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ELKE NIEUWE ABONNEE KRIJGT NU EEN
GRATIS KLEUREN MI AMIGO POSTER.

Het Radio Programma Hi tli jst je
wordt samengesteld doo r de l eze rs
van Fre eway.
============================= =====

• 1- 1:
- 2- 2:
• 3- 4:
-4- 5 :
• 5- 7 :
• 6- 10 :
7- 6:
8- 3:
g-- 8:
~

Nederlandse t op 40 (VOO Hil v. 3)
Baken 16 (Mi Amigo)toch met stip!
Stuurboord (Mi Amigo)
3600 sec Veronica (VOO Hilv.l)
Ook goeie morgen (Mi Amigo)
Met Peter gaat het Beter (TROS 3)
Mi Amigo Top 50 (~'Ii
Amigo)
De Jukebox (Mi Amigo)
Stuart Russe 11 Show (Caroline)
9: Disco Show (Mi Amigo)

o•• •• •• ••

• •
• •

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•
•

De Beste Radio Presentator door U gekoren
---------- ------- --------------- --------- ----- -----------------

- 1- 1:
• 2- 3 :
3- 2:
"11-10:
5- 4:
6- 6:
-7- -:

Marc Jacobs (Mi Amigo)
Lex Hardi ng (VOO Hilv.3)
Frank v.d. Mast (Mi Amigo)
Bart van Leeuwen (VOO Hilv.3)
Herman de Graaf (Mi Amigo)
Tom Co11ins (VOO Hilv .1 )
Peter van Dam (TROS Hilv.3)
8- 8: Leo v.d. Goot (VOO Hilv.3)
• 9- -: Ferry Eden (Mi Amigo)
10- 5 : Stan Haag (Mi Amigo)
•• ••

• •
• •

•• ••

• • • •
• • • •

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

U kunt ook meewer!<en aan de samenstelli
van deze lij s tj es. Schrij f uw programma
top 10 en uw DJ top 10 op , en stuur dit
naar: Freeway-Postbus 65-2510 Mortsel-België .
U kan t evens van de gelegenheid gebruik
maken ons eens een brief te schrijven.
\<Jij houden van onze leden, en daarom
doet het ons plezier met hen contact te
hebben. Doen dus!

I

I
I

HaU.oo vlt..i.el1den, het -iA niet HOltmaal'. dM:
U mijn gezwam weeA moet .eezen. We hadden
toc.h a6gl!.!.> pJtOken dM: deze /tublt..i.ell maM.
om de maand zou
ve.Mc.lUjnen. wet
dM: -iA oolz zo,

I
maM. we hebb en
.
I
weeA ,(e;t6 mee ge - ,
maaU. Flteeway Á.J.J :I
een c.opJtOdullie
t.u.6.6 en Betg.a en
NedeAtartd, dM:
houdt .i.n dM: U om de 14 dagen zowet MÜkw gl!.!.>c.hJteven .i.n NedeJLtand a.eMok BetgÁ.J.J c.he lvteQ.Ü1!.!.> te .eez en W j gt.. WM: -iA
eA nu ge.b e.uJtd. Het pak.k.et met Ne.deAtartd.6
b.i.jdJtagen -iA op e.en ge.he..i.mzblnige manie.Jt
VeAdwene.n. Het weAd opgl!.!.>tuuJtd .i.n HUve.JtMm, maM -iA nood lUeA aangek.omen. Het
Itl!.!.> uUaa;t Á.J.J, dM: dez e FIteeway .i.n etkaM.
mOl!.!.>t geboX!.>t wOltde.n met Betg-iAc.h mM:e.IUa.a1 p.eU.6 dM: we 9 etuklUg to c.h HO geen
d-i.ng ontv.i.ngen van Ton van Vltaanen en
Hart.6 Knot be..i.de NedeAtande.M. Onze. Ton
p.eek.k.enpo.e zut je deze keeA 'moeten mi..6.6e.n
Vat Wa.6 natt.U.UrUj/z nog niet genoeg, vana6
1den.rnbeJt g.i.ng M.i. Am.i.go naM. de 319, e.n de
pO.6te.IUje.n .i.n Betg.i.ë vonden dat ze dan
ook maM. .i.e;t6 nieuw mol!.!.>ten do en op deze.
datwn. Het Itl!.!.>uUacrt, 6Urtk (oveJtdJteve.n)
gl!.!.>te.gen po.6;tt.M,(.even. Getu./zlUg vaU.en de.
tij d6 c.W6ten vooJtlop.i.g nog niet ondeJt
deze. nieuwe .taM.eve.n, maM. dM: zat niet

.eartg dunen. VooJttop.i.g Ut het nog gO"-"1
e.n zu.t.ee.n we. onze abonnementen nog r~
moete.n aanpa.6.6e.n,aan
de nieUW.6te PI I
.een.
Vd aU.1!.!.> .ee..i.dde tot
een 6Unll. do olt etkaM. 9 I!.!.> c.hudde FJte.e.way ,
d-i.e .i.n een Met (weJte.tdJte.c.oltd pog.i.ng met
6M:ate aMoop) tempo weJtd .i.n etkaM. ge.6t:oomd. Ge.Ueve Ort.6 te w<.Uen veAortUc.hut
d-i.gen VOOIt dd 6ed. En aart at d-i.e .ee.ze.M
d-i.e nu e.en pltoe6nummeJt aanvMegen, om
daM.rta te bl!.!.>UMe.n abonne.e te woltden: "
way zat dd te/zoJtt ll.I.Um.6c.hoo.t.6 veAgoeden .i.n
nununeA 68" dU.6 toc.h matVi.
nu Ud woltden om het
undej aaM nwnme.Jt niet
te mi..6.6 en .
Flteeway weAd on.ea.rtg.6 getete60neeAd doOIt
"H et N.i.e.LlW.6 b.ead ,Ol dd -iA een Be.tg-iA c.he
dd gMartdee.Jtt toc.h zeke.Jt de eAkenning
Ort.6 b.ead, men wUde van Ort.6 weten 06 het
waM Wa.6 dat Rad-i.o CMOUne. na 1 dec.embeA
vooltgoed zou veAdWljnen. Vd Wa.6 na.tu.uJtUjk Wnkk.e.Me onûn, en we konden onze
pe.MmU.6lUeten veAk.e.Men dat dat zekeJt
niet het gevat zou ûj n. OndeJttU.6.6 en
.i.edeAeen dat ook at kunnen holten.
WartneeA deze tek.6ten d-i.e ud mijn hand
v.eoe..i.en VOOIt de NedeAtande.M niet zo goed
.eel!.!.> baM. zijn, wil.
.i.k mL j daM. 9ttaag
VOOIt veJtortU c.hlLtd-i.gen, het .6c.lUjnt na
me.Ujk zo, dat onze
V.eaam6 e .6 c.hJt.i. j Maat
6et veJt.6 c.1UU vart
de NedeAtand6 e.

•

HOOFDSTUK 1 : "DE DIRECTE UR" .

--- - ---- - -- - - - -- - - - - - --- - ---

Aan h et hoofd van Mi Amigo staat d e
s y mpat h ieke ex Buizing se wafelbak k er,
d e h ee r S ylva i n Ta c k . Zijn p roject
trac h t

hij zo goed en zo la n g

(of zo

kwa .l d ) mo ge l ij k vo l t e h oude n.
g aan",

"Door

dat h oo rde n we h em r ee d s mee r

maal s z e g ge n. Hi j p oog t nog altijd e
•

s laagt e r
voor h e t

nog s t eed s in een s tation
volk te hebb e n. Wij z ijn nu

al mee r dan 3 Jaar

(bi j na 4)

in de

lucht , vee l rodd e lpraat we rd ons reeds
naar h e t

hoo fd g es ling e rd e n van all

kant e n we rden we s l e cht en zwart gemaakt, we hebben nooit reaktionair
daar te ge n moe ten optr e d e n. Men gelooft dit of men is er tegen, moest
dit echt e r ln on s nadeel uitvall e n dan geven we wel de gepaste tegenstoot. Voor het o ge nblik s t o ren de echte luisteraars zich daar evenmln
aan jui s t

zoal s
~ij.

Zende r s o f krant e n die zichzelf willen dienen,

boven hun lui s t e raar s of lezer s zlJn uit den boze,

deze kan men genoeg

vind e n in d e la ge lande n aan d e z ee , al s U wee t wat ik b e doel. Zolang
me n he t

eni g vrij e r ad i o s tati o n i s,

uitz e ndt,

d at n og v o or Be lgi ë e n Ne derland

s t o kk e n in d e wi e l e n t r ac ht t e s t e k e n , me t

h o udin ge n v a n p e r so n e n e n o f sc h e p e n,

will e k e urig e aa n-

l S dit ee n t e k e n dat wi j nog al -

t i jd i ets k u n nen . Me ni g t o erist s t e ld e v rag e n in dit v e rband , ik h e b
•

ze op h e t

h ar t ged ruk t a ll ee n na a r goe d e in fo rmati e t e lui s t e ren , e n

dit van sommig e krant en n iet al s a u se ri e u s o p te neme n.
De vr oegere Ve r o n ica e n Noo rd zee lu is t eraars we t en wat h e t b e t e k e nt
al s d e o v e rh e i d sp r eekt o m een vr i j e ra d io s t ation t e "l e gali se r e n".
Tot d e dag v a n h eden h ebb en z i j na a l di e ti j d n og g ee n v a s t e g rond
onde r hun vo e t en ge kr ege n. En t o c h h ebben ze i ets al s b e wij s,
hun r oe mrijk v e rl eden,

name li j k

i s d i t mi ssc h ie n a ll een maa r gesc hi e d e ni s ?

MIAMIGO op 319 meter!

vervolg b l z . 17 .

I

Hu Ugt z e.h.eJl. IU U aan
de. ti'tart/<. n doe veJl.de.1t
n,i.jn bMt, en de. fleJl.n
van de. zaa/l zul. je. zekeJl. weJ: ~ nappe.n.
Wat onze. Pop PoU be.tJte6t, moMt je 11013
IUU mee.gedaan hebben .6tUWt dan de.z e. wed~
nog joWJJ Pop PoU 1laM Po~tb
tv5
65 . (v.i.j
~ltvUen
de Pop PoU a6 op 10 decembeJl..
Uw pe.MoonUjke Top 10 Iwn j e. een wee l:.
langeJl. zenden naM ltuzeJ:6de ad!teó ctt6
ven. Wij hebben dan ge.noe.g tijd om aUe..6
op te. teU.e.n e.n U me.de te deJ:en il1 01%

RADIO

mi anoaigo
PlAYA DE ARO GERONA SPANJE

ElKE
WERK

ee.Mte nWllmeJl. van 1918.
LtvWteJl. op ., dece.mbeJl.
, zekeJl. naM Bake.n 16, hu
zou mogrujk zi.jn dat
men aandacht be..6te.e.dtaan
FItee.way .
MOe..6t U ook wi.Uen mee-

TUSSEN
12 en

DAG

Boven- en onderstaande stickers
zi j n bij ons ver-

0 _
lP" • ., If

tK
VERI!o<.~T

3"

krijgbaar voor

weltken aan Fltee.way, dan
kart dat. StUWt WJJ bi j-

........

of f 1,20. Verder
~

3 kleuren Mi Amigo sticker ' voor

veJl..teJl.eI1 in Fltee.way . VU houdt -<.n dat U
25
Bfr
of
f
1,5.
Betalen
met
bankiw kunt aanbieden 06 cumvItagen in FILe.ebiljetten in een omslag, geen pasway. Vana6 januaJti. maken we daM een ~pe

nt, bijpassen met postzegels!
ua.R.e ltub!ti.ek vaalt.
bij Postbus 65,2510 Mortsel
VU i..6 hu dart weelt
gewee..6t. Nog veeJ: te,
genot en tot de volg
de. keelt.
Flte.ddy.
/.

~~

RADIO CENTRAAL FANCLUB:

---------- --- --------- -

De Haags e landp ira al "Radio Centraal"
heeft ee n eigen fanclub. Vorige maand
vierde het fanclubblad zijn 3 de ver jaar
dag. Meer informati e ove r deze fanclub
kun je bek ome n op het volgende adres:
Radio Centraal Fel.Postbus 4429 Den Haag .
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INLEIDING.

---------Wij zijn het allemaal heel g e woon g e worden, om niet te z e ggen verslaafd
aan de wonderen van de tel e communicatie. We t e lefoneren naar de slager
aan het eind van de straat, n aa r v r ie nden aan d e a n dere kant van het
land of naar een leverancier in Ne w-York o f waar ook t e r wereld. Geen
gebeurtenis komt zo onverwacht of e nkele minut en lat e r brengen radio
of televisie ons tot in de klein s t e b ijzonderh e d en op de hoogte, zonder dat dit op zichzelf zo fanta s t isc h e f e nomee n nog v erma g enige sen satie te verwekken. Toch kijken wij nog we l e e n s op wann e er we vernemen dat in onze omgeving mensen z ijn die,

in hun v rij e t i jd,

zonder

tussenkomst van om het even wie e n alleen betrouwend op eige n kennis
en kunde, per radio verbinding e n mak e n met vriend e n ove r de h e le w e rel~

I
I
I
I

Deze mensen zijn de zendamateurs, aan W1e we een a a ntal informatieve
gegevens ontleenden. Dit alles in verschillende afleveringen, die U

I

wat meer interesse voor de korte golven kunnen bijbrengen.
HOOFDSTUK 1:

WAT IS RADIOAMATEURISi'lE?

- - ------------------------------------

Dit is eigenlijk een zeer eigentijdse en sensationele hobby , om
kon~

op te zoeken over de gehele wereld, en nieuwe vrienden te l e ren kennen

I
I

Het is inderdaad een onvergetelijke ervaring geheel onafhankelijk van
om het even wat, alleen betrouwend op eigen kennis en middelen, via de
radio verbindingen te maken met vrienden amateurs 1n binnen- en buiten
land. Als radioamateur heeft men werkelijk "De hele wereld in het bereik van zijn vingertoppen." Een draai aan de knop, en in uw knusse
zetel bereiken U stemmen van overal ter wereld .
Fantastisch zegt de leek, dit is nochthans dagelijkse werkelijkheid
voor honderdduizenden radio amateurs over de aardbol. Dit van Amerika
tot Japan, van Noorwegen tot Zuid Afrika,

,\

I
I

I

I

tweeduizend van deze bevoor-

rechten zijn landgenoten. Alles 1S geëngageerd in één van de talloze
facetten van deze onuitputtelijke hobby, zoals telegrafie, telefonie,
televisie, radioteletype,satelietcommunicatie enz ...
HOOFDSTUK 2:

HOE EN WIE WORD RADIO AMATEUR?

--------------------------------------------

Zoals U kunt vermoeden, wordt men niet zomaar radioamateur. Rome werd
ook niet zomaar in één dag gebouwd. Om een zender te mogen bezitten

I

I

I
I

I

I

7

en bedienen is een vergunning van de overhei d verei s t. Vo or het beko-

I

men van dergelijke

ve rgun ni n g moet men s lagen voor een e x amen. Laat

dit echter vooral niemand af schri kken, voor wie werk e l ij k ambitie heeft
om radioamateur te worden,

is dit examen gee n onove rkome lijke struikel

stok. Het is afdoende bewezen door het feit,

dat radioamate urs uit al-

le beroepen en lee ft i jdsgroepen komen. Zo is in Be l gië de jon gste amateur 16 en d e oudste 88 jaar.
J e treft er zowel leraars, s tud ente n,

technici,

beroepen in aan. Ook politici , z o a ls Senator
Verenigde Staten en Koning e n,
HOO FDSTUK 3:

landbouwe rs en andere

Ba rr y Goldwa ter uit de

zoals Hoes sei n van J ordanië .

RADIOAMATEURI SME MEER DAN EEN HOBBY.

-- -------- ---------- - ------ --- -------- -- -- --- -- - --

Ja, het is ook veel meer dan een technische h o b by , h et is een mi ddel
bij uitstek om vri enden te maken over d e hel e we r e ld. He e l wa t amatelffi
hebbe n regelmatige kontakten met v r iende n r adio a mateurs op andere kon tinenten, en houden elkaar la ngs di e weg op de hoogt e van d e gebeurtenissen in hun gezin, werk enz. Zelfs zonder d at zij elkaar ooit in persoon hebben ontmoet. Va ak draait zo'n "radiov riendschap" na verloop
van jaren uit op een wederzijds be zoek, wat altijd ee n unieke en onver
getelijke ervaring is . Radioamateurs k ennen immers gee n rangen of stan
den,

iedereen wordt er aangesproken met de v o ornaam of met de schert -

sende eretitel "Old Man".
Gemoedelijke vriendschap en wederzijdse hulpvaardigheid zijn de meest
typische kenmerken van de amateurmentaliteit, d e "Hamsp irit" die elke
radioamateur in zijn kontakten nastreeft.

aSL trom station

51'S 73'S

P.O.BOX3141
Netherlands
Thanks tor

member

stand

aso

~Indml
•

8
HOOFDSTUK 4: HOE KAN MEN RADIOAMAT EURS AFLUISTEREN?
---------------------------------------------------De beste manier om radioamateurisme en alles wat er mee ln verband
staat te leren kennen,

is nog altijd het beluisteren van de amateur-

banden. Dit zijn de golflengten die exclusief voor radioamateurs zijn
voorbehouden. De belangrijkste van deze golflengten zijn de 80,

40,

20

15 en 10 meterbanden (respectievelijk 3,5-7-14-21-28 en 144 Mhz).

J

Om deze golflengten te kunnen ontvangen moet men eigen lijk over een
radio- ontvanger van een ietswat speciaal type beschikken, een "communicatieontvanger" die moet toelaten in goede omstandigheden het radio verkeer op de korte golf te kunnen volgen.
Een communicatie ontvanger verschilt van ee n gewone omroepontvanger
door zijn grotere gevoeligheid (Dit is het vermogen om zwakke stations
te ontvangen) een grotere selectiviteit (d.i. de eigensc hap om de ver schillende stations uit elkaar te houden) en een grotere stabiliteit
(d.i. het op dezelfde golflengt afgestemd blijven).
Men kan, zelf dergelijke
ontvanger bouwen,

of er

één kopen. In legerstocks
zijn ook nog bruikbare
legerontvangers en twe&
dehandse amateurontvan-

•
•

•

gers te koop. Sommige

-

firma's verkopen communicatieontvangers in
bouwdoos, speciaal ontworpen voor radioama-

~

t _·v. . .. ,/'.-".
J
_." .... . .

_". '-'" "' M'" '
... .....

-

, .

.

........ .

teurs.
Ook op de meeste huisra
dio's kan men korte golf
beluisteren, alhoewel niet in ideale omstandigheden. Niet alle
amte~-

banden kunn en trouwens met een gewoon radiotoestel worden ontvangen.
Sommige draagbare radio's, de zogenaamde "wereldontvangers" zijn wel
geschikt voor korte golf ontvangst, ook op amateurbanden. Belangrijk
is in elk geval na te gaan of de ontvanger met een B.F.O.
quency Oscillator)

(Breat Fre-

is uitgerust. Tenslotte nog een woordje over de

antenne. Hoe hoger en vrijer opgesteld, hoe beter. De lengte is voor
een ontvangstantenne niet zo kritisch, een draad van enkele tientallen meter volstaat.

wordt vervolgd.

N.v.d.r.: Indien U zo een wereldontvanger gaat kopen,
eens eerst,

test hem dan

ze zijn duur in aanschaf en niet altijd zo degelijk.!

F.P.

I

I,

i

•

•

en ,-",e umor Op e mi amigo
door: Ton van Draanen

Zoals jullie in het vorige nummer van Freeway lazen, was ik in oktober
een paar dagen in Playa
de Aro om met Herman de
Graaf te praten.
Tijdens dat gesprek met

/
/'

•

Herman ging de bel en
kwam Marc Jacobs binnenlopen.
Het werd steeds gezelliger en na een paar cubalibres kwamen er enkele
leuke verhalen los over
het leven op de Noordzee,
en Baken 16.
TVD: Het programma "Baken 16" hoe vindt je
dat?
MJ : Niet om aan te horen
hahahaha.
TVD: Ik dacht wel, dat je
zoiets zou zeggen,
maar laat ik het anders vragen:"Hoe stel je het programma samen"?
MJ : Het wordt eigenlijk niet samengesteld, het gebeurd gewoon spontaan.
Het enigste wat gepland is, zijn de brieven die liggen keurig op
volgorde kwa data in de studio. Verder de stapels platen, oude en
nieuwe, daar doe ik dan een greep uit naar gelang de stemming in de
studio en het
Dan hebben we
Otto (als hij
ling en sinds

programma.
uiteraard de vaste onderdelen: het weerbericht door
tenminste wakker iS) het nieuws van 1 uur, de lieve kort ook weer de dj hittips.

10
• •

Verder z1Jn er geen
vaste onderdelen,
want het leuke van
"Baken 16" is dat iedereen gewoon
ben nl. in feite een
akkoord aan boord,
dat als iemand een
programma doet, dan
hou je jezelf een
beetje op de achter-

1

grond. Dan wordt er
niet met deuren ge-

)

gooid of met brandFoto van de studio aan boord,
blussers gespoten.
genomen door Herman de Graaf.
HdG: Behalve tijdens "Stuurboord" als ik in de lucht ben,
dan kom je mij de stuipen op het lijf jagen.
MJ : Ja, dat vind ik heerlijk om Herman z'n programma te saboteren. Ik kan er niets aan doen, maar ik hou ervan om
te plagen, goedmoedig plagen natuurlijk, begrijp het
niet ve'r keerd als j eblieft. Het is namelijk leuk, als
Herman een prachtige plaat op heeft gezet om bovenop
die draaitafel te gaan zitten, waarna de plaat stil
staat. Maar Herman wordt . nooit kwaad, nee hoor, die begint meteen hard mee te lachen.
HdG: Ach ja,
i~

hou .wel van humor op de Noordzee.

TVD: We hadden het over "Baken 16".
• •

MJ : Ja, iedereen komt dus binnenvallen en mag doen waar h1J
•

•

.'

....

•

zin in heeft.
,

Zoals overhemden stuk scheuren .
lU~:

: Hahaha, dat was ook zo

•

mo~.

Herman komt op een keer

binnen in een oud Schots ruitje.
Het was 2 weken oud luisteraars.
Il\~:
,

: Je knapte eruit, dat overhemd was te klein.
uu:

Nee, dat overhemd was uitstekend, maar door het goeie
eten van toen werd ik te dik.

,

: Dus op een gegeven moment knapte er één van de naden
van dat overhemd, wat ik een leuk object vond en ben
dus maar verder gaan scheuren, waarna Otto binnenkwam
die de hele achterkant aan stukken scheurde. De heer
de Graaf werd ook toen niet kwaad.
TVD: Heb je nog meer leuke
MJ : Stuart Russell zat
e'e n keer zin program
ma op Caroline te
doen en
w~J

•

•

•

waren m

een baldadige bui.
Je weet dat de Carolinestudio beneden
in het schip zit ,met
een luik in het plafond om binnen te
komen, waaronder de
disc-jockey zit.
Dat was op dat moment dus Stuart Rus:

"

.

;.

,';

sell en ik kwam hèel Foto genomen
or HdG na
zogenaamde zinkpartijin augustus.
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toevallig langs met een grote bus Dixan van 5 kg, nou en die heb
ik toen maar door het luik omgekeerd. De heer RusselI zat dus ~
den in de dixan te gieren van het lachen. Ik ben hem toen wel gan
helpen met opruimen want dat is een ongeschreven wet aan boord
"Samen troep maken, samen opruimen".
Oja, we kregen een keer bezoek van een vissersboot en zoals alt~d
komen ze even aan boord om een babbeltje te maken of een borel~
te drinken, waarna wij meestal een mand vi s krijgen. Dat is op
zich wel lekker, maar er zit ook onbruikbare stinkende vis tusse
Op een avond had ik zo'n vis in het bed van Stuart neergelegd,
waarna op een nacht (ik lag lekker te slapen) mijn hutdeur openging en er een vieze krab of kreeft door mijn hut vloog, die boven op mijn bed terecht kwam, je begrijpt dat ik meteen rechtop
in mijn bed zat.
Zo heb je dus aan boord een heleboel lol en dat proberen we dan
aan de luisteraars over te brengen in onz e programma's.
TVD: Oké Marc, hartelijk dank voor deze verhalen.
MJ

:

Graag gedaan en Freeway - lezers niet vergeten: "Wees een beetje
lief voor mekaar", ajeus!?

TVD.

op Hilversum I
maandagavond 22.55-23.55 uur
op Hilversum 111
vrijdagavond 19.00-20.00 uur
op Hilversum IV

zondagmorgen 08.00-09.00 uur
••

~ ALS ABOONEE VAA FRE:E.WAY KUNT U OOEDKOOP ADVERI'N!~

~

~

Prijs voor een volle pagina: f 20 of 300 BF.
Prijs voor een

1/2 pagina: f 10 of 150 BF.

~ Prijs voor een 1/4 pagina: f 5 of 75 BF.
~ Kleinere advertenties eveneens f 5 of 75 BF.
~

x

~

x
TE

~

~
~
x

Bedrag in kwestie storten op giro of aangetekend
verzenden.
KO~:

Uitstekend geschikt voor drive-in-show of eigen station. Disco tafel met:

2 Lenco platendraaiers L75, voorzi en van Pickering cel plus mengpaneel TTI stereo
(Pu,Pu,Tl,T2,Mk) Alles ingebouwd in spaanderplaat van lm x 60 cm. Winke lwaarde f600
of 9000 Bfr. Te koop voor f 435 of 6500 BIr. Te bezichtigen na tel.afspr. Belg.Red.
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door:Hans Knot

-

Hallo vrienden. Wel zoals jullie zien een vervolg op de aflevering van 2 weken geleden. In de toekomst in iedere aflevering van Freeway oude verhalen uit mijn krantenarchief. De allereerste knipsel waar ik v,mJaag op stuit is een "stuitend" berichtj e uit de Volkskrant V,Ul 16 mei 1963. Als nieuwe gegadigde voor de verzorging
van progranona' s op het Ze tv net heeft Radio Veronica zich aangemeld. Zij vraagt aan
de Minister van Kunsten, Ondenvij s en Wetenschappen, aan de minister van Economische
zaken en aan die v;m Verkeer en Waterstaat om zenJ.m..1chtiging en concessie of haar in
te passen in een komend conunercieel televisie beleid.
Het verzoek i s ingediend door NV Sallora te Ämsterdwn, enig vennoot Van Veronica CV
te Hilversum.
En dan te bedenken dat het 13 jaar zou duren tot Veronica op 16 april 1976 haar eerste TV uitzending mocht maken. 2 dagen eerder las ik een bericht in het Brusselse
blad de Nieuwe Gids. Over enkele weken, aldus dit blad, zal een Britse piratenzender
op de Noordzee radio en tv-uitzendingen gaan verzorgen die zowel in Engeland als in
de Nederlandse en Belgische kustgebieden zal zijn te ontvangen. De t v uitzendingen
zouden via kanaal 9 worden gedawl. Ten behoeve van de kijkers op het vaste land zal
het beeld niet alleen in 405, maar ook in 625 lijnen worden uitgezonden. De radiozender in de 200 met er middengolf.
Reklame zou er reeds zijn uit Frwlkrijk, België en Nederland. Zo zie Je, zelfs in de
eerste jaren van de vrije radio al volop geruchten.
Het allermooiste gerucht ui t de beginjaren van de vrije radio is het verhaal waar ik
di t keer mee eindig. Het verhaal \"as voor het eerst te lezen i n de Volkskrant van
18 oktober 1962. We citeren het letterlijk .
Cuba zou belangstelling t onen voor de Magda Maria, het Zweedse radiosclri.p dat voor de
kust van Scheveningen vlakbij de Nederlandse drijvende zender Veronica ligplaats had
gekozen. Naar een zegsman van Radio Nord, de beherende maatschappij van de Magda
Maria ons meedeelde hebben 2 Cubanen kort geleden contact opgenomen met de eigenaar
van het radioschip de Zweed Kotsjak en de Amerikaan Thompson. Het ligt in de bedoeling van de Cubanen om het schip voor de kust van Amerika te leggen en te gebruiken
voor het voeren van propaganda voor de Cubaanse republiäk .
Inmiddels blijft het radioschip gehuld in een nevel van geheimzinnige doelen. Gisteren is de Magda,. Maria met onbekende bestemming van haar ankerplaats vertrokken. Het
schip vaart niet zoals werd vernomen onder Pru1amese vlag maar bezit registratie papieren die uit Costa Rica starm~n.
Later bleek het schip ligplaats te hebben gekozen
in Oostende voor een grondige onderhousbeurt.
Keep listening to Mi Amigo and Caroline.
Hans Knot.

..
§ Deze laatste twee weken zijn er niet veel exclusieve nieuwtjes bin
nen gekomen op de redaktie. Wanneer we dan nog het kaf van het koren hadden gescheiden (berichten gecontroleerd) bleef er niets ove
dat noemenswaardig was.
§§ Natuurlijk was deze week h e t grote nieuws de zenderwisseling van Mi
Amigo . Maar voor de trouwe lezers van Freeway is dit aloud vuil.
Om verder op de zender wisseling in te gaan, is er jammer genoeg
deze keer ook geen tijd daar we ook op 1 december bij de drukker
moeten zijn. We beloven nu reeds meer nieuws in 68. Toch vind ik
het jammer dat we nu een vrij radio station armer zijn geworden.
Caroline zal nog maar alleen de avond en nacht uitzendingen verzorgen. We hebben nu één grote sterke vrije radio zender, maar waarom
hebben wij hier geen recht op enkele stations meer? Eén goed sta,

tion voor twee landen. Wanneer we het kanaal oversteken, Z1en we
dat Londen alleen al op zijn minst 3 commerciële zenders heeft.
Wat staan wij hier een stuk achter, wat doen we er aan????
§§ Freeway gaat een soort collecte houden. Wat halen wij samen? Geen
geld, maar iets heel anders. Met het zicht op onze Freeway Top 10
die Haike de Bois zal uitzenden, dachten we ook maar eens iets
hen te doen. Haike verzamelt namelijk verwoed postzegels en Maurice
Bokkebroek is een verwoed stripverhalen verzamelaar, nl het liefst
van Willy van der steen. Welke Freeway abonnee heeft er thuis nog
iets van bovenstaande zaken liggen die hij niet meer gebruikt.
stuur het allemaal op naar Fr e eway - Postbus 65-2510 Mortsel België.
Wij rekenen op jullie.
§§ Er bestaat veel kans dat op woensdag 7 d e c e mber in Baken 16 aandacht besteed wordt a an Freeway. De aanvraag werd me e r dan een
gelede n opgestuurd. Ondertuss e n hadden we al meer kontakt met onze
Mi Amigo vrienden. Toch maar luisteren, maar dat doen jullie toch.
§§ De geruchten die de ronde do e n dat Belgische DJ's niet tegen de
kunnen,

en daarom niet aan boord werken zijn grote onzin. Er zijn

gewoon meer Nederlandse DJ beschikbaar,en moesten er goede Belgische DJ's op overschot rond lopen zou beter de BRT er een paar in
dienst nemen, want hetgeen dat daar nu werkt kan beter lijkbidder
worden. Zakki en de Jongens van Jam jam uitgezonderd. Wat zegt U
mijnheer, de BRT top 30 .... Aaaii krijg ik weer een tandpijn als
ge dat woord uitspreekt. Sorry lezers ik liet me even gaan. Fredje.
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Bestel ling en word e n uit gevoe r d wann ee r op voo rhand word t betaald .
In ee n aange t eken de omslag, pe r postwis se l o f vo or:
BELGIE do or over schrijving op de ASLK-r e ke ni ng 00 1-0482717-24 van
Mus i c Ra dio Promotions Bene lux, Postb us 31 (Luchtbal) , 2030-Antwerpen-3 .
NEDERLAND door overschr ijvin g op pos tgir o r e kening 37 .53 . 581 o f door overschrijving
op bankgirorekening 86.17.72.717 (Bondss pa arbank te Breda) van
Music Radio Pr omo ti ons Benel ux, Postbus 31 ( Lu chtbal) , 2030-Antwer pen-3
t e Be l gië.
Uw bes telling kan ook aangetekend ve rstuu rd wo r den, mits ee n bijbetaling wordt
gedaan van 30 Bfr of f 2,-- per besteld item .
De l ever tijd vari e erd van 2 tot 8 weken.

LANGSPE ELPLATEN :

- - ------ - -------

JDLP/1
JDLP/2
JDLP/3

..

Ten years of offshore radio (dubbel LP) 39 0
Radio Caroline "The official story 2LP's 390
The Radio Nordsee story (dubbel album) 390
The hi story of offshore radio,Pul~)26
5
FLP/1
Radio Caroline story in het Frans.
300
FLP/2
Voice of Peace History
300
FLP/3
EAP1001 100 Discotheque jingles
390
DXLP/2 World on the air
310
LA
Lavi ng Awareness
310
Radio Veronica (dubbel album)
400
VLP/ 1
JSZ/ 1 More than 100 jingles from radio
300
J5Z/2
Mi Amigo f eest LP
235
JSZ/ 4 Mi Amigo karnavalklappers (foto cover) 255
JSZ/ 5
100 diskotheek- jingles (Nederlandstalig) 300

EF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

SINGELS:
-------J$/ l
40 RNI jingles EP.
JS/2
40 jingles van Radio Caroline en MA
JS/3
40 All time favorite jingles EP
JS/6
'Atlantis' spoetniks + Atl.jingles.
JS/ 8
'Bronx ' Mi Amigo tune + Mi Am jingles •
JS/10 World Music Radio EP.
PS/ l
Pirate Radio Souvenir EP
PS/2
100 Offshore Radio jingles dubbel EP
RS/I
'Caro1ine' van de Fortunes
RS/2
'Man of action ' Les Reed (RNI tune)
DXLP I DX- ing around the wor1d EP.
TE/ I
The End (met GPO raid op Mi Amigo)
JSZ/6
Cress RNI close down EP
JSZ/ 7
'The Horse' Cliff Nobe1s +Ver jingles.
,Amalia' van de Mi Amigo boys
JSZ/8
JSZ/9
Diverse radio jingles (Monopole)
J5Z/10 'Playa de Ara' van Erik Marij sse
JSZ/ll 'What kind of dance is this' Ver. Unlm.
JSZ/12 'We love the pirate stations' Trinity

BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

f
f
f
f
f

•

,

110
110
110
110
100
135
185
165
105
105
135
115
120
115
115
115
105
100
100

26,-26,-26,-18, - 20,-20 , -26 , -21, -21, -27,-20,-16,-17, - -

20,--

7,50
7,50
7,50
7,50
6,75
f 9,-f 12,50
f l, ~ f 7,-f 7,-f 9,-f 7,50
f 8,-f 7,50
f 7,50
f 7,50
f 7,-f 6,75
f 6,75

•

-m
--
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P.R.N. tapeservice 6 uur studiotapes RNI,

speciale prijs voor Free-

way lezers f 40,00. Te bestellen bij PRN postbus 102 Groningen .
Overmaken per giro is ook mogelijk t.n.v. J.A.Knot Postbus 102
gironummer 2929268.
-- Radiovisie is een maandelijks radioblad. Meer i nformatie postbus 32
8600 Menen, België of postbus 2192- 4800 CD Breda, Nederland.
-- Er is opnieuw een fantastische dokumentaire verkrijgbaar! Dit al s
vervolg op "Geschiedenis van de z eez enders". Het gehe e l is een pro -duktie van Ton van Draanen. De dokumentaire duu rt 6 uur en volgende
personen werkten er o.a. aan mee: Marc van Amstel, Peter v an Dam,
Leo v.d.Goot en Maurice Bokkebroek. Dit zijn er maar enkele er werk
te n er tientallen mee. Er werd hoofdzakelijk ge bruik gemaakt van
studio opnames. Een prachtstuk om aan je verzameling toe te voegen
of om een verzameling mee te starten. Te bestellen voor f 75,00 op
band of cassette bij, Ton van Draanen-Postbus 339, Amstelveen.
Postgiro 3083666.
- - Lid worden van de Mi Amigo Fanclub kunt U op de volgende manier.!
150 frank storten op PCR 000-0265929-52 tnv. Mireille Demeester
Vinkestraat 43 - 8610 Wevelgem - België.
Voor Nederland: Internationale postwissel.

00

FFELCOR

ER.

De snuffelcorner is vanaf d e ze keer enigzins veranderd. Vanaf nu
verschijnen er in de snuffelcorner nog maar alleen artikels die
je rechtstreeks bij Freeway kunt verkrijgen. Let wel op of je het
in Belg ië of Nederland moet bestellen, dit bespaart nodeloos wachten.

00

Vaant je (kleur oranje) met de volgende opdruk: In het wit een afbeelding van h e t Veron ica schip en daaronder Free Radio Forever in
het zwart. Plus 5 Veronica stickers extra voor: f

5,00 of 80 Bfr.

Bes tellen i n Nederland .
00

Veronica poster, Noordzee poster, Mi Amigo poster. Deze 3 posters
voor f 5,00 of 80 BF, franco thuis. Bestellen in Nederlànd.

oc

Langwerpig Ve ronica vaantje (kleur g ee l) en beursje met klep. Nu
voor f 5,00 of 80 Bfr, franco thuis. Bestellen in Nederland.

00

Voor Nederland kun je ook overschrijven zie transacties blz.2.

00

Set met 8 verschillende Mi Amigo stickers,

00

NIEUW!! Drie kleuren sticker:"MI AMIGO EEN LICHTPUNT IN ONS LEVEN".

f 10 of 150 Bfr. België.

f 1,5 of 25 Bfr . Bestellen in België.
00

Voor België liefst bankbriefjes in omslag e n bijpassen met postze

:100FDSTUK 2:

"DE ECHTE JUKEB OX VAN

------------- --- - -------------- --

STAN HAAG"

------- - --

a l Amsterdammer geboren op 16
j~

1920 geliefde persoonlijkheid , is

-,

sschien wel de man met h e t

meest eF

ing als piraten DJ. Hij meet 1m82
weegt half weg de 70 kg. Zijn erring op alle gebied
I"pel levenservaring)

(hij heeft erg
is nog meer tot

,uiti ng gekome n bij Mi Amigo dan bij
,uoronica. Als het type van de avontuier l eidde hij mede het succes van
Amigo met goede wil naar de top.
mani e r van h e t vlot werken e n presenteren, (je moet eens bellen om
verzoekplaatje) hij is een en al zichzelf, luister maar eens naar zijn
programma, de Jukebox. Niet ee n ander zou het zo vlot voor elkaar
ijgen. Toch
~s

er een tijd van komen en een tijd van gaan zegt hij ,

sschien ben ik volgend jaar hier niet meer. Ja,

dit is om familiale

redenen. Graag zou ik het hi e r nog verder willen maken , maar helaa s
IUL't mome nt staat in zicht. Eén en al ben ik met Mi Amigo verzeild ge raakt, het zal een ontroerend afscheid worden. Wat er van het succes
Ip rogramma de Jukebox van Stan Haag wordt,

dit' is helaas nog een vraag -<

eken. Een vast staand feit is dat succes programma's, op TV of op de
na hun afscheid,
t

vervangen worden door niets beters. Wat de toe -

zal brengen valt af te wachten. Ik wens mijn fans en alle Mi

Jofans veel luistergenot en zeg hen, blijf luisteren naar Mi Amigo,

en

U voor lasterpraat over ons en jouw stati on.
' HOOFDSTUK 3: "KOFFIE MET OF ZONDER ,'
---------------------------------

MAAR MET MI CHELLE."
-- - -

----- --- --- -

-

,,

- --

,'. Dez e sympathieke prese ntatrice valt
bij d e luiste raar s
als vrouwelijke)

( zowe l

mannelijk

e rg in de smaak.

Ze zag het levenslicht op 8 maar.t1
,/
~s
•

o ngeveer 1m75 groot en weegt + 63

kg. Als de v ee l j ongere ec htgenot e
van de populaire S tan , voelde zezich
ook wat tot het presentatiewerk aangetro kk en. Een ontwe rp voor ee n ei gen programma bouwde ze met haar man
uit.

vervolg blz.

18.
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Dit werd al vlug een succes en dus een plusteken voor het station. Ja
mer, dat wegens familiale omstandigheden Michelle enige tijd niet te
horen was met haar programma's. Deze leemte werd opnieuw goed verzorgd
na haar terugkomst. Waarmee zullen die uurtjes (want, ze zal wel op
het gekomen uur samen met Stan, Playa verlaten) dan gevuld worden om
een even degelijk programma te krijgen?
Voor het ogenblik zijn er nog altijd haar fijne programma's, en hopelijk wordt de tijd van gaan voor haar en de luisteraars flink achteruit geschoven. Dit zou bij het station best ten goede komen. Michelle,
zegt verder: blijf luisteren ook al zijn wij er niet meer bij, wij zijn
dan net zoals jullie ook luisteraars van Mi Amigo.
PS: Tot slot willen wij hier even vermelden dat de zoon van het echtpaar Haag in Nederland bij de ouders van Michelle wordt opgevoed. Enkele Freeway's terug hebben wij ons hierin vergist.
In Freeway nummer 68 gaan we verder met Haike de Bois, Maurice Bokkebroek en de grote onbekenden van aan boord.
•

r

•

F.P .

•

I

•

Beste Freeway lezers,
Hier voor het eerst nieuws van de Mi Amigo Fanclub, hopelijk vindt U

Ons laat schrijven goed, alhoewel U dit misschien vroeger had verwacht
ons excuus daarvoor.
Jullie direktie en leden van Freeway, zijn beslist als vrije radiofan,
wel luisteraars van het populaire station Mi Amigo. Ook wij hebben
graag kontakten met anderen van vrije radio. Het ligt dan in de bedoeling, dat wij beiden, elkaars opmars om een groter ledenaantal trachten te stimuleren.
Enkele van onze leden zijn reeds lid van Freeway, en zowel zij als de
M.A.F. direktie vinden het een gezellig radio blaadje. Alhoewel de
Mi Amigo Fanclub bladen hoofdzakelijk informeren over de Mi Amigo zender (en geen andere),

zullen de leden van Freeway daar eventueel meer

nader, met foto's en artikelen geïnformeerd worden over hun geliefkoo
station. Onze meer dan 4000 leden tellende Fanclub, staat open voor
~

deree n die het wenst. Ook van onze kant zullen we trachte n Freeway aan
te prijzen, daar er van onze leden kennelijk nog meer willen afweten
over vrije radio in het algemeen.
Hopelijk brengen beiden voorts goede informatie, wat een goede versm
houding ten beste komt.
Mijn konklusie is: Lid worden van beiden, om tot in de top
geïnfor~

te worden over alles wat met vrije radio te maken heeft. Vanwege M.A.F
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De nieuwe Mi Amigo programmatie
vanaf 1december.
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 bedrijven, met Haike de Bois.
10.00 - 11.00 : Koffie met of zonder, maar met Michelle • .
11 .00

12.00: Stan Haag vandaag.

12.00

12.15: cash casino, telefoonspelletje met het raden van een geluid.

12.15 - 14.00 : Baken 16, live van boord.
14.00 - 15.00 : Tussen wal en schip, met Stan Haag.
15.00 - 16.00 : Persoonlijke Top 10, met Haike de 8ois .
16.00 - 18.00 : Stuurboord, live van boord.
18.00 - 19.00 : De Jukebox van Stan Haag.

VER r N GEN :
U
T ZON
---I ------- -----------------Op

dinsdag / 10.00

10.45: De nieuwe m hittips gepresenteerd door Michelle.

10 . 45 - 11.00 : De nieuwe hittips van de m's aan boord, live van
Op

woenSdag / 16 .00 - 18.00 : Stuurboord net cm 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 : Koffie met of zonder, maar met Michelle.
11.00 : Stan Haag vandaag.
11. 00 - 15.00 : De Mi Amigo Top 50 , li v e van boord.

10.00

15.00 - 16.00 : Flash Back show, non stop met Maurice 8okkebroek.
16.00

17.00: De Nederlandse top 10, live van boord.

17.00 - 18.00 : Alles nieuw, live van boord.
18 .00 - 19.00 : De Jukebox van Stan Haag.

ZON V AG:

--------------------- ----

6.00
7.00
8.00
9.00
9.30

- 7.00:
- 8.00:
- 9.00 :
- 9.30 :
- 10.00 :

Ook goeie morgen, li.ve van boord.
Stan Haag vandaag.
Stan met cabaret.
Non stop.
Dominee Toornvliet.

10.00 - 11.00 : De BelgiSChe top 15, live van boord.
11.00

12.00: Programma met Michelle.

12.00

15.00: De Nederlandse top 40, live van boord.

15.00
16.00: Mi Amigo's muziek museum, met Stan Haag.
16.00 _ 18.00 : De disco show, live van boord.
18.00 - 19.00 : De Jukebox van Stan Haag.

-
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' Ik ben Johnny Rotten. Ik ben
zanger van de Sex Pistols
en eksponent van alle
ellende waar new wave artiesten
mee worden gekonfronteerd.
U dacht dat U 't moeilijk had? Hebt
U dan niet al die verhalen over mij
en onze groep gelezen? Politie
invallen, radio-boycot-akties en zelfs
mishandeling zijn ons ten deel gevallen. Wij kunnen bijna nergens optreden ...
wij zijn verre van geliefd. Daarom wil ik
vanaf deze plek een hartstochtelijke oproep
richten aan, het Nederlandse publiek.
Toon Uw goede hart en help mee aan het
welslagen van de door Ariola opgezette
aktie "Geef voor new wave".

(,. I

f. . < •

}

,

Toon Uw betrokkenheid
bij het lot van mij en mijn
collega's ...
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