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Internationaal Onafhankelijk 
Vrije Radio ~Iagazine. 
Verschij!lt in: Beneluxlanden, West 
Duitsland, Fl'ankriJk en Spanje. 
EXPLOITATIE: 
Internationale Vereniging Va!l 
Radio Vriendcn. 

HOOFDREDAKTIE NEDERLAND: 
Ton Plekkenpol. 

HOOl'DREDAKTII: HELGH: 
Freddy Jorus. 
OMSLAG ONTWERP: 
Ton van DraancJl. 

ILLUSTRATIES: 
Joh!l van Draanen, Freddy Jorus. 
VORMGEVING EN INIiOUllSV]:RWERKlNG: 
Ton PlckkenpoJ en ]:reddy Jorus. 

WERKTEN VERDER MEE AAN DIT NUM~IJ:R: 
Haike Debois, Si eb Kroeskc, Ilans 
Knot, Rob Jloovenkamp, Fittl Power 
en P.I.Raat. 

MET SPECIALE DANK i\J\N: 
riola, De NcdcJ'landse top 40, 

Veronica Omroep Organisatie CIl 

Radio Mi Amigo. 

DRUK: 
Offset - Planafdruk - Fotocopie. 
C.Decoene, Pieter Ileypenslci 57 

2510 Mortsel, België. 

REDAKTIE ADRES NEDERLAND: 
Freeway - Postbus 1239 - Hilvcl'su 

REDAKTIE ADRES BELGIE: 
Freeway - Postbus 65 - 2510 MOl'tso 

ABONNEMENTEN: 
Per half jaar: f 
Per jaar: f 
Losse nummers: f 

TRANSAKTIES : 

15 ,00 
30,00 

1 ,50 

of 
of 
of 

215 
~30 

25 

Bfr. 
Bfr. 
Bfr. 

Giro 3685492 tov. AH. Plekkenpol, 
Augustinushof 112, Hilversulll. 

TELEFOON: 
Redaktie Nederland: 035-43922 
Redaktie België: 031-494410 
Denk om het landnunlmer! 
Elke auteur is verantwoordelijk 
Voor zijn eigen tekst. 
Niets uit deze Freeway mag worden 
overgenomen zonder schriftelijke 
toestemming van de hoofdredaktie. 

itU:.t:OO v!ÛendeH, deze aó.e.eve.!Ung VaH 

LL6e, m.Ldden .LIL de aJuneVI van de 

. OveJU,gew., hee..f. deze Flteeway .w een 

"IJ ~CA.' CM:. udej a.aM ItWlIme.l!.. LI zuLt a..e. we..f. 

UTJ' emeNd: hebben da.,t we. OVLze Fltee.way daM 

4 b.e.z dÜ'leJt hebben ge.maafU: mu 
og de vlOd.Lge. 60:to '6. Ve.6 ondan'u, fwnde.n 

e.Jc Met ILtee.6 .<.n'<lI.<.j gen, de u,U;...e.ag 

Pop PoU e.n het MRPB MeUW6 houden we. 

vOOIt nWllmeJt 69. 

ollze ltedalèueó 'vUjgeH we Jte.ge..f.ma.:t.Lg 

ezellige bILLeven, hLeltvoOlt hM:twjk 

bUjven ,~dt!Ûjven .Ln 1978 oke.e.? 

ke.Mttijd .w e.en tijd van vlte.de e.n 

zaamltc,{.d. Het.L6 daMom een6 zo 6p.Lj 

da.,t w.Lj Ofv.l jUJ.h:t VlU ge,noodzaakt z-Len 

'l.f.eüte doeh Jtad.<.kale w.Lj zLgJ.,ng in 

JULI aan :te. bltengel1. L.LIlk6 IUeJtnaa.ó:t 6:tond 

:tU,;{.1' d da.,t de .LVlh(!U.d van Fltee.way aLeeen 

IV crI.-{. woltdel1 0 veJtg e,nome.n met bltO ItveJr)ne..e. -

. ~!ü bIttUk van deze. gUMt hee.M eJt:toe 

eleJ.d dat vana.ó d.L:t nwnmeJt lUW mee't nla.g 

olle.ltgenome.n WOltdel1 uJ...t Fltee.way zo 

6d~)u6.teuj'èe toe..f.a.:t.LJ!g van de. hooód-

eltug naM de ge 2 e..f.Ug Itud ! Za.,teJtdag 17 

houden de uUgeveJUl ee.n geze..f.Uge 

aa'v~ v Otgade!Ûng , gevo.e.gen lue.ltvan 

o. a. een :totaa..e. veJtvUetu-\,'de Fltee.way 

1978 z-Ljn. Ton .e.eg:t op de vo.e.gende 3 

IU<-<. de geóerue.deYiM van FMeway tUt. Op 

.e.aa.:t6:te b.e.z. Iwm'<'k dan ,te/wg met, een 

op de :toekon16:t. r nm.Ldde..f.6 veel lee.6-
Fltl?ddy. 



Wij staan bijna op de drsnpel. 1977 is alweer bijna ons gepasseerd. 

Evenals 1976, was 1977 een rurroerig jaar rret tegenslagen en rreeval

lers. Wij gaan nu, vanaf juli/ augustus 1976, een stukje geschiedeni 

schrijven. Freeway s taat nu aan het begin van een derde jaar, een 

de r de jaar als gedrukt bl ad . Onze twee jaren VOOR 1976, als karbon

blaadje, wi llen wij niet gaan beschrij ven , dat zou te lang worden. 

1976 was het jaar dat wij dikwi jls kriti eken kregen van ver :ch.ill, 

de collega ' s. Freeway was een ralllle1t j e , sans werd het nog erger 

uitgedrukt . Wij gingen er toen t en eerste van uit: "Freeway alleen scholieren" ter

wijl t oen bij ande r e bladen we rkende jongeren rreewerkten. Hoe het ook zij, rren heef'~ 

ons zien groot worden. 

Wij hopen dat deze Freeway rret alle i nfonrat i e over 'hoe het toen was' voor 

een stukje doc~tatie wordt, van de gouden uitwe rpsel e n de r vrijeradio anno 1974. 

1 augustus 1976 . Er wordt een s t encilmachine aanges chaft. Freeway kan gest encild 

worden. Het ga f een heleboel problerren . De stenc i lm3chine wer d gefinancierd door de 

oude rs van Ton (ik dus) ,en wat wilde ik toen? Direkt in ste ncilvorm uitkorren. 

Nou, dat gaf problemen. Ten eerste had ik een enorrre voorraad gewoon schrij 

papier, waardoor de afdrukken nooit 100% konden worden , ten tweede van de ellende 

was de slijtage van het gaas dat om de stencilmachine zat. Het gaas heet 'zijdegaas 

en was (natuurlijk) 

Het mislukte. Het werd 

half karbon, half sten

cil. En wij willen 

Drukker C.Decoene dat 

eerste stencilwe rk 

liever niet onder de 

ogen brengen. Iemand 

die vakwerk levert 

zou er wat van krijgen 

bij het zien van der

gelijk prutswerk. Hier

naast rret karbon nog 

een soort excuus. Dat 

was mijn eerste publi

katie in een stencil 

Freeway. Vreselijk 

nietwaar? Een vriend 

van kwam erbi' 
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en a l gauw vormden wij met nog wat rreer korresponrenten , 
J e.i1 de Groot , Peter v . buiten Hilversum, het eerste team. Jan de Groot was ie-
c1e Ve1dcn,Luc: v . Ka·,'Je1 d . ' 1 
1 - .. , 1 n . rran 1n Fr1es and, de eerste abonnee. Peter v. d. Ve lden 
an,J o~n C.C ~:~oot, P . 

Davis en Vsr a . Vorder I was mijn dj naam (ik had een illegale zender), Luc van 
",1(:;dc'I!cr\t c n : Frè.ns .. . 1 Kapellen was een t eed w e abonnee in Zutphen, Paul Davis 
~'c huurbi Grs . Dicl: v . h 
1':cGr , .sj ef !·~e V2.n Ool:d ' was mijn vriend, Frank van Dcmrelen , en Vera "''aS mijn tar 
en P('.tE..r .(~ii 0r , 
Prljs : f 1, ·-- DF 50, 
c ncl.ere :.J.ö: ···: zc::·n op :?an 
v ragc . Hoo fd~c ntoor ... 
te schr;~ven viidPost 
bus ~7,Loo r~~3cht ~L 
O r · .. · - "L· " trOl" t ' 0 "0 .I. . '.... . '_1 ( ;....... L+, . 

, te die er niets rree te maken had, maar eens wat gezegd 

had vi a de zender . Zel fs Frans Schuurbiers staat erbij, 

toch ergens wel ons grote voorbeel d in die tijden en nu 

nog . Natuurli j k i s dit onwaar, en Sj efke van Oekel kan 

mij n oude teddybeer geweest zij n. Die recht en van Borsu-30 " 0 ;,(' ,, 1 "8 1 Ue1 c. j .;: ) 
FrJ "i:~:r h cç ft rec :.î t">1 " mij waren ook verzonnen , maar het gaf ons bl ad wat rreer 
v ·n:l .... 01.' 5" .. ),.; l')~"' O(lUC+ ~'" 

- -- • ..> •• • , ~ I '. •• v .::o 

e n ~~irJ.'ol ' uit E~3e . y 

'aanzien ' . Hoewel er weinig was om tegenaan te Zl.en. 

]
" . ,) ,,1 i ' ly, _ , .. .. 

. cu . \.': , . ' .. ; : .. 1(; . .:' v ~ r 

~ c '. )' Û " I ' c ,',.1. ).;:. l. I 't c!~~ \JCC::(~ 

n " '1 1,0 ~"+ ov-:---'" 1 .... 1 .,.... •• .... . • _. \.00 ..... J.. t \. , . . 
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, Wi j hebben de voorkant 

(anslag ) van Freeway 

korrekt nagetekend . 

De eerst e stencil 

Freeway met een voorkant 

die er uitzag zoals 

hiernaast. Tja, toen was 

er nog geen Ton of John 

van Dr aanen , dat kun je 

duidelijk zien. Oj a, bij 

, Redaktie' staat ook reklame van stirrorol . Onbetaal 

de welliswaar. Wij wilde ons toen al meten met' Baff 

Ie'. Dit alles met Freeway speeldde zich af rond 

1976, en we gaan over de drerrpel naar 1977 . Freeway 

blijft gestencild, en Baffle blijft groter. Baffle 

--_ ...... ----

o 

• 

had toen al, net als nu met Radiovisie. de rredewerking van 

'Joey ' . En de resultaten waren kunstig! Zoals U hier links naast 
I i kunt zien. Deze figuurtjes werden de sfeermakers van elke Baffle. 

Baffle ook met interviews, en verslagen vanuit Spanje. Grote 

vriendschap toen met Mi-Amigo. Geen wonder dat Baffle nu gedrè~t 

kon worden, want elke week kreeg men een halfuur zendtijd op Mi

Amigo . Ergens dan knap van Freeway dat wij toch doorgezet hebben. 

1977 bracht ons de eerste offset/stencil Freeway. De eerste woorde n vindt U op de 

volgende pagina. Freeway ging proberen grote broer Baffle na te doen. Na de eerste 

gedrukte tekst en de eerste Freeway in offset/stencil wachtten \Vij af hJe Uw reak-

i ties zouden zijn. Iedereen wilde bijbetalen. Het sloeg ons met ston~1eid. Gelukkig 

: voor ons (niet voor hen), rroest Baffle een verandering ondergaan, en werd een klein 

aantal maanden gestopt om terug te komen met Radiovisie . Wij maakten daar gebruik 

, 
L 

l 
I 
I 

• 

• 

• 

• 
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van, en probeerde leden te winnen,. Dat was juli 1977. 

Intussen was Radiovisie teruggekeera, met de bekende 

fonnule. Interviews, en nu ook Hilversum 3 disc

jockerys, en legaal nieuws. l'En spreidde het infor

matiegebied uit met: 'R?,dianagazine'. OVer alle soor

ten radio werd geinformeerd. Freeway bleef het stem

pel 'vrijeradio' dragen en het toekte in augustus een 

~~~~~~l. Hiernaast links, de allereerste 

foto's zoals die in Freeway gepubli-

ceerd werden. , 

• 

Freddy Jorus, pas afgestudeerd voor 

leraar, kwam in ons bestaan. Hij 

in augustus een bezoek aan ons 

is vertrokken net het idee: "Daar 

Irn::"",- wat aan gebeuren". Nederland 

te hoge verzend en drukkosten, 

snuffelde Freddy een syrrpathieke 

! 
• 
I 

I , , 
I 

, 

C· -
, 

C"lI=:W 

" NADER + 
BELICHT 

onder de 
, edatttie 

V i,;,n Pe
er v.d 
Velden 

" 
hGeft zich waarsc~Unl, ~ 

,el é\ fgevrangd of 
,erdaad wel Freeway is. 

t is het zeker wel ! 
een nu wat proffesione 

; er, en belél ngrijker nog : 
offset ! NatuurlUk be 
en wU hier eenpr~js 

or, die wij ?,onder uw 
niet zouden 

b en. Een ,prUs die 
, SYLVAIN qns eist,dat 

f 1,50 per -
meer vra -

.Het is l3.an u 
GE:EN dure prijsverhoging, minder kep- • f Freeway in -

IdrukJ(er op, dhr. C. Deooene , en kon de 

allereerste Freeway voor 100% in off-
, 

set verschijnen op 29 augustus 1977. 
, 

zorgen voor de exploitant TOn ~L' 

pol. Hieronder de allereerste kennis

in een geheel in off

set gedrukte Freeway. Gelijk met Ra-

ffsetvorm door 
g ,gÇl.an, of wU 
mogen gaan -
beren nog een 

t 8antal le-
en erbiJ te krij-

- " 

I--------'diovisie waren we nr> ~n~l~' e=t~,~ma~ar~w~e=--..':::============~ 
probeerden wel wat meer 

aan vrij eradio te doen. 

Het lukte ons moeilijk. 

Wat de Mi .Amigo 

o set 
HIEP HIEP HIEP HOE ••••• RAAA 

(' ,-\ 

tie betreft moesten we . ' 
Na een jaar werken zwoegen en zweten is Freeway 

het stellen met een mul dan eindel~jk in offset.Aan Vlie danken 'w:Lj dit,

we luisteraar "Pieter 

Postduif" maar toch ge

zellig. Hij bepaalde 

toen de Mi .Amigo sfeer, 

ondertussen hebben we 

ook nog andere bronnen 

ontdekt. Maar toch hou

den we er aan onze kor

respondenten' te danken 
dat we 

wie verdient ter de meeste lof en toewiJrling 17 
FREDDy ' JORUS uit MORTSEL (Belgie) 

dankbrieven naar Halmrodelaan 4,2510 Hortsel dus. 
Dit offset systeem is zo goedkoop voor Nederland 
dat onze prijsverhor;ing niet direkt noodzakelijk ' 
is.Freeway gaat om de VEERTIEN délgen in offset ; 
verschijnen en •••• FREE}NAY gaat daarom m",ar ZESTIG, 
cent ' duurder worden.Dus f 2,60 voor twee nummers ; , r 

per ,maand.Dat is geen prl,ls. Maar of dit alles nu 
niet genoeg is geweest,de volgende prijskna:ler 
komt eraan: ' . 

VOOR DE HUIDIGE ABONNEES ATTENTIE: ' 
• BIJBETALEN IS NIET" NODIG I 

" 

hun kunnen rekenen. 
• 

, 

, 

• 
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Het is dit keer het allerlaatste nummer van 1977, en ik wil 

U niet direkt vennocien met de voortzetting van ons piraten 

a-b-c. Volgend j aar gaan we cr mee door, dat is zeker. !vlaar 

o-v~~ waarschijnlijk in een iets andere vonn, dit in verband met 

de reaktics in de Freeway Pop Poll. 

e-- Wij verkeren allemaal in een vakantie stenuning, een kerst-

sfeer hangt er rond onze werkkamers, enzo wil ik in ueze rubriek tegen alle landpi

raten zeggen zich haaks te houden. En tegen U nog een puar tips: 

Radio Internationaal ult HilversullI \viI een kersthappening organiseren, zo hebben \vij 

vernomen, op de radio 94 mhz FM. Wic\veet'? 

Zeker is dat Radio Blankenberge in België herbegint op tweede kerstdag via de l08rrhz 

van de FM band met een show Vall ucht uren, en met een zendVenllogen van 12 Watt. 

In Leiden zal Radio Leidschendam op eerste kerstdag stand by staan voor alle kommu

nicatieamateurs op de 27 mc ballc1. 

Dank aan allen voor de fijne medel'lerking de afgelopen maanden van dit jaar. Wij kre 

gen komplete lij sten toegestuurd en dat l'iaS altij d rij n. Ook in 1978 hoop ik bij U 

te zijn met enkele afleveringen van het Piraten a-b-c. Bij elke aangehaalde piraat 

'zal ik dan trachten wat meer infonnatie te geven dan dat we tot nu toe deden. Ook 

hiervoor is Uw hulp van harte \velkom. 1978 wl ook het jaar worden waarin ik voor-

goed afscheid neem van Freeway ell de piraterij. Voorlopig is di niet zo en zou 

ik zeggen: Nrunens P I Raat een gelukkig begin Vall 1978 !! ~~ 
:} - ::;;',~ ;:;, 

HET 
. --

/ 

[]l':1Pt[]tflBt5TEL. • ,,,-,,-,,' ~ 
Preddy Jorus heeft U het omroepbestel dit jaar uitgelegd. Ingewik 

keld misschien, maar als zelfs een Belg het begrijpt, waarom \'lij 

dan niet? Nu frcdtly is dim wel eell Belg, maar hij begrijpt er meer 

van drul menig een van ons. Het omroepbestel is nog steeds ziek, en 

rot verouderd. Het niest en is verkouden. Kijk maar naar de kwali 

teit vrul de radioprogrrumna's. Vergelijk met Mi-Amigo, '''aarvan mis 

schien de ontvangst nog niet helemaal op punt staat, maar als ~li 

Amigo werkelij kalle JIlcde\verking kreeg \ViJS het een supe I' goede 

, funktionerende zender, die leven kon van adverteerders en niet v 

ons geltl. Jammer genoeg \"ordt ons schuitje overal geremd, maar dat 

zijn we al gewend ge\vorden met Veronica. Als je geen EO wil op 

vrijdagmorgen, dan zet je Mi Amigo op. Ons omroep bestel gaat een 

nieuw jaar tegemoet. Een nieuw jaar met donkere vooruitzichten . Hopelijk wordt het 

voor de VOO/Veronica een jaar JIlet een toe\vij zing. Minister Vrul Doom liet zich po-

sitief uit doch we kri ' en een nieuwe Minister wat en \vie wordt het??? T.P. 

• 

• 

• 

• 
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HOOFDSTIJK 4: "WONDER TECHNIEKER MAURICE 
------ --------- - -- -------------~---- -- --

• 

BOKKEBROEK. " ------------
Deze bonk van een techni eker (~ 90 kg . en 

ongeveer 1, 76 m. groot ) werd geboren op 9 
juni 1950 te Reet bij Antwerpen. Na middel
bare studies vol gde hij electronica ( t ech
nische)en werd t echnicus van beroep. 

Toen in 197 4 alle zeezender s moesten ver
dwijnen, bleef Mi Amigo doorgaan. Eer st 
den de programma' s opgenomen in een hoeve 

Opbrakel , l at er in 1975 werd uitgeweken 

Spanj e . Maurice was reeds vanaf januari 
in Playa de Aro om daar de studio 's in t e 
richten. Toen alles af was kwam hij terug 

naar België, om die bewuste 13 de februari 

aan het werk 
studio te Pla;ya de Ara' . Foto: F.P. 

samen met al de andere Mi Amigo medewer-

kers af te reizen naar Playa. Als hobby's houd hij van auto's en vooral schrijnwer
kerij, dit laatste kunt u merken hoe hij aan de studio ' s bouwde, echt knap. Na al

les , is hij een meesterstuk op zi chzelf op gebied van Mi-Amigo techniek, 'alles 

grote 
de Ara. Foto: F.P. 

• 

wordt door hem geplaat st en get est. Luist er 
maar naar de samenstelling van zijn f l ash
back programma's, u mag aan hem daarvoor 
ook een lijstje opsturen, dit zal hij met 

dank aanvaarden . Het meest klaagt hij over 
, 

de . rook van St an zij n sigaretten, maar U~11-, 

i'n is hi j wel wat overdreven en voor de mop 

mag dat wel niet waar ? Niet voor niet s noe
men zijn persoonlijke f ans hem "de Technie
ker allertijden", dit is werkelij k niet 
over'dreven afs je zijn werk beschouwd. Niet 

alleen in de studio's, maar ook in de popu-.. 
laire dancings, is zijn werk te bewonderen. , . 

e ' -: Veel vrije tijd hebben ze.er niet, maar 

• 

• 

• 

• 
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8 
toen er nog de zater- en zondag (nu zl.Jn de studio' s dan dicht) opgenomen lierd was 
dat wel een probleem voor Maurice. Ja er waren dan meer mensen en dus ook meer pro

gramma's. Indertijd was het een afmattende toestand op zondab~orgen van 11 tot12 

met kassa. Al bij al werkt hij met liefJe voor zijn werk, dit komt alleen ten goe

de aan onze luisteraars besluit hij. De toekomst ziet hij verder wat afwachtend toe, 
wie zal er hier overblijven of als nieuwe DJ's verschijnen? 

(1'lOrdt vervolgd) F. P. 

• • 

door Rob Hoovenkamp 
1977 ligt inmiddels alweer bijna achter ons. Een 1977 dat ook op vrije radio 

gebied weer heel wat te bieden had. Buiten het feit dat Radio Mi-Amigo op 1 januari 

3 jaar bestond baarde Abie Nathan met zijn Peaceship al op 3 januari opzien doordat 

zijn droan ooit eens door het. Suezkanaal te varen op die datum in vervulling ging. 

Acht dagen later melde de Telegraaf dat de Mebo 2 een mislukte poging had gedaan om 

de haven van Slikkeveer uit te glippen. Later bleek dat het slechts om het uittes

ten van de generatoren ging. Op 12 januari verdween ook Hans Brouwers na 13 dagen 

van de Mi-Amigo. Hans Brouwens was de eerste van een serie discjockeys die aan 

boord werden getest. De andere dj's waren Hans van der Ven, Eric Beekman, Ron Van 

De Plas en Hugo Meulenhoff. Hugo deed op 17 januari zijn eerste prograrnna op 192 en 

werd enige tijd later in vaste dienst aangenomen. Ook Ron Van De Plas beviel wel 

maar hij bleek te vaak zeeziek. 

Niet alleen kwamen er nieuwe stemmen op Mi-Amigo ook oude vertrouwde geluiden 

verdwenen. Peter van Dam nam afscheid op 16 januari toen hij voor de allerlaatste 

keer Cash-Casino presenteerde. Nauwelijks een maand later was Peter te horen bij de 

TROS op Hilversum 3 waar hij in oktober zijn eigen ochtendprograrnna kreeg. 

Twee dagen eerder op 14 januari ramde de Mebo 2 een Duitse kustvaarder waardoor 

maar liefst 3schepen schade opliepen. Dit alles in Rotterdam waarvandaan het schip 

een dag later naar Libië zou vertrekken. Natuurlijk was het weer de Telegraaf die 

op 20 januari beweerde dat Radio Noordzee terug was in de ether, maar helaas bleek 

dit niet waar te zijn. De Mebo was weg en bleef weg. 

De maand februari ging vrij rustig voorbij en echt nieuws was er pas weer toen 

Bart van Leeuwen op 11 lT\3art Mi-Amigo verliet. Bart was niet meer opgewassen tegen 

de eenzaamheid in Playa de Aro en vertrok naar Nederland. Op 9september was hij 

weer te horen maar dan wel op Hilversum 3 waar hij voor Veronica de Top 40 van Lex 

Harding overnam. Twee dagen eerder op 9 maart had Radio Caroline de 259 meter ver·

ruild voor 319 meter waar het station nog steeds te horen is. 

Natuurlijk brak de maand april aan met de gebruikelijke 1 april grap van Radio 

Mi-Amigo. Dit keer hadden Stan Haag, Marc Jacobs en de op dat rrorrent toevallig in 

• 

• 

• 



9 

Playa aanwezJ.ge Ron Van LB Plas een "laat s t e "uur van Mi-Amigo gemaakt. 

Wegens een storing i.n de gene ratoren kon di t uur tussen 11 en 12 niet worden ui tge

zonden. Toen een half uur later Mi-Amigo t e rug },:wam haalden vele fans toch opge

lucht adem. LB Telegraaf wist schijnbaar de datum niet want rren beweerde dat Mi- . 

Amigo weg \VclS en niet meer terug kwam. 

Herrran de Graaf was een nie uwe st all op Mi ·-Amigo. Hij begon op 17 !rei met zijn 
li ve programras . Op 9 mei kwam Veronica mot een rapport over de radiosituatie in de 

jaren 80. Helaas is het onwaaJ.-schijnlijk dat de in oot raport gedane suggesties ook 

ten uitvoer zullen worden gebracht. 

Begin mei hervatte de l>1ebo 2 haa r uitzendingen vanuit Libië als Peoples Revo-, 

lutionBroadcasting. Terwijl men de oude tWle g0bruikte werd er non-stop muziek ge

draaid tot november toen men de uitzendingen zonder venrelding staakte . 

LB 192 meter werd op 23 juli door Radio Mi-Amigo verruild voor de 212 nEter midden

golf. LB op 25 juli in gebruik genOiren twee een- twee bleek toch geen beter idee dan 

192 want binnen enige maanden zou Illen ook deze golflengte weer verlaten. 

Augustus als altijd een typiscoo radio maand zorgde voor enige opschudding toe~ 

de Norderney op de achtste weer de woelige baren opging. Dit alles voor het program

ma "The Day The MIJsic Died" waarmee de Veronica Onroep Organisatie nog een keer te

rugkeek naar haar piratenverleden . LB justitie zorgde wel voor een aantal polit ie,

mensen aan boord want men was bang dat het schip buitengaats weer zou gaan uit zen

den. Overigens werd "Tbe Day The Music Died" op 17 augustus uitgezonden. 

Op 4 augustus waren er problemen aan boord van de Mi- Amigo toen er een buis 

sprong J.n het waterkoelingssysteen van de generatoren. Men maakte nogal wat water 

maar de problemen werden verholpen en de volgende dag was Mi- Amigo weer te beluis

teren. 

In Londen werd op 14 augustus "Flashback 67" georganiseerd. Een vrije radio 

bij eenkomst W"dannee rren terug keek naar de tijden dat je nog "echte" stations op de 

transistorradio hoorde. Mi-Amigo schonk hier aandacht aan in een drie uur durende 

liveuitzendingen waarin men opnanEs van het hele gebeuren uitzond. Tweëntwintig 

augustus startte Mi-Amigo met avonduitzendingen tot negen uur. 

Augustus werd afgesloten door de beruchte eenendertigste waarop Mi-Amigo de 

Historie van de Zeezenders van Ton Van Draanen uitzond. 

In september waren er weinig schokkende ontwikkelingen te melden slechts de 

300 ste Baken 16 werd op de drieentwintigste uitgezonden. Eerst werd de allereerste 

Baken 16 van 23 juli 1976 herhaald met Bart van Leeuwen waarna Marc Jacobs zelf het 

laatste uur voor zijn rekening nam. 

In oktober was er weer een nieuwe discjockey op 212 te beluisteren. Ferry Eden 

presenteerde op24 oktober n.l. zijn eerste Hof Van Eden tussen 7 en 9 's avonds 

Ook nOVEmber was weer een rustige rraand buiten het feit dat Mi-Amigo van 11 

tot 22 november gedurende 11 dagen uit de lucht was wegens generatorproble~men e n 

de storm. 

iU op de eers te dag van de m3.and december verhuisde Mi-Amigo naar de 319 meter. 

\ 

, 

, 



Zowel Çaroline als Mi-Amigo zenden nu dus op dezelfde 

frequentie uit. Van 19 december v.erden de prograrrmas 

van Stan Haag overgenanen door Ton Schipper. de pro

grammas van Michelle werden overgenanen door Haike 

rebois. Dit alles vanwege een vakantie van Stan en 

Michelle. De Telegraaf kwam op 9 decanber lret het be

richt dat zowel Stan als Michele en de heren Jacobs 

en van der Mast het station hadden verlaten.(~~:.V~~del) 
De top 100 aller tijden werd door Veronica op 

25 december uitgezonden terwijl Mi-Amigo het jaar be

sloot Jret speciale kerstprogramnas. 

Als 1978 ons evenveel ontwikkelingen brengt als 1977 

deed dat staat ons nog heel wat te wachten. Wij feli-

citeren Mi-Amigo lret haar vierde verjaardag 

dat volgend j aar ook weer te kunnen doen. 

en hopen 

R.B. 

door:Hans Knot 
1, vrienden alweer halverwege de lIlaand december en al weer de laatste Freeway van 

IU.lt jaar. 

Ik dacht deze aflevering te lIloeten beginnen met wat zich ongeveer 15 jaar geleden op 

16 december 1962 afspeelde voor de kust van België. 

We citeren een Westerse krw1t. "Georges de CalUlve, de donderdag j .1. gestorven Bel

gis che radiopionier en eigenaar van de vrije radio zender Uilenspiegel zal in zijn 

tocht naar het hiemamaals de veemlan Chanon niet nodig hebben. Zijn schip is hem 

tenondergegaan. Het is losgeslagen en op het strand bij Cadzand gestrand. Reeds gis

terochtend waren de uitzendingen gestaakt cn \verden er S.O.S. seinen uitgezonden. 

Uit Zeebnlgge is de reddingsboot -VWl Dannne- uitgevaren en heeft de bemanning van 

boord gehaald. Tragisch aan het geheel is het feit dat de Belgische regering op de

ze zelfde dag de anti piratel1lvet heeft ondertekend. Zoals de meeste lezers van 

Freeway misschien weten had de Uilenspiegel een karkas bestaande uit beton. Op de 

middenpagina zie je een foto die ik in 1963 maakte, toen de "Uilenspiegel" net 6 

maanden op het strand van Cadzand lag. 

,Wij stellen U voor een artikel van 3 april 1963. Dhr. v. Amstel behoort tot de po-, 
1 

iPulairste deejays van Nedcrlwld. Ja, zeker ook een van Amstel, maar niet Mark van 

! HNI, maar Fred, die bij Veronica werkte. Met 1 H van het totaal 
, , 
i stemmen wist Fl'ed van Amstel zich te scharen bij Neerlands top 3 
I 

uitgebrachte aantal 

deejays in Muziek-

,express populariteitsverkiezingen 1962-1963. 

Fred's dagelijkse Juxebox programma's behoren dWl ook tot de meest beluisterde pla

itenshows. Nog geen 3 maanden later besloot Fred Veronica t.e verlaten en te gaan 

" 

• 

• 
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werken als deejay op Mallorca om daar uitzendingen te gaan doen in 4 talen. 

Sommige weekbladen in 1963 brachten, na het succes van Veronica een wekelijkse ru

briek Veronica nieuwtj es . Wij brengen deze keer de nieuwtjes van 27 september 1963. 
Met ingang van 5 oktober zal er na het nieuws van 9uur een programma volgen onder 

de titel: "Binnenkort in dit theater", waarin films, die in première op reprise 

gaan besproken zullen worden door Cees van Zijtveld. De produktie zal in handen ko
men van Rob van Dijk. Dinsdags en donderdags komt er om half vier een speciaal 

, vrouwenprogramma in de lucht welke "Onder ons gezegd" zal gaan heten en Cees van 

Zijtveld en Tineke Vos zullen verantwoordelijk zijn voor .de inhoud. 

Nogmaals willen we U aandacht vestigen op het programma "En los callos de Madrid", 
, 

een programma speciaal voor de Spaanse luisteraars. Iedere vrijdagavond tussen half 
elf en elf uur. Presentatie Caloo Roderiquez. Ja zo zie je maar weer,heel leuke 

nieuwtjes ui 1963. In de volgende aflevering van Knotpraat zal ik jullie wat cita

ten voorschotelen uit brieven die werden toegestuurd aan de medewerkers van Veroni
ca in 1963. 
In Knotpraat 2 meldde ik al iets 

over Veronica die zich aanmelde bij 

de r egering als kandidaat voor het 

2e tv net in oprichting. 

Op 18 okt ober 1963 schreef Max Le

win (Ja inderdaad de verfgooier), 
medeoprichter van de VRON, namens 

de Vrije Televisiezender Nederland 

een verzoek om in aanmerking te mo

gen komen voor exploitatie van het 
2e tv net. 

De VTZ stelde zich ten doel het ver

zorgen van tv-programma's en de ex

ploitatie van televisiereclame ter 

financiering van die programma's. 

Wel het is er natuurlijk nooit van 

gekomen en daarom is meneer Lewin 

ook later zo gefrustreerd geworden. 

Een kijkje in' een van de Veronicastudio's 
op de Hilversumse Zeedijk in 1964. foto:PRN. 

Binnenkort meer in dit theater. Verslik j.e · niet in de Kalkoenboutj es en neem met 

oud en nieuw een speciale dronk op de vrije radio • 
• 

Denk tevens aan de super aanbieding van deze maand. 6 studiotapes van RNI speciaal 

voor de lezer van Freeway voor een aanmerkelijk lage prijs van f 40,-- in een enve 

loppe naar PRN Postbus 102 Groningen of op ons giron~er 2929268 en j e hebt het 

binnen 2 weken in huis. Belgische lezers die niet in de mogelijkheid zijn op een Ne
derlandse rekening te storten, kunnen ·bovenstaande banden bestellen bij de Belgische 

redaktie door in een aangetekende omslag 600 fr. op te sturen. Wij zorgen voor de , 

rest. H.K . 
• 

, ' 
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Het schip van 

I I 

Radio Antwerpen, 
de "Uilenspiegel 
op het strand 
Cadzand in 

van 
• • • Januari 

1963. foto: PRN • 
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Maandag kreeg Veronica een brie f van Minister Van Doorn, 

in hij Veronica meedeelde dat hij besloten had om de aspirant 

status rret 6 naanden te verlengen. Dat betekent dat Veronica 

niet op 1 april 1978 de lucht uit hoeft, naar in ieder geval tot 30 september 1978 

aspirant zal zijn. Inmiddels heeft de v.o.o. 3 weken geleden een nieuwe aanvraag in

gediend om toegelaten te worden als C-omroep, en dit keer op basis van 207.000 

Over die aanvraag zal Minister Van Doorn zelf niet rreer beslissen, dat zal gebeuren 

door een nieuwe Minister van CRM en zoals het er tot nu toe uitziet zal dat Mvr. 
, 

deniers worden van het CDA. Het totaal is toch erg geruststellend, alhoewel ik toch 

even ril bij de gedachte aan een nieuwe Minister van CRM. Na vele jaren wist rren 

Doorn zo te bewerken dat hij Veronica wat positiever bekeek. Een nieuwe Minister ,wat ) 

gaat ons dat brengen. En Veronica heeft slechts tijd tot 30 september. Duirren 

-- Splinternieuws is, de rrededeling dat binnen de twee weken nog, een nleuw jaar 

begint. Daarvoor wens ik jullie al zeker het beste en veel radiootjes cado. F.J. 

1 december ' 1977 zitten Mi Amigo en Caroli

ne gezellig sarren op dezelfde golflengte. Maan

dag 12 december werd het venrogen van de zender 

reeds opgedreven tot 32 KW, en langzarrerhand 

er een keihard signaal uitgezonden worden 'vanop 

de Mi Amigo. De Signaal versterking is duidelij 

waar te nerren in Antwerpen en tot diep in 

land, 

Vorige week zijn er heel wat artikel s 

in "De Telegraaf" en "Het Nieuwsblad". Wi j 

rreerden even in Spanje. 

Vrijdag 16 dec . zult U allerraal wel gehoord hel~ 

ben van Stan en Michelle, dat ze rret vakantie 

gingen. Nu werd er in "De Telegraaf" geschreven 

dat Stan en Michelle voorgoed uit Playa zouden 

zijn vertrokken. In Spanje weet rren daar 

" 1.5 22 
9161l 
1011 24 

officieel niets van. Dat Stan, Michelle , Frank en Marc niet rreer zouden terug komen 

naar Playa, hebben ze zelf uit de krant vernomen. Van deze krantenberichten heeft 

Mi Amigo nu rullnsChoots de buik vol, en daarom gaat rren daar via de zender wel het 

één en ander over zeggen. Zo werd door "De Telegraaf" eveneens ,geschreven dat het 

, 
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De nieuwe Mi Amigo programmatie 
vanaf 19 december. 

WEE K V A GEN : -----------------
~------------------

6.00 - 9.00: Ook goeie morgen, deel 1 , 2 en 3 live van boord. 

9.00 10.00: Schijven voor I.x..->drij ven, l\'et Haike Debois. 

11.00 : Koffie, met Haike Debois. 

12.00 : Keukenpret, n~t TOn Schipper. 
10.00 

11.00 

12.00 

12.15 

12.15 : Olsh casino, telefoonspe lletje met Haike De!:ois. 

14.00 : Baken 16, live van boord. 

14.00 15.00: Tussen wal en schip, met TOn Schipper. 

15.00 - 16.00 : Persoonlijke Top 10, met Haike Debois. 

16.00 - 18.00 : Stul~boord, live van boord. 

18.00 - 19.00 : De Jukebox met TOn Schipper. 

U I T ZON VER 1 N GEN : --- - ----------- -- -------------- - - -- ------ - ------------ - ---

Op dinsdag I 10.00 11.00: De nieuwe DJ hittips gepresent eerd door Haike.·De!:ois. 

Op woensdag I 16.00 18.00: Stuurboord I1~t on 17.00 "School's out" live van boord. 

ZAT E R V AG: 
========== ======= 

6.00 9.00: Ook goeie morgen, deel 1, 2 en 3 live van boord. 

9.00 - 10.00 : Vlaams op z'n best, met Haike Debois. 

10.00 - 11.00 : Keukenpret, met Ton Schipper. 

11.00 - 15.00 : De Mi Amigo Top 50, live van boord. 

15.00 - 16.00 : Flash Back Show, non stop met Maurice Bokkebroek. 

16.00 - 17 .00 : De Nederlandse Top 10, live van !:oord. 

17.00 - 18.00 : Alles nieuw, live van boord lnet de nieuwe hittips van de live DJ's. 

18.00 - 19.00 : De Juke!:ox met Ton Schipper. 

ZON V AG: 
------------------------ - -

6.00 - 7.00: Ook goeie morgen, live van boord. 

7.00 - 8.00: Zachtjesaan, met Ton Schipper. 

8.00 -

9.00 

9.00 

10.00 

: Caooret non stop, met Ma~ice Bokkebroek. 

: (9.00 - 9.30): Non stop I I (9.30 - 10.00): 

10.00 - 11.00 : De Belgische Top 15, live van boord. 

11.00 - 12.00 : Koffie op zondag, met Haike De!:ois. 

12.00 - 15.00 : De Nederlandse Top 40, live van boord. 

15.00 

16.00 -

16.00 : 33 toeren op z'n best, met TOn Schipper. 

17.00 : Franstalige uitzending. 

17.00 - 18.00 : De disoo show, live van boord. 

18.00 - 19.00 : De Juke!:ox met Ton Schipper • 

Dominee Toornvliet. 

• 
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onveranb.oord werken was op een schip dat per dag 10 ton water maakte. M::lest dit zo 

zijn dan zou de Mi Amigo al lang op de bodem van de Noordzee liggen. Het schip wordt 

goed onderhouden, o.a. door het regelmatig ITEt speciale verf te behandelen. Dus al 

die krantenpraat is larie. Leès daaran Freeway nr 69, tegen die tijd weet ITEn in 

Playa ook meer en moet U niet ITEer voortgaan op gissingen V-dTI de één of andere krant 

maar kunt U: DE WAARHEID LEZEN IN FREEWAY. Mi Amigo blijf't ondanks dit a lles IXXlRGIVIN 

Ondertussen is Ferry Eden een uiterst populaire deejay geworden zowel in België als 

Nederland, stapels post liggen telkens klaar om naar het schip gevoerd te worden. 

Hugo M9ulenhof die door sorrrnige bronnen r e eds afgeschreven was, zal waarschijnlijk 

rond de feestdagen aan boord gaan. 

Ook hoeft U zich geen zorgen te maken waarom m de week van 12 tot 18 december de 
• 

programma's van Haike Debois vervangen werden door Non stop, Haike was gewoon een 

weekje ziek en is inmiddels terug de oude. 

Terwijl Michelle en Stan ITEt vakantie zijn, worden hun programma's in Spanje op uit

stekende wijze overgenomen door Haike Debois en de nieuwkoITEr Ton Schipper. Dit al

les heeft wel geleid tot een enigzins gewijzigde programmatie, die vanaf 19 decem

ber inging. Deze vindt U afgedrukt op de vorige pagina. 

Het koffie programma wordt nu gepresenteerd door Haike. Een totaal nieuw progr~nma 

is "Keukenpret met Ton Schipper". cash Casino wordt ook ove rgenomen door Haike en 

het nog niet zo olrle prograrnna "Tussen wal en schip" zal nu gepresenteerd worden 

door Ton Schipper. Tevens neemt deze nieuwe Mi Amigo kracht de eeuwen oude "Jukebox" 

voor zijn rekening. Op dinsdag presenteert Haike Debois de nieuwe hittips, maar er 

wordt niet meer overgeschakeld naar boord om 10.45 u. De hittips van de live deejays 

worden nu bekend gemaakt in het live programrl:! "Alles nieuw" op zaterdag. 

Elke zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur, "Vlaams op z ' n best met Haike Debois" een t o

taal nieuw prograrnna waarin uitsluitend Vlaamse produkties worden gedraaid. M9t 'dit 

programma zal de V.K.A.A. wel in zijn schik zijn. Ook de zondag programmatie is entg 

zins aangepast, "Zachtj esaan" is een nieuw programma met Ton Schipper. Het cabaret 

programma wordt nu door afwezigheid van Stan Haag non stop uitge zonden, in een pro

ductie van M3.urice Bokkebroek. Het laatste nieuw programma is "33 toeren op z 'n test ' 

zoals de naam het al laat vermoeden een LP uurtje, Il"et Ton Schipper. Tot s lot kunnen 

we ITElden dat het Franstalige programma van de dinsdagavond tussen 19.00 en 20 . 00 u 

naar de zondagmiddag tussen 16.00 en 17 .00 uur verhuist. 

Na al deze infornatie willen wij in naam van alle Freeway lezers en medewerkers, 

Radio Mi Amigo een gelukkig begin en een gelukkige voortzetting van het nieuwe jaar 

zonder al te veel problemen toe-wensen . En on zeker op tij d te zij n kornt daar nog 

bij dat we hen reeds een gelukkige vierde verjaardag wensen. F.J. 

Doet U ook mee aan Mi Amigo t s grot e sticker-aktie? Stuur 20 BF ol' f '\, 5 naar Post 
bus 36 - 8600 Menen - België. Dan ontvangt U zo een super grote (30cm x 8em) auto
st icker. Wanneer U deze sticker op de achterr uit van Uw wagen kleeft maakt U kans 
1500 BF of f 100 te winnen. Elke ,rerkdag zal er omstreeks 13 uur in het pr ogramma 
Baken 16 één nummerplaat van een wagen met Mi Amigo sticker bekend gemaakt wo r den . 
De gelukkige winnaar ontvangt dan een cheque t huis . Geluk el'mee . 
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H<X>FDSTUK 5: DE RADIOAMATEUR EN DE \'iEI'. ---------------------------- --------- --

In België is de radio een staatsmonopolie onder 

het toezicht van de Regie van Telegrafie en Te

l efonie. De Belgische wet verbiedt r adiozffilder s 

(ook walkie-talkies)te gebruiken of zelfs maar 

te bezitten, zonder officiële zendvergunlung. 

cp overtredingen staan correctionele straffen !! 

In ons land (België) zoals over de hele wereld 

moeten radioamateurs voor het bekalJ:?n van die 

zèndvergunning slagen voor een examen dat gaat 

over electriciteit, electronica, r eglementen en 

(voor de volledige vergunning)i'einen en opne

!ren van de nor se code • 

Wie enkel een vergunning voor de VN? en UAF ban

den wenst (144MHZ en hogere frequenties), moet 

het telegrafie-examen (morsecode) niet afleggen. 

Wanneer !ren dan later de volledige vergunning 

wenst te bekomen, kan dat gedeelte van het ex

~Bn altijd afgelegd worden. Houders van tech-

KKM 142.3 
FLOCK .. 91gb 
UNIVERSAL • .380 
SIDEWINDER. Ol 4157 

B's 
• 

nische diploma' s kunnen van een op meer onderdel en van het technisch examen gedeel 

te vrijges teld worden. Om te weten van welke vrijstelling men juist y~ genieten 

stuurt Tren best een afschrift van zij n diplana ( 's) naar de RTl', die u dan zal laten 

weten welke delen er nog dienen afgelegd in het examen. De minimun leef tij d cm aan 

dit examen te mogen deelnerren i s 16 j aar. Er zijn 2 zittijden per jaar! Maart en 

September. Wie niet slaagt mag zich bij e lke zittijd opnieuw aanbieden. Het examen 

wordt door de RTT. Het reglerrent dat de uitzendingen van radioarrateurs te-

CLUB 

~ 0 . , 
l 

llAREFOOT Q.S.L . 

Club 

,-,?;4~,-", 
AUBURN I WASH. QSl SWAP (lUt 

,heerst is wat België betreft, vervat in het 

Ministerieel Bes luit van 22 juli 1947 op de 

private radio- electrische stations. De t ekst 

van dit reglerrent, dat het volledige examen

prograrrma bevat, kan bekcmen worden door stor

ting van 32 BF op P.R.000-0020909-54 van RTT 

Paleizenstraat 42, 1030 Brussel , met vermel

ding: M.B. van 22 juli 1947. 

(wordt vervolgd) F.P. 
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s 31.e nstcl1ing: stichting nederlandse top 40 si e b kroeske. 
uitzending: . eers t e kerstdag 14.00-18.00 uur via H 3. 

DEEP PURPLE - c h i1d in time - bovema(19 72) 
2. 2. 2. 2. 7.11. 7. 5. NOODY BLUES - nights i n white satin - phonogram(1968)· 
3. -. -. -. -. -. -. -. QUE EN - bohemian rhapsody-bovema(1976) 
4. 5. 6. 7. 5. 9.19.50. ROLLING STONES - sa ti sfac ti on - phonoBram(1965/1970) 
5. 4. 5. I .. 2. 2. 2. 1. PROCOL HARUM - ~lhiter shade of pale- phonogram(1967/1972) 
6. 3. 4. 3. 1. 1. 3. -. BEATLES - hey jude - boverna (1968) 
7. 7.20. -. -. -. -. -. GOLDEN EARRING - r a dar love - po 1ydor(1973) 
8. 6.12. -. -. -. -. -. ROLLI NG STONES - angie - wea (1973) 
9. -. -. -. -. -. -. -. STATUS QUO, 1'011 over 1ay j own- pho nogram (975) 

ANI~~LS - house of the rising sun-boç .• ma (1964) 
LED ZE:· ?EL1N - stairway to heaven - ",ea(lpLedZe p4)(197i.) 

12. -. -. -. -. -. -. -. ABBA - dancing queen - po1yJor(1976) 
• 

10. 8. 8. 5. 3. 3. 1.16. 
11.13.10.12. -. -. -. -. 

13.11.14.10.19.34. -. -. CREEDEliCE CLEAR\~ATER REVIVAL - I put a spellon you (I~72) 
14. -. -. -. -. -. -. - . QU;"j,: . somebody to love - bovema( 1976) 
15. 9.13 . 31.12.37 : 59. -. BEATl.ES - yesterday - bovema (1965) 

-.' -. -. -. TE~ CC - l'm nJt in love - phonogram (1975) 
17.12. 9.15.28. -. -. -. DOORS - riders on the storm - wea (1971) 
16 - -•• • • • 

. . 
18. -. -. -. -. -. -. -. EAGLES - one of these nights - wea (1975) 
19.30. -. -. -. " ... COCKNEY REBEL - sebastian - bov ema(1973) 
20. -. -. -. -. - ... BOll NARLEY & WAIl.ERS - no Io1 oma n no cry - ario13(1975) 
21. 26. 11.17 . 18.14. 17. -. BEATLES - l e t it be - bovema(1970) 
22 .15 .21. 6. 8. I,. -. -. LED ZEPPELIN - who1e 10tta love - wea (1969) 
23.J.e.25.33.1T. 8. - - . SHION AND GARFUNKEL - bridge ov e r troub1ed water OS,0) 
24.37.40. -. -. - " .. SANTANA - samba pa ti - cbs (1973) 
2J~ - - - - -• • • • • • . -. SU PERTMMP - school (vd 'p:Crime of the Century) (1974) 
26. -. -. -. -. -. . -. nOB DYLAN - fo"rricane ( vd lp: De sire)- cbs(1975/1976) 
27.22.22.46.25. -. -. -. BUOYS - give up y~ur guns • s c ept e r(1972) 
28. -. -. -. -. -. - .. DE EP PURPLE - smoke on the wat e r- bo ve ma (1973) 
29.-. -. -. -. -. -. -. NAZAREfH - l ove hurt s - phonogram (1974/1976) 
30.24 .45.50.27 . 21. 26. - . 
31.23.15.30. -. - .. . 
32.66.96.88. -. - . . . 
33. -. -. -. -. -. -. . 
34.35. -. -. -, -, .. 
35. -. -. 35. -. -. -. -. 
36.48.43.38.38.36.23_ 56. 
37.41.63.~0.55.24.33. -. 
38. -. - .. -. -. -.-. 
39.14. 7. 8. -. -. -. -. 
40. -. -. -. -. -. -. ~ . 

• 

FLEETI-IOOD ~~C - a1batro s s - cb s (1969/19'/3 ) 
URrAll HEEP - easy 1ivin' - ario1,,(1973) 
RARE EARTH - get ready - bov cma( 1970) 
PINK FLOYD - mon e y - bovema ( vd lp: Dark side )(1973) . 
PAUJ, McCARTNEY & WINGS - Ba,'d on the run -bovcma(1974) 
ALT CE COOPER - sc hoo 1' .s ou t· wea( 1973) 
SCOTT tIcKENZIE - san francisco - cbs( 1967) 
FLEETWOOD t~C - o h we U -wca(1969) 
ROD ST KWART - sai1ing - wea (1975) . 
ALleE COOPER - halo of fli e s - wca (1 973, 
CHICAGO - if you 1eave ' me now -c bs (1976) 

• 

• 

• 
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41.54. - .13 . 6.12. -. - IlLACK SABBAT!! - ;:aranoid ~ Llur ee n 
4~.19.41 . 51.97. - . -. -. BREAD - If - we a(1971) 

(1970) 

43.29. -. -. -. -. -. - . STATUS QUO . - d own d own - plIo Ilog r am ( 1975) 
44. -. -. -. -. -. -. -. SUPERTRN IP - dreamer - cbs (1 974 ) 
45. -. -. -. -. -. -. -. PETER FRA}IPTON - s how me t h e wDy - cbs (976) 
46. -. -.11.57.73. -. -. STEPPEt\ïWl.F - born to b e wild -bovemll (1 968 /1973) 
47.59.46.36.56.45. -. -. ~IOODY BLUES - question - plI o nogram ( 1970) 
48.16. 3.21. -. -. -. - P!NK FLOYD - On e of these days - bovema(vd lp: Meddle)1971 
lI9.69.49.59.33. 6.34. '. JUlI HENDRIX EXPER IENCE - Bey Joe - polydor (1967) 
50. -. -. -. -. -. -. -. Q'JEEK - killer qucc n - bovema (19;4) 
51. -. -. - . -. -. -. - . JOIIN ;·,l1.ES - Illu s ie - phonogram (197 6) 
52.1 7.35.48. -. - . -. -. DEREK & DOmNO ' S - l ay la - polydor (1971/1972) 
53 .10 . 19.18.15.110.54 .. BEATI.ES - hdp - bovcllw (j 965) 
54 . 52.JJ.79.9R.19. - . -. FR!-:!:: - ~11righl 110W - ario 1.1(19 70) 
55. 2 1.27. 32.& !. -. -. -. E.I .. P. - lucky 111311 - ariula (J971) 
56. -. -. -. -. -. -. -. ABBA - s . o.s. - po lyd o r (1975) 
57 . 4 6 .3 6.67.41.62. 14. -. BARRY RYAN - eloui s e - polydor(1968) 

• 

58. -. -. -. -. -. -. -. ROGER GLOVER & GUESTS - love is a ll - bovema (975) 
59 .36.31.43.40.28.98. -. JEFFERSON AIRPLANE - white rabbit - inelco(1970) 
60.62. 54 . -. -. - . - . -. ELV I S PRES LEY - j ai lhou se rock - inelco(1959/1973) 
61.28 .55. -. -. -. - . - . DAV I D BOWIE - spa c e odity - inelco(1969) . 
62 . -. -: -. -. -. -. -. RIClLARD ;lARRIS - maca rth ur park (968) 
63.86.67 . 63 . [n.66.~5. 19. THEH - glor ia - ph o nogrmn(1907) 

.. 

64.2 7 . 17. 25.23.68.21. - . JANE BIRKI1' & SERGE GAI1'SBOURG-J e ~'aime .. moi(l969/1974) 
65.73. -. -.8 2.50. 9.10. BEACH BOYS - Sloop John B - hovema (1966) 
66.77. -. -.36 . -. -. -. IKE AND TINA TURNER - Proud }Iary - bove1na(1971) 
67. -. -. -. -. - . -. -. LOU REED - walk on the wild side. - inelco(l973) 
68. -. -. -. -. -. -. . ROXY MUSIC - love is the drug -polydor (1976) 
69. -. - .44. 9. 5. 5. -. SHOCKING BLUE - venus - dureco (1969/1970) 
70. -. -. -. -. -. -. -. CREN1 - white room - polydor (1 968) 
~1 . 33.' 16.14.11.15 . -. - . IRON BUTTERFLY - ln-o - gad da-da - vida - wea (1970) 
72 . -. - . . - . -. -. - JE1' IIRO 'l'ULL - 10comotive b rea th c ' - .3<iola (1972) 
73. - . -. -. -. p. -. -. ELVIS PRESLEY - in the g lletto - incl co(1969) 
74 .25. -. -. -. -. -. -. TEN CC - wallstreet shuffle - phonogram(1974) 
75. -. -. -. - . -. . . BOSTON - more than a f eeling - cbs(1976) 
76. -.37.68. -.39. -. - ROLL I NG S101'ES - s ympathy for the d evi l - phonogram(1973) 
77.90. - . -.52.100. - .55. SHA DO\-IS - apa che - bovema(1962) 
76 -.53.52.26.29. 6. - APHRODrrr-:s CllILD - rain and tear s - ph onog ram(968) 
79. -. " .57. 16.33 .29 . 4 . ROLLING STONES - paint it black - pho nogra~(1966) 
80 .80 . - .66. -. -. -. - . NEIL YOUNG - heart bf gold - wea (1 9 72) 
8 1.39.52.6~. -. -. - . -. A~IERICA - horse with no name - wea (1972) 
82.20 .30.16 .45.31. - .. \VII O - see me feel me - polydor(l970) 
83.82.85 - . - . - . . -. BUFFALO SrRINGFIELD - expecting to fly - wea (1971) 
81. - .• -. -.91. -. -. LOS BRA';OS - black is black - cnr(l966) 
85.5 1.26.86. -. -. -. -. BREAU - du itar ma n - wea (1972) 
86. -. -.61. -. -. - . -. EARTll ANO fIRE - memor i es - polydor(1 972) 
8 7.71. -. -. -. - - . . NEIL DIAl'IONU - lam ... I s oid - bovema(1971) 
5 8 .32 .39. 28 . 60 . -. -. -. YES - yours is no di sgrace - wea(1971) 
89 . -. -. - . 76. - -. -. PETER HA FFAY - du - cnr(1971) 
90. -. -. -. -. - .. -. AL STEHART - y ear of thc cot - inelco(1976) 
91. -. ". -. -. -. -. -. lllLL HALEY & com::rs - rock a~ ound the c!oc l: (l95S) 
92 .31.1E.60. -. -. - . - DON Mc LEAI: - vincent ~ bovem~(1972) 
93 .4 9.76.23.61. -. -. - EARTH At:D FlRE - storm and thund e r - pu lyu ()r( 197l) 
91"/14 . 87. -. -. -.52. - . li ER:·!AN ' S llERHlTS - no milk t0uay - hovem:l(l965) 
95. -. -. -. -. -. -. -. ENl\ro ~:ORRICOl1E - once upon a ti me in thc we st (1 9 75) 
96. -. -. -. -. - . -. PUSS YCAT - mississippi - bovem3 (1975) 
97. -.88.58.22.13. -. -. JO E COCKER - with a little llelp from my fr i ellds(1968 /19 72) 
98 . -. -. -. - . - .63. - . TD:·j}!Y JAHES & SIIONDELLS - crimson and cl over - vip(l969) 
99. -. - . -. -. -. -. -. RIA VALK - r ock in' billy - phonog r am( 1964) 
100.96 . - . -. - .93. -.64. ~!ANFRED ~!ANN - ha ha said tl,c clown-pllonogram(1967) 



•• 

• 

• • 

• 

01-01-77: 
OR-OI-77: 
29-01-77: 
05-02-77 : 
26-02-77 : 
26-03-77: 
16-04-77:' 
30-04-77: 
07-05-77 : 
21-05-77: 
11-06-77: 
2)-07-77 : 
1)-08-77: 
10-09-77 : 
1]-09-77 : 
24-09-77: 
08-10-77: 
05-11-77: 

20 

If you leave me now - Chicago (TROS). 
Somebody to love - Queen. 
Sunny - Boney M (A). 
Living next door to 'Al ice - Smokie (A). 
Oon't cry for me Argentina - Julie Covington (A) (NCRV/TROS). 
Go your own way - Fleetwood Mac (AVRO). 
Lay back in the arms of someone - Smokie (A). 
My broken souveni rs - Pussycat. (A) (AVRO). 
Nonstop dance - Gibson Brothers (A) (AVRO). 0 
You' re my world - Guys and dolls (Mi Amigo). 
Ma Baker - Boney m (A). 
Yes Sir I can boogie - Baccara (AVRO). 
Cokaine in my brain - Dill inger. 
I fee I love - Donna Summer (TROS). 
Sorry I'm a lady - Baccara. 
I remember Elvis Presley - Danny Mirror. 
Do you remember - Long Tall Ernie. 
't Smurfenlied - Vader Abraham. 

• 
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Hallo Freeway lezers, als speciale service voor de hitlijstenfans volgt 
er nu een lijst van al Ie alarmschijven en nummer 1 hits uit de Top 40 
van het jaar 1977 . 

01-01-77: 
Ofl-O 1-77: 
15-01-77: 
22-01-77: 
29-01-77: 
05-02-77 : 
12-02-77: 
19-02-77: 
26-02-77 : 
05-03-77 : 
12-03-77: 
19-03-77: 
26-03-77: 
02-04-77: 
09-04-77 : 
16-04-77: 
23-04-77 : 
30-0 11-77 : 
07-05-77: 
14-05-77: 
21 -05-77 : 
28-05-77: 
04-06-77 : 
11-06-77: 
18-06-77: 
25-06-77 : 
02- 07-77: 
09-07-77 : 
16-07-77: 
23-07-77: 
30-07-77 : 
06-08-77 : 
13-08-77: 
20-03-77: 
27-08-77: 
03-09-77 : 
10-09-77: 
17-09-77: 
24-09-77 : 
01-10-77: 
b8-10-77: 
15-10-77: 
22-10-77: 
29-10 -77: 
05-11-77: 
12-11-77: 
19-11-77: 
26-11-77: 
03-12-77: 
10-12-77: 
17-12-77: 

Livinn. ne x t door to Al i ce - Smokey. 
Januari, Februari - Dutch rhythm steel and showband (AVRO). 
De doodaewoonste dingen - Passepartout. 
Jeanson - David Dundas TROS). 
Donlt give up on us - David Soul. 
This is tomorrow - Bryan Ferry. 
Donlt cry for me Argentina - Julie Covington NCRV/TROS). 
Knovii n9 me, Knowi ng you- Abba (TROS). 
Crazy on you '- Heart . 
Torn between two lovers - t1ary Mac Gregor (TROS). 
Et si tu pars - Art Sulliva'n en Kiki (Mi Amigo). 
Lay back in the a rms of someone - Smok ie. 
My broken souveni rs- Pussycat (AVRO). 
Non stop Dance - Gibson Brothers(AVRO ). 
Red Light - Bi"y Ocean. 
On the bo rder - AI Stewart. 
Love in "C" Minor - Cerrone (SPSP) . 
Oh me oh my , Goodby - Champagne. 
Beauti ful Rose - George Baker Selection. 
Ma Baker - Boney M. 
Ainlt gonna Bump - Joe Te x (SPS P). 
Donlt stop - Fleetwood mac (TROS). 
What kind of dance - Veronica Unlimited 
Oxyae ne Jea n Michel Jarre (AVRO). 
Just a sonq before I go - Crosby Stills 
The girl canlt help it - Little Richard. 
Sevi l la - BZN (NCRV/KRO). 
Song from Mou lin Rouge - Peters & Lee. 
Show you the way to go - Ja cksons. 
Angelo - Brothershood of Man NCRV). 
Marja - George Baker Selection. 
I found love - Love and kisses. 
Help is on its way - Little River Band. 

(Mi Amigo). 

& Nash. 

Oonlt let me be misunderstood - Santa Esmaralda . 
\Joode n Hea r t - El v i s Pre sI ey . 
Let l s clean up the ghetto - Philadelphia Int. AI Stars. 
Baby, what a big surprise - Chicaqo 
Dreams Fleetwood Mac -(H3 Troetelschijf) . 
Thunder in my hear t - Leo Sayer. AVRO). 
Deep down inside - Donna Summer(TROS). 
Belfast- Boney M (AVRO Mi Amigo). 
Needies and rin s - Smokie (Mi Amigo). 
We are the champions - Queen (AVRO). 
A far I I amore commicia tu - Raffaella Carra . 
Itls so easy - Linda Ronstadt. 
Turn to stone - ELO . 
Livin l without yo u - Patricia Paay. 
Muil of Kintyre - Wings (H3 Troetelschijf). 
Is nlt it time - Babys. 

Love is in the air - John Paul Young 
Ik droom van een gelukkig kerstfeest - De Havenzangers 

• 
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• 

Het loopt weer rond de kersttijd en de zendpiraterij in met name het 

Gooi laait on de een of andere reden weer fel op, Radio Benelux, de 
• 

oudste en bekendste piraat verzorgt al geruime tijd weer elke zondagmiddag tussen 

12.00 en 18.00 uur kwaliteitsprogramma's, gericht op die groepering mensen die de 

Hilversum 3 zender niet willen horen. Het moet een popzender zijn, maar helaas ~s 

sport hetgeen wat op zondagmiddag de roventoon voert. Radio Benelux is gestart als 

Radio Hilversum en werd later ongedoopt in Radio Veronica. Na het vertrek van de 

uiteindelijke oprichter Frank Bouman, heeft Dick Bos de zaak overgenomen. Het i s ~ 

menteel niet duidelijk, wie, nadat de zender twee keer opgerold is, nu de eigenaar 

is. Vermoedelij k is dit wederan Dick Bos. Hij maakt zelf geen programma' s meer, maar 

verzorgt de techniek. In tegenstelling tot de begin jaren van Benelux en het team 
• 

van drie man, werken er nu een kanplete groepering jongeren aan in een leeftijd va

riërend van 14 tot 22 jaar. 

I 

' De meest roemruchte piraat 'Reno' vlak naast Benelux op 94 mhz v.d. 

' FM band is eveneens weer terug. Net ietsje beter dan Benelux kwa 

presentatie, er werken ervaren proffesionals bij deze zender, die 

zowel aan techniek als presentatie beslist geen broertje dood heb

ben. Naast Radio Reno is Radio Internationaal bekend. Maar dan als 

, stoorzender. Onze Nederlandse redaktie werd eens opgebeld of wij 

wilden ophouden met dat gestoor . Vermoedelij k nemen een grote hoe

veelheid mensen aan dat bij Freeway een illegale zender hoert. Wel, daar is niets 

van waar. 

Maar wel wensen wij alle zendpiraten een gelukkig nieuwjaar toe in hun grote strijd 

tegen de huidige wetgeving, en hopen wij dat rond de kerstdagen elke muziekpiraat 

op zich een brokje gezelligheid mag gaan brengen in menig huisgezin zonder te wor

den gevat door de opsporingsdienst. 

SNUFFELCORNER. 
o Op zaterdag 24 december 1977 gaat BRT 2 Omroep Antwerpen een "Top 100 Allertijden" 

uitzenden. Een gedrukt exemplaar van deze Top 100 kunt U hekomen door naar ons 
Belgische adres een omslag met antIvoordpostzegel te sturen. 

o Ie"Mi Amigo 1978 kalender sticker" zoals afgebeeld blz.14 is bij ons Belgisch 
adres verkrijgbaar voor 20 EP of f 1,50. 

00 Men kan deze zelfde sticker ook bekomen door bij J.P.Van Cauter-Hulst 25-1890 Op
wijk-België, een M.A.P. sticker van 40 BP of f 3,- te bestellen. Steeds antwoord 

postzegel insluiten a.u.b. U krijgt dan de M.A.P. sticker + gratis kalender st. 

LEDENWERF AKTIE, DOET U OOK MEE? 
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van d.i.;(; 6ee6tI1WI~IIeh. Budel! 
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",e.!den dat Ol"ó f.edelllJ.all..taf 
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be.!d Á.Á. 

Om ~lU onze .eezeM Ilog lIIeel! 

.ÜlnOJrJlIa.t{.e te IWllnell bl1.en

gen, gaan we. vana6 .VI. 69 Üt 

J 978 een to.taa.e vehlue.uwde 

Fheeway ll,LtbILengell. D.d a.e - \..A 

.ee6 heeM ook we.e wat te. 
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11 Tot -6.eo;(; w.U ~~ ---

-

"-

.een w.i.j "de 

1100 6dILedak

teul!..6 ", a.e 

onze. me.dewe!z.ke.N.> aan Fhewal 

ItMte1..i.j k danken VaM hun Ot} 

dJtagen van het voohb.i.je j 

E veneel16 willen w.i..j Rad.i.o Mi 

_fllll~·.qO bedanken VOoh de aan-

>=> dacht; d.i.e ûj heedJ.> d.i.;(; jaM. 

be-6teed hebben aan Fheway. 

2.<j !ue.!pen Fheeway mee gllOO 

wOhde.n, en we hopen ook .i.n 

J 918 op hun -6teun te mogen 

ILekenen. 

Vee.! dank ûjn w.i.j ook veJt.

-6 cllu!d.i.gd aan 0 nze .6 ympathk mal~en met de u.Lt6lag vem on 

ze Pop PoU. Vana6 11/( 69 w.U u op de 01)]- f:e d!r.ul~ke!z C. Decoene. De -6 el!vÁ..ce d.i.e IUj 

.~.eag hu wooltdj e I VM.j e. I van had.i.o 1II0eten ul1-6 .eeveJt;(: zuUevl we neILgel1-6 andef1.-6 v.i.nd 

mÁ..M en. Het wOhdt "FILe.ewau J 4 daag-6 hac[<'o daM z,{,j n we zelêeIL van. Vooh d.i.;(; laaáte 

magaûrte". Vil wa. echteJt. n.i.et zeggeIl dM IlWllllle!z. van het jaM ga6 IUj 011-6 ook eert 

we n.i.e..:t-6 ",eeh oveIL vl({,j e MMO gaal'l rxA:lt.a -6tevÁ..ge. ollv.,lag eado. HMte1..i.jk dank 

.6c.1vUjven, hu Á..-6 ze.!ó-6 zo dM eIL 110g I) e.VI we hopen nog lang te mogen óamenweILke.n. 

vI({, je had.i.oÁ..n 6011.ma.t{.e .i.nkomt. 

De .i'.aaáte Uj d .6 chl!even w.i.j hee.d" 

maM a6 te laten. W.i. j v.i.nden dat wanneeIL 

ge IJ U e.t..i.k e.t I VI({, j 11. Rad.i.o I b u.i..t en 0 p uw 

b.i'.ad l<lee6t, dan moet ge ook voUed.i.g de 

,{,nlwud wuden aan vl({,j e Md.i.o. Alzo ... 

Om eel! 110g meeIL ge vM.<.e.elLde ,{,nhoud ,{,n 

Fheeway te vel!lV!..i.j gen doen w.i.j e.en belLO el' 

op nog even.tue.!e vl!Á..jw.<.U.<.ge medewelLkefl.-6. 

Sch!({,j 6 ook eel1-6 wat oveIL: landp.{,!(aten, 

vl({,j e Md.i.o, ûeflenonvwepen, 27 meefl.-6, 

H.<.! 11 e.I!.6 wn 3 to e.6 w .nden , c.omme.ltc..<.é:.e.e. ft ad-i. 0 

? I 

AUe bovenveJLrwe.mden en 0012 dÁ..egeneit d.i.e 
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DA COSTA. 


