanne Alt en Paul van Kessel.
Maandagavond speelt de Kon-
rad Koselleck Bigband met on-
der anderen Lydia van Dam,
Edwin Rutten en Hans Dagelet.
Daarna is het de beurt aan de
leden van Zuco Soundsystem en
dj’s Graham B. en Maestro.

VR 6 MAART: Steeds meer
mensen luisteren naar de radio
via internet. 31,7 procent van de
Nederlanders luisterde vorig jaar
wel eens online radio, in 2007
was dit 27,9 procent. Dat schrijft
Adformatie op basis van het
Continu LuisterOnderzoek
(CLO) van het Radio Advies Bu-
reau (RAB), dat werd uitgevoerd

door Intomart GfK. “De Radio Basisondervraging, onderdeel van het CLO,
geeft de laatste jaren een duidelijke ontwikkeling aan. Dankzij het luisteren via
internet groeit de radio uit tot een multimediaplatform”, aldus RAB-directeur
George Bohlander. Naast de groei in online radio luisteren stijgt ook de gemid-
delde radioluistertijd per dag. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde luistertijd per
dag 194 minuten, tegenover 186 minuten in 2007.

ZA 7 MAART: Het
instituut Beeld en
geluid (foto) in
Hilversum heeft in
zijn tweejarig be-
staan 500.000 be-
zoekers binnenge-
kregen. Vanmiddag
ontving directeur
Pieter van der
Heijden Guusje en
Carla Gouyn-Stook
uit Nieuw-Vennep
die samen de grens
van een half miljoen
belangstel lenden
bereikten. Dat
maakte een woord-
voerder van Beeld
en Geluid bekend.
Het verraste duo
kreeg bloemen, een
dinercheque en een
Beeld en Geluid
jaarabonnement.
Het instituut werd eind 2006 geopend. In het opvallend kleurrijke gebouw
kunnen bezoekers kennismaken met de wereld van televisie en radio. Er zijn
naast vaste onderdelen ook wisselexposities, zoals nu over de geschiedenis
van Sport in Beeld en eerder over het werk van Kees van Kooten en Wim de
Bie.

MA 9 MAART: Het Agentschap Telecom hoeft geen uitstel van betaling te
verlenen aan Arrow Jazz FM en Arrow Classic Rock. Dat heeft de rechter van
de rechtbank in Rotterdam beslist. De eigenaar van de radiostations had een
kort geding aangespannen om meer tijd af te dwingen voor het oplossen van
de betalingsachterstand van in totaal bijna 9 miljoen euro. De stations hebben
tot en met morgen de tijd om de gehele betalingsachterstand weg te werken,
anders trekt de toezichthouder de vergunningen in. De FM-uitzending moet
daarom op 11 maart 0.00 uur zijn beëindigd. “We zijn tevreden dat de rechter
ons besluit heeft gehandhaafd. Het betekent dat we dus zorgvuldig en wel-
overwogen hebben gehandeld. Het eventueel doorgaan van de uitzendingen
was bovendien ook niet uit te leggen aan al die vergunninghouders, die wel
op tijd betalen. Hoe vervelend ik het ook vind voor de luisteraars, wij zullen bij
Agentschap Telecom erop toezien dat de uitzendingen van beide radiostations
uiterlijk 11 maart worden beëindigd”, reageerde de directeur hoofdinspecteur,
Marita Schreur.

DO 12 MAART: De grote publieke omroepen werken Omroep MAX op-
nieuw tegen, stelt voorzitter en presentator Jan Slagter. “Vijf jaar geleden
wilden ze niet dat we in het bestel kwamen en nu er wijzigingen in de mediawet
in aantocht zijn, worden er weer spelletjes tegen ons gespeeld!”, stelde de MAX
voorman fel. “Ze willen gewoon niet dat we nog meer zendtijd krijgen.” De
veranderingen, die volgens Slagter vermoedelijk nog vóór 1 april door de
Tweede Kamer worden behandeld, gaan onder meer over de koppeling van
zendtijd aan het ledenaantal. In de huidig geldende situatie is er een groot
verschil in zendtijd tussen omroepen met 150.000 leden en omroepen die
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zich daar niet mee
inlaten, omdat ze
zich daarmee
dienstbaar maken
aan derden, maar
door er een camera
op te zetten mag
het volgens het
C o m m i s s a r i a a t
voor de Media al-
lemaal ineens wel”, meent Jur Bron. “Voor deze steeds
verdergaande en brutale vercommercialisering van
vooral de TROS moet nu eindelijk maar eens een stokje
worden gestoken.” Ardesch en Bron pleitten eerder al
voor het terugbrengen van het aantal publieke thema-
kanalen van zeventien naar twee. “Al die overbodige
publieke themakanalen nemen zodanig veel capaciteit
in beslag, dat nieuwe private initiatieven in dit land geen
kans krijgen”, aldus de mediaondernemers. Het cultuur-
station BravaHDTV wordt in zes Europese landen uitge-
zonden, maar niet door de grote kabelaars in Neder-
land. “En dat komt omdat er in ons land in totaal liefst
559 lokale, regionale en landelijke publieke radio- en
tv-stations verplicht door de kabelexploitanten moeten
worden doorgegeven.”

MA 16 MAART: Nederland krijgt weer een radiosta-
tion op zee. Het lichtschip Jenni Baynton van Radio
Waddenzee (1602 AM) gaat op woensdag 20 mei voor
anker nabij Griend op de Waddenzee. Ruim twee we-
ken lang komen vervolgens 24 uur per etmaal alle pro-
gramma’s rechtstreeks via de scheepszender vanaf het
lichtschip. Overdag gaan de Nederlandse deejays van

300.000 leden hebben. Daarvoor in de plaats komt straks
een meer glijdende schaal. “Volgens het oude model
zou MAX in september 2010 van minimaal 2 uur naar 10
uur zendtijd per week gaan. Het budget verdubbelt
tevens van 7 miljoen naar 14 miljoen euro per jaar. In
het nieuwe model hebben wij, met onze 235.000 leden,
recht op 15 tot 20 uur zendtijd per week en een budget
van ongeveer 20 miljoen euro per jaar. Hoe meer leden,
hoe meer zendtijd.”

VR 13 MAART: Het PvdA-statenlid Wagemaker vraagt
staatssecretaris Heemskerk in een open brief om de vrij-
gekomen radiofrequenties van Arrow te gaan gebrui-
ken voor de publieke omroepen, die in delen van Noord-
Holland zeer slecht te ontvangen zijn. De zenders van
Arrow zijn de afgelopen week uit de lucht gehaald om-
dat deze commerciële omroep de miljoenen voor de
uitzendlicentie niet betaalde. In West-Friesland is al lan-
ger sprake van een slechte radio-ontvangst en
Wagemaker kaartte deze kwestie al eerder aan.

MA 16 MAART: Het Commissariaat voor de Media en
de TROS moeten zich voor de Leeuwarder rechtbank
komen verantwoorden voor het feit dat de TROS als
publieke omroep allerlei ‘commerciële activiteiten’ ont-
wikkelt, die de markt zouden verstoren en oneerlijke
concurrentie tot gevolg kunnen hebben. De rechts-
zaak is aangekaart door de mediaondernemers Jur Bron
en Gerard Ardesch van onder meer RTV Oranje. De
TROS organiseert onder meer cruises en speciale kerst-
reizen, in samenwerking met Van der Valk Vakanties.
Daarnaast organiseert de TROS nog verschillende eve-
nementen, die volgens de omroepwet niet zijn toege-
staan. “Normaal gesproken mogen publieke omroepen

Jenni Baynton in droogdok
© Theo Bakker
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Radio Waddenzee de programma’s (07.00 - 19.00) pre-
senteren. ‘s Avonds en ‘s nachts (19.00 - 07.00 uur) zijn
er de Engelstalige uitzendingen met de deejays van Ra-
dio Seagull. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei zal er een
tender tussen Harlingen en het zendschip gaan varen.
Belangstellenden kunnen die dagen een bezoek aan het
radioschip brengen. Aan boord is er dan voor de be-
zoekers een rondleiding en uiteraard kan de studio
worden bekeken. Wie het schip die dagen wil bezoe-
ken moet vooraf reserveren daar het aantal beschik-
bare plaatsen beperkt is.

MA 16 MAART: Margriet van der Linden, hoofdre-
dacteur van Opzij, is de nieuwe presentator van het
VPRO-programma ‘Zomergasten’. Dit maakte ze bekend
in ‘De Wereld Draait Door’. Van 26 juli tot en met 30
augustus ontvangt zij zes Zomergasten. De namen van
de Zomergasten 2009 worden begin juli bekend ge-
maakt. Van der Linden (39) presenteert de 22ste editie
van het avondvullende interviewprogramma en volgt
Bas Heijne op, die afgelopen zomer 6 afleveringen
maakte. Eerder namen ondermeer Peter van Ingen,
Freek de Jonge, Wim T. Schippers, Hanneke Groente-
man, Adriaan van Dis, Joost Zwagerman, Connie Pal-
men en Joris Luyendijk het programma voor hun reke-
ning.

WO 18 MAART: Digitale televisiestations bereiken per
week gemiddeld 14,5 procent van de Nederlandse be-
volking van zes jaar en ouder. In huishoudens die be-
schikken over digitale ontvangst ligt dit percentage op
28,1 procent. Over een periode van vier weken be-
draagt het bereik 27,4 procent van de Nederlandse be-
volking en 48,5 procent van de huishoudens die over
digitale ontvangst beschikken. Dat blijkt uit een pilot die
de Stichting Kijkonderzoek (SKO) uitvoerde in de we-
ken 6 tot en met 9 van 2009 om het bereik te meten van
digitale televisiezenders. Vanaf april publiceert SKO de
resultaten elke maand. Uit de eerste cijfers blijkt verder
dat Humor TV met 6,2 procent het grootste gemiddelde
weekbereik heeft, gevolgd door 101TV (5,5 procent)
en Discovery Science (4,7 procent). Deze cijfers betref-
fen gezinnen die digitale tv hebben. SKO-directeur Bas
de Vos: ‘De resultaten van de pilot hebben uitgewezen
dat digitale kanalen steeds belangrijker worden in het
Nederlandse televisielandschap. Het doet ons daarom

deugd dat we nu
uitspraken kunnen
doen over het be-
reik ervan. De pilot
stelde ons in staat
om technische en

methodologische zaken te ontwikkelen, waarmee het
digitale platform op een betrouwbare manier wordt be-
trokken bij het kijkonderzoek.’

WO 18 MAART: Uit een onderzoek dat Maurice de
Hond presenteerde in het LLiNK radioprogramma ‘Atlas’
op Radio 1 blijkt dat er in Nederland ruime steun is voor
een omroep als LLiNK. Circa 3,5 miljoen Nederlanders
willen dat LLiNK blijft bestaan. Maurice de Hond heeft
gratis onderzoek gedaan voor LLiNK om deze omroep
te ondersteunen. Het onderzoek werd gehouden on-

der een representatieve steekproef van 1200 mensen.
Opmerkelijke resultaten van het onderzoek zijn onder-
meer dat mensen in Nederland zeer groen en duurzaam
en dus LLiNK leven. 67% denkt tevens dat ze meer
zouden kunnen bijdragen aan een betere wereld. Uit
het onderzoek van Maurice de Hond blijkt ook dat
LLiNK met nu ruim 140.000 leden nog niet aan haar top
zit. Ruim 1% van de ondervraagden zegt namelijk lid te
zijn van LLiNK en 1% zegt nog van plan te zijn om lid te
worden. Dit zou betekenen dat het aantal leden van de
groene omroep nu nog zou kunnen verdubbelen. Voor
1 april moet LLiNK 150.000 leden hebben om in het
omroepbestel te kunnen blijven.

DO 19 MAART: De
Fiscale Inlichtingen- en
O p s p o r i n g s d i e n s t
(FIOD-ECD) heeft een
inval gedaan bij de Ne-
derlandse Moslimomroep (NMO) in Hilversum. De FIOD-
ECD doorzocht het kantoor van de NMO op het Media-
park. Dat heeft een woordvoerster van het functioneel
parket bevestigd. Het gaat om een onderzoek naar
aanleiding van een aangifte van het Commissariaat voor
de Media tegen oud-directeur Frank William van de
NMO. Het onderzoek richt zich volgens de woord-
voerster op valsheid in geschrifte, verduistering en op-
lichting. Volgens de woordvoerster zijn er op zaterdag
14 maart ook doorzoekingen verricht in de arrondisse-
menten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Details over
deze doorzoekingen wil ze niet kwijt. Het Commissa-
riaat voor de Media deed vorig jaar aangifte tegen
William. Die werd twee jaar geleden door het bestuur
van de NMO wegens valsheid in geschrifte op staande
voet ontslagen. Hij zou in ruil voor giften opdrachten
aan mediabedrijven hebben gegeven. William behoort
tot de oprichters van de nieuwe moslimomroep Zenit.
Een woordvoerder van Zenit maakte eerder deze week
bekend dat hij zijn lidmaatschap van het bestuur tijde-
lijk neerlegt. Zolang het onderzoek naar hem loopt,
houdt William zich afzijdig van bestuurswerk voor Zenit.
Wel zal hij zich als vrijwilliger voor de vereniging inzet-
ten. Zenit hoopt voor 1 april 50.000 leden te hebben om
te kunnen toetreden tot het publieke omroepbestel.

DO 19 MAART: Lennart van der Meulen (49) wordt
de nieuwe directeur van de VPRO. Dat heeft de raad
van toezicht van de omroep bekend gemaakt. Van der
Meulen is nu nog netmanager van Nederland 2. Hij
volgt per 1 juni de deze maand vertrokken Peter Schrurs
op en gaat samen met Marieke Schoenmakers de twee-
koppige VPRO-directie vormen. Van der Meulen is sinds
2006 netmanager van Nederland 2. Hij is daarnaast ver-
antwoordelijk voor de coördinatie van het kunst- en
cultuurbeleid bij de publieke omroep, waaronder het
film-, drama- en documentairebeleid. Daarvoor was hij
bijna drie jaar netcoördinator van Nederland 3. Van
der Meulen was eerder commissaris bij het Commissa-
riaat voor de Media, politiek adviseur van de staatsse-
cretaris voor cultuur en landelijk campagneleider van
D66, begin jaren negentig.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF
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Betalen uitzendrechten
Een subcommissie van het Amerikaanse Huis van Afge-
vaardigden heeft uiteindelijk een wetsvoorstel goedge-
keurd dat het aan leiding van de radiostations verplicht
om auteursrechten te betalen aan zangers en muzikan-
ten. Recentelijk waren de Amerikaanse radiostations
vrijgesteld van het betalen van rechten aan de
uitvoerenden, met als argument dat het draaien van
muziek op de radio gratis reclame oplevert voor de
platenverkoop en concerten. Satelliet- en internetradio
moesten overigens wel betalen, omdat die nog niet be-
stonden toen de wet werd gemaakt. Over deze vrijstel-
ling liep al lange tijd een discussie. De platen-
maatschappijen, die meestal de uitvoeringsrechten be-
zitten en werden geplaagd door teruglopende cd-ver-
kopen, wilden graag dat er een eind aan de vrijheid tot
draaien werd gemaakt. De uitzenders, verenigd in de
National Association of Broadcasters, zagen juist liever
dat ook de nieuwe vormen van radio onder de vrijstel-
ling vallen. De RIAA heeft in deze strijd een slag gewon-
nen gezien de subcommissie voor intellectueel eigen-
dom van het Huis van Afgevaardigden het wetsont-
werp heeft goedgekeurd, dat een eind moet maken
aan de vrijstelling van uitzendrechten voor radiosta-
tions. Het wetsontwerp heeft overigens nog een lange
weg te gaan voor het van kracht kan worden. Het
moet nog worden goedgekeurd door de volledige com-
missie, het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en uit-
eindelijk de president zelf. De radiostations voeren on-
dertussen een stevige lobby om het wetsvoorstel van
tafel te krijgen. De NAB wijst erop dat drie van de vier
grote platenmaatschappijen in buitenlandse handen zijn,
zodat de opbrengsten van de heffing grotendeels de
grens over zouden gaan. Omdat het om vele miljarden
dollars per jaar gaat, trekken beide partijen alle regis-
ters open bij het lobbyen.

Goed Nieuws
Het in Seattle gevestigde ra-
diostation ‘Classic Hits KJR’
heeft aangekondigd voortaan
alleen nog... goed nieuws te
brengen. Manager Jay Kelley
verklaarde: ‘De mensen krij-
gen dagelijks te horen wat er

allemaal verkeerd gaat in deze wereld: economie, werk-
loosheid, misdaad, oorlogen. En dat is men echt moe en
wil men dus niet langer aanhoren. Wij brengen die
mensen in de toekomst een positieve kentering op dat
gebied.’ Het slechte nieuws is dat er al bij andere Ame-
rikaanse radiostations eerder dergelijke acties werden
ondernomen, echter zonder succes.

Opeens een foute tekst
Liefst 33 jaar na de release van het Eagles nummer ‘Life
in the Fast Lane’ is de song door het radiostation ‘Classic

Hits WBPT’ (Eagle 106.9) gecensureerd. Men struikelde
er over de zinsnede ‘We’ve been up and down this
highway/ haven’t seen a goddamn thing’. Het woord
‘God’ werd vervangen door een muzieknoot uit het
nummer. De manager van WBPT, Ray Nelson verdui-
delijkt ‘Luisteraars vinden die regel aanstootgevend’.
Dat is slecht nieuws voor alle deejays ter wereld die het
lied ooit al gedraaid hebben, want zij hebben immers
onbewust 33 jaar lang hun luisteraars geschoffeerd.

Recessie slaat toe voor Sesamstraat
Ook het al decennialange zeer populaire kinder-
programma Sesamstraat zit in de problemen als gevolg
van de recessie. De Amerikaanse moedermaatschappij
heeft via een woordvoerder bekend gemaakt dat on-
geveer 70 van de 355 arbeidsplaatsen bij het bedrijf in
Amerika dienen te verdwijnen. Een woordvoerder van
Sesame Workshop, de non profit onderwijskundige
onderneming achter de televisieprogramma’s, het ge-
relateerde speelgoed en community projecten, stelde
niet erg blij te zijn met de ontwikkelingen binnen de
financiële wereld, waarvan nu ook de kinderen de dupe
worden. De onderneming is vooral afhankelijk van
donaties van de aan de beurs van Wall Street geregis-
treerde bedrijven.

JAN HENDRIK KRUIDENIER

De zee op 558khz
In Londen is er een radiostation
actief op de 558 kHz, genaamd
de Zee. Niet dat het iets met zee-
zenders te maken heeft maar het
is nu eenmaal de naam van een
station dat tussen 7 in de och-
tend en 1 uur in de nacht haar
programma’s verzorgt voor
voornamelijk de luisterschare met een Indiase achter-
grond. Bollywood radio dus. Sinds enige tijd wordt het
signaal ook geupload door World Radio Network op
Sky Channel 0215. Naast ZEE radio is er ook Zee TV,
Zee Music, Zee Cinema, Zee Gujarati en Alpha. Alles
uitzendend in het Punjabi. Besloten is de satelliet op te
gaan om, na het eerste succesvolle jaar op de AM groot
Londen te hebben verblijd ook de vele voormalige
landgenoten in geheel Engeland te kunnen bereiken.

Open vizier
Wat een geluk dat ik niet in Groot-Brittannië woon. De
Torries, zoals de bijnaam van de Conservatieven is,
hebben namelijk het idee opgevat dat de veelverdieners
op de korrel dienen te worden genomen en hun sala-
rissen geopenbaard dienen te worden. Ik was toch
even vergeten dat al het schrijven van berichten voor
tijdschriften en internetsites niets oplevert. Maar de grote
sterren van de BBC radio en televisie hebben wel te
vrezen. Terry Wogan, Chris Evans, Jonathan Ross en
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vele andere grootverdieners, dienen zich echt scherp
te zetten wanneer bij de volgende verkiezingen de Con-
servatieven (en dat zit er zeker in) aan de macht gaan
komen. Men vindt dat de belastingbetaler, die de BBC
grotendeels financiert, het recht heeft te zien wat men
verdient. De schaduw minister voor culturele zaken,
zoals de Britten de minderheidsvertegenwoordiger
graag noemt, is Ed Vaizey. Deze verkondigde deze bood-
schap op een recent in Oxford gehouden conferentie.
Hij vond dat alle negatieve publiciteit over Jonathan
Ross niet alleen om schelden en discriminatie ging maar
vooral over ontevredenheid van de Britten inzake het
veel te hoge salaris. Vaizey pleit ervoor om in de toe-
komst de veelverdieners aan de schandpaal te nagelen
en hun inkomsten te openbaren. Misschien dat de lei-
ding van de BBC ervoor kan zorgen dat deze conser-
vatief een eigen talkshow krijgt. Iedere Brit kan dan
zijn inkomen in de toekomst ook begluren.

Landelijke radio voor gevangenen
Vanuit het Britse ministerie voor justitie is groen licht
gegeven voor het opstarten van een landelijk radiosta-
tion voor gevangenen, dat in de toekomst in 140 ver-
schillende gevangenissen in Groot-Brittannië kan wor-
den beluisterd. Het project is een samenwerking tussen
voornoemd ministerie en de Prison Radio Association,
een liefdadigheidsorganisatie waar ook radio- en
televisiemensen in vertegenwoordigd zijn. Zo worden
ondermeer Channel 4 nieuwslezer Jon Snow genoemd,
evenals Liberty directeur Shami Chackrabarti. Ook de
voormalige directeur van GCap, Steve Orchard, zit in
het begeleidingsteam. In de programma’s is het toege-
staan vanuit de leiding van de gevangenissen te com-
municeren met de gevangenen en boodschappen over
te brengen. Ook is het station erop gericht veel
heropvoedingprogramma’s te gaan verzorgen. Dit met
als doel op een betere manier een nieuwe stap in de
maatschappij te doen na hun vrijlating. Men denkt op
die manier dat er minder ex-gevangenen terug zullen
keren door misstappen in de maatschappij.

REDACTIE RADIONEWS

Zeer succesvol
Dit jaar is het een kwart eeuw geleden dat de wetge-
ving op het gebied van radio in Duitsland werd aange-
past en er de mogelijkheid werd geboden aan private
organisaties op lokaal en semiregionaal niveau radio-
uitzendingen te verzorgen onder eigen naam, dan wel
een eigen radiostation te openen volgens de daarvoor
gestelde regels. Begon het destijds mondjesmaat, een
kwart eeuw later kan rustig gesteld worden dat de
lokale commerciële radio, tenminste dat streeft een meer-
derheid van de aangesloten stations na, een groot suc-
ces is geworden. Anno 2009 zijn er meer dan 290 radio-
stations actief op dit gebied en samen met 350 soortge-

lijke televisiestations biedt men werk aan meer dan 23.000
personen in geheel Duitsland. Een groot deel hiervan
wordt gefinancierd uit sponsoring en reclame-inkom-
sten maar ook door externe opdrachten die men krijgt
toegewezen.

INGO PATERNOSTER

Een Amerikaanse militaire traditie sinds de Tweede We-
reldoorlog lijkt de nek te worden omgedraaid door het
gebruik van de iPod. Sinds 1944 hebben zenders van
de Armed Forces Radio (AFR) uitgezonden gericht op
de troepen, waar ze ook ter wereld werden ingezet. Dit
door middel van het gebruik van lokale zenders en
militairen als omroepers van dient. Door afnemende
luistercijfers en de toename in het gebruik van iPods
zijn er drastische veranderingen te verwachten.

Onderzoeken bij de doelgroepen wezen uit dat de ge-
brachte soorten van programma’s anno 2009 niet meer
in de smaak vallen bij de luisteraars. Het luistergedrag is
daardoor totaal veranderd. Vaak wordt alleen nog maar
naar de nieuwsbulletins en lokale informatie op het hele
uur geluisterd, om vervolgens weer over te stappen
naar het gebruik van de iPod en dus de eigen muziek-
keuze.

Een ander belangrijk gegeven
dat voortkwam uit de onder-
zoeken is dat meer dan de helft
van de militairen heden ten
dage getrouwd is en vaak ook
al kinderen heeft. Er zijn dus
ook familieleden overzee, die
naar AFR luisteren en die heb-
ben vaak een andere muziek-
smaak dan de militairen zelf.
Drie jaar geleden bleek uit onderzoek dat talk radio en
countrymuziek minder vaak in de programmering
diende te verschijnen. Country is al decennia lang een
vast item in de programmering, mede doordat een be-
langrijk deel van de Amerikaanse militairen afkomstig is
uit de zuidelijke en westelijke staten van de Verenigde
Staten. Daar tegenover staat dat bijvoorbeeld de rap-
muziek ver buiten haar originele bevolkingsgroepen is
getreden (negroïde en Spaanstalige luisteraars) en daar-
door ook de hitlijsten aanmerkelijk is gaan beïnvloe-
den.

Bovendien is er praktisch een einde gekomen aan de
lokale deejays en wordt er vrijwel alleen gebruik ge-
maakt van alom bekende presentatoren. Bovendien
wordt het merendeel van de programmering per satel-
liet aangeleverd aan de diverse AFR stations. Wel wor-
den de lokale berichtgeving en militaire informatie nog
steeds verstrekt in daarvoor bestemde speciale lokale
programma’s.
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Ook is het merendeel van de praatprogramma’s ver-
dwenen, waaronder een aantal conservatieve shows.
Talk radio is eigenlijk nooit zo aangeslagen bij de militai-
ren en velen zetten de radio af als de conservatieve
programmering, met anti oorlogsgedrag, aangeleverd
door NPR (National Public Radio) voorbij kwam. Ook
het aantal sportuitzendingen is drastisch teruggebracht,
omdat er gewoonweg bijna niet naar werd geluisterd.
Alleen in die gebieden waar meerdere zenders waren
geïnstalleerd werden de talkshows en sportprogramma’s
nog uitgebreid gebracht via het tweede of eventueel
derde kanaal van de AFR.

Terwijl AFR vele luisteraars van haar doelgroep inmid-
dels heeft verloren zijn de uitzendingen nog steeds erg
populair bij de bewoners van de gebieden waar de
stations actief zijn. AFR wordt vaak nog gezien voor
velen als de plek waar men de radio als medium is gaan
waarderen. Bovendien heeft menigeen de Engelse taal
geleerd door frequent af te stemmen op AFR. Maar ook
daar is de laatste jaren natuurlijk een verloop in geko-
men met de mogelijkheid tot het beluisteren van
Poscasts en internetradiostations.

Recent onderzoek wees uit dat de grootste fans van de
country te vinden zijn onder de oudere hoog opge-
leide militairen. Bovendien luistert deze groep liever naar
de programma’s van AFR dan een zelf samengestelde
playlist op de iPod. Ook gaf deze groep aan wel van
praatprogramma’s te houden maar niet die waren aan-
geleverd door de NPR. Verder gaf deze groep aan de
sportprogramma’s hoog te waarderen. Gevolg is dat
zowel de talkprogrammering als die van de sport weer
in aantal uren zal toenemen binnen de opzet van AFR.
Afwachten is of dit de laatste stap is in de geschiedenis
van AFRS.

HANS KNOT

Caroline
‘The modern Caroline is about as interesting as watching
grass growing. Such a shame to tarnish a legendary
brand in such a way I think but true. Caroline should
sound similar to Planet Rock, I think but who am I to
say!’

Deze ‘hartenkreet’ stond recent op een Anorak site te
lezen. Ik ben het er niet mee eens. Natuurlijk is het voor
de fans leuker dat de programma’s vanaf een schip
worden uitgezonden op middengolf, zodat je niet je
schotel moet aanzetten of via internet moet luisteren.
Fans vinden het spannend om te horen dat het wind-
kracht 11 is buiten en dat de deejay zijn best doet om
toch nog een programma te maken. Of men vindt het
spannend te horen dat men dringend om een tender
verlegen zit of dat ‘men van het anker is’. Maar de
realiteit is anders. De wetgeving als ook de hoge prijs

van de olie ma-
ken het onmoge-
lijk om nog uit te
zenden vanaf zee.
En waarom zou
men ook. Uitzenden vanaf land is al een hele tour. Ze-
ker in deze tijd van de kredietcrisis. Er komt onvol-
doende reclamegeld binnen en bovendien zitten een
heleboel stations te vissen in de leeftijdsgroep 15-25
jaar. Een dubbele handicap. Ten eerste is de toevloed
van hedendaagse pop nou niet van een ‘eeuwigheids-
waarde’ om maar eufemistisch te zeggen. Zondag een
hit, zaterdag al vergeten. Lokale stations kunnen het
hoofd al nauwelijks boven water houden.

OK, Caroline moet het dus hebben van de satelliet als-
mede van het internet. De financiën die binnenkomen
via de Caroline Support Group moeten verdeeld wor-
den over het schip (de reparaties evenals het schilder-
werk) en de kosten voor de satelliet. Het punt is echter
dat in de afgelopen tien jaar (of meer) diverse mensen
Peter Moore erop gewezen hebben dat het beter is wat
meer achter de adverteerders aan te gaan. Dat gebeurt
gewoon dus niet. Het enige dat Peter Moore doet is het
aansporen van de fans om maar wat meer geld te stor-
ten, terwijl het ook anders kan. Bands in Europa: Bel-
gië, Duitsland, Nederland, Frankrijk en andere landen
zouden er ook toe aangezet kunnen worden om hun
recente cd’s te pluggen via Caroline. Sterker nog, men
zou de cd’s ook nog via de website kunnen verkopen.
Dit gebeurt gewoon niet. Dat is jammer. In het blad
Horizon lazen we dat het financieel heel slecht gaat met
Radio Caroline. Het is dan ook maar zeer de vraag of
het station eind van dit jaar nog op de satelliet zit. Dui-
men maar! Bovendien is het heel jammer dat op
zaterdagmiddag de Nederlandse uurtjes, verzorgd door
ondermeer Ad Roberts en Dick Verheul, verdwenen
zijn en zaterdagmiddag wij ook al John Lewis moeten
missen. Dankzij de ‘stiff upperlip’ krijgen de fans,
donateurs en belangstellenden nooit precies te horen

Ross Revenge
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wat er aan de hand is binnen de organisatie. Het is en
blijft het speeltje van Peter Moore en zo moet het
altijd blijven - volgens Peter Moore. Mail je naar Peter
Moore met suggesties, krijg je in de meeste gevallen
geen antwoord, want die suggestie komt van een
ander dan Peter Moore en dan gaat het feest niet
door. Peter Moore is een soort dictator in het klein.
Jammer. Caroline zou zoveel beter kunnen als het zou
luisteren naar de suggesties van anderen, maar he-
laas het is niet anders. Het zal jammer zijn als ook
Caroline na Big L zou moeten verdwijnen.

Gierigheid
Laatst vroeg een buitenlandse radiovriend aan mij -
enigszins aarzelend: “Zijn Nederlanders echt zo gie-
rig”? Ik heb dit beaamd. Hij ging verder: “Op de
radiodag zie ik mensen soms aarzelend een cd of dvd
kopen. Zie ik een Belg of Engelsman, dan koopt men
een stapeltje cd’s.” Wederom moest ik hem gelijk ge-
ven. Ik antwoordde hem dat ik mij ook erger aan
mensen die te beroerd zijn om een abonnement op
een krant of tijdschrift te nemen, terwijl ze het wel
kunnen betalen en dan later klagen als die betref-
fende krant of tijdschrift uit de schappen verdwenen
is. Ik denk bijvoorbeeld aan de Muiderkring, Dr. Blan,
en andere tijdschriften. Een tijd geleden had ik een
uitgebreid gesprek met een oud collega van me die
penningmeester is van een voetbalclub. “Olthof”, zei
hij, “het is bar en boos. Voor 1 januari moeten de
leden voor een jaar betaald hebben, sommigen pres-
teren het om na driemaal een waarschuwing gestuurd
te hebben nog niet te betalen. Hun zoontjes zitten
dan op de voetbalclub en die zoons waarvan de va-
ders niet betaald hebben moet ik dan naar huis stu-
ren. Dan na een uur krijg ik de telefoontjes met het
gescheld. Hoe ik het in mijn hoofd haal om hun zoons
naar huis te sturen. Ik blijf daar stoïcijns onder. Niet
betalen betekent namelijk niet sporten”. Ik beaamde
dit ten volle. Laatst meldde iemand van de nieuws-
groep dat een aantal dvd’s van een andere radioclub
zo te downloaden waren. De man vergeet dat elke
club geld nodig heeft om voort te bestaan. Alles kost
geld. Even een aantal voorbeelden van SMC dat geld
kost: ‘Het in de lucht houden van een website’, ‘het
onderhoud van de computer’, ‘het researchwerk van
Hans Knot’ ‘het versturen van proefnummers’. En dan
hebben we het niet eens over de vele uren die som-
migen van ons in de hobby steken. Men verwacht
aan het eind van het jaar een perfecte radiodag en
die komt er ook, maar men vergeet de vele uren aan
voorbereiding die er in gestoken worden. Wees blij
dat de radiohobby nog steeds bestaat. Van de 27 Mc
clubs is bijna niets meer over, Free Radio Magazine
bestaat al jaren niet meer, Baffle (RadioVisie) bestaat
niet meer in gedrukte vorm en ga zo maar door. Toen
ik vroeger op de NZ Voorburgwal in Amsterdam liep,
stond het er vol met postzegelkramen, nu zijn ze bijna
allemaal weg. De jeugd is aan het gamen en over tien,
vijftien jaar zegt de jeugd misschien: Radio, wat is
dat? Laten we hopen dat het niet zover komt.

ROB OLTHOF

Oplichter misbruikte woningnood
Dit keer neem ik u eerst mee terug naar een kranten-
bericht met als vette kop: ‘Huis 50 x verhuurd.’

Amsterdam, 22 oktober 1962- Tenminste zes, maar ver-
moedelijk meer dan vijftig woningzoekenden zijn door
de 66-jarige Amsterdamse administrateur J.C. H. opge-
licht voor bedragen tussen de 250 tot 2000 gulden. Re-
chercheurs hebben de man gistermiddag in Hotel
Americain gearresteerd. De administrateur is al meerma-
len veroordeeld wegens oplichtingen. H. zocht contact
met woningzoekenden door te schrijven op adverten-
ties of door zelf te adverteren. Vervolgens vertelde hij,
dat zijn huurhuis aan de Willemsparkweg 121 vrij kwam,
omdat hij, daar zijn vrouw overleden was, bij zijn zuster
in Wassenaar ging inwonen. H. vertelde dat de huis-
eigenaar Olthof een goede vriend van hem was, zodat er
geen enkel probleem zou rijzen. Zijn enige voorwaarde
was, dat de nieuwe huurder de vloerbedekking en de
gordijnen zou overnemen. Het verschuldigde bedrag
liet H. zijn slachtoffers vooruit betalen. Woningzoeken-
den die later contact zochten met de huiseigenaar kre-
gen te horen, dat H. een notoire oplichter was. Gisteren
was hij ‘zaken aan het doen’ met een Hilversummer, toen
de politie hem greep. De gesprekspartner had de politie
ingelicht over zijn ontmoeting met H. en kreeg toen de
raad de afspraak in het hotel na te komen. De recherche
zal H. vandaag uitvoerig verhoren. Volgens de politie
heeft de administrateur met van de woningzoekenden
ontvangen geld zijn schulden afbetaald. Er is geen cent
meer over. Het is niet onmogelijk, dat H. met zijn kwalijke
praktijken vele tienduizenden guldens heeft opgestre-
ken. Een van zijn cliënten heeft het geld terug: hij drong
vrijdagnacht met vier sterke vrienden het huis van H.
binnen en haalde het geld terug. De huiseigenaar zegt
dat hij de politie enige tijd geleden al gewaarschuwd had
voor de praktijken van de administrateur, die nog een
vonnis van een half jaar moet ondergaan.

Bovenstaand stukje stond in Het Parool destijds. Mijn
grootvader - hofkapper van Wilhelmina - kocht het huis
aan de Willemsparkweg 121 in het jaar 1922. Het huis met
3 etages was te groot voor een gezin met drie kinderen,
dus werd een etage verhuurd aan Mr. Jolles, destijds
president van de Amsterdamse rechtbank. Jolles over-
leed in 1942 en op last van de Duitse bezetter kwam er
een Nederlands-Duits echtpaar in. Hij was zogenaamd
administrateur en deed hand- en spandiensten voor
ondermeer de SD. Mijn ouders vertelden meermalen dat
in de Hongerwinter van 1944 mensen van de SD daar bij
de familie H. aten en ’s avonds de botten van de genut-
tigde kippen in de tuin gooiden. Kort na de bevrijding
werkte mijn vader bij het Canadese Leafcentrum, geves-
tigd in Amsterdam zuid. Een Canadees had mijn vader
nog aangeboden om de familie H. aan de dichtstbijzijnde
boom op te knopen, maar dat vond mijn oude heer wel

deel 6
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wat ver gaan. Het resultaat was dat ze tot de dood van mevrouw H. op hun
etage bleven zitten, ondanks pogingen van mijn vader om het huurcon-
tract te beëindigen. “Het oude loeder was dood” om mijn moeder te citeren
en meneer H, moest nog wat maanden ‘opknappen’ in de gevangenis.

Op een nacht werd er gebeld door een groep mensen met leren jassen aan.
Ze zagen er wat gewelddadig uit. Trillend als een espenblad deed mijn
vader open. Ze kwamen voor meneer H., want Meneer H. had ze opgelicht
voor fl. 10.000,— en dat geld kwamen ze even ophalen. Na enige schermut-
selingen op de etage waarbij zeer rake klappen vielen, vertrokken ze weer.
Op 1 maart 1963 begon ik met mijn vader de hele verdieping te schilderen
en daar zijn we minstens twee maanden mee bezig geweest. Daarna werd
de tweede verdieping woonkamer en keuken. Het souterrain werd ver-
huurd aan een zekere Arnold Gossimmelinghaus, een telg uit een adellijke
familie uit Maastricht. Meneer Arnold, zoals hij zich noemde, was vroeger
pater geweest. Wat hij er niet bij vertelde was dat hij last had van enige
warrigheid in zijn hoofd, waarvoor hij behandeld was geweest. Nadat hij
uitbehandeld was, kocht hij een prisma pocket over hetzelfde onderwerp
en plaatste een bordje buiten: ‘Arnold, Psychiater’.

Meneer Arnold liep altijd in een soort pij rond en kookte de hele dag soep.
De soep stonk het hele huis door. Opnieuw moest mijn vader pogingen
doen om het huurcontract met heer Arnold te verbreken. Dat lukte uitein-
delijk toen zijn familie in Maastricht doorkreeg dat het niet zo goed ging met
hem. Op last van zijn familie keerde hij terug naar Maastricht. Meneer
Arnold had een enorme praktijk opgezet in Amsterdam. De bezoekers
liepen af en aan. Mijn ouders en ik waren lid van de FTS, dat was een
reisbureau dat speciale reizen organiseerde naar Frankrijk. De vaste reislei-
der was een zekere meneer Kort. Groot was de verrassing toen meneer
Kort tevens patiënt was bij meneer Arnold. De moraal van dit verhaal:
Verhuur nooit aan particulieren, want je krijgt ze er nooit uit!

Eind 1963 begon mijn vader veel last te krijgen van spataderen en hij
besloot de kapsalon vaarwel te zeggen. Via een klant van hem waarvan
haar man directeur van een verzekeringsmaatschappij was kon hij een
baan krijgen bij diezelfde maatschappij. De voormalige kapperszaak werd
verbouwd tot kantoorruimte. Daar hebben achtereenvolgens in gezeten:
een onroerendgoedmaatschappij, Bibby Princess Foods (bekend van de
Melba toast), een advocaat en tenslotte nog een firma in integratie zaken.

Princess Foods had in het souter-
rain allemaal etenswaren staan, dus
dat trok muizen aan. Al gauw werd
er uit het asiel een poes gehaald,
Snoopy genaamd. Toen Princess
vertrok naar een groter pand, bleef
Snoopy bij mij achter. Snoopy was
een schat, ze durfde alles. Op een
ochtend in mei stond ik in de tuin te
roepen omdat ze de boom niet uit
durfde en ze werd 22 ½ jaar. Mijn
ouders en ik waren gek op haar.
Toen ik geboren was in 1945 kwam
er ook een kat in huis: Poele ge-
naamd. Poele was zwart-wit qua
kleur. Poele had al snel vriendschap
met me gesloten, want hij lag aan
het voeteneind bij me in de wieg.
Mijn moeder vond dat maar zo zo,
maar liet de kat liggen. Na Snoopy
kwam Moortje 1, een kat uit de
poezenboot. Moortje had een week
rond gezworven in de buurt van
de Singel in Amsterdam. Zijn grote
hobby was goed eten. Moortje
kreeg als eerste biefstuk alvorens
wij aan de beurt waren. Slagroom
en yoghurt, daar was hij gek op.
Ik heb nog een foto gemaakt van
Moortje die een kuipje Danone lee-
gat. Die foto heb ik opgestuurd naar
Danone en een week later kwam
een vertegenwoordiger een hele
tray met Danones brengen. De foto
hangt nu nog in de directiekamer.

Na Bibby Princess Foods kwam een
advocatenkantoor met maar liefst 4
advocaten in de kantorenruimte zit-
ten. Na enige tijd verlieten 3 advo-
caten het pand door onderlinge on-
enigheid en bleef er een advocaat
met zijn secretaresse achter. Sonja
heette ze. Ze was bijna alle dagen
op kantoor en ook op zaterdag
want haar baas was Joods en kwam
dus zaterdag niet op kantoor. Ze
kon dan rustig bellen met haar
vriendje in Engeland. Ik vroeg wel-
eens aan haar waarom ze die knul
niet naar Nederland haalde, maar
daar wilde ze niet op in gaan. Wel
was ze zelf druk aan het daten en
op een zaterdagochtend vertelde
ze me dat ze ’s nachts om een uur
nog een date had met een neger
op het Rembrandtsplein. Dat was
haar toch niet zo bevallen zei ze.
Op een ochtend kwam ze luid jam-
merend naar boven en zei onder
een stortvloed van tranen dat haar

Willemsparkweg, de tweede deur rechts is van pand 121
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ontvangers met zich meebrengen. Ook voor de
minder technische onderlegde bezitters van derge-
lijke ontvangers heeft Riegler alle ins and outs van
het ontvangen duidelijk en begrijpelijk neergezet.
Ook worden er de nodige pagina’s in dit boekje
gevuld met veel begrijpelijke informatie betreffende
het gebruik van de diverse soorten antennes, die
kunnen worden aangesloten aan de ontvangst-
apparatuur. Uiteraard daarbij rekening houdende
met zowel de oude en nog steeds vertrouwde
antennesystemen en de nieuwste mogelijkheden
op dit gebied. Voor de prijs van het boek, 18,80
Euro, hoef je de aanschaf zeker niet na te laten
gezien je jaren lang nuttig gebruik kunt maken van
Handbuch Kurzwellenempfänger. Besser be-
dienen - mehr hören.’

HANS KNOT

RTV Drenthe heeft foto’s en filmpjes over dé winter
van februari 1979 online staan.
Theo van Halsema weet nog heel goed dat dorpen
ingesneeuwd waren, in de winkels was niets meer
te koop, het leger moest er aan te pas komen om
dorpen te ontzetten.
www.rtvdrenthe.nl/01466023-c6eb-429b-
a337-d7e185600527

tekstverwerker Wordperfect 4.2 (dus echt uit de oude doos)
niet meer werkte. Sterker nog, niets werkte er meer. Ze
had namelijk een kolossaal virus in haar PC. “O” jammerde
ze:  “wat moet ik doen. Het moet maandag af zijn”. “Nou,
dan bel je toch je baas” zei ik. “Nee, dat kan niet want hij
neemt zaterdag de telefoon niet aan, het is sabbat van-
daag”. “Nou ja, meid, dan is er niks aan te doen. Ga lekker
naar huis. Zijn probleem toch?”  Een dag later vroeg ik hoe
het afgelopen was. Haar baas had kans gezien de rechtszit-
ting voor een week te verdagen.

ROB OLTHOF

Handbuch Kurzwellenempfänger
Besser bedienen - mehr hören

door Thomas Riegler

Baden Baden, Siebel Verlag 2009.
VTH Fachbuch
ISBN 978-3-88180-677-0
126 pagina’s volop geïllustreerd
Prijs: Euro 18,80 exclusief verzendkosten
www.vth.de

‘Beter bedienen levert een beter luister- en hoorresultaat
op’ is de vertaling van de oneliner in de ondertitel van het
voor mij liggende boekje van veelschrijver Thomas Krieger.
Deze keer neemt hij vooral de fervente radioluisteraar mee
naar de wereld van de korte golf radio. Een frequentie-
band die in het verleden bij grote volksstammen tot de
favoriete band behoorde. Ikzelf heb de beschikking over
een Sony wereldontvanger, die al meer dan 30 jaar mee-
gaat en altijd standaard in mijn reistas zit,  zodat ik deze
handige ontvanger altijd in bereik heb als ik in een vreemd
land ben. Vreemd genoeg niet om dat, zoals vele Nederlan-
ders doen, af te stemmen op de kortegolf frequenties van
Radio Nederland Wereldomroep. Nee, ik struin de frequen-
ties af om te zien of ik op voor mij vreemde bodem ook
aparte radiostations of nieuwe geluiden kan ontvangen.
Een dergelijke kleine radio is vrij eenvoudig te bedienen
voor een nieuwe gebruiker, maar het is wat anders als je
geheel gaat storten op het kortegolf gebeuren en grote en
tevens dure communicatieapparatuur gaat aanschaffen. Dan
komt er veel meer bij kijken om het gekozen apparaat te
installeren en aan de praat te krijgen.

Vaak zijn de begeleidende gebruiksaanwijzingen onduide-
lijk en te vluchtig geschreven. Riegler denkt met zijn nieuwe
publicatie: ‘Handbuch Kurzwellenempfänger. Besser
bedienen - mehr hören’ de oplossing voor vele proble-
men te hebben. Hij begint dit, handig mee te nemen, boek-
werkje met een handleiding voor het gebruik van de kleine
wereldontvangers, die je mee op reis kunt nemen. Maar na
een pagina of twintig over de meer eenvoudige tips te
hebben geïnformeerd neemt Riegler je totale aandacht als
hij je meeneemt in de meer diepere technische details die de
aansluiting en bediening van de professionele kortegolf
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Oscar nummer. Bij registratie wordt dit overigens direct
gecheckt bij de WO club, of iemand lid is. U dient dus
wel lid te zijn. Bent u (nog) geen lid, dan zal er op dat
moment geen registratie plaatsvinden met een WO call.
Kortom een extra reden om u snel
(opnieuw) aan te melden.

U krijgt hulp met registratie en kunt al snel na het instal-
leren, in de Whisky Oscar Ronde meedoen. Teamspeak
is opgezet door radiohobbyisten, die zich hebben ver-
enigd in DIG. De Whisky Oscar club heeft geen ver-
dere connecties met DIG. Zij stellen deze techniek ter
beschikking aan de vereniging, vanuit hun gedachte
dat alle radiohobbyisten tot dit systeem toegang moe-
ten kunnen hebben. Iedereen die een WO nummer
heeft, kan dus gratis op Teamspeak.

Voor leden die geen zender hebben of in het buitenland
wonen, is het een manier om toch deel te nemen aan
een WO ronde of weer met oude bekenden te praten.
Ook is het mogelijk om verschillende locale WO rondes
aan elkaar te koppelen, waaraan zo alle leden in Neder-
land kunnen meedoen. Het enige dat u nodig heeft is
een PC, internetverbinding en een headset. Kijk eens
rustig rond hoe het werkt. Meer informatie over
Teamspeak op onderstaande link.
www.delta-india-golf.com/viewpage.php?page_id=26

Op naar 31 jaar Radiodagen. Zoals eerder vermeld zal de
Radiodag 2009 worden gehouden op zaterdag 14 november
en worden georganiseerd door de Stichting Media Commu-
nicatie. Gelijk aan vorig jaar willen we er een prijsvraag
aanvast koppelen. We dachten dat er vorig jaar heel ge-
makkelijk een groot aantal prijzen was uit te loven door de
vraagstelling begrijpelijk te maken. Meer dan honderd in-
zendingen leverden slechts 2 winnaars op die beide vragen
goed hadden. We hebben besloten ook dit jaar weer een
weddenschap toe te voegen, in de periode voorafgaand.
Antwoorden dienen uiterlijk 1 augustus binnen te zijn, maar
er kan nu ook al gegokt worden. Er zijn drie vragen die
beantwoord dienen te worden:

1) Zitten Arrow Classic Rock en Arrow Jazz  nog op de kabel
op 1 november a.s?
2) En op 828?
3) Staat de AEX op 1 november a.s. boven of onder de 250?
(Mocht deze precies op 250 staan, wordt het antwoord ook
goed gerekend.)

Antwoorden kunnen worden gestuurd naar Hans Knot en
wel via HKnot@home.nl

Onder de goede inzenders worden drie gratis abonnemen-
ten verloot op het Freewave Media Magazine. Gelijk aan
de vorige prijsvraag worden de winnaars van een gratis
jaarabonnement op het Freewave Media Magazine tijdens
de Radiodag 2009 in Amsterdam bekend gemaakt.

Hans Knot en Rob Olthof

En Martin neemt je mee naar enkele van de Duitse
radioarchieven: www.dra.de

We raden je ook eens aan te gaan naar het forum van
de zendamateurs waar altijd ook leuke weetjes zijn te
halen: www.zendamateur.com

Gerelateerd aan deze site is ook de volgende interes-
sant om aan te doen: www.vragenrubriek.nl

Op de officiële website van de regering in Denemarken
is een prachtig verhaal terug te vinden over de ge-
schiedenis van Radio Mercur. www.denmark.dk/en/
servicemenu/News/FocusOn/Archives2007/
LegallySunkButNotForgottenRadioMercur.htm

Herinner je nog de uitzendingen van Radio Wadden-
zee van vorig jaar halverwege Terschelling verankerd
in open zee? Kijk eens naar dit leuke filmpje:
http://vimeo.com/2178416?pg=embed&sec=

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

De Whisky Oscar club heeft haar eigen ontmoetings-
punt op internet, waar leden elkaar kunnen spreken.
Wil je praten met andere ‘WO-leden’, waar ze ook ter
wereld zitten, dan kan dat. Of doe met meerdere leden
mee in een zogenaamde WO-ronde. De Whisky Oscar
club heeft nu haar eigen ´room´ (kamer) geopend op
‘Teamspeak’. Alle  geregistreerde Whisky Oscar leden
krijgen (gratis) toegang tot dit systeem en kunnen hun
eigen 19WO-nummer gebruiken. Het laten registreren,
de programma´s en het gebruik maken van Teamspeak
is volledig kosteloos. Gratis! U kunt het dus gaan uit-
proberen. Wat is Teamspeak precies en hoe werkt het?

Op dit moment zijn er amper condities voor het maken
van verre verbindingen. Behalve enkele locale rondes,
is het momenteel lastig om contact met elkaar te onder-
houden. Nu is er voor alle WO-leden een mogelijkheid
om, naast onze geweldige radiohobby, ook gebruik te
maken van een systeem dat ’Teamspeak’ heet.
Teamspeak is opgezet en wordt gerund door Neder-
landers radiohobbyisten. Inmiddels zijn er al ruim 2000
radiohobbyisten die er gebruik van maken, om via
Teamspeak met elkaar te praten. Deze radiohobbyisten
zijn 27MC-ers, korte golfluisteraars en zendamateurs,
die gebroederlijk met elkaar op Teamspeak zitten. En
nu is Teamspeak dus ook voor Whisky Oscar leden.

Iedere club gebruikt bij registra-
tie zijn eigen calls. Dus kunnen
luisteramateurs met hun NL num-
mer inloggen en zendamateurs
met hun PA0-call. Whisky Oscar
leden die geregistreerd lid zijn,
kunnen zich voor Teamspeak la-
ten registreren onder hun Whisky
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Het materiaal op deze
pagina is afkomstig uit

de collectie van
Bert Bossink.

Foto: Harry de Louw (links) en Cliff Richard, 1967

uit: Dynamite, november 1968



CD’s  kosten euro 4,25 per stuk; 3 voor euro 12,--
6 voor euro 20,--

5311 Veronica 30-8-74 Wil Luikinga

5312 Veronica 30-8-74 Candlelight

5313 Veronica Kolder op Zolder 30-8-74

5314 Veronica Kolder op Zolder

5315 Veronica Kolder op Zolder

5316 Veronica Hans Mondt 31-8-74 Studio-
kwaliteit

5317 Veronica Tom Collins 31-8-74

5318 Radiodag 2008 + Paradijs jingles

5319 Laser ups and downs, programmafragmenten, Eurosiege

MP3’s kosten
euro 5,--

SMC mp3 no 38:
Radio Veronica AM 1224
deel 1

SMC  mp3 no 39:
Radio Veronica AM 1224
deel 2

SMC mp3 no 40:
Radio Seagull deel 1 live
vanaf de Waddenzee

SMC  mp3 no 41:
Radio Seagull deel 2 live
vanaf de Waddenzee

\SMC   mp3 no 42:
diverse zeezender do-
cumentaires

SMC  mp3 no 43:
Radio Waddenzee
deel 1

SMC  mp3 no 44:
Radio Waddenzee
deel 2

SMC mp3 no 45:
BBC Radio 1 60-er en
70-er jaren

SMC  mp3 no 46:
Amerikaanse radio

SMC  mp3 no 47 :
Veronica Ad Bouman

SMC  mp3 no 48:
Mi Amigo, Caroline RNI,
Clyde, Luxemburg
jingles

SMC  mp3 no 49:
Radio 192. Caroline 819,
Mi Amigo, Scotland &
Veronica
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CD’s
Houdt u er rekening mee dat onderstaande cd’s van de groothandel komen die inkoopt
uit alle landen. Bij sommige items duurt de levertijd soms 3 weken.

Abba : Definitive collection (2 cd’s) euro 20,-- 18 hits euro 10,-- the visitors
euro 10,-- Arrival euro 10,-- ( meer titels zijn leverbaar)
Adamo  Het beste van euro 10,-- ( meer titels zijn leverbaar)
Willy /Willeke Alberti : Allermooiste van Willy euro 15,-- Portret van Willy
euro 10,--Willeke haar liedjes euro10,--DVD Samen zijn ( met Willy Alberti
euro 10,-- Meer titels leverbaar
Herb Alpert & the tjuana Brass : definitive hits euro16,-- The very best
of euro 10,-- Meer titels leverbaar
Paul Anka  21 hits euro 10,--
Animals  The story of euro 15,-- The singles euro 16,-- Meer titels lever-
baar
Beatles  alle titels leverbaar. CD’s kosten euro 19,--
The Byrds : Sweatheart of the Rodeo euro 15,--Mr. Tambourine Man euro
15,--Turn turn turn euro 10,-- Younger than yesterday euro10,-- The Byrds
euro 10,-- Essential Byrds euro 16 Byrds Sweetheart of the rodeo euro
10,-- Turn turn turn euro 10,--Ballad of easy rider euro 10,-- Notorious euro
10,-- Meer titels leverbaar
Cuby and the Blizzards: Cats lost euro 17,50 Collection euro 10,-- 3 cd
box Desolation euro 19,--; C+B Appelknockers flophouse 3 cd box euro
19,-- Live in Dusseldorf euro 10,-- Best of euro 10,--


