


FREEiVAY TEGENVALLERedaktie 

Groot was een, ieders ver:t>a 
. ~üng, toen Freeway (z.ome.o.r )_..,...a .... 

een kleine twaalf dagen la
ter kwam dan normaal., Na 
VIJFTIG telefoontjes en en
kele tientallen brieven, is 
dan toch besloten de Free -
way ·ter bevordering van een 
ieders ongerustpeid,te ver
sturen.Na een .offsetpers -
mankeinent bleek het opeens 
veel te lang te duren, voor 
dat de nieuwe Freeway de 
deur uit kon. Donderdag 5 

. mei,werd alsnog in een ver
gadering pas om 1.00 in de 
nacht besloten de Freeways 
met 61,% sternq en voor te la 
ten versch~nen.Onze grQte 
tegenhanger was het feit 
dat nieuwe belangstellenden 
een verkeerde indruk konden 
krijgen van . Freeway . Ander -
z~ds wilqen VlD niet dat u 
ons minder ging vertrouwen 
aangezien we zonder ~ eer er 
niet meer waren.Nou,Fr3e -
"vvay 1 e e ft ,en hoe ! Dankz ij 
die o~fset pe rs toestand,we 
ten we nu de, t wij echt no
:dig z5jn ! Hopeljjk is dit -
"nummer, Freeway 53 in een -
offset overjasje gestoken! 
En voor wij besluiten,in de 
ze Freewayyvanaf nu ekstra: 
SPAAR EEN BOEK\'IERK,KIJK OP 
DE HIDD:!lliPAGINA EN BL"ViAAR 
HK ~ GOED! BESPAAR ' TIENTAL 
LEN GULDENS ! Wat het. is .1 
Lees maar verder ! Van ons 
de gro~tjesft~~ " nummer.54! 
redaktleredak~leredaktle •• 

\. i s: : .. - ,, :1 .... : '._- •. :;.-__ : ' J _ 

ROQFDREDAKTIE NEDERLAND: 
P"eter v. d Velden en Dick 
Donder 
HOOFDR : ~ D.P _K TIE' · BELGI~: 

Luca s Debels,en Ron Ren-
sebrink , 
I NTEm;ATION!..AL KONTAKT 
Freeway Public Relations 
Postbus 47 - Loosdrecht~ 

Nederland 
REDAKTIErEi'IN ALG~Y1EEN: 
Rans ter Berghe,Bernhard 
Brinkman,Ronald Witten -
burg,Ronny Verheul en 
Saskia Anders 
HEDEiJERKI NG VERL EEi~D E: 

Stichting Hilversumse Ge 
meenschap,JR,Ahrend Glo
be,"vliegende reporter ll 

Pieter Postduif,VOO Har 
dy (Johnny),Paul Davis, 
TON V!:.N DRA..A.NEN (ont -
werp) J en Eras;"lUs Ril v • 
VORt ~GEV rNG/ONT Vi ERP 
Ton van: Draanen . . 

f ). BONNK. '~ ENTEN 

1 jaar - f 24, --/BF 400: + jaar " - f 12, --/BF 200: 
overmaken op giro:3685~ 
92 tnv.AH Plekken~ol,Au
gustinushof 112,Hilver -
sum.Ook voor andere trans 
akties ! 

OVERN ... ~.NE f,1EI' BRONVERNEL-
DING ! I :L./ 

• '';''' . _ .. .. • .. ~ • > ... ... ,,-. '.', 
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. ,, :' MI~ ~J.l~ ~IGO '. S ' .. ST.t -N l I1U\G NAAR LOOSDRECHT? 
:; L.. . '-. ••.. . ~ •• , ' : " 

Het h:ee1~ ' · ~ . r . ~iie ~ch5-în v?n, dé',t ingaande oktober 
Stan 'flè,ag 't-'.'hoJEi:I"· Nederländ:;-,terug komt ,m ede ter be..; 
vordèting van de opvoeding van z~n zoon,en tevens 
uit heimwe'e -voor een land,dat hij uit bittere nOod 

· zae.k verlaten heeft.Sta n He.ag heeft zijn zoontje 
in He.arden (tl' t Gooi IJ), ondergebracht b jj oma en 
oP?Vrouw Haag ,heeft nog het meeste heimwee naar 
eeh normaal gezinnetje in een land Vl8.ar je je 
tlJ.!l o erstaal: 1 spreekt . Ha aanleiding van de di verse 
spanningen die zijn op; etreclen binnen het di -Ami go 
è eao en binnen de huisel jike haard van de familie 
Haag ,zal ingaa nde oktober Stan Haa g niet meer via 
de radio te horen zjjn ! Hopel jjk is Veronica dan C 
o Jroep en zal .Sta.n ~Iaag een programma krjjgen als 
( 'port) presentator.Zo niet,hebben wlj vernomen,wil 
z jjn vrouw a.lsnog terugkeren n "'.ar Hed erland,oö'!.ldat 
het verlangen naa r kinderen en vaderland veel te 
groot is.Sta nneke diè ook steeds groter wordt,gaat 
a l wennen b ~ opa en oma,en voor een goede vader
l ~k e en moederlijke band is dit niet ere bevorder
lijk . Tevens zo ekt de familie Hae.g in Spa nje gewoon 

' naar een goed sociaal bestaan. Dat kun je ze in Ne 
der:,Land niet bieden met een w",ir uitkering. Teven,s 
z~ n er plannen,die nog niot erg vast staan, dat 
Sta n Haag zUn betrekking neec t in Loosdrecht.Een 
huis ' is - er a l op het oog! Zo niet,zal men toch 
~innen het Gooi proberen te blDven.Ver m o~deljjk 

wonen er no c goede bekende ve,n de familie in Loos 
drecht ook • . 1,lievfeet kunnen wij eens makkelijker op 
koffievisite dan ~ omenteel het geval is in Spanje! 

'VUL IN DIE BONI 
Ik wil he:t onderste ui't de kan ! Ik ~il eksklusie 
've ip;formatie over vrjj era:dio. Ik wil Freeway ! Ik 
wil hem per 0 jé?-.ar _ of per 0 half jéiar (rondje op 
gewen ' st:e ~') l a ats inkleur enLI1( bet'aal pe.r giro of 
envelop' f 24, ..... - of-! ·1 2 ,-- (resp.jaar of half.jear) 
Nijn ne.am: , - ·BLOKLET- · 

-- - --TERS !! ! '. 
a dres ___________________ ~~~woonpl __________ ~~-

1 -

-~~--~~~ . ~ - ~ . ~ .. ~ .. ~ . . ~ .. _ ~ - ~ .. ~ . ~ .. ~ ,- ~ .~--~------------ . ~ . ~ . 



KNOKPLOEGEN BlWLE:.\J ZL:[{AAR AF 
VOOR DE GUNST VAN DRIZ LUIST:8Ri-L'\.RS 

Laten ue dichtbij beginnen . Ronald en ~k~H a ns,zaten 
op wacht.Te luisteren near de radiozender in AlBe 
lO.Dattis voor miJ ni e t v er \1eg,i',<;: heb er famili e . 
Wel,aangezien ik er dus d cg e lijk~ ko~,en de E fst~nd 

al ge";end ben,de. cht H<::, h eb ik \'la.t da n heb .ik nat, 
zo niet dan gaan we a.chter die Capi tal Radio ;lloeg 
aan in h e t Gooi .• En Re.dio Benelux niet te verget en , 
Vlant dic 'lvechten natuurJk ~i k teru e; .}t~nfin , ik luist eren 
en j e. hoor . Radio 'XR tegen Ra dio Freedom t u ee klei
ne zehc1.ertjes.Preciese tekst: 'fLot je nou eens goed 
horen,kleine. Lls j~ ons, ve n XR nog eenmaal stoort, 
dan dreunen wij je net zolang de e rond in, o.ls je 
gestoort hebt. Goed begrepen?;j . Kleine : flWacht maar, 
als i k je ooit e ens tegenkom . Die ga haaide rotkop 
van j e zet ik a chterst evoren op die romp die je 
dLn no g hoopt te hebben; ; .Nou dacht ik, de.t wordt 
donderen.Ik ben dus ons aller Petertje op, (v . d . 
Velc'. en dus), à.ie op zijn beurt de anderen naa.r s chm!t . 
De volconde dagLzit ik met Leen,Ja n en Terry en 
Hans dus opnieuw te luisteren. Di t r:Etê.l v'ordt er een 
afspraak gema a kt . : ~ch t er het ouwe pakhuis jeweet 
welwe.ar :; . HelLQ. s geen e.dres . Ouvve pakhuizen g enoeg .. 
Jan zou Jan niet zijn, 2ls ie bijna Vlist waar ·XR 
zat . Op de beuiJste tijd zien w5j een kl ein s chimmetje 
wegs e t ieten achter de huizen . Terry erachter aan. 
Jan ·had name!];:j ik on dertussen gepeild , en kvm"l1 uit b5j 
drie flats . Om afgesproken tijd,n a ~el~k 11 . 00 schoot 
die l:leinè schüa vlug l opend vreg . Dc.t k on niet mis
sen, anders uas het wel heel to evallig,er liepen 
vijftien mensen (ongeveer),en geen van ham had zo'n 
haast . Ik laat I-la.ns en J éln thuis, en ren achter Terry 
aan.In ~ iddels is Terry bemerkt door een van Radio 
Freedom en wordt ;;omgekeerd".Ik trek mijzelf ter.\lg , 
en zie hoe Terry een paar harde slagen in het ge
laat krijgt . Alleen Leen was er nog , Kon dat wel,bij 
vier knapen? Wij doorlopen , steegje in en uit . Inmid 
deIs bemerkt de medewerker va.n Rê.dio XR. dat ie (oor 
meerdere achtervolgt wordt.H5.j rent hard weg , en v!5j 
ere.chter aan . Aangekomon bj~ een vervê.llen pe.khuis , . 
staan va.n (verr.1oeclelijk XR,8r Yiê.S geen ondel~ti t eltng ) 
vjjftien knapen met sm.lmiknuppels klaar . Oeioei , • • • ) 

'5 
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KNOKPL0BGTI~ .o. gebeurtenis ui t de velen ~ 
die gebeuren zonder dat het in de krant 
komt •••• FR8~ .• j;.Y REPOJTPLOEG NDi.'(h!S (vervolg 

•• dat werd dus v/at noeilijker . De.n niet je er ;'1ee be 
,oeien , maar noteren en beschrijven . \fut w~ h~bben ge 
zien ':re.S enorm rot . V~iftien jongens met gum'lüknup'" 
pels stonden klaar . Later voegde zich drie geuoto 
riseerde knapen ~et fietskett i ngen zich erb~ . Van 

Rê.dio Freedmi.l vraren er slechts acht , "aet ~1E)ssen ge 
w&pend stormden ~~ plots uit de hoeken van het 
t errein,en er ontstond Gen ware puinhoop . Dr ie 
jongens (von ~ie ~eten we allang niet meer) , vielen 
neer,met bloedende gozichten en hoofdwonden . Ander 
gev 0chts i 1tuig i1 vond een voor lopige rustplaat s te 
~idden van een paar stalen p~pen,algauw vlogen 
enke v~n die dingen in het rond . Ik ITilde maken 
cl:t we wegk\'iaiilen • . ie zaten ne.~ : lelijk .? chter een sta 
p l t je kratten . ~en van dis jongens be ~ erkten ons , 
en a lgauw kreeg ik een koiharde slag van een 

.vecl1 tsl~et ting tegen l i 1~n 'oenen . Een andere kwam naar 
Leen illet een blinkend mes , da t i ~>: u.i t zijn handen 
wist te trappen . lk ·kreeg daardoor nogmaals een 
kla p,ditmaal met een gummistok in het gezicht . 
Nadat bleek dat er een ~artij over was ~Gt lt 
persoon , werd de str~d gestaakt .Het visiti~kiartje 
van de XR personen bleef a chter ~ De laatste kreeg 
een opdoffer dat ie met zijn hoofd op een ~zereri 
krat terecht k.!am . 3en slag l.:aet een knuppel toe . 
Ik lag half b ~ :ust~loos na te denken over een 
arti kel, toen ik de lé'a tst G hoorde z eggen:f:'hehe , 
ik slaap vanl1è.cht weer b eter 1 ;' . 
Di t is allemac.l werkel jjk geb3ur:çi , ook al klinkt 
het ongeloof\ïc.s.rclig . l'laar wjj luisteren soms ma2.n 
den en het wordt niks . Ditme.al hadden we stevig 
beet . Zes van al onze akties kunnen wij slechts ver 
:melden . Na ti en je.2:r sa~:1en de Devil Club gevormd 
te hebben , en op brullende motoren en een radio 
zender de bo el onveili :;- e eEla2.kt te hebben.Dit 
werk doen wij nu gra2g , ei h~t maakt dat er ook een 
lindruk . ontst~at tussen Illegale ~adio en werkel~k 
I Ill e:gale R::.dio . i1et de laatste bedoelen wij de I r2.c~iozenders die op·.; Grol<:l ,,1Oesten worden, voordat 
lGr br~~ke n van komen! Volsende ,keer •• • Tot dan! 
_._-_ - '-, 6 
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OERiOUD G:sLUID~ 
. ofwelJHet ramtam lmnstgebi t 

Gossie,gossie.Net ontslagen uit'het gekkenhuis,of 
opnieuw vliegt iil}jn kunstgebit als een vliegende . 
schotel in het rond.Zo hard,dat eeh voorb~komede 
vrachtauto door de kracht zo 'noest remmen,dat de 
chauffeur de macht over het stuur verloor, en 1U : i~n 

kunstgebi t aansprake15jk heeft gest eld. Freeway zon 
der goede voorkant, sC~lrik schrik s chrik ! Gossie, 
ik naar de tandheelkundige kunst~ebitten tanden 
maker .Nu is ie zo raar ge;'Î.8.a.kt, als ik wil gaan . 
praten,klappert mjjn gebit eerst het ·'.ülhelr'us,dan 
een Mi.Amigo jin ~le en dan pas kan i k wat zeggen. 
Ik -heb hem gelukkig ondertussen afgeleerd vieze 
en stoute ryoorden te zegg~n.La2tst zeg ik een -
buurvrouv! gGclag, ;I De.ag, buurvrou\7;l ,en "JIjn kuns tge 
bi t ~lapperthet 'ililhel:nus , een !'Ïi-_\l:2i[S0 jingle en 
zegt :Vies oud mens:; .Die buurvrourJ vrilde niet gelo 
ven dat- het :nijn kunstgebit VI2.3,Heb ik met de deeg 
roller ge~ad.Een voor deeltje ••• Ze plunderd ~ljn 

koelkast ~i e t illeer voor 't een of 't ander.Inmid 
tiels is ie gel'j.1aakt .Nu speelt ie Ramtamta', zo hard 
dat ik vanochtend een bosjes~·.1an aE.n:i15jn voeteneinc;.e 
vond.Hjj vroeg: :1Had u gebeld?".Hij dacht dat ik een 
internationaal gesprek 8evoerd had ~et Surina~e,en 

hem gcvra.agd h2.o. te komen. ·;Nee,zeJ;t il~ heel droog, 
dat was mijn kUl1stgebi t! ;!U Vleet, ze hebben daar een 
andere telefoon als hier!lT~Ee stokjes en een boom 
stam~M08sten ze hier ook gaan doen,beter dan al Qie 
kwartjes ! Ov c~ igens, effi es serieus, (of dit niet 
e r g genoBg ~ as),ik zit nu b~ de vr ~ e brandweer. 
Nee,dat b edoel ik niet.Wisten jullie al,dat Frank 
'van Leeuwen net plannen rondloopt een heuse pop~en 
der op te zetten in Anc~orra ? Rétdio ~~ uropop,zou 

dat ga~n heten. Njjn kunstgebit erop,als dat doorgaat. 
U kunt mjj trouwens schrijven onder ve;nmelding van 
PIraat en niet PIRaat of PRaat I.M5jn va der heet 
Pieter IraB.t en ik Pietje 3:raat,h5j had ook een lmns 
gebit.Zo,even opgefrist,dan nu keihard weer vrjjerai 
od go. lfu5 ka ~; ij hUïJ, k':lch, vr jjer&dio ni eur.rs te over! 

P ·Iraàt. 

Febt u al gest e'_ld oJ> P Ir8.a t ? Ujst 100. 

1. ' . _ l .~ ' . . ~ 
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, ZONDAG ~TEDZRL. t~ iÎ'rDSE Rl ~ DIOZENj) ~ ~RS OP FM B!iND : 

RADIO PICJtSSO - 102 111hz RtDIO BEN.2LU~~ - 94 171hz" 
10 vlatt 10 Watt 
14.00 Stereotop en tip- 12 . 00 Top tien en toppa 
parade T16 . 00 Special. radeT13 . 00 Kruispo~t 16 
17 . 00/18 . 00 Telefonisch 14 . 00 Felix de Ha8s , ~et 
verzoekplatenprogramma . variet ~ voor iedereen! . : 

RI' DIO I:Et'I:CO - 90 tilhz RàDIO .:.~IuBO - 92 , 8 mhz 
11 We.tt 90 lJatt 
16 . 00 Re:lleo Knal toppers 12 . 00 FlashbackshowT 
17 . 00 GQcde"aidd2.g, li veT= 13 . 00 Rimbo 's Flyirig 50 
17. 5Q-18 . 00 Aktueel 17 . 00 Around the worldT 
R' ~ DIO Of-'iRO:cJ? Vl~IJ· BiL. -
B.'.NT - 100 mhz FH/60 W. 
14.00 Robert L 2 n ~ ge -
wenst showT15 . 00 Bil
b~ard hot 100 ov erzicht 
16 .00 Nieuws b'ul1etins 
live .NI l-::U\ïf! T19.00 Kur -
sus in div . t &l r n-22 . 00 
R1\.DIO LOOSDRECHT -90;nhz 
30 Watt 
12 . 00 Loos ~ recht top 50 
15 . 00/16 . 00 Sportshow . 

18.00 Hobby top 20T20 . 00 
Klassiek zonder grens . -
21. 00 
TELE EN RADIO HEV :OND 
90 mhz - 60 We.tt 
9 . 00 Helmond sportTll . 00 
Info'rma ti8showT12 . 00 Hel 
eond top 40T14 . 00-15 . 00 
verzoekjes . 

. R!\ DIO SITT ~'. RD -100 ;nhz/ 
2 Watt < 

12 . 00 Limburgse 20T13 . 00 
InformatieT14 . 00/15 . 00 

STINOROL . S \: VING~TD 1:!!! Tippers . 
R '- DIOZEND ~ mS OP r,iIDDElJGOLF FREK~ i JENTIES 

RADIO RENKUM : 199 !î1tr RLDIO OOSTBURG - 440 mtr 
1 1:fatt 22 Watt : 
16 . 00 Top 20Tl7 . 00 Dorps lLJ-.OO Fla shback top 50-.. 
geheimenT13.00/20 . 00 De 16 . 00 Oostburg top 40T 
Fle shb 2. cksho"I . 17.00/18.00 Verzoe~jes . 

STZ.< VAE ~:;( 3JS:lL - 200 
met er / K ~ ofW onbe~Gnd 

14 00 streek-rod~elru 

briek.16 . 00/1G. 00 Een 
daverende top veertig . 

GEEF TIJDIG U,; PROm~FJvil E 

JIJZ;IGING OP .!! ~ î ! ! l ! ~ : ! 

HADIO mL~02P VRIJ· DP J ~D.t\N .· . 

220 mtr/ 60 \Jatt 
14. 00 RObert-Langgewenst 
15 . 00 3ilboard hot lOOT 
16 . 00 Nieuws bulletins 
NIERW tT 19 ~ 00 Kursus in 
div . talen-22 . 00 
P03TBUS 47 / LOOSDRECHT 



ZONDAG - radio uit · België "Op" F{-f -

RADIO VRIJ BELGIt: KENHELBERG mmoEP 
9 mhz - 8 i:v'Ö.t t 99 mhz , 12 Watt 

1 2 00 V"' d" f ' ' 14.00 Franstalige uit • rlJera lOln " Or"llla t.le ... -~ Î ' lL 00 R" 1 
14 . 00 Vrije Relgische top 30 ... z~llcclngen . 1- . lJsse 
15.00 C _ verzoekjes.16 . 00/17 . Hltsho!!1~ . OO Top 20 ... 
00 ZondagDatinee 18.00 ~lnQe v . h . progr . 

SYLVANY RADIO , mmoEP 
LEl OP !94 m):lz en 20 Watt 
10~ DO S~lvany loves you! 
12. 00 Sy~vany hit 50. 15 . 00 

. De leven è " i ,~,~te radio show,;, 
17. 00 Discoshow ... 18.00 Toe
ristische a~tivitei tenT 

20 . 00/23 . 00 Soul v~ftig 

RONSE Rrl DIO OlliROEP 
99"mhz, 0 , 2 WE:ttt 
14. 00/16 . 00 Popshow vanuit 
een bar-dancing elders 

_il.NTWERP EN P,A" DI 0 LOKAAL 
18 . 00 Nieuwsshow.18 . 05 
Goedenavond.18 .30 B~ 
ons in Antwerpe ~ ... 19.00 
-19.30 Vlaamse top 10 

EVANGELISCHE ffilROEP 
VLAPJ\fDEREN/25W/90 mhz 
9 . 00 Lezing.10.00 Op na 
men van Jqh .Aaasbach. 
10 .15 Div . kerkdiensten 
lezingen,prekenT-1 2 . 00 

R\ DIO UI'J: BELGISC:::iE OP :tUDDENGOLF 

BLLlJKENBiillGS TOERISTflJSHO· ~ J BLA j:' JC81 ' ~B : ~RGE 'fOERLS'J:1EN 
"Blankeberge 1'\/190 "mtr RADIO ItBlankebergé 2 11 

90 "latt 210 meter/IO 1.1att 
10~ 00 Duitstalige infoshow. 10.00 Duitstalig klas
'Hetzelfde in de talen :Engelssiek en pOlnnuziek. Het 
Frans, S1Ja ans , Vlaaü1s]'Joors, zel fde in engels , Frans 
op resp .12 , OO ,14 , 00 ,16 . 00 Vlaams en Noord op resp 
18,00 , 22 . 00/23 . 00 l2.00,1~,00,15,00.17.00 
________________________ __ __ en 18 . 00 
Radio Blankenberge is te ontvangen in het kustgebied 
Vooral voor de zO~ f r 8 aanden heeft het station veel te 
bieden.Het drie ei ~ en discothe~en en diverse andere 
vestigingen is de eigenaar van dit station een succes 
volle bezitter van een door diverse winkels gespo~sor 
de radio Blankenberge . Luistert u ook? . 

- ATTEN'rIE! Wegens financiele overwegeingen gedaan tij 
dens een onzer vergaderingen, en de "móèilijijheden op 
dit momen t te starten Bet een nieuw pro j ekt.hebben 
wij besloten de uitgave van Si:1LSH vooriopig te .stoppen 
DegenQ diegoen"gel d retour gekregen heeft , d~ent zich 
liefst even met on~ in verbinding te stellen ! 9 



RA..DIO UIT H~~D: :)~L.';J:ï D OP ZP .. T::RDAG 
Ftvl 

Publikaties van radiostations alleen ~et 
telijke toestem':ling ! 

sehrif-

RI'.DIO BR1';BJ'.N'r LOKL ~~ L 

94 lilhz - 12 ';Iatt 
12 . 00 ZaterdagshowT1 4 . 00 
pi t zending van evangali
péhe eeJeensteT1 5 . 00 Ko 
~edieu urT16 . 00/ 17. 00 De 
verzoekhoek ~ et 'spor t 
'{ran t . 
LOKALE 0 1~1 (()~ GORILLA 
90 "lhz , 9 ~· .r C'. tt 

10 . 00 Sochtends Top 3 0 T 
1?00 Flésh-backT1 4 . 00 
1~nse ls t 2 . 1ige top 5 0 T ' 
17 . 00/1 8 . 00 Tipnarade 

nU'J:'rEN VRIJ E o ~ ' .Lno:zp 

JO mhz , en ':ni ddel1-g01f 
13 . 00 Kleintj·e Polder -
land Tl~ . • 00 Ve:czo ok j eST 
15 . JO FlevozaakT 1 6 .00 
Lelystad top 30T18 . 00/ 
19 . 00 Rutten tippc:::.r2.de 

l'IIDDENGOLF 

RADIO TD~A .,! IC ~\ IU,sCI CO . 
90 mhz - 18 Watt 
1 0 . 00 V'Eilr zoe~{.j es -:l et 
Jen d e GraafT 12 . 00 De 
f1 2shbackshowT1 4 . 00 ~ i 
t anie top ~O T1 6 . 00 /1 8 . 
00 Verzo eksj ow . 

RADIO RUIEO I S TI:RUG 
103 'l ~1hz , 10' V/at t . 
11 . 00 Udede~orgen me t 
Prijswjjckwi s T1 4 .OO Rim 
bo l s Jlying 50T17 . 00j 
1 8 . 00 Infor-aa tieshow 

RA DIO VRIJ BEDUM 
22 '.'Je. tt op 108 mhz 
1 8 . 00 Nieu~ s uit Groning 
enT 19 . 00 Zaterdagseshow 
tr einT20 . 00 Bed~m top 20 
21 . 00··22 . 00 LP top 20 . 

ST.L,iOROL IS S':I NG EI\ID 

R11DIO 

:;INT ~RrL\rlm~.fiL R ~. DIO ORG .áNI:3~;.'.L' ION EUROPEii 
ofvvel v jj f ·tien tot vjjf en tYJint i g illegale radioama 
teurs die in Bel Gi § en Nederland twee radiozenders 
in totaal dracS.iende houd ell. r.che sound of Free Radi o 

lORLD j·mSIC IU:.DIO 
l"i et te Ve r Yfarren "le t d-e ~:or t egolf zender , VOOT he t 
lui st or publiek beter ~) eken c1 2.1s ',Vorld Ra dio Nede r 
l dnd : 222 meter !lliclc:e:'1g01f, G He.tt en 28 'jV'a tt-lO . OO 
Franse top 1 0Tll. 00 En gelse top 10 "1'12 . 00 Benelux 
top L!.O TlL ~ . • OO jI_ " ler_~~~2an .s 8 1 0 T1 5 . 00 V12.é'tlse ~.O T17. 00 

-18 . 00 ' lorldnevrs •••• Of dez e zender Vler~>:e l ]j\j inter 
nationaal is, zal pas bl~ken vana f 1 juli,wanneer 
~ en de zenders wil oprichten op de kortegolf,me t 
~ Kilo~att !Al De t a l, een organisatie 02 in de ga 
t en te houden ! '.Jol~ld RE.dio Ben s lu:" •••••••••••••• ; . 
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81 Geprikkeld door h8t succes vc,n Radio Mercur , besloot Jack ,s . Kotchack 
p.;j ook een pi:catenz,cmder op te richten voor ~ued8n. J:i] vond in de tuee Arae 
p.:: rikanen Gordon l:cLendon en Dob Tho:npson h!~e goede gelc1 schietst ers , en al 
~ rap 1'lerd rnslote11 tot 2e.nlwop van de 1-1S uLG"',. Een oude boot, élie voorna
""'-; r,1e15jk geb! uikt v:rerd voor het stransport van hout over de l'Toordzee . Het 
-- schip werd gebouud bij de Deutsche Werke AG te Kiel , en ~at8erd e van 19 
~ 21 . Voor ha2r rol als zendschip was uiter22rd eGn 3ron~ige v erbouwing no 

dig , en die stond onder loiding van Dr . Pepke , de ;;12,n die de touwt j es in 
~ handen had bi j de !" order Wer f in Hél:"lburg, VJaar de GIJ,} ' .. rierd 0"'1gebouwd tot 
<!! zenèschip. Tevens v/erd h "",ar naa"} gevn;zigd in Don Jour. 
;=; In Ha uOErg werel het schip van de noc'i~e accomodatie voorzien, en vierd 
~ er een g ,,"heel n::.8urre b ove'_10 0u':! gecontrueerrl . ' ~ et het schip bijna gereed 
~ in de he.ven, kre g de directle even een bitter pilletje tc ~ slikken , daar 

de eigene ars van het schi,p erop ~ewezen werd, dat het verboden was om in Prl '-J 

N Gen duitse hav~n sch0nen u i t te rusten voor radio-doeleinden . Deze wet 
6 dateerde uit dG 2e -']e:celc1oorlog , en was pJ,'actisch ver~Gten door de è_ui tse 
p:; auto-ri tei ten, daaJ~ hot V::,rmlÎcaschip IIBorkum n"ff;; tensloote ook i n Dui ts 
~~ lend omgebou~d was . Dus besloot men het zekore voor het onzekere te ne 'en 
~ en bomlde ''len de :iJon Jour verder af op een ZVJeec1se werf . Het schip was nu 
H uit,gerust ';let zend, 'a st, studio' s , bemenningsverb15jven en een geheel nieuwe 
~ bovenbouw . 00rspronk81~k was het schip bestemd voor twee zend'asten , maar 
~ door het oVGrll:='aste ve--trek uit !Ia ,burg , lwn enkc:l &én "12st n~egenoï1en nor 

den . 
Ui teinc1el~k c.~ ,' rj,v')erden de zenders bij het schip , Dit zou nog een 

~ stevige klun worden voor de drie zen~~rtechnici , 'Jant de twee zenders , Con 
tinental Eelectronics type 316b k\Ja:'.18n in +- 6000 losse oncl_erdelsn aé,n . 

Door het gOGde rJerk van de technici kon de Bon Jour op 20 dece;'loer 1960 
de haven verl aten, om op volle zee haar ank ~ rnl~Rts op te zoeken . Nu had 
J e,ck S ~ Kots c hak erg rreinig kE:é3.s gegeten van zeeza'ç: ~ n , en hc:d daarom ook 
een lmpi tein aé,llóeno"1en , wiens enige l~ennis \7aS het onderschei d en va n 
links en rechts . Vo e'ens de kapi tein ';'crd op 21 J)GC8 10er 1960 àe ui tein
delljke ankerpla ats 3evondan, en were het anker uit J ffi:O~ el .BU neder 1n
zicht opde geheel v8~ [ earde plaats . Nu was aan boord 2110s ~ereed ge~aakt 
voor de kerstuitzcndingen , want men dacht Cat '~en op die tijd wel zou 
kunn eb beginnen met offici~le uitzendingen . Op 23 Dece~ber worden voor de 

-eerste keer cle ~en~ers ingeschakeld, en kreeg -Jen wo er hoeI wat pech t e 
'incasseren. 3et enise levenstel~en dat r1e ? ender gaf, was ee11 groto vonh:: en 
zweeg daarna als het graf . Doch er zou nog meor volgen . D ~ or het slechte 
-weer waren er sor . 1 n i { ~e bü ,:,;draden van de 7,eIlc':1ast g8~Jrol,-en, en daardoor 

. SCho'iKllelde de ~ ,el1d,lé,st lichteljjk op en n 'er . Voor de j.nco' l)Jetente kapi 
tein was dit :1et t e ' : en dat het schip zou v org-. an , en L et daa,l'op een r ed
dingboot lwqen, en ,ste,pte 'jwt de g ehele bcn anning over. Jack S.Kotschak , 
die tot op dat ogenblik steeds bij zij J radiotoestel had g ezeten , kreeg 
een telefoontje van een van ~e b8~anni l ~sleden dat de Bon Jour door ieder 
een verlaten YfaS , ~; n de,t (l_e '!'w.st drei .jde a f te b :-..'eken . De arme man moet het 
zeer zwaar t e v erduren hebben gehad op dat ogenblik 

De ze situatie resulteerde in het onmiddel~ke ontslag VRn de kapitein , 
en op 27 Dece'1ber 1960 ''-ierd de Don Jour j.n een lwven (~ esleept, voor repara-

;, tie , Di t gedeBn vortrekt do 3 0n Jour op 6-2- 1961 weer naar volle zee , naar 
n og voor ~ at de a~k 0 r,lRats bereikt is,brekon cr Deer enkele tuigdraden van 
de mast , en moet 'TIen V1e'.)r echtsomkeert 1. 1al-~en • ..:lier wGrden de reparaties we 
derom uitgavo rd , en om nu seheel zeker van de zaak te zljn , ~!o r d , terwijl 

het schip in het cen ~ ruill van Stockholm ligt , de zender voor 3 uur op vol 
ver-Ylogen ge st est . Hen durfde dit risico te ne;:1en, c~aar de zellCH:rs door de 

. haveninspactie verzegcIC uaren en ,en zodoen~e de Don Jour bijna niet zou 
ver~enken. ~ . 118s 1 ~S nu in ~en goede staat, an toen het schip einrlel~k 
\"leer zee koos, l,>::v.i1amen op 21 Februari ein c~ el' i jl,- de "'ersta tesuitzenc1ineen op 

::,: L:.95 meter . Hier werd een leuke gimmick gebruikt,na\l1el ijk de vioorden;iiDit 
r-~ is e e n testui tzending van Radio l\Tord 1-2- 3 - L:,-5 11

• De bedoeling hiervan was 
de luisteraars af te laten vragen waar dat 1 - 2-3- 4-5 voor diende~en zo 

, te weten te ko~en TIaar de 2 c3ste luisteraars zaten . )och waren de probl e 'en 
.::; j voor Radio Nord nog niet over . 

\ Copyrights ;;Radio ~ TOl~d:; :I-ienk Kruize~MeeU\fenhof 11 , 5667 Geldrop , Nederland 
ND 
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RADIO ANT W Et1PEf ~ LOKAAL -
I ' 

100 mhz - 1 'ila tt 
9 . 00 Za terdag"'1orgcnshow ... 
10.00 Go ed e ~ or g en met Ron. 
1"2 . 00 ~.Ja len op de radi o net 
top 20 en klassieke top 20T 

15.00/18. 00 In f ormati o met 
de top 40 uit Antwer pen 

RrIl..DIO A'rLANTIS - 94 mhz -
28 Watt 
12.00 Ma tinee vr ~ T1 4 . 00 Top 
40'1'16 . 00 In f orma t ie op za ter 
dagT17 . 00 Rob RonderT 18 . 00 
Fred v . d Bosc hT19 . 00 Luc v . 
Ka nellen show (soul) T20 . 00 
121'. 00 Eng(:;lstalig progr e.mm 

MIDDENGOLF UITZ,:&1\!DINGEN : 
'vVORLD lli\DIO B LLGI~ . ' 
220 met er - i Kw 
12 . 00 Ook goeierni dda g met 
top kO.14.00 Live Kijkpost 
16T16.00Scholi eren top 20'1' 
18.00/19 . 00 Drive in show 
en adv ert eerder s ni euws . 

ALL ROUND I NT: ;PJ'J.I\T I ONP_L 
220 mtr mi el.. ~ Kw 
10.00 GoedeJor gen zaterdag. 
11.00 Top 20 '1'13 . 00 Verzoek
ijes.14.00 Adv ert onti es T15 . 00 
~ 1 8 . 00 Vlaams e top 40 . 
K~ v ;PEN 0 ~::10}~ 'P ,3Ti CHTING 
L:.OO mtr, 90 Watt 

RADIO REP_N DO - 89 mhz 
90 1}att 
18 . 00 Za t er dagse be t er 
hamT20.00 Vrijeradiopro 
gram;naT20.30 Jongeren 
1'>.on su::ilent enr adio. 22.00 
Jrans t alig programm2.T 
00 . 00 Einde v . h . pr o0r . 
Ril.DIO TORNLCD K O HB I N1~ 

TI ~ FDPj ll~ UL E gzr EEN 
;,UWW 3\nHGEI'JD GI:LUID 
op:lOO,95 en 90 mhz 
met:9 ,30 en 80 VJa tt 
10 . 00 Formule hi~shmpT 
'11 . 00 Fo rrllU 1 e 20'1'13.00 
Fl :::'. shbavks howT 14 . 00 Ver 
zo ek jes T 15 . 00 Theet ~ dT 

16 . 00 Vliegende Tornado 
50'1'19.00 Tornado's tip 
para deT20 . 00 Verzoekhoek 
21.00 Tornado Tel e f oon 
kwisT22. 00/23 . 00 Lj_ch t e 
l:1Uziekjes 

LE:2ST POP S:~ OP ~ LE:I C K:~R 

DIK El ~ 1-L~41.~~ f 1 , 50 •••• 
Vi:;RT :c..:L :-r:.:;T AAN J E VR r~\T 

DEN ! POPS:IOP UNIEK ~ 

ATrEE1TTIE ! In de linker 
kolom z ijn de uitzendinger 
v&n LIl Roun d en \!orld 

. Radio verwisseld . Behalve 
€le frek':venties niet . 

14 . 00 Progr am ~a over v r ~ er a d i o T 15 . 00 Noofnooit , u et Tip 
10'1'16.00 Aktua en top 30 '1'18 . 00/19 . 00 Fla shba cl'>.hour. 

Freeway ••• voor hotnews ••••. voor dingen die u ni -::: t , list 
Vul de' bon nu in,of uw girokaart je ! Freeway groeit , 

I groei mee !Nu er nog vrjjeradio hoop is ! 
\"'- - , 



VERONIC"i. STORY"deel 7 
door Johnny Hardy 

We z~n inmiddels aangel&nd in het jaar 1970 . Het 
begon mooi op 5 j ~nuari'want die datum betekende 
het eerste lustr~m voor de Veronica top 40 (je 
'i'leet de enigG eoht0 ). Die~ v erd c'lan ook uitbundig 
'gevierd . ~aar een ~aand l ater , 2 februari,om pre 
cies te z 'jn, brak er ruzie uit tussen programma
leider Jan van Vee~ Gn GGn paar andere ~ensen in 
een vergadering ~aarin de Tipparade en dus ook 
de Alar~sch~f ~Grrt vbst gGst s ld . Ze ~erden er niet 
ovcréens wat de llj~euVie Ala.r"1schijf zou gaan wor- " 
den . Dat resulteerde het vertrek v~n Jan van VeÇn 
en daardoor ont s tond er ook een'cortflict tussen 
de 3 V ervley 1 s . Dirk, had het l1.s.Hlelijk niet graag 
dat Jan vertrok . Deie rusie had grote invloed op 
het Veronica personeel . 

Op 22 ,januari 1970 vertrok de Mebo 11 na~r de 
Noordzee . Enkele dagen lat er kon ~ en reeds proef 
uitzendingen horen . De eersteofficiële :uitzending 
was op 28 februari . Op 24 september'''ging RNI uit 
de l vcht . In april vierde Radio Veronica haar lm 
jaris bestaan . De '"el,z,ser succesvolle actie voor 
de Ni erstichting Nederland werd toen afgesloten. 
Opb r engst van deze actie:f ,lOOO,OOO ~ulden ' 

Begin december verschenen er steeds meer berichten 
in de kranten dat Radio .N~o rthse a weer terug wilde 
komenTerw~l de Veronica medewerkers druk bezig 
waren met de voorbereidingen van de~kerstprogram 
ma ' s , l.'Ierd acht er de schermen hard ·,.gewerkt , aan de 
verr~zenis van R. N.I ! 

Je merkt ~et over 14 dagen .wel , dan GE~:'Veron~~ 
story aaneezien ik op een kleine vakantie ga , maar 
8egarandeert is er over een ~aand weer regelmatig 
om .de 14 dagen voor liefhebbers en fans De veroni 
ca story . 

J ohnny Hardy ' en Fremvay Redaktie 

( ADV~,i;RT:si'?rlE ) 

Weekend Huziek Radio in het 'Gooi is overbekend. 
J-Juister elke z :'ct erdagavond , noteer de program'nering 

, i 

·1 

en •••• win een poster 1 Do en ! \1_\ 
\.. t .... ~,.· ., 
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PI~T. ':;.: 1 PO.:3TDUIF (V i? Tvolg ) \ 
•• . De hoo gst e t Ud voor een g oede gr&p , ~a cht he t 
"zou twC'.. t e r t ea m;' . D2é'.rom werd :h e t 2 e uur Baken 16 ge
brac ht onder de 11'::'?:!1 ;'Eu 7, i ek voor :::-:V8;1 , 2.E ngevuld me t · 
de no dige Radi o A tle.n tis jingles . Ne t vra t Be l s i sche 
artiesten g~ t ussen was er vor66r TIeinig v oor nodig 
om die oude Atla n t is sfeer op te roepen . 
--- De her en aan b oor d hadden n og niet genoek pani ek 
g 2; Zé?céÜ t , en dé2 rO' ~1 'J 3rd besl ot en tot het :-:12ken V2.n e e 
nieuV/e ni e U"',s l ezer . J p 9 mei om enkE-L ':. ::inuten voor 
I s " lO '~ ' g e n s 1 ::' . 00 pr 8s 8llte 8rde :lni eluskamer rl Peter 
de 3ree v oor het 8e r ~ t het Ei-Aaigo n i e u ~s . Nou , dit 

h e ersch2.p k'7!é'.m Hel er g i1 v:. ot" uit z ' n woorden . 3et 
zouwat 0rteam h ? d gewoon een ni euwsuitz ending van 
te vo r en op.; eno·.l en en I C.t s· r t jjden s b.s t ui t zenden 
op een h oge r.e ,sn..:,Lleid . êl f geèr ae:L d . De ni eu"' s jing l e s 
werden er op n or male s n elheid tus s en gedean . Tj 2 , band 
rec or ders z ~~ n 1 cmkecli hen voor c~e :'t1sns en . - - -Op 25 ·.;l e i 
z ijn er v erkj_ez ingen v ')or de 2 e kamer . :I)aar wil hk het 
vol 3 en d ~ over zeggen . re ren;l ~s t trG~ksr s . Denkt u 
vooral n i E. t e. a · ~ di e t wee "'c:il j oen :iV'Toni ca b l ~ if t 

als u' dat ';,Jilt ;r ké'.E ;:' t en uit 1 971. Denk vooral ni e t 
aan di e m2er dan 100 . 000 Ver onicE de~onst r a nten in 
Den H:a g op 1 8 e.pril 1 973 . Dro om ~aar f~n verder in 
uw mooie l en~h ui ze n , o v er geld ,ov e r wi nni n g en ~ acht . 

We l t e rus ten heren l ljs t trekkers . Voor de e er en de -
glori e VEn GGn vr lj en de~ oc r ~ ti sc h N ed e rl~nd . 

! !!Tot d e vo130nde keer ! !! 
:·::'i s t e r P o ~ t cl ui f 

).~ CT EN TIE ! ! ! ! 
Bes t e Fr e e1i!2 y Vri cn c1. en :U t re ft ü1 i~ li c~d els een b l a w.'le 
v oorka nt aan D:'rl de z e Fr e e· . .-e.y . Jl.o.n g ,;:;z i en de k l eur te 
dcmker , en cl.e 9. f ·vV"o r king ve.n d e druli:ker ni e t geheel 
a2n onze , en wa~ r s ch t nl ij k ook u ~ , kJ~l i tati ef gestelde 
we~sen , vr ag en ~~ TIede rom bssrip om de zove e lste te
gens l a g . ~ ilt u wel nu . VEs t 21 uw kriti eken Feer zen 
den ? Al d osn de leren wij , en volgen de kee r wee t een 
stukj e b e t er . NB : Deze v oork?nt is de langv erwa c hte 
in 0 ffset v e rv .s . ar c~ j <~ de ! 
NB 2 : In !.iet Gooi zendt ' 1ee~~en d 1~ uzi 3 : ;: Radio haa r 
')Jrogra'Tna I s u i t . lIet d2é'.rin een boel informati e . -'';:~ i 

:mnn en geen offi ciel e })I'ogra':Fl1sring sa"''1 ens t ellen. 
Al s u een s luis t orde , en het ons schreef . Bel oning 

! na l oting : Een Po s tor . m:;:R voor het Gooi.Luis t er mel'>.!. 
~~ ~~ 
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G.EIN El'J Ol\SEIN .:: ~ PIET:€R POSTJIIF 

Zo , r"a2r ben ik vreer . En nou "2a2.r hopen dat je dit 
voor de 2e pinksterè..ag leest, want er staat wat te 
sebeuren die dag. Op 2e Pinksterdag , 30 mei,zullen 
heel ~at illegal e radiostctions de Nationale ~ira 

ten top 100 ui tz enden. Deze t~p 100 duurt zes uur 
en wordt sasengcsteld aan de hand van top 10's van 
luister8.ars door het Free Rè.dio 11e ge.zine, Postbus 
10252 Amsterdam . De pr ssentatie va.n deze top 100 
:rardt gedaan door be~ende Amsterd2~3e disk-jockeys . 

D:m ge.c n ·we nu eens k:.jken Vlo.t sr bIj Re.è..io Hi-Amigo 
is gebeurd . Allereerst de terugkeer van Mark Jacobs 
Voora l de eerste dagsn kon de nieuwsapparatuur dit 
slecht verwerken en ging ' s,orgens 7eer een in sta 
kinS. Ook ~e grn r rEtoren moesten ~lotsel in g een on 
derhoudsbeurt :1ebben . Di t is ook de oorzaak dat 
R[dio C~roline 's avonds uit de licht gaat en 's 
'~lorgens Radio l':i - !!...1TI igo een UUT l e ter begint.Nog wel 
een vrien c' elJjk , dc:c h dringend verzoek .Graag wel bij 
di tsoort ::lussen v'jc~agshwrgens bjjtijds in de lncht 
'~'f ant zender l1i-Av:ügo is jaist deze ochtend een hel. 
Precies op dit tijdstip 73.1 t het Itkeurkorpsll van de 
:::;vangelj_sche O l,~ roep vi2 de diverse Hilversum 3 k8-
nalen Nedarl~nd binneri . Ik ben IS mcrgens om + 7.15 
uur necr tsein'cei"Gsseert in het probleem I'hoe blijf 
ik '.Je.kker\î dan in een ~)12.e:t81>:e.artje voor het ;'he
·,lelserijk rl • Ik vlil nie': e~nd aanvallen over zijn geloof 
illaar een è..erG61~k enthousia s~e gaat me toch iets 
te ver. --Terug nE.er Rüdio l'tl-A.'1ligo . De Mi-AlTIigó top 
50 is per 7 mei in een nieuwe jas gestoken . Deze hit 
lijst 'wordt sa.:."lengest sld aan de hand van gegevens van 
handel en industrie, en daar worden nu bestaande 
hitl~8ten a an toegevoegd . Zozls daarvan zijn de Neder 
lémdse top L~O,Ne.tion2.1e l1itpar8.de , BRT top 30,en de 
(ex-red .)Joepie top 20. 3etrouubaarder ken haast 
~ie t meer . -- He t bevalt Hugo heulenhoff zeker erg 
goed a8.n boorè. 'van de mv .lvli-Amj.go ,want 8.1s je dit 
leest zit hij er al twee maanè..en op (of is misschien 
a l afgelost ).Toch ~el ee~ teken dat de sfeer á~n 
boord erg goed is.En ;;Eu:;je" , als je weer de top 40 

" pressnteert,houdt dan wel ~ e j.UistevOlgorde aan,en 
vergeet of s18. geen num:"l1sr over.En denk erom tati, 1 

~tata.Op 6 ~ei ~e rd de 200s te Daken 16 uitgezonden •• 
~ ; , 

I 
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! HEr G )J~T GOED i{,3-'T 

~ 
THE VOICE OF L.A. CAROLINE ! 

inds Radio Caroline eind m2.art van' golflengte is 
eranderd en nu op 319 ~:neter (=953 khz) uitzendt, 
s de ontvangst stukken beter geworden.Boor die 

t~d was het station overdag van S.00-20.00 op 192 
eter en op 259 ~eter van 19.00 tot 's norgens 6. 

00 te ontvangen . A2.ng ezien gedurende her fst . en win 
ter de ontvangst op 259 meter na 21 .00 niet te 
harden was ,en de ontvangst overdag op 192 ook te 
vensen over liet"heeft de Caroline-staf besloten 
om over te schakelen op 953 khz,eigenl~k 315 me
ter,logischer w~ze omgeturned tot 3-1-9,ondat dat 
mooi rjjmt op Caroline en ;;sounds-fine " , en meer 
van dat soort kreten.Volgens het VOO omroepblad 
werd door de wijziging van golflengte de ontvangst 
in de 2.vonduren on'îlOgelijk,maar daarnee mist de 
redaktie van dit blad de reden van golfw~ziging . 

De meeste luistere.e.rs ban C2.roline zijn overdag te 
bespeuren en in het week-end omdat 's avonds de 
konkurrentie van de TV voor ieder radiostation 
te gr~ot is.Aangezien d~t de ontvangst via 192 
overdag temal~k slecht was ,werd besloten te wij
zigen van golflengte dat daarbij nog een avondont 
vang~twinst van 2 uur bij uerd geboekt was alleen 
maar 'een plusp1imt" Kortom; ter verbetering van de 
ontvangst overdag en op de koop toe een kleine 
verbetering ven de 2.vondontvangst zendt Radio Ca 
roline nu uit op 319 meter vlak tussen Brussel 
Vl aa~s en Hilversum I (298 meter)uit,en met suc 
ces,wRnt niet alleen het passieve luisterpubliek 
wordt uitgebreid maar ook hot e.ctieve ,dat wil 
zeggen,de potenti ~le adverteerders ••• 

. Volgende week meer over LA/Caroline, 
waarin adverteerders en jingles na- , 
der besproken worden .Met vriendel~ke 

ddank aan de heer Tpurnier. 

Ko~ nu naar Playa de Aro.Het is nu nog rustig. 
De stranden zijn nu op z' n '~ looist en de natuur 
nog jong en fris.Nu naar Playa de Aro betekent 
echt VD.k8.ntie vieren ••• Of kom in dè Vleek van 
de liefde.Informatie:F8 .• R'l..DO,Playa de Aro ,prov. 
Gerona te S~?anje.PL: ·_ YA DE iJ_RO KOl'-'iT Nr~ i\f.AAHU! 

\,----"'_....0...-_____________ -. . . ...-; -Li7L/ 
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NISU ~, JS IN K : ~ KORT 

Binnenkort kont er een nieuw illegaal statlÏl.on voor 
Amsterdam.Radio City op FM .Net als alles goed 
loopt de top 40,een ' flashbackshow,een tipprogramrna 
en een ui tge'b:ceide agenda .Het sta tion zal een 
ver ~î logel1 hóbben van 25 Wa tt en wordt zeer proffe 
sioneel .Het is de bedoeling volgende maand te 
beginnen . 
Verder doen de 'g eruchten de rond dat Radio Enter 
prise weer terug keer binnenkort .mQtèraard vanaf 
de Hoordzee.Enterprise z'n ('lé.. St was afgebroken 
door storm en nu ~il ~en per 1 janua ri 1978 
weer beginnen.Nog meer nieuwsfEen dezer èagen is 
ons ö. lIer :.lGrcuriusje r,reer terug, 

~ ercurius zal weer ~ ondags te beluisteren z~n,met 
0en groot vermogen opdat heel Nederland weer op 
he ~ kan afstellen op de 389 meter of wel 791 khz 

S N UFFELK0 1 )JJ~R _. zoveeeeeel vr ~ jeradionieuws, da t 
er plaats te kort is - Tegen onvervalste 
vlug van sta rt met de PO,sT:r;;RS BF : 

Caroline~ the love ship (kleur) 120 
Norderney on the bea ch ' (Z/H) 120 
Capi tol Radio (ZVJ) 150 
Twins Fante.su Poster (2l-;::leuren) 120 
Rá.dio London Mel!lOrial (fllü euren) l2J 
Piraten voor de Ned . kuEt (ZW) 135 
Radio Nordsee (·~leur) 100 
Caroline top 100 poster 135 

T SHIRTS 
LA/Caroline lnaten S ,M en Lsweater 
LA/Caroline t s l~. iint 

FOTO' S 

320 
]75 

Early Caroline (15) 190 
Radio 270 +Scotland (15) 190 
Radio Hauraki + Voice of Peace (11)140 
CEl.pito1 Radio + Uilenflpiegel ' (9) 120 
Radio Veronica set (10) 130 
,zie andere pagina voor meer informatie 
\ 
' - - 'w 

pr~zen 

f 
8,-
8,-

10,-
8,_ 
8,-
9,-
7,-
9,-

221,50 
12,-

13,-
13,-

9 ,50 
8,--
9,--



SNUFFE!LKÖRNER ' '(\Tervolg)' 
FQTO' S: 
Silent Re,dio' Ships set · (12~ 

Radmo 390 set (14) 
Radmo ei ty t . Sutch .(15) 
Rádio London set ' (16) 
Radi0227+Rad.io 335 (9) 
Radio Essex + Sealand set (22) 
Radio . Atlantis set (11) 
Assorted Offshore radio set (20) 
Radio Northsea set (17) 
Radio Ca roline afm.12,5x17,5 (7) 
Radio Veronica studio's+Norderney .. 
afmetingen 12,5*17,5 (11) . 
RNI studio's + Nebo 11 12,5Xl7,5 (7) 
MV Angela + Hebo 11 in de haven 
afmetingen 12,5x17,5 (10 stuks) 
8 Nor thsea Radio dia's 
8 Caroline radio dia's 

BHFS: 
155 
180 
190 
200 
120 
245 
140 
240 
210 
1?5 

150' 
125 

150 
210 
210 , 

Radio Veronica,Norderney op het 
diaset uit 11 dias 

strand 
245 

STICKERS 
1 grote Carol~ne sticker 25 
4 grote R.Caroline stickers 100 
6 grote R.Caroline stickers 125 
allen ?~n zelfklevend en afwasbaar evenals: 

f,--
10,50 
12,--
13,--
13,50 
8,--

16,50 
9,50 

16,-
" 14,";'-

8,50 

10,--
8,50 

10,--
14,--
14,--

16,50 

5 kleine Atlantis stickers 80 5,50 
10 kleine Atlantis.SUPER VOORDEEL 80 5,50 
5 kleine Mi-Amigo sticlç:ers 60 4,--
10 kleine Mi-Amigo stickers 100 6,75 
1 grote Mi~A~igo sticker 45 3,--
3 grote Mi-Amigo stickers 120 8,-.,. ' 
5 grote Mi-fu~igö sticker~ 18b 12,--

Ba dges kosten per:l ~. 45 3, --- . 
2 60 4,--

,3 ' 100 6,50 
·4. 120 8,--
5 175 l2,--

Op aanvraag is b~ de redaktie een l~st vetkrljgbaar 
van het r~ije assortiment badger v ~ n een Caroline 
bel tot I am a Dj. Schr:ij f ons ! FPR,Postbus 47 Loos 
drecht.Met denk aan Jozef Segers,Peter v.d ~elden 

I en Dick Donder. 
.q , , __ ~ _________ ~ __ .~.~ , _x~ . ; __ ~~ _____________________ ~~J 



P.T1!ENTIE:\iIegens het grote aanbod in vrijeradio 
nie:uws zjjn enkele ge];>'lande rubrieken en arti 
kelen komen te vervallen. 

ZIFXENOHROBPEN SCHUWEN PIRA.TEN 

Als je alle ' presentators zou gaan tellen,die door 
een ziekenomroep al ontslagen zijn,raak je de tel 
kwjjt .Bjj ons een simpel voorbeeld met ziekenomroep 
Rovoz Hilversum.Uit angst voor ingrljpen van de 
justitiële hand,en daarbij de gevolgen (sluiten 
der deuren~t hebben zij een onzer medewerkenden 
ontslagen. Waarom ? Omdat iemand waarvan gedacht 
werd dat h~ ons redaktielid was,uitzondt op de 
illegale omroepband.·Alleen al een zonder enig be 
wijs aangevoerde mening van hoger hand in de zie
kembmroepwereld, deed ;'l '~ arc el de Groot 2 iJ ?ijn 
ontslag krijgen.Het mooie is nog,dat de jongen 
die werd verdacht,werkte voor ons,en van de ge 
legenheid aangezien te worden als piratendeejaj= 

: gebrUik maakte om tips en informatie te krjjgen 
van Reno en ,smdere stations. Wanneer h:ij werd opge 
beId door illensen die hun naa:.J niet ze den of 
op ?ondagmiddag,gaf hjj zich uit voor zijn mede 
pr a ter.Inmiddels gaf dat de Rovoz aanleiding hem 
te ontslaan.~ dit komt tegenwoordig erg veel 
voor.Ziekenomroepen die niet piraat je mee willen 
spelen,hoewel ze zelf ook nog spelen. Wanneer we 
meer ruimte 'hadden gehad,hadden wij kunnen schrij 
ven over al die anderen uit Den Haag,Limburg,en 

. de ,achter hoek.Overal vallen de ontslagen. Vaak 
' zoals blj de R0vozongegrond.Is dat voor de betrok 
ken onrechtvaardig ontslagen geen deejay,dan 

' maar te worden wat hlj moest zijn? Illegale presen 
ta~or ? Voor he ~ schijnbaar niet.Hij prbeert nu 

' ~llBs opnieuw.Met,zoals zovelen met hem,een ver .' 
d"rietige snik op de ziekenomroep.En degene die 
ri~et met hem zijn,zenden nu uit ,hun rechtvaardige 
-programma. 

peter v.d velden 

\ , '- " ." .. _ .. ........ . . 

1 





Hilversum, ~7 mei 1977 

Geachte l~nheer of Mevrouw , 

Hartelijk dank voor uw belangste ling. Bij deze dan Freeway . 
ij werken elke veertien dagen h rd aan het verschjjnen. 'rva t 

is er de oorzeó.l<.:: v~n dat Freevra: al dr"; e jaRr lang continu 
draai t en nir'Hl1er door '[elke lemen ook het loodje heeft 
gelegd om bet zo mear ~ ~rukken ? 

Wel , vrij zetten Freew n
" 1 op hobbyistische ba-

sis op . De voorkant d vroege~ mel viltstift vervaardigt, 
de inhou dmv . karbon pa~ier . Erg pri litief . Wel , èe eden van 
toen, onderscheiden Freeway di w 'ls 'ran andere bladen, want 
het was geen gezicht . Freeway ec ter groeide danl~zjj dat de 
mensen op vertrouwen een abonne en JJ nalllen , en niet uit kv!ali 
.tàtief oogpunt . I] zijn geon Tros K()mpps 0:." Beffle blad . rij 
z"jn erg tot zeer erg klein op d. J gebied . 'T""r~eljj'd u 0 k 
maar niet! Nu , na uw briefje C v . d roe'>: , kwamen er elke 
dag geb'nuik l " l~ ,n ob eens vï:tie • Dat komt doord t die men 
sen :n het begin ons zo geste d, en vertrouvt hebben d t vjj 
nu door iedereen gesteurlrlx'lol'ie en steeds bet r aan het 
'''orden ziin.De voo""kant z"" he i ts te donker en te scheef 
is al volgens een offset pr ce è. Met nog meer leden 
kan heel de Freeway vol komen s:aan met deze drukvorM . Nu 
stencillen w"' nog.Als alle ens Jn neen zeiden tegen Freevray 
he d het nooit nu no~ besta n . M ar steeds meer zeggen ja , 
'lant wij mo.ken geen 'linst , e~eR d eh zet ten ons 'lel in voor 
verbeteringen . Van de gul~en pe Freeway g at tachti~cent 
n r de v rze dl-osten . Van t vin t g c en t bet2.1en \Tj de voor 
k nt,het ste~eil'Jerk,plus lle jjkomende zaken als papier , 
inkt enzovoort enzovoort . 

Lirfd~,ige instelling zeg en velen , al drie ja reen gulèen 
wa teen 1'" ge prijs. In 1 ordaad is e prijs wat lnag.De meesten 
vanons beuren zak elri , en met ve en z ';n wij niet , in de lee f
tïd van 17 tot ?.L!- jpa.r en stude end,doch zetten étl ons zak 
geld voor Freeway in .U kunt daa bjj gratis adverteren en pu 
blie eren in Freeway . ~a t 'Tilt u og meer ? Al m! 'ensen pro 
beren wij in te '/illioen onder onze leus FRrl.!.dAYIS VAN U. 
U ]-unt eventeel betalen op gi norek . 3685492 tnv . AH Ple'-kenT'01 
AUbusti"ClJ.shof 11"" , l-Jil "ersum in 1 ederl"'nd, voor e""'n half jaar 
abonnenpnt v~n f 1",-- of een jaa f ~4 ,--. Uw liè ~atsc"ap 
is weer een ~roontje op ons wer • elpt u ons mee ? 

~.,.. et jes met achting , 

eter v.d Velden 
~Teeway Publie Relations 
Postbus 47 
Loosdrecht 
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