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\èertiendaags Radio Magazine 

EXPLOITATIE: Internationale Vereniging 
van Radio Vrienden . 
UDMAATSCHAP: 
Per half jaar : f 15,00 of 225 Bfr. 
Per jaar: f 30,00 of 450 Bfr. 
U ontvangt dan het Freeway Veertiendaags 
Radi o Magazine. 
TRANSAKTIES: Ten name van A.H. Plekkenpol, 
Augustinushof 11 2, Hilversum. 
Giro 3685492 of Rabo Bank Hilv. 3882.51 . 921 
HOOFDREDAKTEUR NEDERLAND: Ton Plekkenpol. 
HOOFDREDAKTEUR BELGIE: Freddy Jorus . 
INHOUDSVERWERKING: Ton Plekkenpol en 
Freddy Jorus. 
VORMGEVING : Freddy J or us. 
LAY- OUT: Ton van Draanen en Freddy Jorus. 
OMSLAG ONTWERP: Ton van Draanen . 
ILLUSTRATIES: John van Draanen. 
WERKTEN VERDER MEE AAN DIT NUMMER : 
Rob Hudson, Hans Knot, Sieb Kroeske , 
Dirk De Pauw, Richard Havelaar, Herman 
de Graaf, Fitti Power, Jozef Segers. 
DRUK: Offset - Planafdruk - Fotocopie . 
C. Decoene, Pieter Reypenslei 57 ... 

2510 Mortsel, ~elg~e . 

REDAKTIE ADRES NEDERLAND: 
F'reeway - Postbus 1239 - Hilversum. 
REDAKTIE ADRES BELGIE: 
Freeway - Postbus 65 - 2510 Mortsel. 
TELEFOON: 
Redakt ie Nederland: 035-43922. 

• 

maand~~, donderdag 16.50 tot 17 . 40 u 
en vr~Jdag : 
zaterdag 9 .00 tot 10 :OOu en 16.00 tot 17. 
Redaktie België : 03 1/494410. 
Alleen op werkdagen tussen 19.00 en 21.0 
en op zondag tussen 9.00 en 10 .00 u. 
Denk om het landnummer! 

E~ke auteur is verantwoorde~ijk voor 
zijn eigen pub~ikatie. 

Niets uit deze Freeway mag worden 
overgenomen zonder schrifte~ij~e 
toestemnring van de hoofdredakt1-e . 

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

AFSLUITING: 
De laatste hand aan deze Freeway werd 
gelegd op donderdag 19 januari 1978 
te 22ul0. 

, 

. , 
vJUenden, de tijd van vooMpe.llin

gen, weMen eYL QU6.6en -0., weeJt vooitbij. 
Nu komt eJt eeYl moeiUjkeJte :tijd. doen W"--LI 
ge aU.emaal beloofid hebt, en velen f..C.hij
nen daM altijd wel wa:t pitO blemeYl mee te 
hebben, .6pijtig . TJtouweYl.6 ui;(: de hoop 
dokumentatie die we hieJt op de itedaWe 
hebben Uggen, duikelde ilz deze tekening 
naM boveYl, ik vond het dan ook leuk om 
ze meteen te gebJtuiken. En juilÁ.e? 
Ja want FJteeway -0., een blad VOM U, dU6 
waYlYleeJt L! het niet leuk vindt, boe6 , bo
ven eJ!.lI/ee en .6chitijven naait OYl.6. Ve .e.aa:t
He tijd WjgeYl we weeJ!. veel pOI.,t, en 
Fitedje hee6t zich al eeYl aantal wooitdeYl
boekeYl mo eten aaYl.6 chafi 6en om al die bJUe
ven te kUYlnen lezen, eYl daYl nog beaYl.two 
deYl. Eng we, Vui:t.6e en FitaMe bJUeven, 
een waJte maM:eUYlg vOOit mijYl ar.m hoo6dje, 
maM toch leuk hoOit. VU6 bUjveYl .6chitij
ven hoolt ! Ook. ben ik. bUj da:t wij bJUev 
ontvangen die niet oveJt van die Mu:t on
deJtWeJ!.pen gaan zoaJ,ó we die iYl de andeJte 
.6nob-0.,;t-U,che popblaadje.6 kunnen lezen. 
Vooitbeeld: Piet vi Yld:t HaYl.6 een ito:t:te zei
k. . .. omda:t die lieveJt eeYl aJtÜkel oveJ!. 
Abba zou lezen in 6lu:tblaadj e "OMlpop". 
Want Piet zou lieveJt een aJtÜkel vinden 
.Ln "Vitolpop" oveJt de hMde gitOep Sta:tU6 
Quo , lie6.6t nog met een leu~~ pO.6teJt eJ!.
bij. En voegt Piet eJt dan b-lj wanYleeJt CM. 

gozeJt van eeYl HaYl.6 Ylog kM.-Uek hee6t op 
mijn 6avoJUete gitoepie zal ik hem eeYl.6 
eveYl op zijn .6»1 •••• .6laaYl. En wanYleeJt 
juilÁ.e geeYl aJtÜkel oveJt Sta:tU6 Quo 
.6chitijveYl zeg ik meteen mijn abonnement 
op . Joepie, da:t moet je doen Piet zou ilz 
dan zeggen. Toch vind ik het leuk da:t z 
/ze Mtzooi niet op onze itedaWe binnen
komt . AUe bJUeven die we ontvangen zijn 
altijd inteJte.6.6a.nt, niet altijd even po
.6-<-ûe6, maM ui.t kM.-Uek kunnen ~e leJten. 
~laM dan moet je wel even j e meYl,(.ng Mgu
mef1-teJteYl , dan kUYlne.n we het even bekijken 
EYl meYl.6eYl, .6tuUit toch Ylooit geld op il1 
een gewone ollll.d,ag! StuUit da:t dan aangete
Izend op . Wij zijn daM eeJtlijk in. maM 
-0., iedeJ!.eeH da:t? En wa:t, wanYleeJt jouw 
bJUe6 vWoiten gaa:t? ? Hoe zouden w.i..j da:t 
dan weeJt moeten gelooówaMdig aan juilÁ.e 
uitiegg eYl. Venh eJtonr! Vit [.l'M het daYl 
weeJt, tot de volgende keeJt. Fitedje . 

I 
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Hallo, hooggeëerd publiek, Noordzee - Baken 16 

live vanaf de woelige noordzee is het een genoegen het woord tot Jullie te kunnen 
richten. Zoals juli ie inmiddels wel gemerkt zullen hebben ben ik sinds kort de 
nieuwste aanwinst van de boordboys. 

Wie weet interesseren jullie je wel voor wat ik zoal gedaan heb. 
Voor mij begon het allemaal in 1974 toen Ik de laatste minuten van Radio Veronica 
hoorde. Ik besefte toen dat het was afgelopen met de goede muziek bij het maken van 
huiswerk. Toen ik een paar weken later (na 3 afgebroken schoolopleidlngen)enlgszins 

o 
0° 

teleurgesteld een koel pilsje stond te drinken 
in een discotheek, bood Iemand mij aan om ook 

eens een paar platen te draaien,greep Ik die kans 
met belde handen aan. Hoewel ik slechts wist dat je 

. platen op 33 en 45 toeren kon draaien en ik geen 
flauw idee had van het praten in een microfoon 

waren er mensen die mijn stem goed vonden. 
(ongeloofl ijk nietwaar?) 
~ Toevallig waren er enkele mensen van de 

plaatselijke ziekenomroep die mij vroegen eens een 
proefprogramma te maken. Drie maanden later zat Ik 

daar vrolijk platen te draaien. 
Dat ging zo een tijdje door tot ook het discotheekwerk 

mij flink de keel uit begon te hangen. Het Is bepaald 
niet prettig je brood te verdienen met het afsteken van 

verhalen waar toch niemand naar luistert. 
In een dolle bui zond ik dus een bandje naar het zonnige 
swingende zuiden en het resultaat hoor je dagelijks op je 

eigen transistorradio. 
Aan boord vinden we het zeer prettig te weten tegen wie we 
dagel ijks zitten aan te praten, vandaar dat wij het ontzettend 
leuk (nou, ontzettend) zouden vinden als jullie eens een 

briefje zouden sturen met wat jullie allemaal doen biJ het 
luisteren naar Mi Amigo. 

Het Is zeer gezellig hier aan boord, hetgeen wel te 
merken is tijdens "Baken 16" en Ik zou het leuk vinden als 
julI ie eens langs kwamen. Je koopt gewoon even een rubber
boot met een kameel ervoor en I iefst een -paar aardige 

jongedames erachter en dan zijn juli ie altijd welkom. 
Nog even wat persoonlijke gegevens, ik ben geboren op 8 augustus 

1958. Deze laatste droevige gebeurtenis vond plaats in Leiden 
en inmiddels ben ik uitgegroeid tot de lengte van 1 meter 78 

en de schoenmaat 44 . 
.....-:::-. Te herkennen ben ik al tijd aan de hIernaast 
' 0 afgedrukte bakkebaarden, die door de zeelucht 

zijn uitgegroeid tot een klein baardje. , 
Het is inmiddels bijna tijd voor de volgende , 

nieuwsuitzending, dus ik laat het hierbij. 
o Hou je haaks en tot de volgende keer maar weer. 

o 
Rob Hudson. 
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(de proefperiode is voorbij) 

11 11 
. -

De lokale rad io - en televisieomroepen, de 6 zgn. experimenteergemeenten, 
hebben er een twee en een half . ja a r durende etherproef opzitten. CRM 
heeft de afgelopen jaren 5,5 miljoen gulden gepompt in de omroepen van 
de Bijlmer, Deventer, Dronten, Goirle, MeI ick-Herkenbosch en Zoetermeer. 

De experimenteerperiode I iep per 31 december 1977 af en het mini sterie 
van CRM is niet langer bereid de omroepen financieel te steunen. 

De gemeenten hebben zich lange tijd ingezet voo r de komst van de omroepen 
en nu moeten de gemeenten zelf maar zorgen voor de financiering, aldus een 
woordvoerder van het ministerie. 

De besturen van de lokale omroepen zijn afh ankelijk geworden van gemeente
steun. CRM heeft zich dus teruggetrokken en deze houding wordt in de 6 
gemeenten over het algemeen betreurd. De 6 vinden dat ze te weinig tijd hebben 
gehad om zich als medium in hun gemeenschap te presenteren en waar te maken. 

Toch zijn ~l Ie omroepen na 31 december met hun uitzendingen doorgegaan. 
De gemeentebesturen van Dronten, Goirle en Zoetermeer hebben via subsidie er 
inmiddels voor gezorgd dat de plaatselijke bevolking ook in het nieuwe jaar 
naar hun omroep kan kijken en luisteren . In Goirle en Dronten staan de 
gemeenten garant voor de exploitatiekosten 
in 1978, In Zoe te rmee r w i I de gemeen te de 
LOZ nog 3 maanden de tijd geven om de 
stichting in een vereniging om te zetten. 

De lokale omro'3 p van Melick-Herkenbosch 
heeft nog (CRM)geld over en kan tot medio 
1978 hierop blijven doordraaien. Deze 

' Limburgse omroep hoopt dat de gemeente dit 
voorjaar alsnog 33.000 gulden subsidie wil 
verlenen. In Deventer heeft de Gemeen teraad 
zich nog niet uitgesproken over de subsidie
aanvraag van de Kabelomroep Deven ter. 

De kans lijkt echter groot dat de KOD 
binnenkort over 70.000 gulden kan beschikken. 
Alleen de lokale omroep Bijlmermeer komt moge I ijk 
in de kou te staan . De LOB is een buitenbeentje in 
het geheel van lokale omroepen. Terwijl de an dere 
5 zijn ontstaan mede op initiatief van de 
betrokken gemeenten is de Bijlmer rechtstreeks 
door de toenmalige CRM minister als 

• experimenteergemeente aangewezen. 

a
D-
0-1 

Ongeveer 4000 woningen van de In totaal 
16.000 in de Bijlmermeer kunnen de LOB 
ontvangen. 
Het ziet er niet naa r uit da t de gemeente Amsterdam subsidie zal gaan 
verlenen. Martin van de Heuvel, voorzitter van de LOB heeft desondanks 
goede hoop op voortzetting van de programma's in dit jaar. 

I 
I 
I 

, , 
-
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******************************* 

Hi Men, 
Tijdens mijn 14daags verblijf in de States gedurende de Kerst en 

het nieuwe jaar 1978 heb ik naast het vieren van de festiviteiten ook zo'n 
50% van mijn tijd besteed aan het luisteren naar de Amerikaanse Radio en 
naar het zoeken van informatie voor de lezers van Freeway. 

Hierbij enige nieuwtjes. Bill Taylor, deejay op het station KFOX in Long 
Beach is de ontdekking van de laatste maanden in Amerika, zijn programma's 
worden ontzettend goed beluister d. 
In zijn programma's doet hij diverse bekende artiesten na. Een soort van 
André van Duin in Amerika. 

Joe ~iagara, bij vele lezers bekend van een der 17 Cruis in LP's (WBlG) heeft 
een nieuw contract getekend bij t~PEN in Philadelphia, dit speciaal voor de 
afternoons van 2 tot 6 uur • 

• 

In St. loseph is een firma opgericht die zich speciaal richt op het op- en 
inrichten van zgn. computerstations (automatisch stations). 
Programma' s worden opgenomen op tape en verspreid over de diverse stations 
en dezen starten automatisch op de kl ok. 

Een computerstation is dan ook niet veel groter dan een huiskamer 
in Nederland. Direkteur is Mark Hathew , vroeger werkzaam bij KGRC in Hanniba l 

KPEL, een station in Layfette heeft het gepresteerd als "golden oldie station", 
I 1/2 week lang, 24 uur per dag, oude kerstplaten te draaien, de kerstman 
kwam me in de States trouwens irritant over, veel te commercieel . 

• 

Bilboard Broadcasting Corporation maakte een 5 uur durend programma met daarin 
alle top singles van Amerika in 197 7 en hoogtepunten uit het nieuws. 
Het werd getitteld The sound of 77 en uitgezonden door meer dan 600 stations 
in Amerika. 

Er is hier trouwens een jingle op single verschenen en het i.s een hit aan 
het worden. Welnu het is zo dat "I love New York", geschreven door Steve Carmen 
veel gebruikt werd als promotiejingle voor New York en omgeving. 
Het werd op den duur zelfs aangevraagd door de luisteraars in de programma's 
en men besloot het op plaat te zetten in een langere versie. 
De commercial won een der Clio Awards over 1977 ( een onderscheiding voor 
radio en tv commercials). 
De voorkant van de plaat is vocaal, de achterkant instrumentaal. 

De AFN gratis "telephone eaU" voor de Amerikaanse troepen vierde op 24 
december haar 10j arig bestaan. Gedurende 72 uur WäS het mogelijk via AFN 
Mansfield in Ohio gratis te bellen met een familielid uit het leger. 

In Woodridge New Yersey, heeft een lokaal station een nieuw middel 
gevonden om luisteraars te trekken. Men gaat wekelijks met een vliegtuigje 
de lucht in en strooitboven de stad de playlist, deejay hittips en informatie 
over het station uit. 

Bilboard het muziek en radioinformatieblad bij uitstek in Amerika heeft 
een nieuwe service opgezet voor de verzamelaars van hitlijsten. Men kan 
ze kopen (zeer duur) op microfilm. , 

In Texas is de maatschappij HAC opgericht speciaal voor stations die 
moeilijkheden hebben met programmering en deejays. Direkteur is Allen Mac 
Laughlin, hij gaf mij zeer speciaal voor stations in Europa zijn telefoon
nummer 213-703-0368. Vergeet vooral het landennummer niet te draaien. 
Wel verder heb ik een ontmoeting gehad met Casey Casan, de man van de 
Amerikaanse top 40. Hierover kom ik binnenkort terug in een aflevering 
van deze Freeway. 

• 
Wel ik groet jullie allen vanuit het heerlijke Los Angeles Hans Knot. 

******************************* 

• 



In de tweede week van dit nieuwe jaar werd Nederland geteisterd 
door een flinke storm, via het ANP nieuws hoorde ik dat er een 
beperkte dijkbewaking was ingesteld en dat het windkracht 8 tot 10 
zou zijn. Als ik dit s oort dingen hoor, dan moet ik altijd aan de 
disc-jockey's op de MV Mi Amigo denken. 

"Zou het schip het ook deze keer houden?", dacht ik, maar dinsdag 
10 januari klonken er nog vrolijke klanken vanaf de noordzee, maar 
woensdag 11 januari zwe eg de 319 meter. I 

Zondag 15 januari werd ik om half 1 door een vriend opgebe1d met de 
mededeling: "Ton, luisteren naar de 319 meter, want de zender staat 
aan", even proberen, dacht ik en ja hoor je kon horen dat het waar 
\,as. Dit werd ext ra onderstreept toen om tien over half 1 een test
toon (met tussenpoze) uit mijn luidspreker klonk . 

_ Om 1 uur was dat getest afgelo pen en hoorde ik een jingle en de 
Mi Amigo tune van Bronx, daarna was het woord aan Herman de Graaf : 
"Wie zou er nou het eerste zuchten, dat we weer in de lucht zi j n? 
Hallo allemaal, dit is Rad i o Mi Amigo Internationaal op een 

frequentie van 319 meter 
o fwel 962 Khz. Dag Ferry, hoe 

: is he t joh. !I Ferry: "Ik voe l 
me vo lko men vitaal en uit-

.; gerust, lekker vakantie gehad , 
. >"':'i zee zeilen en zo" . Herman : 

. :-.";' -::::: I" •• 
. »i\\:" Ze e ze llen?, be lache II J k . ........ , .. ,.,., ,., ..•..•.•.•.• -,., .•. , D ' t " M' A . . klU 

"\,,,?( }/,:""::," ",,' l l s J. m l go e n l z a 
"",.,' ....... .... .. .................. , v i h t k - 11 ( :i; ) een n e ort verte en wat 

: ........... }:/ :::::::':}.::.:: •• :::: .•• :. er de afgelopen dagen gebeurd 
"/'}»':('}:"}};.;;'::' i s l uis teraars want daar bent 
.'.:.;.:-:.;,;.;.;.:.:.; :,"," , "';':',' ' , 
)'( .:.:" . U natuurlijk wel benieuwd naar 

De afgelopen dagen hebben 
-: . . . 
• :. vllJ v e rkeerd ln een storm 

. )/ van \.,indkracht 13 en dat 
<,)' betekent dat de Mi Amigo als 

... :Ji? een o ud en troU\, en zéér sterk 
.... , •• ;.;.;;; •. :. ,.,:.;.}};';;'.': sc hip , on s 1 e kker ru s tig 0 p de 

.. ::::::;~})t)f~f):{ golf] es heeft gehouden en dat 
./:;.(:::.,;,.\;;.;,(' alles hier aan boord keurig is 
,}}}i» " ;::i()" verlopen, alleen één ding , als 

::r::) ":"jein windkracht 13 zit , dan 
):;'??"';:'" • kan je abso l uut niet uitzenden 
. begrijpt U hopelijk wel. 

uuue, trouwe en oerste 'scheepje Mi 
noordzee. (foto : He rman de Graaf) . 

i s een beetje moeilijk om 
in de luch t te kome n aan-

. .... : •.. gezien de antenne en i sola
.. .. toren (die all emaa l buiten 

zitten) ee n beetje vochtig 
worden . Dat moet allemaal 
eerst een beetje drogen 
nadat de storm is afgelopen 
en het is nu droog , dus we 
zitten weer in de lucht. " 

Na deze woorden stelde 
Herman de nieuwe di sc - jockey 
RO B HU DSON v oor , wat helaas de 
mist inging doordat de zender 

-

I 
I ' 
I . 

I 
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weer u itviel. Na 30 seconden wa s de zender weer ' i n de lucht en konden 
\~e Herman horen vertellen dat de uitzendingen, die middag, . allemaal 
"live" zouden zijn : van 1 tot 4, de Top 50 van zate rdag 14 januari 
en van 4 t ot 6 uur het eerste programma van Rob Hudson,de Disco Show. 
Na deze woorden kwam de zendertechnicus binnen, met de medede ling, 
dat ze nog even uit de lucht moesten omdat nog een van de i so latoren 
schoongemaakt moest worden. 
Om tien over 1 was dit euvel verholpen en gi ng Mi Amigo vroli jk 
verder , a l sof er niets gebeurd was . ... ....... . 

To n van Draanen. 

****************************** 

de enig echte nederlandse hitparade erkend door de N.V.G.D. 

\ DE NEDERLANDSE TOP 40 iS SAMENGESTELD DOOR DE STiCHTiNG NEDERLANDSE TOP 40 UIT GEGEVENS VAN HANDEL EN INDUSTRIE 

148 jaargang no 13 1 april 1978 publikatie alleen met toestemming van de I lIchllng nederland .. top 40 

De lezers van Freeway die in de week van 14 januari 1976 de Top 40 lijst biJ hun 
platenhandel aa r gingen halen, zullen wel gek hebben opgekeken toen ze onder ,dle 
I ijst: 1 apri I 1976 zagen staan in plaats van 14 januari 1976. 
Wij namen even kontakt op met Sieb Kroeske van de Stichting Nederlandse Top 40 
en die vertelde ons dat het een fout van de drukker was geweest, maar het was 
helaas al te laat om te korrigeren, aangezien alle exemplaren al waren verspreId 
toen men de fout ontdekte. ' , 
De Stichting Nederlandse Top 40 biedt hierbij hun excuses aan voor deze fout. 

****************************** , 

d ... vorige 
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20 januari 1%8 

WORLD 

Bee Gees • Polydor 

HELLO GOODBYE 

Beatie •• Parlophone 

SHE'S A RAINBOW /2.000 LIGHT YEAAS 

Rolling Stone •• Decca FR OM HOME 

DA YDREAM BELIEVER 

Monkees • ReA 

MAGICAL MYSTERY TOUR 

Beatles • Parlophone 

• • • : I • • • 
00. Ó .0. ot 0" 000 ••••• · ... " .' '. I • ••••• ' ..... 0' ••••• 

• 0' • 0' • 

': .. ': ..... I.···. : .... : ····2 :.0 
• • •••• • • • • • • •• • .' ••• t ot •• 
• • 0. .' • " '. .: .. , .... . . .... . ... ' ... I • .0....0.... 

-0 • • •••• 00' °0 ,_, '.' t t 

.' 

de .. vorio. 
w •• k w •• k 

0 6 A WALK IN THE SKY 

Flower Pot Men - Deram 

G 7 L1TILE BlAD 

TIelman Brotherl • Delta 

ei) 9 DEAR ELOISE 

Holfies • Parlophone 

0 "IS NIGHTS IN WHITE SATIN 

Moody Blues· Deram 

ei) "13 SUSANNAH'S STILL ALiVE 

Dave Davles • Pye 

-
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door: Dirk De Pauw. 0 0 0 
Lr v=] 

INLEIDING: 
--------

Wanneer we het huidige statuut van de BRT, en de mogelijke wij zigingen ervan, willen 

bestuderen, worden we gekonfronteerd met drie belangrijke teksten: 

1) de anroepwet van 18 mei 1960 , 

2) het ontwerp van wet houdende de bepalingen betreffende de openbare Radio- en 

Televisiedienst, • 

3) het ontwerp van decreet houdende het statuut van de BRT, Nederlandse Uitzendingen 

We zullen deze teksten dan ook kort bespreken en opmerken waar ze van elkaar 

verschillen •. 

I: DE OOROEPWET VAN 18 MEI 1960. 

Het statuut van de BRT wordt georganiseerd door een wet van 18 mei 1960, de 

zogenaarrde Onroepwet. Wat de algemene organisatie van ons radio- en televisienet 

betreft, richt deze wet drie openbare instellingen met rechtpersoonlijkheid op: 

a) de BRT, Nederlandse Uitzendingen, 

b) la RTB, émissions françaises, 

c) de BRT, Instituut van de gen-eenschappelijke diensten. 

De uitzendingsinstituten, BRT en RTB, die elk over een eigen begroting beschikken, 

zijn belast met de openbare radio- en televisiedienst. Zij stellen zelf hun 

programma's op en verzekeren , elk wat zichzelf betr eft , de nieuwsdienst. 

Het instituut van de gen-eenschappelijke diensten daarentegen is belast met de 

technische diensten, met de gen-eenschappelijke administratieve, financiële en 

kulturele diensten, met de uitzendingen in de Duitse taal, en tot slot ook nog met 

de werelduitzendingen. Het Instituut bezit tevens alle onroerende goederen en 

technische uitrusting die de drie instituten gebruiken. 

Wat nu specifiek de uitzendingsinstituten betreft, is het zo dat deze beheerd worden 

door een raad van beheer, waarvan de l eden (stnds 1971) benoerrd worden door de 

Kultuurraden. De diensten worden geleid door een direkteur...generaal, bijgestaan door 

twee programmadirekteurs (radio en tv) • 

Het instituut van de gemeenschappelijke diensten wordt beheerd door een algemene 

raad, samengesteld uit de leden van de raad van beheer van de uitzendingsinstituten . 
• 
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Er zijn twee direkteurs-generaal: één belast lOOt de leiding van de technische 

diensten, en de andere belast lOOt de leiding van de administratieve en financiële 

diensten. De gemeenschappelijke kulturele diensten, de Duitstalige uitzendingen en 

de werelduitzendingen worden geleid door een kollege dat bestaat uit de voorzitter 

van de algemene r aad en de twee direkteurs-generaal van de uitzendingsinstituten. 

De koördinatie van de verschillende diensten wordt verzekerd door een kOllege dat 

bestaat. uit de voorzitter van de algemene raad, de twee direkteurs- generaal van de 

uitzendingsinstituten en de twee direkteurs-generaal van het instituut van de 

gemeenschappelijke diensten. 

De uitzendingen van de instituten moeten strikt voldoen aan een aantal opgelegde 

verplichtingen: 

a) de objekt iviteit: 

In verband hieruee zegt artikel 28, al 1, dat de nieuwsuitzendingen van elk der 

instituten in een geest van strenge ObjektiViteit en zonder enig voorafgaande 

censuur van de regering moeten gehouden worden. Zonder twijfel is dit één van de 

lOOest besproken artikels uit de Omroepwet. Er is bijvoorbeeld het verschil tussen 

"ni euws" en "inforrratie" . Nieuws kan !ren definiëren als het mededelen van een 

aktuele gebeurtenis. Inforrratie daarentegen gaat verder: ze omvat duiding of 

toelichting, of bet situeren van de gebeurtenis. Nochtans mag de BRT hierbij 

niet te ver gaan, en a.h.w. iets kunstmatigs in de aktualiteit brengen waar 

verder niemand (bijvoorbeeld in de geschreven pers) aan denkt. 
, 

Velen lOOnen dat objektiviteit helemaal niet mogelijk is, en dat om deze reden de 

BRT moet aangevuld of zelfs vervangen worden door zendgemachtigde verenigingen. 

Het censuurverbod t.o.v. de regering is absoluut. Zelfs indien de inforrratie van 

de BRT niet objektief zou zijn, heeft de regering toch nog het recht niet om te 

censureren, zelfs al zou het om een poging gaan om de objectiviteit te herstellen. 

b) verboden uitzendingen: 

In verband hierrree zegt artikel 28, al 2, dat het de instituten verboden is, 

uitzendingen te verzorgen die strijdig zijn lOOt de wetten of het algemene belan~ 

lOOt de openrere orde of de goede zeden, of die een belediging uitmaken voor 
, 

andermans overtuiging of voor een vreemde staat. (deze bepaling werd letterlijk 

overgenomen door het artikel 25, al 2, van het ontwerp van omroepdecreet) 

Vooral de "strijdigheid met het algemeen belang" en de "belediging van andermanS' 

zijn voor ons belangrijk: 
~L~~E~jd~g~~~~_~~~_~~~_~!g~~~~~_~~!~~g! Een handeling die strijdig is met het 
algemeen belang blijft in principe geldig. Een beroep op de rechtbanken is niet 
mogelijk. De Raad van State acht zich onbevoegd om zich in de plaats te stellen 
van het orgaan dat over het algemeen belang moet waken ,. 
~~Le~!~~~g~~g_~~~_a~~~E~~~~_~~~E~~~g~~g! Met overtuiging wordt ongetwijfeld de 
godsdienstige en wereldbeschouwelijke overtuiging bedoeld. Het verbod strekt zic 
niet alleen uit tot de overtuiging als dusdanig, maar ook tot de instellingen en 
de leidende fi uren van de instellin en die deze overtui in uitdra en.(vervol d 

\ 



Den Haag is de laatste jaren niet alleen in 
kabinetsformaties en prinsjesdag, ook de Haagse 
koppen in de kranten. 

door: R ichard Havelaar 
het nieuws geweest door mis l ukte 
landpiraten zorgden voor grote 

De roemrijkste zender in Den Haag is zonder meer "Radio Centraal". 
Bijna 4 jaar al wordt Den Haag "gecentral iseerd" zoa l s in de vele spots op FM kanaa 
25-94,5 mc Is te horen. Op 25 maart viert "Radio Centraal" haar vierjarig jubileum 
in zaal Amicitia aan het Westeinde. Optreden zullen dan onder meer de International 
en vele andere popgroepen. In het verleden werd elke verjaardag op zeel- speciale 
wijze gevierd, zo organiseerde men al demonstraties, feestavonden en Miss 
verkiezingen . 

Natuurlijk 
kosten al deze acti
viteiten veel geld, 
maa r Centraal kan 
terug vallen op de 
900 laden tellende 
fanclub die het 
station door dik en 
dun steunt. 

RA . 

worde 

In de vier jaa r dat EUN CENTRAAL! 
Centraal nu al be- BEL : 454071 OF • 
staat IsmenalB IJFEVENNAAR: vandefanciub 
maal verrast met POSTBUS 4429 Radio Centraal 

Voor F.a.-per hal f jaar of 
een bezoekje van de DEN HAAG F.9.-psrja.ronuontvangt 

Rad i 0 Con t 1"0 1 a (heel raag) m.and.lijk. ono Jou'naal. 

Dienst. De laatste keer gebeurde dit op 6 maart 1977, maar zoals altijd kwam 
Radio Centraal terug op kanaaltje 25. 
De enorm goede taakverdeling en organisatie van Radio Centraal stonden borg voor 
voortzetting van de uitzendingen. De straffen die tegen Radio Centraal medewerkers 
worden geëist zijn naarmate het aantal invallen groter én steeds zwaarder geworden. 

Rob Candy -programmaleider- en de grote man achter het station moet waarschijn-
1 ijk zelfs binnenkort de gevangenis in. Tegen hem was vier weken onvoorwaardel ijke 
gevangenisstraf geëist. Rob ging echter in hoger beroep en draait ondertussen 
vrolijk verder. Rob" Ik ben zelfs twee keer op heterdaad betrapt bij he t 
uitzenden van Radio Centraal programma's . Niet al leen ik moet misschien de 
gevangenis in, ook de andere disc-jockeys lopen dat gevaar". 

Inderdaad zijn er ook tegen andere Centraal disc-jockeys al gevangenisstraffen 
geëist. Omdat de meeste Radio Centraal programmas I ive zijn, zullen de Centraal dj's 
zich niet altijd even prettig voelen bij het presenteren van hun programma s . 

Guy Patrick, bekend van zijn vroegere soul programma op zondag middag: 
"Het is waar dat wij meer risico lopen dan medewe rkers van andere stations, maar 
toch gaan wij vrol ijk door". 
Guy draait. met onderbreking van een Jaar, alweer tweeenhalf jaar op Radio Centraal 
en nog steeds is hij elke zondagmiddag te beluisteren met zijn "Zondagmiddag Pop
express. Een bewijs voor de klasse van het Centraal-team vormt disc jockey Roberto. 
Hij ~Ias In november 1977 drie uur lang te horen tijdens een nachtje AVRO op H3. 

Roberto: "Ik \~erk t~Jee avonden per week in een discotheek en ben daarnaast. druk 
betrokken bij de uitzendingen van Radio Centraal. We zijn zes dagen per week in de 
lucht en dat brengt veel werk met zich mee. Vooral de popprogrammas met veel 
jingles,telefoonspelletjes etc. vragen nogal wat aandacht, maar gelukkig hebben we 
voor onze jingles "Buff" die erg veel produktievlerk verricht". 

Radio Centraal bes chikt over ingezong en jingles van Los Allegres, Albert West 
en de Internationals. Hierdoor heeft he t stati on een eigen gezicht. 
Een gezicht dat ook bestaa t uit vele Hi Iversum 3, RNI en t1i Amigo medevie rkers, die 

I 
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VERSCHIJNT 
. MAANDELIJKS 

nog wel eens een programma voor 
het stat ion maken . 

Radio Centraal is zeer 
populair in Den Haag en omstre
ken. Het station beschi kt ove r 
eigen sti cke rs en natuurlij k het 
"Radio Centraal Journaal" dat 
elk fanclublid regelmat ig in de 
bus krijgt. 
Radio Centraal werkt commercieel 
en de opb rengst van de adverten
ties word weer geinvesteerd In 
het station. 

Rob C~ndy heeft nie t de 
indruk dat Radio Centraal, door
dat men commercieel werkt bij de 
RC D in een kwader dag l ich t komt 
te staan. Waarsch Ij nli jk maakt 
dat toch niet veel uit omdat het 
station In 1977 openlijk de 
oorlog aan de Radio Controle 
DIenst en J us t itie verklaarden. 

Krasse taal van de zender 
die zeker in een lokale behoefte 

• voorz I et . 

FM KanaaltJ'e 25-94,5 Mhz Al s er een telefoonnummer over 
de zender wordt genoemd, staat 
telefoon urenlang roodgloeiend. 

Radio Centraal zendt elke week de "Haagse Top 20" en Tip 10 uit, terwijl er 
zelfs een Hindoestaans programma regelmatig te beluisteren is. 
Men houdt van stunt~lerk hetgeen weer eens bewezen werd tIjdens de afgelopen kerst
dagen toen Rob Candy en zijn mede werkers het kerstfeest vierden door 60 uur 
non-stop de kerstboom met muziek te Centraliseren. 

Ook tijdens de jaarwisseling werd tussen de oliebollen door nog even 40 uur 
non-stop uitgezonden. 
Op elke dag van de week -behalvè zaterdag- is Radio Centraal in de lucht. 
Om te bewijzen dat men voorlopig niet van plan is te stoppen, werd onlangs een 
nieuwe stereozender in gebruik genomen. 

Het vermogen van deze zender is 15 Watt, waardoor men in bijna heel Den Haag 
redel ijk te on tva ngen is. 
Publ icitelt schuwt men niet bij Radio Centra31 . Reeds twee keer vertelde Rob Candy 
bij Radio Veronica op Hilversum I , wat Centraal allemaal inhield en publicaties 
ove r het station verschenen onder andre in de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. 

Info rmati e over het station is te krijgen op Postbus 721429 in Den Haag, maar 
001 een goede indruk van Radio Centraal te krijgen zou je er eens naar moeten 
luisteren. Dat kan nog altijd zes dagen per week. 

Want Radio Centraal gaat door. Wat dacht Je wat!!! 

Richard Havelaar. 
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door: Ton van Draanen · o 
o 0 

• 

Eind maart 1960 kon het Veronicaschip eindelijk vertrekken vanuit Embden en koos 

een ligplaats 7 mijl voor Katwijk en begon testuitzendingen op 183 meter in de 

middengolf met een zender van 2 kilowatt . Doordat de 183 meter dichtbij de visserij 

golflengte ligt, kwamen er klachten binnen over storing en Veronica verhuisde naar 

de 188 rreter. Maar de 188 meter werd (en wordt nu nog steeds) gebruikt door de 

Regionale Omroep Noord-Oost. 

Toen besloot Veronica maar weer te verhuizen en zij gingen naar 192 meter. Deze 

golflengte werd alleen gebruikt door een zwakke Zwitserse zender Beromunster. 

En 192 bleek een goed idee. 

Kontrakten voor reklame boodschappen kwarren binnen en er werd een gammele studio 

gebouw::! in een oud pakhuis op de Zeedijk in Hilversum naast het kantoor van de 

textielfirma van de gebroeders Verweij, die in de herfst van 1960 direkteuren 

werden van Veronica. 

Zij begonnen rreteen de zaken goed aan mnden te leggen en er werden nieuwe 

personeelsleden aangenanen. Ellen van Eyck en Max Groen gingen weg en nieuw waren 

o.a. Gerard de Vries, Herman Siezen, Tineke de Nooy, Joost de Draaier en 

programmaleider werd de ex-jazz musicus Tony Voss. 

Een van de eerste adverteerders was de volslagen onbekende kousen-firma NUR-DIE, 

die door zijn reklarre op Veronica binnen een jaar (1961) een miljoenen cmzet hai:ilcle·1 

In België ging een 73 jarige zakenman ook een zendschip beginnen onder de naam: 

urIENSPIEGEa" maar het duurde maar enige maanden, want eind 1962 liep het schip 

tijdens een zware storm op het strand bij Cadzand. (zie foto Freeway nr 68) 

De eigenaar George de Caluwe was een paar dagen eerder overleden, op dezelfde dag 

dat België medewerking aan piratenzenders strafbaar lnaakte • 

. Dit kon omdat in mei 1962 de Raad van Europa de betrokken' landen (Denemarken, 

Zweden, België en Nederland) adviseerde een wet aan te nemen, die medewerking aan 

illegale radio-uitzendingen vanaf de zee strafmar zou stellen. 

Deze wet werd in Straatsburg ondertekend en ging de wereld in als. HET VERDRAG VAN 

STRAATSBURG en ieder land die dit verdrag ondertekent, verbiedt hierdoor uitzending 

vanaf zee voor haar kust. 
, 
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De Scandinavische landen deden dit ook oruniddellijk en op 31 juli 1962 verdwenen 

RADIO MERCUR, RADIO NORD en de iruniddels bijgekomen derde Scandinavische RADIO SYD 

uit de lucht. De gehaaide Jack S. Kotschack, die Radio Nord had opgericht, zei vol 

vertrouwen, dat zijn zender zou terugkeren. Er werd zelfs een plan ontvouwd voor 

uitzendingen naar Nederland en België. Maar RADIO NORD bleef zwijgen. 

~ Het schip: Mi Amigo werd in 1964 verkocht aan de Australiër Mr. Allan Crawford, 

die er Radio Atlanta van maakte. Maar daarover later meer I 

• 

De Nederlandse regering tekende het Verdrag van Straatsburg nog niet en Veronica 

kon rustig doorgaan met uitzenden en werd binnen korte t ijd populairder dan 

Hilversum 1 en 2. 

Pas in 1963 begon Veronica een popstation te worden. Op vrijdagmiddag startte 

Joost de Draaier het Voorlopige Nederlands Platenelftal, een soort top lL 

samengesteld aan de hand van de hitparade , die Heman Stok in 'Tijd voor Teenagers' 

van de V.A.R.A. draaide. 

'Good morning ladies and gentlemen, this is Radio Garoline broadcasting on 199, 

your all-<3.ay music station'. Mat deze beschaafde woorden, uitgesproken door 

disc-jockey Simon Dee, begon op 29 maart 1964 een nieuw tijdperk voor het Engelse 

en Europese popwezen. ( QSL card caroline) 

199 

ETRES 

•• 

Radio Caroline 

One Nine Nine 

on 

Your AII.Day Husfc Statlon-

6 a.m. to 6 p.m. 

De aanstichter was de 23 jarige Ier RONAN O'RAHILLY, die wilde vechten tegen het 

monopolie van de BBC, die hem parten speelde , toen hij in 1962 als manager van 

Georgie Fame, geen platen gedraaid kon krijgen van zijn nieuwe ontdekking. Samen 

met de 42 jarige Australische zakenman ALLAN CRAWFORD werd toen het idee geboren 

om dan zelf maar een zender te beginnen. In het begin werkten zij samen, maar om , 

de één of andere duistere reden splitsten de wegen zich. Crawford begon RADIO 

ATLANTA en O'Rahilly begon rnet RADIO CAROLINE. Het werd gewoon een wedstrijd wie 

het eerst de lucht in zou gaan, Atlanta of Garoline. 
Ton van Draanen (wordt vervolgd) • 
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HOOFffiTUl< 8: DE QSL KAARl'EN • , 
------------------------- --

Verbindingen tussen radioamateurs worden achteraf schriftelijk bevestigd, zeker 

waneer het verbindingen met zeldzame of verafgelegen stations betreft , elke amateur 

laat zich zo'n kaarten (QSL kaarten genaamd) , drukken naar eigen smaak en ontwerp. 

Op de QSL kaart worden o.a. naam en adres van de afzender vermeld, datum, uur en 

golflengte van de verbinding en ook het roepteken van afzender en bestemmeling 

vermeld . 

Iedere radioamateur heeft imrers een "radionaam" om toe te laten het station snel 

te identificeren. Dit roepteken bestaat uit een kombinatie van letters en cijfers, 

voorbeeld: ON 6 0<, waarbij "ON" belgië betekent. 

Leden van de U.B.A. kunnen voor de verzendingen van hun QSL kaarten gratis gebruik 

maken van het QSL bureau. Dit is een speciale diens t die de kaart en van de leden in 

groep verzendt, hetgeen kosten bespaart. 

Deze QSL },aarten zijn soms kunstvolle prachtstukken komende uit alle hoeken van de 

wereld. Als men kan bewijzen (met de QSL kaarten) dat men met minstens 100 landen 

in verbinding is geweest, kan men ook diplana' s en certificaten behalen. Reeds meer 

dan 1000 verschillende diplana's ! Ook worden door piratenzenders (en andere ) QSL-
• 

kaarten aan de luisteraars t egen luisterrapport teruggestuurd. 
Fitti Power (wordt vervolgd) 
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BOB & PAT RANCK 

P. O. BOX SS7 

ENGLEWOOD, 

COLO. 80110 

THE 

• 
MI AMIGO BEDANKT! 

8,IG 

88
/
5 

ALL 23 

PLUS SSB 

QSL 100% 

SNUFFELCORNER. 

Buttons. met de volgende 
teks t en er op. 
Mi Ami go 3l9 -Baken 16-
Stuurboord-Disco Show
Live Radio-Ve r onic a 538 
Noo rdz ee 220-Caroli1e 319 
Ssst!! Ik smurf- Ik ben 
niet dronke n-Willy 
Somers-Abba. 
De butt ons kosten per 
stuk f 2,30 of 40 Bfr. 
fran co thuis. 
Bes t ellen Freeway 
Postbus 1239 Hilversum 
of via onze transaktie 

:.-lrno, elijkheden zie blz.2 

HERMAN DE GRAAF BEDANKT! 
Ge lukkig vond en we hi e r nog een plaatsj e om de dj's van Mi Amigo t e danken, voor de 
aandacht die zij aan Freeway besteden in hun programma's. ~o e nsdag 18 januari 1978 
behandelde He rman de Graaf nog een bri e f van onze Ton Plekkenp o l in Baken 16, 
Ili e rvoor willen we hem hart e lijk danken. Tot s l ot will e n we all e Mi Amigo 
mede"erkers nog ve e l sterkte toewense n, en de nk e raan ... "DOORGAAN". 

, 
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In dez e vijfde aflevering v a n Knotpraat beginnen we me t een berich tje 
van 2 2 januari 1964 waarin mel din g we rd gemaakt over het REM eiland. 
Er z o ud e n onderhandelingen zijn tussen NV Oscar f i lm te Ams t e r dam en 
dhr . P. Brandel, directeur v a n de REM NV voor h et maken van een serie 
films in de trend v a n het populaire ra dioprogramma " Famili e D o o r snee~ 

Het eers te definitieve rec l a mecontract \verd ook getekend, aldus het 
berichtje , en wel met e en wa s s enaar se automobielbedrijf , welke 
10 minuten tijd had gekocht voo r 60 . 00 0 , - via het bemiddelingsbure a u 
Bo uwman uit Leeuwar den . 

Slechts een tweetal weken later berichtt e n kranten in heel Ne d e r
land al de eerste p l annen v an d e Nederlandse regering tegen het REM 
eiland . Hier een artikel u i t een van de dagbladen . 
In antwoord op vragen van h et tweede kamerlid A . Vond e ling heeft 
ministe r Bot van Onderwijs , Kunste n e n Wetens chappen verklaard, dat 
op het ogenblik wordt ui tgezocht o f, en in h oeverre juridic tie kan 
wo rden ui t geoefend op een kunstmatig eiland dat buit e n de territorial 
wateren wordt geinstalleerd . 

• 

Op 1 5 f eb ruar i 1964 wordt melding gemaakt dat Tony Vo s afscheid 
neemt a l s programmaleider bij Ve r onica 

en za l gaa n werken als hoo fd van de 
produktie bij platenmàatschappij 

Phonogram. Tony, 4 jaar werkzaam op 
de 192, zal Nederlandse art i esten 
gaan helpen bij het kiezen van hun 

repe rtoire . Hans Oosterhof, beter 
bekend als Suhandi , zal Tony Vos als 
programmaleider opvolgen. 
Hans heeft zijn radioervaring 

opgedaan bij de RONS , radioomroep 
Ni e uw Guinea . Op 14 maart 1964 
leze n we dat Radio Veronica met 
ingang van 1 april de jeugduit 
zendingen zal gaan uitbreiden. 
Er zal op donderdagmiddag een 

programma bijkomen met veel mu ziek 
talentenjachten enz . en het geheel 
zal gepresen teerd vlorden door een 
nieuwe medewerker wiens naam wat 
frans - achtig aandoet : 

, 

CHIE L MONTAGNE . 
Tevens ging e r met ingang van 3 

apri l 196 4 een nieuw programma de 
lucht in v a n Car l o , een bekende Italiaanse 
zanger ,die op vrijdagavond een half uur 

zendtijd ging vullen voorafgegaan door een 
programma voor d e Spaans e gastarbe iders in o n s 

land, gepresenteerd door Caloo Roderiques . 
Er kwamen nog mee r nieuwe progr ammas , 

"Weekend supri ses " , " Kookpunt" ( 3x per 
week) en "Microsol" een programma voor 
de zieken , wat iedere donderdagmiddag 

van 4 tot 5 uur werd u itgezonden . 
Dit was het voor dez e keer , tot o ver 14 dagen . 

Hans Knot . 
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Wereldomroep zeer binnenkort 

. via sateliet 

Radio Nederland Wereldomroep h oopt in de eerste helft van dit jaar de 
satelietverbindingen met de r e laystations elders in de we r e ld te kunnen realiseren, 
waardoor in diverse de l e n van de wereld een betere ontvangst van de dive rs e 
Wereldomroepuitzendingen mogelijk zal zijn. 

Er is in de totstandkoming o.a. vertraging ontstaan door de afwijz ende beschikking 
van de Antilliaanse regering op het verzoek van de wereldomroep om op Bonaire een 
eigen satellie t ontvangststation te moge n plaat s en. Intus sen i s e r na de r overleg 
gel<eest met de Antilliaans e r egering en er is goede hoop dat de ni euwe aanvraag zal 
worden goedgekeurd . 

Voor het overige zijn alle voorz ieningen voor de dive rse verbind i ngen ge troffen . 
Met name op Madagascar zijn alle voorwaarden vervuld om omstreeks me i of juni van 
dit jaar met de verbindingen te beginnen. 

De wereldomroep i s ook all ert t e r zake het tot s tandkomen van een l angegol fze nder, 
di e geme e nschappelijk door Nede rland en Be lgi ä ge bruikt zou moe t en worden. 
Ook de we reldomroep zal de moge lijkheden bekijken om van deze lange go lf gebruik te 
mak en en zodoende de ont vangs t i n dive r se Europes e landen t e verbe t e r e n. 

Over de voo rgenomen bouw van een zende rpark bij Oostburg in Zeeland waartegen door 
diverse a c t i egroepen i s ge protestee rd kan nog worden ge zegd dat de Were ld omroe p 
geen vree s meer hee ft om een bouwvergunning t e krijgen. 

«ZEEZE S 20)) 
Waarom is Freeway zo laat me t z ijn informatie ove r "ZEEZENDERS 20"? 
De . redaktie hield eraan ze lf ee r st goe d ingelicht te zijn alvorens zijn leden in t e 
lichten. Wij ontvingen slechts enke le dagen ge l ede n he t adres waar het evenement 
door gaat. Informatie brengen ove r dez e conventie, zonde r e rbij te kunnen vert e llen 
waar dit alles zal doorgaan, leek ons open de uren intrappen. Nu kunnen wij t enminst 
vertellen waar de conventie doorgaat, zodat U we e t waar U waar v oor Uw ge l d zult 
krijgen. Want tenslotte moet U toch op voorhand be tal en. 

"ZEEZENDERS 20" Offshore radio in Europa 1958-1978. 

De eerste uitzending van een piraten radi ostation had plaats in juli 1958, door een 
Deense zende r "RADIO MERCUR", aan boord van de M.W.Ch ee tah geankerd voor Kopenhagen. 
Sindsdien hebben bijna 50 offshor e radio stations op ve rs chill ende tijds tippen lan ~ 

de ganse Europese kust uitgezond en . Ondanks dat zij door regeringen onwe ttig zijn 
verklaard en opgespoord word en, zijn hun uitzendingen bij het publiek zee r ge lie fd 
en brenge n zij talrijke uren van amus eme nt welke door vele duizend en wordt 
geapricieerd. 
Ter ge legenheid van de twintigst e ve rjaarda g van de ee rst e uitzending zal een 
Offshore Radio Conventi e worde n geo r gani see r d in Nederland. Me er bepaald te 
Noordwijkerhout in he t Leeuwenhart Congr es Ce ntr e .(Dit i s ongeve e r 25 km ge l egen 
van Den Haag en 35 km van Ams t e rdam) En dit in he t wee kend van 29 -30 juli 1978 . 
"ZEEZENDERS 20" zal een gebeurt enis vol he rinne ringe n zijn voor allen di e ooit de 
offshore radio uitzendingen vo lgden. 
Gedurende twe e dagen, zal door een r ee ks van filmen , gespr ekken en voorstellingen , 
de geschiedenis van de offshor e radi o uitz endingen van 1958 tot 1978 worden 
overlopen. Beginnende met de Scandin avi sche zende rs l angs de Brit se en Nederlands e 
zend ers en eindigend bij de nog over bl ijvend e offsh or e stations - Mi Amigo, Carolme 
en The Voiee of Pea e e . Sprekers op "Zee ze nders 20" zull en zijn: Allan West (Radio 
Noordzee e n Radi o 270 ) ,Mark Roman ( Radio Londen),Robbie Dale (Radi o Caroline ), 
Chris Carey (Radio Caro l ine ), Grah am Gi l l ( Radi o 390 en Radio Noordze e ), Paul Harris 
(Capital Radio), Ca rl Ki ngst one ( The Vo ice of Pe ae e ) a l smede s pr eker s van Radi o Syd, 
Radi o Noord, Radi o Veron i ca, Radi o Haurak i en Radio England. 
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Volgende Films zullen vertoond worden:"The ShO\~ Must Go On-Radio Northsea", Granada 
TV's "The Radio Pirates" and "The O'Rahil1y File", CBC's "Pub1ic Eye on Caro1ine ", 
Veronica's "The Day the Music Di ed", TROS-TV's "Zenders in Woelig Water", en de 
film "The Tower of Power". 
Tevens zal naast dit gehele programma van film voorstellingen en gesprekken, een 
tentoonstelling zijn van allerlei offshore artikelen met talrijke stands van Vrij e 
Radio Tijdschriften en Radioverenigingen, op de twee avonden zal er een drive in 
show gepresenteerd worden en talrijke discussie en gesprekszittingen georganiseerd 
worden. 
Inschrijvingsge ld voor de twe e dagen zond er overnachtingskost e n zal ongeveer f 110 
of 1650 Bfr bedragen. U kunt nu al ee n plaats reserveren door een voorschot van 
f 50 of 700 Bfr te betalen. He t rest ere nde geld kun t U late r overmaken. Bij de 
in schrijving ontvangt U nog meer informatie over "ZEEZENDERS 20" . 

Bestellen kunt U bij: -Music Radio Promotions Benelux. Door overschrijving op de 
ASLK-rekening 001-0482717-24 van MRPB, Postbus 31 -20 30 Antw. 
Bankgirorekening 86.17.72. 717 (Bondsspaarbank te Breda) MRPB. 
Postgirorekening 37.53.581 . 

-Radiovisie België: Pos tbus 32-8600 Menen.Bankr.7l2-5600435-29 
-Radi ovi sie Nederland: Postbus 2192-4800 CD Breda. 

o 

Postgiro 2751 677 Bankgiro 861753313. \ 

RA][))JI ({)) 

)BJENJEILUX '~mhz. 
Dick Bos, eigenaar en presentator / 
technikus van Radio Benelux is dik 
tevreden over het station. Sinds 
Radio Benelux een tijdje uit de luc~ 
is geweest is het station weer terug 
in vol ornaat. Met een zender in 
Bussum en eentje in Hilversum en een 
geweldig zendvermogen, worden de 
programma's zondagmiddags in het Gom 
het etherruim in gegooid. Men hee ft 
nu inkomsten van diverse Gooische 
adverteerders die er allemaal brood 
in zijn gaan zien. nick Bos 
antwoordd e op onze vragen: 

FiV : Hoevee l beur je nu, per 
r ekl ames pot? 

nick: Wisselend, straks heb ik een 
gesprek me t een restaurant-café 
eigenaar die ons rond f 150 
gee ft. 

FW : Betalen jullie zelf ook mee? 
Dick: Radio Benelux heeft nog een r echt s zaak lopen, en de uitslag kost natuurlijk 

geld, de boe t e, en dat sparen we gez amenlijk op. 
FW : Is er wel voldoende geld om t e genslagen, een derde keer gepakt worden bv, op 

te vangen? 
Di ck: Ojawel hoor. 
FW : Draaien jullie vanuit een woonhuis of vanuit een bos. 
Dick: Vanuit een woonhuis. 
FW : Hoe loopt het t e lefoonnummer? 
Dick: Daverend veel reakties, en op de meest ondoordachte uitspraken van de dj's 

wordt gereageert . Laatst zei iemand iets over kerstkaarten en duizenden 
kaart en over s poelden ons. 

Radio Benelux is 1978 ingegaan als een grote zender met grote 
lui steraars en zender ! 

verwachtingen van 

Ton Pl ekkenpol. 
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Na de alarm- en troete l sch ijven, is het deze keer de beurt aan 
de paradeplaten die in 1977 door de TROS dj 's werden geko zen. 

06 - 01 -77: Lo s t without your l o ve - Bread 
13-01-77: Moody Blue - Elvis Presley 
20-01 -77: Jean s On - David Dundas 
27 - 01- 77: Wh ishing you where here - Ch icago 
03-02 -7 7 : Carwash - Rose Royce 
10 - 02 - 77 : Don't c r y for me - Ju lie Covington 
17-02-77: Knowing me, knowing you - Abb a 
24-02-77: Voici les clés - Gereard Lemorman 
03 - 03-77 : Torn between two l overs - Mary Mac Gregor 
10 - 03-77: Boogie Man - Rockaway Boulevard 
17- 03 -77: It takes al l nigh t long - Gary Gritter 
24 - 03 -77: If you were the only girl - Paul Nich olas 
31-03 -77: They s hoot h ors es don't they - Racing Cars 
07 - 04-77: Romeo - Mr. Big 
14-04-7 7: Million in One , Two, Three - Dream Express 
21 -04-77: Sir Duke - Stevie Wonder 
28 -04-77: Oh me oh my, Goodbye - Champagne 
05 -05-7 7: Goodmorn ing Judge - 10CC 
12-0 5-77: Southern Nights - Glenn Champbell 
19 -0 5-77: Lonley Boy - Andrew Gold 
26-05 -77: Don 't Stop - Fleetwood Mac 
02-06-77: As - Tony Sherman 
09-06-77: Painting my l o ve song - Henry Gro s s 
16-06-77: See you when I get there - Lou Rawls 
23-06-77: Selfpity - Lucife r 
30-06-77: Les Enfants de mes enfants - C.M. Schönberg 
07-07-77: Devil's Gun - C.J. and Compagny 
14-07-77: Lido Shuffle - Boz Scaggs 
21-07-77: Quand tu Chantes - Nana Mouskouri 
28-07-77: I feel love - Donna Summer 
04-08-77: Fanfare for the Commo n Man - E.L. P . 
11-08-77: Goodnight my love - Tavaras 
18-08-77: Quentamé - Manhatt an Transfer 
25 -08-77: Reggae woman - Cake 
01 -09-77: Do you Remember - Long Tall Ernie 
08 -09-77: Another Star - Stevie Wonder 
15-09-77: Je ~ o rdt ouder Pa~a - Peter Koe lewijn 
22-09-77: Dan~in ' Easy - Danny Williams 
29-09-77: The Deep - Donna Summer 
06 -10-77: Strawberry letter nr . 23 - Brothers Johnson 
13 -10-77: Star wars tittle thema - Meco 
20 -1TI-77: Valentino - Champagne 
27-10-77: Nobody doe s it better - Carly Simon 
03-11-77: Vannacht - Imca Mar ina 
10-11-77: From New York to L. A. - Patsy Gall ant 
17-11-77: Be good to yourself - Frankie Mili e r 
24-11-77: Baby you're the one - J oe Borne 
01-12-77: Jamie - Mistral 
08-12-77: Swingtown - Steve Milier Band 
15-12-77: Sing i ng in the rain - Sheila and B.Devotion 
22 -12-77: Egyptian Reggae - Jonothan Richman 
29 -1 2-77: It ' s a heartache - Bonnie Taylor , 



, 

19 

Door: Ton Plekkenpal 
Freeway, alweer de tweede keer in het nieuwe jaar 1978. De toekomst. Wel, ten eerst"PI 

'Nader Belicht', een rubriek van de Nederlandse redaktietafel, die op 15 juli 1978 

officieel vijf jaren bestaat. Dat is toch wat! Zoals iedereen wel beseft heeft, is 

Freeway een toel veranderd. Ik hoor hier en daar kreten van 'Waar is Ton Plekkenpol 

met zijn bijdragen', en dan rroet ik . uitleggen dat we nu korrespondenten hebben. Me~ 

sen die de inlichtingen veel duidelijker en waarheidsgetrouwer kunnen neerpennen. 

Wat doet die redaktie dan? Dat is toch iets wat ik even wil vertellen. De post die 

hier binnen en buiten gaat, wordt door mij behandeld, het kapitaal van Freeway wor 

ook nog steeds door mij beheerd. Dan heb ik ook nog sarren met . Freddy de taak on uit 

. te zoeken wat er allenaal in Freeway kant te staan, verder schrijf ik nog wat eigen 

rubrieken en ik heb de telefoon die het nog steeds goed doet. Even nu de tijden dat 

ik telefonisch bereikbaar ben, want sinds in de vorige Freeway de telefoontijden 

werden gepubliceerd, is het overtreden van de gouden regel nog erger geworden. Hier 

dan nog even een uitbreiding van die tijden. Ik ben beschikbaar voor iedereen van: 

16.00 uur tot 17.30 uur op zaterdag en van l6u50 tot l7u40 op maandag, donderdag en 

vrijdag, okay? Dus lekker bellen met je nieuwe telefoon naar 035-43922. Persoonlijk 

loop ik ook nog rond met de plannen ooit eens ergens een ontrroeting te organiseren 

tussen de Freeway abonnees. M:>chten de abonnees (U dus), dit willen, bel mij dan 

even. Zeg, van deze kant, Nader Belicht, de groetjes, blijf lezen en tot over 14 

dagen. 
Ton Plekkenpol. 

ZIE KEN a M R a E P waR v T S TIC H T r N G a M R a E P ZUl V . 
-------- ---------------------------- - ------------------------------------------------ ----- -------- -- --------- -- ---- -----------------------------------------------
Freeway ging vooruit, en wel met grote sprongen. Terwijl dit gebeurde dacht onze 

hoofdredakteur Ton Plekkenpol aan het oprichten van een ziekenanroep. Hij wilde iets 

voor mede~nsen doen, in de vorm van muziek en het presenteren van de lievelings

platen van die mensen, die op de een of andere manier in deze maatschappij op een 

zeer klein of groot zijspoor staan. De Ziekenanroep Zuid werd opgericht. Maar 

algauw bleek dat de meeste ziekenhuizen bezet waren. In Flat Kerkelanden vond men 

troost, en daar wordt nu via een huislijn, een soort vierde lijn, een programma 

gemaakt. Ook kunnen mensen in een grote rekreatiezaal meegenieten. De omroep doet 

meer dan alleen muziek brengen, waar de mensen al zeer gelukkig mee zijn. Ook bren 

men een bezoek aan de eenzarre, en praat met de zieke of helpt hen. Deze omroep , 

verkeerd in geldnood. M:n heeft slechts f 37, 50 in kas, en de onkosten bedragen 

reeds f 237 , 50. Helpen kimt U! Donaties kunt U steeds storten op de rekeningnurrrrers 

die vermeld staan op blz 2 bij transakties. Wel bij vermelden 'Donatie Qnroep Zuid.' 

Ton Plekkenpol. 
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