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Freddy Jorus. 
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Richard Havelaar, Hugo Meulenhoff, 
Hans Knot, Piet er Postduif, Fitti Power 
en Mario Van Styvendaele. 
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C. Decoene, Pieter Reypenslei 57 

2510 Mortsel, België. 
REDAKTIE ADRES NEDERLAND: 
Freeway - Postbus 1239 - Hilversum. 
REDAKTIE ADRES BELGIE: 
Freeway - Postbus 65 - 2510 Mortsel. 
TELEFOON: 
Redaktie Nederland: 035-43922. 
Alleen woensdag tussen 16.00 en 17.00 u. 
en zaterdag tussen 9.00 en 10.00 u. 

en 16.00 en 17.00 u. 
Redaktie België: 031/494410. 
Alleen op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 
en op zondag tussen 9.00 en 10.00 u. 
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EZke auteur is verantwoorde Zijk voor zijn 
eigen pubZikatie. 

Niets uit deze Freeway mag worden 
overgenomen zonder sehrifteZijke 
toestelllTrring van de hoofdredaktie. 

OPRICHTING FREEWAY: 
Freeway werd voor het eerst uitgegeven 
in Hilversum door Ton Plekkenpol op 
3 jUli 1973. 

AFSLUITING: 
De laatste hand aan 
gelegd op vrijdag 6 
18.05 uur. 

deze Freeway werd 
• • Januan 1977 te 
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Haitoo vk1enden, de ~ndeja~6eehten 
Uften mi..j nog ü'unk -in het hoo 6d. EJt Á..6 
weeJt goed geóui6d, maM dat 6eehten Á..6 
niet zo eJtg, alleen ~jgt daM zo'n 
daMt van en van a.e. dat daMt laven kk1jg 
je dan weeJt ...... juiJ.,t. Zo veJtgat -ik 
0011. een Imopje -in te dJtukken aan mi..jn 
~chk1jümach-<.ne, zodat -ik een ha.e.ve FJtee
walj zondeJt ",komma", he.b gwkt. Zo e.e. 
e..€.e.~ che. ~ chk1j ümach-<.ne. Á..6 pJte.Ueh e.e. 
me.ngpanee..€., é.é.n k.nopj e. veJtke.eJtd hanteJte.n 
e.n bom ge.e.n '" en --- meeJt. Het veJtve.
le.nde. gevolg van zo e.e.n ~tommi..te.U Á..6 dcU1 
je dan je. gaMe te.k~t moet achteJtna hol
len met een pollood. MVoJte.M dat alle.
maa.e. g-ing heb -ik we..€. de no Mg e. taM e.n 
k066-i-e. moete.n runken e.n ja toe.n zag -ik 
de. oOJtzaak van de. zetduive.l. 
Och ja, he.b je. het a.e. opgerneJtkt, nU:jn 
veeJLÛe.11daag~ gehehk1jó 06 (gekno~) ,noen 
het maM wat je. wLe., ~taat vana6 de.ze. 
keeJt ondeJt e.en Me.UWe. ille..€.. FJte.e.wa!j 
StoJtIj, dat kUnkt wat ~e.Matione..eeJt e.n 
meeJt ~fu,{.eJt op'uchte.nd, ~ nap je.? Wanne.eJt 
je Met me.eJt kunt volge.n, ga dan geJt~t 
veJtdeJt met de. Jteht van FJte.e.walj te. le.zen 
want h-<.e.Jttne.e. geJtaab. je. toch ge.e.n ~tap 
vooJtu-<.t. FJte.e.wa!j kJte.e.g e.e.n Meuwe. ille..€.
kop e.n daMom mOeht FJte.dje. 0011. e.en Meuw 
ille.lkopje. he.bbe.n, a.e.ee.e.n mocht het Met 
ve.e..€. ko~.te.n, daMom veJtving -ik maM e.e.n 
l1.l~n ge.de.e.lte.. Denlz nu Met dat ,{.fz 
g-ie.kig be.n, nee, -ilz be.n ZuiMg. Haha. 
De. po~tlzantoJte.n ~ ch-<.j ne.n ook 6'unlz 
ge.v-ie.Jtd te. he.bbe.n. OM vok1g nummeJt wat 
e.e.n keMtnummeJt WM, kwam maM aan ~ 
Me.uwja~nummeJt. ,IJatuultUjlz g-ing 0011. 
zo onze pk1me.uJt van de. top 100 -in de. 
tnÁ..6t. Ja me.Me.n, FJte.e.wa!j WM het e.eMte. 
blad Me. de. top 100 mocht a6dJtuklze.n van 
VeJtoMca, 'natuuJtUjlz mOehten onze. andeJte. 
vk1ende.n de. po~te.kij e.n we.Vt Jtoet -in het 
ete.n Izome.n goo.zë.n. DOllnl1e., domme., domme.. 
VooJtdat U de vok1ge FJte.e.wa!j wat lateJt 
kJte.e.g vaU het nu tnÁ..6~ ch-<.en wat mi..ndeJt 
op dat de.ze. FJte.e.walj ~ge.n.ujlz e.e.n we.e.1z 
te. laat u-<.tkomt. Hope.Ujk b~te.n b-if1ne.n 
e.nke..€.e. oge.nb'ukke.n de. te..€.e.600ntjeh Met 
.e.o~, zo~ de. vok1ge. lze.eJt. 0 ja, -ilz wou 
uit.e.e.gge.n waaJtom dat de.ze. FJte.e.way e.e.n 
we.elz te. .e.aat Á..6. Ik had nu a.e. vee.! moe.U 
om walzkeJt te b,Ujven bove.n de ~ehk1j6-
mach-<.ne, .e.aat .6taan dat FJte.e.wa!j mOeht 
gemaalzt wOJtde.n mi..ddeMn de ~nde.j~-
6e.ehten. wat had dat ge.woJtden?? DM 
MMIJ me.Me.n dat het een we.elzje .e.angeJt 
duuJtde. Vat WM het dan, bfub hup FJte.dje.. 



HET JAAR 1978. 
Wij zijn een nieuw jaar binnengetreden. En daarbij vragen wij ons af: "Wat zal er 
in dit jaar weer gebe uren?" Het j aar 1977 was een goed jaar voor Freeway. Maar wij 
mogen niet meer acht eruit, doch we moeten nu vooruit kijken. De toekomst is datge:nel 
wat van Freeway iets kan maken. Fr eeway is in enkele maanden uitgegroeid van een 
"blaadje" tot een "blad". Freeway gaat z ich nu wel wat meer op het legaal gebied 
begeven , maar ons streven en doel blijft het bevorderen van het ideaal vrijeradio. 
1978 is ook het jaar waarin Veronica C omroep moet worden. Of het een succesvol 
jaar wordt moeten we afwachten. Wij wens en al onze leden veel geluk toe in een 
nieuw, onbekend jaar welke wij pas bet reden zijn, en laten we hopen dat datgene wa 
wij zullen gaan verkennen positieve zaken zijn, die zullen zorgen voor een fijne 
Freeway en een hele avond Veronica tel evisie per in de weekl 

Juist voor de eindejaarsfeesten 
begonnen heeft de Freeway redaktie 
de hoofden nog eens bij elkaar 
gestoken. Hoofdpunt van de op 17 
december gehouden vergadeY'7:ng: 
"het vervallen van het woordje 
Vrij e Voor radiomagazine". 
Besloten werd dat wanneer we dit 
Vrije lieten vallen, Freeway veel 
meel' mogelijkheden kreeg. De 
ontwikkeling ervan zult U hopelijk 
nog wel opmerken in 1978. 
Ook moest el' dringend gewerkt 
worden aan een eigen gezicht van 
Freeway . Geen plagiaat artikels 
meer maar "meer eigen materiaal". 
Deze leuze werd reeds toegepast 
in deze Freeway. 
De uitslag van de Pop Poll werd 
doorgenomen. Een lang verslag 
hiervan zou te eentonig worden, 
daarom, U zult wel merken wat we 
verandel'en. Wel sprong één ding 
in het oog, en dat 1:S het slechte 
resultaat van de Piraten ABC. 

\ 

Hiervoor wordt op het ogenblik gezocht naar een andere formule. 

Ton Plekkenpol. 

/ / 

Natuurlijk kwam het financiele aspekt aan de beurt. Het resuZtaat van de besprek~l~-1 
gen was dat we onze lidmaatschappen niet zullen moeten opslagen, doch het Belgi 
tarief voor een abonnement werd even aangepast aan de koers. 
Het bewijs dat Freeway wat wiz doen voor zi.in leden kunt U binnen enkele weken in 
de brievenbus vinden> meer verraden we er niet over. Verder zal el' in het jaar 197 
veel promotiemateriaal verschijnen voor Freeway, en daarom hopen wij dat al onze 
leden zullen meehelpen om Freeway groot te maken met de aktie die wij begin dit 
jaar gestart zijn, maar die we pas voZgende keer kunnen uitZeggen wegens plaatsge
brek . w'anneer U nu moest denken dat het een saaie vergadering is geweest, moeten 
wij U teleur stelZen eigenlijk. De gezelligheid stroomde buiten ten huize van de 
Plekkenpols en ik wil in naam van alle aanwezigen de heer en mevrouw Plekkenpol 
bedanken voor de liters koffie,de emmers •••• en de stapels kroketten die we te 
verwerken kregen. Dit was het dan wat de vergadering betreft. Freddy. 

IN NAAM VAN ALLE FREEWAY LEZERS 

WENSEN WIJ MI AMIGO EEN SUCCESVOL 5de UITZENDJAAR TOE. 
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Hier dan de uitslag van de Pop Poll die we publiceerden in Freeway nr 66 . 
Eerst en vooral wil ik alle leden bedanken die hun ingevulde exemp laar ops tuurden. 

Aantal deelnemers aan onze Pop Poll: 56 % van het ledenaantal. 

1. Wat vind je van de huidi ge Freeway? Geef een cijfer van 1 t ot 10 voor: 
Teksten: kreeg een gemiddel de van 7,8 
Foto's: kreeg een gemiddelde van 5,9 
Omslag: kreeg een gemiddelde van 8,1 

2 . 72 % 
2 % 

26 % 

van de inzenders vindt 
van 
had 

de inzenders vindt 
• geen men1ng. 

Freeway 
Freeway 

beter 
beter 

• • 1n offset dan gestenc1ld . 
gestencild dan de huidige offset . 

3 . Het beste artikel. 10 . Is Freeway goed zo,of wat moet er 
1. Mi Amigo nieuws 
2 . Intervi euw met live dj's 

29,00 % 
23 ,00 % 
17 , 00 % 3. Up to date 

4. Pieter Postduif 
5. Knotp,raat 

4. Slechtste artikel. 
1. Piraten ABC 
2. Het Omroepbestel 
3. Knotpraat 
4. Technische rubriek 
5. Ode aan 

5. Wat moet er uit Freeway 
1. Piraten ABC 
2. Omroepbestel 
3. Technische rubriek 

5 , 00 % 
2 ,50 % 

15,00 % 
6 , 00 % 
6 , 00 % 
5,00 % 
4,00 % 

• • verdw1Jnen. 
15, 00 % 
8,00 % 

4. Programma overzicht piraten 
5,00 % 
2,50 % 
2,50 % 5. Ode aan 

11. 

12. 

6. Welke nieuwe rubriek zou je in Freeway13. 
willen. 
1. Intervieuw met ex-piraten 

veranderen. 
1. Goed 
2. Dikker worden 
3 . Betere en meer f oto ' s 
4. Minder fouten schrijven 
5. Redelijk 

Meer of Minder brieven in 
1. Meer brieven 
2 . Geen mening 
3 . Minder brieven 

64 , 00 % 
6 , 00 % 
6 ,00 % 
4,00 % 
2,50 % 

Freeway. 
56 ,50 % 
23 , 00 % 
20,50 % 

Wat vind je van de radioprogramma's 
i n Freeway. 
1. Goed 
2 . Matig 
3. Geen mening 
4. Weg ermee 
5. Slecht 

Bewaar je Freeway? 
1. Ja 
2 . Soms 

64,00 % 
20 , 00 % 
13 , 00 % 
2 ,50' % 

% _.- --, 

90,00 % 
7,50 % 

2. Radio dag tot dag 
3. Radio in alle vormen 

10 , 25 % 
7,60 % 
6 ,41 % 
5,10 % 
5,10 % 

14. Wat heb je het liefst? 

4. Caroline rubriek 
5. Landpiraten 

7. Moet er een bepaalde oude rubriek 
terug komen. 

15. 

Werd te weinig beantwoord. 

8. Wat vind je leuker? 
1. Alleen Radio informatie 
2. Pop informatie erbij 
3. Motornieuws erbij 

. 

74,50 
18,00 
2,50 

% 6 " 1 • 
jo 

% 
9. Waarover moet Freeway ook schrijven? 

1. Landpiraten 
2. Hoe het langst uit handen 

blijven v.d. RCD. 
3. Wat doen ex-piraten nu 
4. Wat nodig om goeie land-' 

• • p1raat op te rJ.chten 
5. Caroline nieuws· 

7,60 % 

5,10 % 
5,10 % 

2,50 % 
2,50 % 

1. Freeway 14 daags 
2. geen mening 

Laat je Freeway 
1.Ja, gemiddeld 
2.Neen 
3.Geen mening 
4.8oms 

aan vrienden 
2 vrienden 

97 ,50 % 
2,50 % 

lezen? 
64,00 % 
28,00 % 

5,00 % 
2,50 % 

Hoe ben je aan Freeway gekomen? 
1. Vi a Baffle of Radiovisie 19, 20 % 
2.Door een gratis proefnummer 18, 00 % 
3.Via VOO blad 14,00 % 
Ontvang j e Freeway 
l.Ja 

• 2.Nog geen men1ng 
3.Neen 

regelmatig? 
70,00 % 
27,50 % 
2,50 % 



18. Bestel je • • wel eens wat b~J 
1. Matig 
2. Weinig 
3. Veel 

20. Moet Freeway meer contacten 
organiseren met zijn leden? 
1. Ja 

• 2. Geen men1ng 
3 . Neen 

MRPB? 
39 , 00 % 
13, 00 % 
13 , 00 % 

611,00 % 
26 , 00 % 
10 , 00 % 
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19 · Moet Freewa.y verder gaan met de 
uitbreiding van een eigen boetiek? 
1.Ja 61,50% 
2 . Neen 25,50 % 
3. Geen mening 13,00 % 

21. Heb je nog sugesties voor Freeway. 
Hi ervan was de uitslag te uitgebreid 
en verschillend om er hier een reeel 
beeld van te scheppen. 

22 . De uitslag van de leuze komt in 
• Freeway nummer 70. Met de W1nna.a.rs. 

PUNT 24: Hier dienen wij ons misschien even te verontschuldigen Voor de enigzins 
verwarrende uitleg die we gaven . Het resultaat was een zeer verwarrende 
hoop inzendingen die mij enke~e avonden rekenwerk hebben gekost. Tenslotte 
heb ik alles samengeteld nl. België, Nederland en het buitenland. De uit
slag die we hieronder neerschrijven kunnen we dus internationaal noemen. 
De volgende keer zullen we onze uitleg beter gevenJ zo is het invullen 
gemakkelijker en kan ik rustiger slapen gedurende enkele dagen. Freddy. 

BESTE RADIOSTATION: WEG ME'r ..• OMROEP. 
1. Mi Amigo 39,70 % 1. VARA 
2 . Veronica 3,80 % 2. E.O. 
3. Caroline 2,60 % 3. BRT 
4. AFN 2,60 % 4. KRO 
5. TROS 2,60 % 5. VPRO 

BESTE RADIOPROGRAl-1MA: 
1. Baken 16 
2. Nederlandse top 40, Veronica 
3 . Europarade 
4. Soul Show 
5 . 3600 sec Veronica 

BESTE DJ: 
1 . Marc Jacobs 
2. Lex Harding 
3. Ferry Maat 
4. Frank van der Mast 
5 . Peter van Dam 

MEEST BELOVENDE DJ: 
1 . Ferry Eden 
2 . Marc Jacobs 
3 . Herman de Graaf 
4 . Frank van der Mast 
5. Hugo Meulenhof 

GROOTSTE RADIOPERSOONLIJKHEID: 
1. Marc Jacobs 
2. Stan Haag 
3 . Ad Bouwman 
4. Joost de Draaier 
5 . Frank van der Mast 

BESTE OMROEP: 
1. V.O.O . 
2. AVRO 
3. TROS 
4. Mi Amigo 
5 . Antwerpen 

29,40 % 
7,70 % 
2,50 % 
2,50 % 
1 ,30 % 

26 ,92 % 
8,97 % 
5,12 % 
3,811 % 
2,50 % 

19,23 % 
7,69 % 
5,12 % 
5,12 % 
5,12 % 

14,1 0 % 
6,41 % 
3,84 % 
3,84 % 
2 , 56 % 

29,48 % 
5, 12 % 
3 ,84 % 
2 , 56 % 
1, 30 % 

MOET VERONICA BLIJVEN? 
1. Ja 
2. Neen 

BESTE VRIJE RADIO BLAD : 
1. Freeway 
2. Radiovisie 
3. F .R.M. 
4. Mi. Amigo fanblad 

BESTE HITLIJST: 
1. Nederl andse top 40 
2. Mi Amigo top 50 
3. Europarade 

BESTE TV STATION : 
1 • . Veronica 
2 . TROS 
3. Nederland 1+2 

BES'l'E TV PROGRAMMA: 
1. Veronica Totaal 
2. Starsky & Hutch 
3. De Dik voor Mekaar Show 

GROOTSTE TV PERSOONLIJKHEID: 
1. Tom Collins 
2. Will Luikinga 

WEG MET RADIO PROGRAMMA: 
1 . BRT 
2 . Nat i onal e top 30 
3 . E.O . op vrijdag ochtend 

WEG MET TV PROGRAMMA: 

15 , 38 % 
12,82 % 
10,25 % 
3,84 % 
3, 84 % 

89,74 % 
2, 50 % 

17 ,94 % 
15,38 % 
8,97 % 
1 , 28 % 

34,61 % 
12 , 82 % 

1,28 % 

10 , 25 % 
7,69 % 
6,41 % 

8,97 % 
6,41 % 
2,56 % 

6 , 41 
5 .1 2 

7 ,69 
3 , 84 
3 , 84 ,. 

1. E . O. 
2 . BRT 
3. 

6 , 45 
5. 12 

ebruiken de to 40 niet2,56 
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door: Ton van Draanen 
Ons verhaal begint in Denemarken. waar in 1958 de eerste uitzendingen vanaf zee 

begonnen, vanaf de oude Duitse trawler, de QlEETA. Opgezet door handige 

zakenlieden, o.l.v. de heer Jensen, begon RADIO MERCUR haar uitzendingen. 

De zender vroeg 100 gulden voor 15 sekonden reklame-zendtijd en je begrijpt dat 

de heren binnen de kortste keren schatrijk werden en dat was een doorn in het oog 

van de Deense regering, die (toen nog) niets kon doen, orrdat het zendschip buiten 

territoriale wateren lag. 

Door het grote sukses van Radio Mercur volgden er gauw andere zendschepen. Het 

tweede schip lag voor de noordkust van Zweden onder de naam RADIO NORD. In 1959 

begon deze zender onder aanvoering van de heer Jack S. Kotschack vanaf het schip 

de LUCKY STAR en in 1962 vanaf de MI AMIGO. 

De Ni Amigo is een coaster van 470 ton en werd in 1920 gebouwd en heeft maar een 

half jaar dienst gedaan voor Radio Nord, orrrlat Zweden in 1962 uitzendingen vanaf 

zee verl:xxx'l. 

Door het grote sukses van de Deense en Zweedse piratenzenders, bedachten drie 

Amsterdamse zakenlieden het plan om ook een zender te beginnen voor de Hollandse 

kust. Die zakenlieden waren de radiohandelaar L. Slootmans, de radioimporteur 

H. Oswald en een zekere M. Lewin. Ze richtten een maatschappij op, die zij de 

VRIJE RADIO CJ!I.1ROEP NEDERLAND noerrrlen. Op 15 oktober 1959 belegde de VRON een 

vergadering in Krasnapolsky met de bond van vrije radiohandelaren, waar zij hun 

plannen voor een drijvende zender uiteen zetten. De VRON kreeg niet onmiddellijk 

het enthousiaste applaus, dat deze drie heren hadden verwacht. Zelfs enkele grote 

mannen in de vrije radiorJêlIldel, die men toch wel enig zakelijk inzicht l!K)cht 

toeschrijven, verwierpen het plan als: "fantastisch" en "dat is geld weggooien". 

Maar een twintigtal zakenlieden wilden wel geld steken in de VRON. "Kontrakten 

rroeten we hebben" riep een ongeduldige uit de zaal. "En een zender! Wie bouwt de 

zender?". Oswald stond op: "Dat doe ik", zei hij, "jullie rroeten niet vergeten 

dat ik al maandenlang met dit plan rondloop. Ik hoef maar even te bellen, of de 

onderdelen worden bij me thuis bezorgd, bij wijze van spreken". 

De vrije-radio-henel leek grenzeloos blauw en het kiezen van het bestuur was nog 

maar een formaliteit. 
I 

• , 

I 

-
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Slootrrans werd financieel direkteur , Oswald technisch direkteur , .. .Mëii,-.lç!win 
~ -.. . 

. " ••• '<. 

sekretaris en het dagelijks bestuur bestond uit o.a. Dirk, Bull-',Terweij ep Norbert 

Jurgens, die later nog een grote rol zou gaan spelen . 

Er werd een oud Duits lichtschip gekocht voor 65.000 gulden op 9 december 1959. 

Het schip heette: DE BORKUM RIFF, het was een schip uit 1911 , maar echt Duits, 

OERSTERK. r::e scheepshuid was op z'n dunste plek nog altijd anderhalf keer zo dik 

de huid van een coaster coaster is 
." " ' 

(Foto ANP Nieuwsdienst: De Borkum Riff op zee) 

In de haven van de Duitse plaats Embden werd het schip omgebouwd tot zendschip, 

ofschoon dat niet vlekkeloos verliep, er waren rroeilijkheden om een ,vlag", te 

verkrij gen en ook geld;rebrek speelde een grote rol. 

r::e naam VRCN werd omgedoopt in VERCNICA' door een man van het dagelijks bestuur 

(Norbert Jw:;-gens). In het woord Veronica zaten alle letters van de VRCN. En verder 

was er in die tijd een heel pqpulaire serie in het Parool van Annie M.G. Schnidt: 

"Het Zwarte SChaap Veronica" •. Jurgens zei: "M:msen wij zijn ook een soort van 

zwart schaap, dus wat is er m:xÜer dan de naam VERá:lICA?" . . . 

In Amsterdam werden intussen muziekbanden gemaakt in de geluidsstudio van een 

filmmaatschappij, door teçhnicus r::erksen en de eerste discjockeys van Veronica: 

ELLEN VAN EYCK en MA}{ GROEN • 
• 

.. 

Ton van Draanen (wordt .vervolgd) . 

.. 
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door Richard Havelaar 
De jaren zestig kenrrerkten zich door het einde van de koude oorlog, Provo, 

de Maagdenhuisbezetting, de enorme opkomst van de televisi e, de eerste mens op de 

maan het verdwijnen van de Engelse zeepiraten, het ontstaan van Radio One en last 

but not l east het ontstaan van Hil versum 3. 

Nu bijna 13 jaar na de eerste uitzending van Hil versum 3 is gebleken dat 

Hilversum 3 niet aan de functie voldoet waaraan het station hoort te voldoen. 

Hilversum 3 werd opgericht om een goed popstation te vormen als tegenhanger voor 

de zeepiraten. Met programma's als de EO op de vrijdagochtend en Langs de Lijn op 

zondagmiddag slaagt het daar uiteraard niet in. Wie tegenwoordig popmuziek op 

genoende tijdstippen wilt horen luistert naar het slechter te ontvangen Mi Amigo 

of "fietst" op zondagmiddag over de radioschaal op zoek naar een landpiraat. 

Volgens schattingen zijn er ongeveer 15.000 van dergelijke stations in 

Nederland. Ze zijn er in alle soorten van kleine FM stations tot grote kortegolf 

stations, van muziekstations tot praatstations en van storende tot absoluut niet 

storende. Het verschilt nogal van plaats tot plaats maar vooral in het oosten van 

Nederland en in de Randstad zijn de piraten te vinden . 

Neem bij voorbeeld een stad als Amsterdam. Hier opereren zes muziekstations en 

ettelijke zogenaamde QSO stations (die slechts technische gesprekken voeren). 

Het oudste Amsterdamse muziekstation is de Vrije Radio Amsterdam. Deze zender 

brengt sinds februari 1974 programma' s eerst op de 240 en later op de 270 meter. 

De VRA brengt typisch Amsterdamse programma's, vrijwel alle programma's zijn 

doorspekt met een flink accent en af en toe zijn lokale mededelingen op de zender 

als nieuws te horen. Elke zaterdag van 10 tot 4 uur is het gebeuren te horen, 

tenminste als men geen problemen heeft met zender of medewerkers want regelmatig 

is er een VRA-Ioze zaterdag. De VRA is zeker geen proffesioneel radiostation maar 

zo zeggen de medewerkers dat is onze bedoeling ook niet. De enige opzet is het 

brengen van muziek hoewel men toegeeft ook het eigen plezier zeer belangrijk te 

vinden. 'Regelmatig is er een telefoonnurrmer te horen waar men verzoekjes kan 
, 

aanvragen. Tevens is men bereikbaar via postbus 6410 in Amsterdam. 

Een station dat momenteel wegens een verhuizing niet te belyisteren i s is 

Radio Iris. Sinds enige jaren is deze zender vrij onregelmatig te beluisteren op 

de middengolf 220 meter en FM 95 mhz. De kwaliteit van de Radio Iris programma's 

varieert nogal. Programmaleider Martin O'Poultry gaf altijd ruim baan aan mensen 

die nieuwe op radiogebied wilden uitproberen. Hierdoor kreeg je soms zeer 
, ' 

vreem:1soortige mensen te horen, maar zo zegt Martin als het maar leuk blijft . 
, , 

, 

I 

I 

! 
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Leuk werd het voor Radio Iris toen het station in November 1977 een aantal goede 

dj 's wist te strikken on uitzendingen te maken op zondagmiddag tussen 11 en 16 u. 

Deze programra' s werden zowel op FM als midden en kortegolf uitgezonden hetgeen 

resulteerde in 90 brieven in 4 weken tijd. Radio Iris heeft nog nooit problellen 

gehad rret de Radio Controle Dienst van de PI'!' en er is een kans dat het station 

binnenkort weer te beluisteren is. 

Bijna iedere Amsterdamse piraat kreeg vroeg of laat rret de Rm te maken. Maar 

niet iedereen wil daarvoor uitkorren. Zo wordt in lokale piratenkringen gefluisterd 

dat zowel de VRA als Radio Mercurius Internationaal (een . zender waar we later nog 

op terug karen) al eens rret de Rm te maken heeft gehad. 

Bij navraag beweren deze stations nooit uit de lucht te zijn gehaald maar 

wegens zenderproblerren of brand uit de ether te zijn verdwenen. 

problerren rret de heren van de Rm had ook Radio Decibel. Dit station startte 

haar uitzendingen op 17 september j .1. maar werd na een viertal uren opgepakt. Er 

werd vrij weinig in beslag genaren . Slechts de zender en de antenne werden 

rreegenorren hoewel de Rm een CClTplete livestudio had kunnen rreenerren. Radio Decibel 

zond uit in stereo op de FM 102 mhz en werd opgericht door Eddy Klyn die een tijdje 

manusje van alles was bij Radio Mi-Amigo in Playa de Arc . . Begin 1978 hoopt Radio 

Decibel terug te karen rret maar liefst 1 KW stereo. 

Radio Mercurius Internationaal is het sterkste en waarschijnlijk rreest 

proffesionele station van Amsterdam. Het begon regelmatige uitzendingen in augustus --.jIi"l:~:''<;~.' 

. 
Dit is een van de produktiestudio's ·van "Radio Mercurius" uit 
Amsterdam. Achter de knoppen zit technicus Hans Toogenhoff. 

• 
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1976 en is sindsdien enkele periodes van enige maanden in de ether geweest . Het 

station telt onder haar medewerkers ex-·zeezender dj' s, NOS mensen , fotografen , 

j oUITlali sten , ex··Hilvers\ID1 3 dj 's en zendertechnici die vakbekwaam zijn. Zij 

bouwden een zender die ontvangstrapporten opleverde uit o.a. Engeland en België en 

die absoluut niet stoorde. RMl zend op de 389 meter middengolf en is te beluisteren . . 

op zondag tussen 11 en 17 u. Men bracht elk uur live nieuws t erwijl 75 % van de 

programma's eveneens live was. De laatste uitzending was te beluisteren in oktober 

1977 en sindsdien is het erg stil geweest rond het station. Er gaan geruchten dat 

men in 1978 weer start met Radio Mercurius Internationaal. Informatie over dit 

station is te verkrijgen op postbus 76 te Sneek. 

Een station dat eveneens begin 1978 start is Radio Capri. Oprichters zijn 

Ronaid Pakker en Peter van de Holst beide ex VRA medewerkers die zich niet meer 

met het bij de VRA gevoerde beleid konden verenigen. Het station zal gaan uitzenden 

op zaterdag tussen 10 en 16 uur op de 220 meter middengolf. Het jinglepakket 

bestaat uit orrgewerkte Radio Noordzee jingles die men een eigen tintje heeft 

gegeven. Van Radio capri kunnen we volgens de medewerkers nog veel verwachten. 

~1en is te bereiken op postbus 6062 in Amsterdam. 

Het laatste station is Radio Cyrano. Ook dit station is erg proffessioneel. 

Het zend echter alleen uit op koninginnedag en tweede kerstdag op de 306 meter . 

Hoewel er maar liefst zes zenders in Amsterdam zijn is het de laatste tijd 

erg stil. Alle stations hebben een gebrek een plaatsen waar men een zender neer 

kan zetten. Terwijl in Den Haag de luisteraars erg met de lokale zenders meeleven 

is het in Amsterdam erg moeilijk om de medewerking van het publiek te krijgen. 

Daar komt bij dat er in Amsterdam geen enkele zender commercieel werkt. 

De rredewerkers betalen alles uit hun eigen (vaak kleine) zak. Zeker is dat de 

Amsterdamse muziekstations een hoge luisterdichtheid hebben. Het zou misschien 

interessant zijn als STAD Radio Amsterdam (het lokale Hilversum 1) eens wat meer 

aandacht aan lokale muziekprogramma's zou besteden. 

Richard Havelaar. 

Vanuit Playa de Aro kregen we deze keer geen nieuws bin.T1en, er is een 
spreekv.oord dat zegt "Geen nieuws is goed nieuws", laten we hopen dat het zo is . 

Onze Nederlandse hoofdredakteur Ton, werd daarentegen onlangs nog opgebeld 
door Stan Haag. Stan vroeg aan Ton om de lezers van Freeway mede te delen dat hij 
en Michelle voorgoed in Nederland blijven. Ook verbaasd hij zich over het feit dat 
Mi Amigo de Jukebox blijft uitzenden. Stan zegt dat op de Jukebox handelsrechten 
staan, en dat Mi Amigo een denderen proces krijgt wanneer zij de Jukebox blijven 
uitzenden. . 

In onze volgende Freeway hopen wij het hele misterie rond Mi Amigo te kunnen 
opklaren. Ondertussen vragen wij onze lezers wat geduld, en geloof niet t.e veel 
roddels. F.J. 

, 
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In fe i te heb i k geen enke l iedee, wanneer d it stukje a ll erhande in Freeway 
versc hijn t, maa r l aa t i k in ieder geva l beg inne n met iede reen een voors poed ig 
en 'n radioakt ie f 1978 toe te wensen. 
Mi j n boordco l lega ' s Marc, Fra nk en He r ma n hebbe n a l eerder enige t uil t j es 
"Nieuwe Journali s ti ek" openg etrokken en a l s i k he t dus goed beg rijp , i s he t nu 
de beurt aan mij. 

Zoa l s een iede r ongetwij fe ld zal z i jn opgeva ll en zendt Ra di o Mi Amigo uit 
op de 319 mete r in de mi dd engo l f, ze l fs het zendve rmogen 
i s nog eens extra opgevoe rd, zodat een goede ont va ngs t 
nu we l mogel i j k i s. . 

De ora nj e kle ur van de zender ( I t wordt toch eens 
t ij d, dat U ee n kle ure ntran sistor in hu is haa l t) is 
overigens speciaal ontworpen om tegemoet te komen 

' aan de o,zo kleurrijke we nsen van de Nederlandse 
disc-jockey's op ons zendschip. 

Per slot van rekening is het nog altijd de 
meest nationalistische (ahum) tint, die een 
Nederlander zich wensen kan. 

Inmiddels heb ikzelf gemerkt, dat het 't 
beste is om gewapend met een aan boord 
verdwaa I de zonneb r i I i n de zenderkamer 
dalen, om vervolgens niet met pijn aan 

af te 
de 

ogen studiowaarts te hoeven gaan. 
Deze felle oranje kle ur is nou net iets 

wat de netvl iezen niet kunnen verdragen. 
Zelfs de zeer Spaanse sinaasappelen aan boord 
van ons zendschip begonnen zich al voor hun 
eigen schil te schamen. 

Maar enfin, laten we hopen dat 319 een 
succes zal zijn en vooral ook bI ijven, dan nemen 
we het orallje kleurtje van de zender wel op de koop 
toe. In ieder geval moet ik voor ik het vergeet nog 
wel iedereen bedanken, die me heeft bijgestaan in de 
toch wat speelse strijd om de tot voor kort a-populaire 
punkmuziek een Beneluxdak boven het New-Wavehoofd t e 
kunnen geven. 

Alle toegestuurde veil igheidsspelden en 
paperclips zijn in een doos verdwenen, die 
nu onder de tafel in de Mi Amigostudio 
staat, om vooral Jacabs nog maar eens te 
kunnen prikken, als dat zo uit mocht komen. 

Ook de badges van Blondie hebben een gewillig 
kledingstuk gevonden, evenals die van de Sex Pistols 
"Anargy in the UK". 
Vooral Carol ine disc-jockey Marc Lawrence 
bijzonder mee in zin sas en heeft dan ook 
verzame l ing van deze spelden op zijn trui 

Enfin, hier houd ik het dan maar bij, 
van het compleet zoutwaterteam, tatitatu, 

was er 
een aardige 
bevesti gd. 

• groetjes 
tot horens!! 

Hugo Meu I enhoff. 

• 

• 
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Laat ik deze vierde aflevering van Knotpraat beginnen met iedereen een ge lukkig 
1978 te wensen en hopelijk wordt het een heel goed ' radiojaar 'voor julI ie allemaal ; 

Hopelijk zien we elkaar ook allemaal dit jaar op de te houden conferentie in 
het laatste weeKend van juli in Den Haag, waar dit jaar wederom een bijeenkomst 
door Music Radio Promotions wordt georganiseerd. Tevens zal er een tentoonstel 1 ing 
zijn van het historische archief van Pirate Radio News. 

Daar zullen alle historische stukken te zien zijn van 20 jaar Vrije Radio . 
Vorig jaar (wat 1 ijkt dat lang) beloofden wij wat dieper in te gaan op brieven die 
bij Veronica 15 jaar geleden binnenkwamen, het gaat speciaal om schrijf en stijl
fouten. Hier enige voorbeelden: "Lieve Anusjka, Wil je in de Sjoebos voor mij een 
platje draaien van het Ave Maria door het Nonnenkoor uit Casanova?". 
Beste Kees, ik zou graag een plaat horen van het orkest van Frank Porsel en mijn 

Anna wordt 70 jaar, wilt U voor 
haar draaien Janes pak me nog een 
keer? Natuurl ijk niet alleen 
schrijffouten in deze Knotpraat. 

We gaan ook eens even bekijken 
wie er zoal bij Veronica werkten 
in het jaar 1963. 
Het betreft speciaal de mensen 
achte r de schermen . An s Boschma 
bijvoorbeeld , Mevrouw An s voor de 
Veronicamensen, zij was het die 
vanaf hal f 9 in de . ochte nd ko ns tant 
voor een gevulde koffiepot zorgde 
en daarom door iedereen 
ge bombadeerd we rd t ot de bel ang
r i jks t e figuu r in de orga ni sat ie. 
Tevens ve rzo rgde z i j de warme hap. 
Jaren la t er wer d z i j opgevol gd 
doo r de we lbekend e Ta nt e Erna. 

José Bl om en Ma r ian van Zijtveld 
(ja, de vrouw van Cees) waren e r 
ook . (ze staan op de foto hiernaast) 
Zij waren twee van de vier meisj es 
die voo r de disco t heek zorgden. 

Hun werk was o .a . het invul len van de BUMA 1 ijsten . Tevens verzorgden zij het 
bijhouden van de ontvang st ra pporten. Oom Piet werkte ook b i j Veron ica en zorgde 
voor de so r tering van de vele post . Hi j was de e n ige (gepensioneerde) oude tussen 
al dat j onge spul . Hij was het d ie vooral tusse,n 1 en 5 decembe r het nogal had te 
verd uren i n de diverse programma ' s op de 192 meter. 

Er is geen en'eke l e lez.er van Freeway die nog nooit geluisterd hee f t naar een 
programma van Kr i jn Torr inga die b i j de AVRO werkt. Ee n knipsel uit de Romance, 
de Privé van de begin 60er jaren, dit blad brac ht het volgende berich t. 
Bob en Brendá, twee namen d ie het goed doen e n niet al leen vanwege de a l l itera t ie. 
Me nig Hollandse teenager bI ijft' woensdag of zaterdagmi ddag thuis al s Ve ronica ' s 
Teenager Muziek Express te horen is. Het is de beste programma in z ijn soort, 
goed geregiseerd en uitstekend gepresenteerd . Brenda z ingt al jaren (?????) en Bob 
komt uit het noorden. Wel Bob is Kr'ijn Torringa van 1978 en begon zi j n carri e re bij 
Veronica, waarvoor hij eerst een paa r jaar bij AVRO's jeugdomroep Minj on we rkt e . 
Het hele artikeltje ging waarschijnlijk op een plaatje die ze ooit hadd en gemaa kt. 

Het laatste berichtje gaat over mejuffrouw Hogenbrink, che f van de reclame
a fdel i ng. In de kra nt va n 17 ja nuari 1964 werd meld i ng gemaakt van de ove rg ang van 
haa r van .Veronica naar de reklameafdeling van de N.V. REM . 

Wel dat was het voor deze keer , vriendel ijke groeten en tot ove r 14 dag e n. 
Hans Knot . 

• 
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Voordat we ons def initief gaan richten op het jaar 1978, k ij ken we nog even 

terug op de decembermaand van 1977. 

Daar zien we hce Ferry Eden op 14 decerrber de s chrik van z'n leven krijgt. 

.• au 14.00 uur midde n onder het nieuws spr ingt he t mengpaneel onder z' n handen uit 

e lkaar. Hi erdoor verdween Radio Mi Amigo voor enkel e minut en ui t de lucht. Maar 

niet voor l ang, want de caroline studio werd op de zender aangesloten. De rest van 

-

de middag werd er live vanuit deze studio gewerkt, want er kon niet snel genoeg 

een cassetterecorder op het mengpaneel worden aangesloten. De nieuwsuitzendingen 

kwamen hierdoor ook te vervallen. 

Op 22 decerrber was het mengpaneel in de Mi Amigo studio gerepareerd en konden 

van daaruit weer programma ' s worden gepresenteerd. 

Volgens de programmatie gingen Stan Haag en Michelle op 19 december met 

vakantie . Hiervoor in de plaats doet Haike de uren van Michelle en de prograrrrna' s 

van Stan Haag worden gedaan door een geheel nieuwe disk-jockey nl. Ton Schipper. 

Ton Schipper heeft z i ch inmiddels ontwikkeld tot een zeer vakbekwaam •• 

disk-jockey met een uiterst gerelaxte manier van presenteren. Wel een kritische 

opmerking van mijn kant over de inhoud van de prograrrrna's. Er zit ten naar mijn 

mening te veel platen van vlaamse zangers in. Ik betwijfel het , of de Belgische 

jongeren hiervan houden, de Nederlandse in ieder geval niet. Waaran Wordt er zo 

weinig gedraaid van de veel betere Belgische groepen zoals Trinity, Dream Expres, 

Garnets enz... . 

Als dit in Freeway gepubliceerd wordt zal mogelijk de zaak over het vertrek 

van Stan en Michelle al opgeheldert zijn. (nvdr. dit kant dus nog in Freeway nr 70) 

Radio Mi Amigo geeft hierop zelf geen enkel canmentaar. De vragen die over Stan 

Haag gestel d worden in de Jukebox werden afgedaan met het antwoord: voorlopig is 

Stan met vakantie en na een maand zal hij wel weer terug komen. 

Vreerrd blij ft het ook dat de eerste keer dat Ton Schippers de Jukerox 

presenteerde dit programna "de muziekdoos" genoenrl werd, en enkele dagen later weer 

gewoon Jukerox . 

De kerstdagen zijn vrij rustig verlopen, met uitzondering. van de boordploeg 

die tijdens diverse live prograrrma's goed in de olie zaten (wel 01ie van ± 40%) • 
• 

Dat is pas echte vrije radio , en zo hoort het ook!!! 

ban stappen we over de drerrpel het jaar 1978 binnen. Op 1 januari bestond 

Radio Mi Amigo vier jaar, waarvan het nu al bijna drie en een half jaar illegaal 
, 

ui tzendt volgens de di verse wetgevingen. 'l'er gelegenheid hiervan werd op deze dag 

tussen 12.00 en 13.00 uur I een overzicht gegeven van de geschiedenis van Radio 

Mi Amigo . 

D:x:lr naar 8 januari. Toen alle andere radiostations zo ' n beet j e waren 

uitgeraasd met diverse top 100 oyerzichten kwam Mi Amigo met het 1977 j aaroverzicht 

Dit was het voor deze keer. Groeten van Pieter Postduif . 
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Unieke Radio Mi Amigo 319 sticker en B;3.1point, tesarren voor f 3, 25. Beiden kunnen 

ook afzonderlijk besteld worden door f 1,75 over te maken op rekeningnumrer 

351813101 ten mme van: J. Schrarna, Ronde Hoep West 53, Ouderkerk a/d Amstel. 

(Ram Bank OUder-Amstel!) 
.. 

Ik spaar alles wat rret zeezenders te maken heeft, wie helpt mij ??? Zeer veel 

ruilrnateriaal aanwezig popsterren. Johan Schot p/a Goedegebuurre 

Pro Rooseveltstraat 31 - 3919 Sint-Maartensdijk - Nederland. 
, 

Pirate Hobby Club - Postbus 632 - 9000 Gent - België. AangeOOden zeldzame foto's. 

Set nr 1. RADIO UILENSPIEGEL (Antwerpen). 
1.Georges de Caluwé, eigenaar van het station , werkt plannen uit van het schip. 
2 + 3. De Caluwé aan boord van het schip "Crocodile" voor de opknapbeurt tot 

"Uilenspiegel". 
4.Het schip "Uilenspiegel" na de 
5.Detailopname van het schip met 
6.Ingerichte keuken aan boord. 

opknapbeurt, 
de Caluwé op 

Set nr 2. RADIO UILENSPIEGEL op de Noordzee. 
Deze set bestaat ' uit 10 verschillende foto's. 

RADIO ATLANTA en RADIO SYD ME,MORIES. 
Set van 6 verschillende foto's. 

• ln de Antwerpse haven. 
de voorplecht. 

Prijzen inclusief verzendingskosten: Set 1: f 10 of 150 Bfr en Set 2: f 20 of 300 
Set 1 + Set 2 voor f 25 of 370 Bfr. Radio Atlanta set f 10 of 150 Bfr. 

Betaling enkel via postwissel of bankcheque (dit laatste voor België) of "cash" 
ingesloten in een bij voorkeur aangetekende brief. 

FFEL 

Beide stickers zijn in meerkleurendruk. 
' Per stuk 20 Bfr of f 1,50. Bestellen 
bij Freeway-Postbus 65- 2510 Mortsel-België. 

ER. 

• 

• 
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Onlangs ontvingen wij onderstaande bI'ief op ons 

redaktieadres . Wij vonden het) het beste om deze 

brief ongewijzigd helemaal ·te plaatsen . Zo helpen 

wij Mario om zijn onprettige ervaringe n aan de 

vele fans kenbaar te maken) die ooit wat bi J hem 

bestelden. 

THE VOICE OF' PEACE BENELUX 

P.O . BOX 43 

B - 9300 AALST (België) 

Hallo, V. O.P. fans, 

Op "Flashback 67", in augustus laat stleden , kwam ik voor het eerst in contact 
met de V.O.P. directie en met name Mark Hurrel, Maggie Stevenson en niet te 
vergeten met Carl Kingston, die net van het Peace-ship terugkwam. 

Daar ik geen ticket had voor de boottocht van de volgende dag naar de 
M.V. Mi Amigo, nodigde Carl mij uit om de vol gende dag eens langs te komen op het 
Londense V.O.P. kantoor (Broadcasting Placement Services , 95 A Pimlico Road London 
WIJ en zo kwam het dat ik voor de verspreiding van de V.O.P. items ging zorgen in 
de Benelux. 

Twee dagen later kwam er reeds een brief waarin ondermeer stond dat het 
volstond van eens in de maand de bestelling te doen en dat de items reeds twee 
dagen later zouden bezorgd worden. 

Zo gezegd zo gedaan: via mijn relaties onder meer bij Freeway en het Free 
Radio Magazine, verschenen de eerste twee advertenties . Later plaatste ook het 
Veronica magazine en de mensen van F.R.C. France (O . E.F.) een advertentie . 
De eerste enthousiaste brieven stroomden toe vanuit Nederland, Duitsland, Frankrijk 
en België, de ene nog enthousiaster dan de andere ..•. 

Toen begon de ellende •... 

In het begin van oktober reeds telefoneerde ik verscheidene malen, steeds 
zonder enig gevolg; na 3 weken proberen dacht ik bij mezelf: " Ik g,a zelf naar 
Londen en breng vandaar alles mee: zeker 6 maal, van 's morgens tot ' s avonds, 
stond ik voor een gesloten deur, enkel de V.O.P. poster boven de deur kreeg ik t e 
zien, van i emand anders geen spoor . Op 4 december verstuurde ik een aangetekende 
expressbrief, nog steeds zonder enig resultaat . 

• 

Ikzelf I{eet echt niet wat er aan de hand is, het feit is dat ook Music Radio 
Promotions al weken vergeefs wacht op de V.O.P.-elpees en ook een aantal mensen 
die rechtstreeks bij B.P.S. items hebben besteld. Daarbij komt dat reeds velen 
onder jullie geld hebben ove rgemaakt i n oktober , wat maakt dat ze bijna drie maand 
op hun items wachten; daarom heb ik besloten om met de hele zaak te stoppen en 
iedereen die geld gestuurd heeft terug te betalen. 

Wachten heeft nu , na drie maand, geen enkele zin meer. 

Ik denk nog steeds aan de eerste brief , van Jose (FRM) waarin ze schreef 
"Hopelijk menen zij (B.P.S.) het goed, want er zijn naar het schijnt nogal wat 
duistere figuren aanwezig bij de V.O.P. directie •... ". . 
De waarheid echter is dat ik mij daar moet bij neerleggen en gelijk geven .... 
Allen en eerst en vooral ikzelf had vertrouwen in de B.P.S. directie. En jullie 
hadden vertrouwen in mij •. , Ik hoop enkel dat jullie mij zullen "vergeven" dat 
ik faalde. Ik dacht de gedachte die toch elk van jullie allen bezit van het 
Vredesideaal van Abie Nathan, meer bekendheid te laten genieten o.m.v. de V.O.P. 
items; TEVERGEEFS ! I 
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Mijn dank gaat vooreerst uit naar José (FRM) die gratis en belangeloos een 
advertentie van bijna een hele bladzijde plaatsten, naar Ton en Freddy (Freeway) 
naar Daniël (O.E.F.) en het Veronicablad. 
Verder "John Buffy's Disco Show", Mia Aerts , Peter Verwey voor zijn leuke boodschap 
en ... enfin ik dank jullie allemaal hartelijkl 

The Voice of Peace Benelux is dood, leve 'rhe Voice of Peace, fr om somewhere 
in the Mediterranean! ! 

Zo, het moest er eens uit! Alvorens mijn brief te sluiten,moet ik nog iemand 
speciaal danken: Fred Menge, Ringlaan 27 , uit Sommelsdijk die belangeloos een 
Eurocheque insloot ... Fred, nogmaals hartelijk dank voor je mooie gebaar; sorry 
dat i~ je moet teleurstellen en je cheque retourneren. 

• 

Zo, dit moest me van het hart; ingesloten vinden jullie een Mi Amigo sticker, 
ik wou dat het een V.O.P. sticker kon zijn '" 

• 

(reacties zijn altijd welkom) 

Vele Vrije Radio groeten van 

Mario Van Styvendaele 
Postbus 43 
B-9300 Aalst. 

P.S.: B.P.S. Ltd., 95a Pimlico Road, London SW I 
Telefoon : 01/730 0045 

< 

(vanuit België) 00-44-1-730 0045 
(vanuit Nederland) 09-44-1-730 0045 

, 
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HOOFDSTUK 6: HOE ZIJN Al'lATEURZENDERS VERENIGD. ----------------------------------------------
Elk land heeft ,zijn eigen vereniging van Radioamateurs. In België is dat de U.B.A. 

(unie van de Belgische Amateurzenders v.z.w.), met ongeveer 2500 leden. OVeral in 

het land zijn plaatselijke afdelingen, die op geregelde tijdstippen vergaderingen, 

voordrachten enz ••• organiseren. Aan de leiding van elke afdeling staat een 

"City Manager" (C.M.). D:Jor de leden der afdeling verkozen. De lijst van de U.B.A. 

afdelingen in het vlaamse land, met vennelding van naam en adres van de C.M., het 

vergaderlokaal en het tijdstip van de vergaderingen kunt U aanvragen bij: 

De unie van de Belgische Amateurzenders v.z.w. - Postbus 39 - 8500 Kortrijk , 
of - Postbus 634- 1000 Brussel. 

Men is natuurlijk vrij aan te sluiten bij de afdeling van eigen keuze. Nieuwe 

leden - beginnelingen krijgen bij toetreding een luisternummer (ONL-gevolgd door 

4 cijfers) Dit laat hen toe over de gehele wereld luisterrapporten O8L kaarten te 

versturen naar de Jlrrateurstations die ze gehoord hebben. Dit doormiddel van de O5L 

kaart die we nog nader behandelen. Het versturen van luisterrapporten is één van 

de beste wijzen on snel vertrouwd te worden met het radioverkeer op de korte golf. 

De U.B.A. geeft 001< eeh maandelijks tijdschrift uit, met artikels van technisch 

, 
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af algemeen belang, alsook een beurs voor tweedehandse amateurapparati.Iur. Dit 

laatste is voor beginnelingen bijzonder inter essant . 

De U.B.A. beschikt over een nat ional e Clubzender, die o.a. elke zondagmorgen het 

verenigingsnieuws uitzendt, en een morsecurs us voor de aspirant zendamateurs. 

Wanneer in een U.B.A. afdeling voldoende bel angstelling bestaat worden gratis 

cursussen ingericht t er voorbereidi ng op het RTT-examen. 

De radioamateurs zijn niet alleen op nationaal lnaar ook op internationaal vlak 

georganiseerd. De I.A.R.U. (International Amat eur Radio Union) overkoepelt de 

nationale verenigingen en vertegenwoordigt de radioamateurs bijvoorbeeld op de 

internationale conferenties van de I.T.V. (International Telecommunication Union). 

Deze conf erenties, waar ondermeer over de toekenning van de beschikbare golflengten 

beslist wordt, zijn voor het radioamateurisrre van het aller grootste belang. 

HOOFDSTUK 7: WAT MXEN RADIOAMATEURS VER'IEI J.EN , EN HOE. ------------------- ------ ---------------- -------------

Wettelijk is de inhoud van de gesprekken tarrelijk beperkt, omvatten, het 

uitwisselen van gegevens over de gebruikte installatie en de gedane experirrenten, 

naam en woonplaats van de operator, het weer enz ••• Het reglement wordt echter zeeq 

soepel geinterpreteerd, zodat het mogelijk is zinvolle en interessante gesprekken 

te voeren, in de praktijk kant het vooral hierop neer dat rren delikate onderwerpen, 

zoals politiek, godsdienst en reklarre 

absoluut dient te vermijden. 

Veeltaligheid is nàtuurlijk altijd een 

vcordeel maar helemaal geen voorwaarde 

of vereiste an een succesvol radioama

teur te worden. In de gesprekken tussen 

amateurs wordt narrelijk heel wat code 

gebruikt, zo is "QTH" de stad waarin . 

rren woont, "QRM" is storing, en "QRS" 

betekent zoveel als: "Sein trager a. u. b." 

"73" betekent hartelijke groeten en "88" 

Love and kisses ••• 

Vooral in de telegrafie kunnen hele 

conversaties gevoerd worden vrijwel 

uitslui tend in code. Aan de andere kant 

hebben heel wat radioamateurs juist door 

hun QSO'S (=verbindingen) een aardig 

~ndje Engels, Frans, Duits of Spaans 

geleerd. Ja al doende leert rren het 

snelst. Fitti PaNer (wordt vervolgd) 

Shepherd 75 

CDA 679 

XM 4514120 IBI 
XM 45 11756 M) 

T . fOll.d., ony Banmster Inlo,.,UOOlI (oglt OSL Cl •• 

P.O. BOX 1501, ST. MARYS. 
ONTARIO, CANADA. NOM 2VO 
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04-01-77: 
11-01-77: 
18-01-77: 
25-01-77: 
01-02-77 : 
08-02-77 : 
15-02-77: 
22-02-77: 
01-03-77: 
08-03-77 : 
15-03-77: 
22-03-77: 
29-03-77 : 
05-04-77 : 
12-04-77 : 
19-04-77 : 
26-04-77 : 
03-05-77 : 
10-05-77 : 
1]-05-77 : 
24-05-77 : 
31-05-77: 
07-06-77 : 
14-06-77 : 
21-06-77: 
28-06-77 : 
05-07-77: 
12-07-77: 
19-07-77: 
26-07-77: 
02-08-77 : 
09-08-77 : 
16-08-77: 
23-08-77: 
30-08-77 : 
06-09-77 : 
13-09-77 : 
20-09-77: 
27-09-77 : 
04-10-77: 
11-10-77: 
18-10-77: 
25-10-77: 
01-11-77: 
08-11-77: 
15-11-77: 
22-11-77: 
29-11-77: 
06-12-77 : 
13-12-77: 
20-12-77: 
27-12-77: 
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Als een soort vervolg 
op de alarmschijven, volgt 
er nu een lijst met alle 
troetelschijven van 1977. 

Lost without your love - Bread 
Wiggle that wotsit - Hollies 
Hey. mister dreammaker - Cliff Richard 
When I need you - Leo Sayer 
Rubberbandman - Spinners 
Vear of the cat - Al Stewart 
Rich gi rl - Hall and Oates 
Voici les clé~ - Gerard Lenorman 
Anita. is my name - Anita Meijer 
What can I say - Boz Scaggs 
It's me - Shirley Zweeres 
My kinda life - Cliff Richard 
Vou never can teIl - Emmy Lou Harris 
Solsburry HilI - Peter Gabriël 
One of these in England - Roy Harper 
Gypsy women - Breeze 
Miracles - Anlta Garbo 
Libertad sin Ira - Jarcha 
Southern Nights - Glenn Champell 
To know you is to love you - Joe Borne 
Worn down piano - Mark and Clark Band 
Pearl's a singer - Elkie Brooks 
I don't wanna talk about it - Rod Stewart 
Sandy - Dianna Marchall 
A real mother for you - Johnny Guitar Watson 
So you win agaln - Hot Chocolate 
Maggie's Gane - Match 
Hey. St. Peter - Flash and the Pan 
One of the poorest People - Caledollia 
Oh Lori - Alessi Brothers 
Love letters - Frankle MIlIer 
Harbour Light - Windjammer 
See the sun - Teach In 
When it comes to love - Mark and Clark Band 
Cau 1 d as I ce - Fo re i gne r 
If I had to go away - Jigsaw 
Oreams - Fleetwood Mac 
Fool's together - Maggie McNeal 
Starlight daneer - Kayak 
Home on Monday - Little River Band 
Say it ain't so Joe - Roger Daltrey 
Name of the game - Abba 
Home is where the heart Is - Gladys Knlght 
1941 - Pandemonium 
Virginia Plain - Roxy Music 
How deep is your love - Bea Gees 
MuIl of Kintyre - Wings 
78 Avenue - Earth and Fire 
Short Paople - Randy Newman 
Rio - The Dizzy Man's Band 
New Vork Shuffle - Graham.Parker 
Only ~Iompn bleed - Jul ie Covington 

... --~=-
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De nieuwe Mi Amigo programmatie " ~ 
vanaf 19 december .IJ -

WEE K V A GEN : 
_:================== 

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

9.00 - 10.00 

10.00 - 11.00 

11.00 - 12.00 

12.00 - 12.15 

12.15 - 14.00 

14.00 - 15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 - 18.00 

18 .00 - 19.00 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

Schijven voor bedrijven, met Haike Debois. 

Koffie, met Haike Debois. 

Keukenpret , met Ton Schipper. 

cash casino, telefoonspelletje met Haike Debois. 

Baken 16, live van boord. 

Tussen wal en schip, met Ton Schipper. 

Persoonlijke Top 10, met Haike Debois. 

Stuurboord, live van boord. 

De Jukebox met Ton Schipper. 

UIT ZON VER 1 N GEN : 
=============== === =========== 

Op dinsdag I 10.00 - 11.00 : De nieuwe DJ hittips gepresenteerd door Haike. Debois. 

Op woensdag I 16.00 - 18.00 : Stuurboord net 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 boord. 

17 . 00 - 18.00 : Alles nieuw, live van boord met de nieuwe hittips van de live DJ' s. 

18.00 - 19.00 : De Jukebox met Ton Schipper. 

z o N V A G • • ============= 

6.00 - 7.00 

7.00 - 8.00 

8.00 - 9.00 

• • 

• • 

• • 

Ook goeie morgen, live van boord. 

Zachtjesaan, met Ton Schipper. 

cabaret non stop, met Maurice Bokkebroek. 
• 

,-
• 

9.00 - 10.00 • • (9.00 ~ 9.30): Non stop II (9.30 - 10.00): Dominee Toornvliet. I , 

10.00 -
11.00 -

12.00 -

15.00 -
16.00 -
17.00 -
18.00 -

11.00 • • 

12.00 • • 

15.00 • • 

16.00 • • 

17.00 • • 

18.00 • • 

19.00 • • 

De Belgische Top 15, live van boord. 

Koffie op zondag, met Haike Debois. 

De Nederlandse Top 40, live van brd. 

33 toeren op z' n best, met Ton Schipper. 

Franstalige uitzending. 

De disco show, live van boord. 

De Jukebox met Ton Schipper. 

• -----------------------------------------------
'PJ) 
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1~78 

ma 
dl 

' wo 
do 
vr 
za 
zo 

Januari 
29162330 
310172431 

4111825 
5121926 
6132027 
7142128 

18152229 
, 2 3 4 5 

april 
ma 3 10 17 24 

11 18 25 
12 19 26 
13 20 27 
14 21 28 

'5 22 29 
16 23 30 

dl 4 
5 

do 6 
vr 7 
za , 8 

zo 2 9 

"" 0 u 15 ~ 17 

ma 
dl 
wo 
do 
vr 

Juli 
3 24 31 

4 11 18 25 

5121926 

10 17 

6 
7 

za 1 

zo 2 

13 20 27 
14 21 28 

8152229 

9 ' 6 23 30 

,,' 
ma 
dl 
wo 
do 
vr 
za 

?6 27 28 19 ,K) 'i l 

oktober 
29162330 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 

51219 26 
6132027 

7 14 " 28 

februari 

1 

6132027 
7142128 
8 15 22 
9 16 23 2 

3101724 
18 25 4 11 

5121926 
5 6 7 8 9 

mei 
16152229 
29'62330 
310172431 

4 l' 1a 25 
5121926 
6132027 

7142'28 
18 '-12021 22 

augustus 
7142128 

18152229 

29162330 
310172431 

4 11 18 25 

5121926 
6132027 
:n :12 3J :J4 35 

november 
6 132027 

7'42'28 
18152229 

maart 
6132027 
7142128 

1 8152229 
9 16 2330 2 

310172431 

4111825 
5 12' 19 26 
9 IC! 11 

Juni 
5 12 19 
6 13 20 
7 14 21 

, 8 15 22 

2 9 16 23 
3101724 

4111825 

o 

22 23 24 25 26 

september 
4 " 18 25 
5121926 
6132027 
7142128 

16152229 

29162330 
3101724 
.15 35 31 J8 19 

december 

29162330 
31017241 

4 '1 18 25 2 

4 11 10 25 

512'926 
6132027 
7142128 

8152229 
9 162330 

ZO 1 n ,r\ ? ? ?9 ! , I? te);"(\ :1 10 17 ~" 3 1 
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