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\eertiendaags Radio Magazine
EXPLOITATIE : Internati onale Ver eni gi ng

van Radio Vrienden .
liDMAATSCHAP :

Pe r half j aar : f 15 , 00 of 225 Bfr.
Pe r
jaar: f 30 , 00 of 450 Bfr .
U ont vangt dan het Freeway Veertiendaags
Radio Magazine .
TRANSAKTIES : Te n name van A. H.Plekkenpol,
Augustinushof 112 , Hilve r sum .
Giro 3685492 of Rabo Bank Hllv. 3882.51 . 921
HOOFDREDAKTEUR NEDERLAND : Ton Pl ekkenpol.
HOOFDREDAKTEUR BELGIE: Freddy Jorus .
INHOUDSVERWERKING : Ton Plekkenpol en
Fr eddy Jorus .
VORMGEVING : Freddy Jor us .
LAY- OUT : Ton van Dr aanen en Fr eddy Jor us .
OMSLAG ONTWERP : Ton van Dr aanen .
ILLUSTRATIES : John van Draanen.

,{,ng eLi.ng eLi.ng wat }J., dat voOlt e.e.n dlng
oe.delo e.deloe. wat }J., dat VOOIt e.e.n ge.do e. .
va}J., Flte.e.waU -<.nteJtnationa.a1, he.;t e.n-<.g
e.c.hte. Radlo l.Iagaûne. Ol é .
v ~ e. nd e. n,
wat e.e.n ontzette.nd l e.uk
be.g-<.n hé , nou ontzette.nd -<'k I<.on het: t oc.h
n-<.et: late.n, we. zille.n .unmeM nK.dde.n -<.n de.
c.anv~dg
e. n.
Oe. goe.de. 6e.eAt ne.uze.n zi j n
nu paf., uge.nUj l:. be.kome.n van het: n-<.e.uwjaa/l
v-<.eJte.n, e.n me.n /zan de. 6e.eAtne.U6 a./'. teJtUg
opzette.n. wat gaat de. t-<. jd t oc.h Me.t! Te.
u ge.nUj lz . Want het: .iJ., 0011. 1te.e.cL6 14
gele.de.n dat U de. v o~ g e. Flte.e.waif
he.bt . Wanne.eJt de.ze. ~p
lta alz
n-<.et:
WERKTEN VERDER MEE AAN DIT NUMMER :
dan ligt de. ooltzaalz MeJtv an n-<.e.;t
Theo Dencke r, Dirk De Pauw, Haik e Debois,
de. lte.daW e. van dä blad. FIte.ev,:aif
Ri chard Havelaar , Rob Hoovenkamp ,
!wo )'tdt t e.ge.nwooltdlg <lt-<.pt op de. datwn
Hans Knot , Piet er Post du i f
vellmeld op de. om<llag uitge.bltac.ht . Op dle.
dag woltde.n nameLi.jk. alle. Flte.e.waif ' <I om luiS
DRUK: Off s et - Planaf druk - Fotocopie .
' <I mo!tge.11<I a6ge.ge.ve.n op het: pO<lt ve.ltde.elC. Decoe ne , Pi eter Reypenslei 57
/zantOOIt . Wat daMtla ge.be.UItt ligt n-<.et: me.e.lt
25 10 l ~ ortse
l,
Belgi ë.
. hande.n van de. !te.daWe. . En w.i.j Izunne.n
REDA KTIE ADRES NEDERLAND:
dan alle.e.n maan.. <lame.n met: L! hope.n dat het:
Fr eeway - Postbus 1239 - Hilve rs um .
noga./'. !te.gel .matig veJtde.eld wo!td;(; .
REDAKTIE ADRES BELGIE:
om nu dle. Flte.ev.'aif el/ze. I<.e.ell t-<.j dlg
Fr eeway - Postbus 65 - 25 10 Mo r tsel .
!<.taalt te. ~jg
e.n
moe.;(; e.It c.OI1<l.tant I<.uhan..d
TELEFOON:
/ Lr/.'{; woMe.n . En daan..om zou -<'Iz rue.lt nog
Redakt ie Ne derland : 035 - 43922 .
e.ve.n van de. gele.ge.nhu d ge.bltu.tlz witte.n
maandag donde r dag
4
om alle. nle.de.weJtlzeM van Flte.e.waif
'
16 . 50 tot 17 · 0 u . IlCULteLi.jll. t e. dan"e.n
L.
l. ,,:
en vrij dag
:
VOOIt d
e. pltac.,vUge.
zaterdag 9 . 00 tot 10 . 00u en 16.00 tot 17-30u. lóa
'
dle. we. op het: oge.nblik. Ize.nnen
Redaktie België : 031/494410 .
Flte.e.wa if glto e..t.t , Flte.e.waif WOItd;(; gItoot. En
Alleen op werkdagen tussen 19 . 00 en 21.00u. daan..om he.bbe.n w.i.j vOOIt onz e. l e.de.n e.e.n
en op zondag tussen 9 · 00 en 10 . 00 u .
e.x..tJta gltot e. Flte.e.waif PO<lteJt (42CJII l( 60c.m )
Denk om het landnummer !
c~uk/ze.n
. El/ze. abonne.e. ontvangt
b-<.nne.nkoltt zutk.e. PO<\te.lt 06 he.e.M hem
Elke auteur i s verantwoordelijk voor
.
uh"k'
ontvange.n .
zijn e'/.gen p . '/. atw .
ke.nne.n wel e.e.n goe.de. <lame.YlWeJtlu ng b-<.j
Niets uit deze Freeway mag worden
FILe.e.waif , maan.. het: geld <lc.lujnt t oc.h maM
overgenomen zonder schrifte l ijke
alle.e.n -<.n Ne.deJLtand te. zille.n . Oie. Ton ka ~
t oestemming van de hoofdredaktie .
daan.. e.ve.ntj eA de. e.ne. Ite.ke.n-<.ng na de. ande.hQ
OPRICHTING FREEWAY :
ope.ne.n .te.ltWijl il< j u}J.,t at m-i.jn geld Mn
Oh..de.nbo e.l<e.n he.b uitge.ge.ve.n, we.e.;(; j e. nog
Freeway werd voor het ee r st uitgegeven
om dle. vlte.e.mde. blt-i.e.ve.n te. Izunne.n ontin Hilversum door Ton Plekkenpol op
c.-i.jóe.lte.n . Maan.. ja, geld maa/u n-<.e.;(; g~
Iz3 juli 1973·
lug . Ma.an.. he.,t }J., veJtdomd wel ge.mal<.lze.lij k
AFSLUITING:
je. het: he.bt .
:ze lze.e.It hadde.n we. v:e.e.It ge.e.Yl plaa.t6 voolt
De l aatste hand ' aa,n deze Freeway werd
gelegd op woensdag 1 februari 1978
blt-i.e.v e.n van le.zeJl<l , <loltltif. We. ' he.bbe.n ze.t~
te 19u30 .
bepaa./'.de. dele.n van de.ze. Flte.e.waif .e.x..tJta "
Izlun ~IO et:e.n t-<.Iz/ze.n om alle<l eJUn t e. ~ j-
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"Trek Freeway over de streep" deze
s lagzin hebt U al verschil lende keren
kunnen l ezen in ons blad. f..laar waar slaat
dat nou eigenlijk op? Dat ga ik hier even
trachten uit j e doeken te doen.
Sinds Freewa) ' begin septeMber 1977 van
gestencild blaadje overschakelde op
offset, is het ledenaantal reeds

-

ve.r drievoudigd. Hierdoor kon Freeway
reeds enkele verbeteringen
aanbrengen, maar we zijn er ons van
bewust dat het nog beter kan. We zouden
bijvoorbeeld meer foto ' s kunnen plaatsen
en Freeway enkele bladzijden dikker
maken . Maar daarvoor zijn nog meer l eden,
abonnees nodig! Hoe groter de oplage

,

van Freeway wordt , hoe meer mogelijkheden wij hebben om een nog betere Freeway uit
t e brengen .
Daarom zijn we op 1 januari 1978 de aktie: "Trek Freeway over de streep" gestart • .
Wij hopen rret deze aktie dit jaar 250 ni euwe leden te kunnen inschrijven. 250 leden
meer is ons streef getal, het mogen er natuurlijk rreer zijn , maar wanneer we er 250
bij hebben zitten we goed. Dit wil zeggen dat wij dan zonder financiële problemen
Freeway op een degelijke manier om de veertien dagen bij U thuis kunnen bezorgen.
Om van deze aktie een succes te maken zouden wij een beroep willen doen op onze

huidige abonnees . U zouden wij willen vragen op all erlei wijzen reklame te maken
voor Freeway,en zo trachtenlcden voor ons te werven . U kan er nog wat mee verdienen
ook!

Op

het einde van elk kwartaal van 1978 gaan hier een hele hoop platen de deur

uit. Deze schenken wij dan aan de beste l edenwervers .
Natuurlijk zult U zich afvragen hoe wij dat gaan control eren. We l, aan elke nieuwe
abonnee stel len wij schriftelijk de vraag hoe, of door wie bent U op het idee
gekomen om abonnee van Freeway te worden . De antwoorden op deze vraag worden hier
netjes geregistreerd , en op het einde van elk kwartaal kunt U dan hier op deze
plaats l ezen wie er allemaal in aanmerking komt voor de platenprijzen.
De

aktie is gestart op 1 januari 1978, en daarom zullen wij ook al de nieuwe

abonnees sinds die datum deze vraag stellen .
,
Tot slot wil ik U reeds all en op voorhand danken voor Uw eventuele rredewerking.
Freddy.
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door: RichardHavelaar
Al s e r een p iraat verdwijnt is het meestal zo ' dat een grote groep luisteraars
ee n ve r ve lend gevoel in de maag krijgt.
Na tuurl ijk was dit ook het geval toen Radio Atlantis op 31 augustus 1974 uit de
e th er ve rdwe en. Toch was er iemand die, hoewe l zelf een enorme free-radio fan,
d i t he lemaal niet erg vond. Zijn naam: ARIE SWANEVELD.
Arie zat namel ijk nog met een onbetaalde rekenihg wegens huur van zijn zender,
die Atlantis eigenaar Adriaan van Lanschoot nû nog steeds niet betaald heeft.
Ar ie Swa neveld kocht na het kortstondige REM avontuur in 1964 alle zenders van de
REM over, zowel de radio als tv zenders. Arie kreeg van de PTT 'toestemming deze
ze nders thuis te bewaren, maar vond het uiteraard niet leuk deze zenders met een
hoge waarde werkloos te zien staan.
Toen in oktober 1973 Adriaan van Lanschoot dan ook bij hem aanklopte met de
vraag of h i j de 1 ·kilowatt middengolfzender kon huren, was dit snel geregeld.
Voo r 750 gulden per week zou deze v roegere 214 meter REM zender aan boord van de
i nmidd e ls doo r van Lans choot gekochte CONDOR de Atlantis prog ramma' s ga an
u itz e nde n. Zowe l zender als schi p we rden naar de du it se v rije ha ven Cuxhaven
geb rac ht , waa r de Atl a nti s med ewe r ke r s rust ig aan hun p roj ek t konde n werken .
De zender we r d a an boord geb r ac ht en i n novembe r 1973 door de Le i dse tec hnic us
Cr i s Kl i nkenberg ge r eed gema a kt voo r ge br uik . Cri s 'ove rl eed op 18 novem ber ec hte r
op ra adse la chtig e wi jze . Vo lgens de offi c i ë l e l ez i ng zo u Cr is op ee n avond , na ee n
bezoe k aan de have n , bij het t e rugke r en o p het sc hip va n de l oopp l ank z i jn geva l l e n en aan e en hartstilstand zi j n ove rl ede n.
Ande re n ,beweren dat Cris te veel wis t van e ni ge du iste re zaken die , z ic h aa n boor d
a fs pee lden en dat hij daar om was ve rmoo rd. Bew ij ze n h ie r voo r z i jn ec ht e r noo it
ge leverd. Ste ve England en And y And e r so n name n zi j n we r k ove r en op ee r s t e
kerst dag we rd de zender voor het eers t
door Radio Atlantis gebru i kt.
Inmiddels had Arie Swaneveld nog
geen cen t gezien en wilde zijn huur bedra g
uitbetaald kr ijgen voor de periode t usse n
okto ber e n decembe r 1973.
Het e nige wat h i j ontving was ee n bedra g
van 700 0 gul de n voor antennebed rad in g di e
hem be ta al d we r de n door Gera r d va n Dam.
Omd at Swaneve l d dus zijn geld niet kreeg ,
deed hij Adriaan van Lanschoot een p roces
a a n bi j de Haagse rechtbank.
Radi o Atlantis gebruikte de zender
nog ach t ma a nden op o.a. 270, 312 en 22 7
met e r. Het ve r moge n van de zender was '
s l ec ht s 1 k i lowatt, zodat de Atlantis
t echnic i pogingen deden het vermogen op
t e voe ren tot 3! ki l owatt .
Bovend ien mod ul eer de men de zender zeer
har d zoda t samen met de compressie
(he t omhoog ha l en va n zachte muziekpasssages) Radio At lantis toch in een
groo t deel va n Be l g i ë en Ne der l and te
ho re n was. Toen de inmi dde ls tot Jeaninne
omgedoo pte Condor de VI iss ingse haven
binne n kwam had Ar i e Swaneve ld e i ndel ijk
wee r eens de kans z i jn zend e r te ru g t e
zi e n. In ok t ober 1974 in spect e er de hi j
z ij n ze nder en zag dat men , doo r het vele
t e harde geb r uik, de bu ize n vo l ledig had
zwa r t ge bra nd e n dat zijn ze nd er vr ijwe l

,

5
onbruikbaar was geworden.Het zendschip van Radio Atlantis werd pas twee jaar later
verkocht aan een sloper. Dit nadat de Nederlandse regering, door middel van de
havenautoriteiten, ' ~rvo
had gezorgd dat het schip nooit meer voor radiodoeleinden
zou worden gebruikt. Op het schip rustte namel ijk een zogenaamde sloopclausule.
Dit betekent dat het schip bij verkoop nooi t meer de zee op zou mogen, omdat
het niet meer zeewaardig zou zijn. Kenners beweren desondanks dat het schip sterker
zou zijn dan de Norderney van Radio Veronica.
Dit laatste schip heeft evenals de Jeaninne geen motor, maar mocht nog wel de zee
op voor "The dav the mus ie di ed".
Vanzelfsprekend waren de nederlandse autoriteiten benauwd voor een terugkeer
van Radio Atlantis, aangezien de heer van Lanschoot ook al een poging had gedaan
Atlantis terug te brengen vanaf een oude vuurtoren voor de engelse kust, eind 1974.
Adriaan van Lanschoot zag ook wel in dat hij Atlantis nooit meer zou kunnen
terugbrengen vanaf de Jeaninne en 1 iet het schip wegrotten in de VI issingse haven.

DE JEANINNE IN BETERE TIJDEN OP DE NOORDZEE.

•

Toen in oktober 1976, de Jeaninne voor 15.000 gulden verkocht werd aan een sloper
werd ook de zender van Arie Swaneveld van boord getakeld.
Tenminste wat er van over was, want de Vlissingse jeugd en vele free-radio freaks
hadden zowel zender als schip geheel vernield.
.
Het proces duurt nog steeds voort. Op dit moment probeert Arie Sw3neveld te
bewijzen dat hij inderdaad zijn ·zender voor 750 gulden per week aan Radio Atlantis
verhuurde. Hij heeft het hier nogal moeil Ijk mee, want zijn probleem is dat er
nooit een 'huurcontract is getekend", maar ' dat de overeenkomst mondel ing was.
Door middel van getuigenverklaringen van mensen als Radio Condor eigenaar
Steph Wi 1 lemsen en ex-Atlantis medewerker Gerard van Dam hoopt hij de rechtbank van
zijn gel ijk te overtuigen.
Het ziet er naar uit dat Swaneveld zijn proces gaat winnen, hoewel Adriaan van
Lanschoot nog geen krimp geeft. Van Lanschoot laat zich op het proces vertegenwoordigen door de Antwerpse advocaat Mul. Zelf verschijnt hij bijna nooit op de
zittingen. Adriaan ontkent ui~erad't
hij ooit een cóntract, al dan niet
mondel ing met Arie Swaneveld heeft gesloten en laat aan Swaneveld _Dver te bewijzen
dat dit wél zo is.
Het Radio Atlantis projekt duurde slechts ruim één J• aa r.
afwikkel ing nog wel even duren. VA 1gens de advocaten is de
Toch. . kan de
justitiële
. .
..
I

•
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uitspraak omstreeks juni 1978 te verwachten, hetgeen bijna vijf jaar na de start
van de hele affaire is. AI met al lopen ook de proceskosten fl ink op, maar de beide
heren hoeven bepaald geen droog brood te eten.
Voor van Lanschoot is het niet de eerste keer dat hij zich voor zijn radio .
aktiviteiten voor de rechtbank moet verantwoorden. Hij is in 1975 door het Hof van
beroep te Gent, al eens veroordeeld tot een boete van 105.000 gulden en drie
maanden gevangenisstraf.
Van Lanschoot heeft namelijk altijd openlijk toegegeven eigenaar te zijn van
Radio Atlantis en dat is iets wat nog steeds niet mag in de Benelux anno 1978.
Richard Havelaar.

******************************
•

Door Hans Knot
Het Amerikaanse vakb lad Variety heeft een I ijst
samengeste ld met daarin opgenomen de 80 meest bekeken
tv programma's in de States.
•
Als we de I ijst zo eens doorkijken, dan kom je tot de
conclussie dat we op de Nederlandse laat staan op de
Belgische buis lan g niet zulke goede programma's hebbe n
als we wel denken.
Het teg enovergestelde is ook het geval, series die bij
ons door minder k ijkers worden bekeken, hebben wel
•
een hoge kijkdicht heid in Ame rika.
Bij de beste 10 series van Amerika hebben zich
maa r 4 geplaatst die ,ook bij ons zijn te zien te
weten: All in the fam ily, Happy days, Het kleine huis
op de prairie en Charl ie's Angels.
Al l e series, op Charl i e ' s Angles na, hebben meer kijkers
gehad in 1977.
Het meest bekeken Is het bij ons totaal onbekende
Laverne en Sh irley.
Ook de AFRTS is gekomen met een l ijst van meest
beluisterde programma's. The Ame rica n Forces Radio and Telev i s ion ServIces is
voora l wat betref t het programma "Love on th e Rocks" eruit gespronge n.
Het programma van religieuse aard i s er uitgekomen op ee n lle plaats in de serie
entertainmentprogramma's .
Fel icitaties va naf deze plaats aan Fa ther Harry G. Schl i tt .
In Amerika is een heel goed boe k uitgekomen over ra d io onder de t i tel "Th is
Bus iness of Radio Programming" geschreven door Claud en Barbara Hall. Te bestel l en
voor $i6 op het volgende adres: 9000 Sunset Blvd, Los Ange l as CA 90069.
Nog even tot slot terug komend op de rapporten van de AFRTS, dan le ze n wij dat
het meest beluisterde programm a The Amer ican Top 40 is, wekel ijk s 3 uur
durende programma gepresenteerd doo r Casey Kasen. Meer dan 400 mi Ijoen mense n
in 22 landen en aan boord van 130 mar i neschepen luistere n wekelijks naar dit
pro gramma .

,

--
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Op 9 januari begonnen de eerste rroeilijkheden voor Mi Amigo in 1978. Er was cm
12.00 uur geen Cash-Casino uit P1aya de Aro, maar een vervangend spelletje door
Herman de Graaf en otto. cm 16.00 uur werd de Cash-Casino voor deze dag uitgezonden.
Verder werden er wat oude programra renden opnieuw ui tgezonden, maa r 's avonds was
er weer een verse Jukebox.
Vanaf 11 tot 15 januari konden Radio Caroline en Radio Mi Amigo niet uitzenden
vanwege de enorme zware storm (Windkracht 13) Hierdoor werd de zendinstallatie aan
dek zo erg door het zeewater overspoeld dat er pas op 15 januari weer kon mee
uitgezonden worden.
Vanaf 13.00 uur was Radio Mi Amigo weer in de lucht. Wel viel de zender in het
begin even uit "legens een paar kleine ingrepen. Opnieuw was Mi Amigo door het oog
van de naald gekropen, want met andere schepen aan die kant van de Noordzee liep
het minder pre't tig af tijdens deze storm. Deze uitzonderlijk zware storm geeft toch
wel een he el ander beeld op het bericht als zou er dagelijks 10 ton water het
zendschip binnenstrorren en dat de porrpen dit haast niet kunnen verwerken.
Voor de echte radio fans leverde de 15 de januari nog een plezierige verrassing op.
Dat was de kcmst van Rob Hudson naar. het zendschip. Een uitstekende aanwinst voor
Radio Mi Amigo.

Tot de volgende keer. Pieter Postduif •

•

In

•

- Aangeboden: Philipsplatenspeler met boxen voor f 150,-- . Serie 412. Weinig
gebruikt. Gratis verbindingskabels en platendoekje. Inlichtingen, t el: 035-43922.
- Te koop: Foto ' s van Stan Haag, Michelle, Maurice Bokkebroek en de inrichtingen
van de Mi Amigo studio in Playa de Aro . Binnenkort tevens stickers van Radio

Mi Amigo. De foto's kosten f 1,50 . De stickers kosten f 0,50 + f 0 ,55 porto.
Te bestellen door overmaking van het bedrag op de RABO BANK COSTERHOur Rekening
nummer: 139934286 tnv L. Angenent .
- Te koop: IEr oP HIER IS EEN ADRES WIJZIGING. In de vorige Freeway werden er
Buttons aangeboden, deze werden verkocht door onze Ton Plekkenpol. Aangezien Ton
zijn handen reeds meer dan vol heeft met Freeway en de ziekenomroep, zullen deze
Buttons vanaf nu uitsluitend door de vervaardiger ervan worden verkocht.
Buttons met de volgende t e ksten erop : Mi Amigo 319 - Baken 16 - Stuurboord .

Disco Show - Live Radio - Veronica 538 - Noordzee 220 - Caroline 319 - Ssst!! Ik
smurf - Ik ben niet dronken - Willy Sc:rners .. Abba.
De buttons kosten per stuk f 2,30 of 40 Bfr franco thuis. Te bestellen bij:
Aad Jansen, Leemansstraat 34, 2332 VM Leiden.
- Te koop: Kalender sticker van Mi Amigo, en de geweldige Baken 16 sticker. Per

stuk kos t e n ze 20 Bfr of f 1, 50. Te bestellen bij Freeway-Postbus 65- 25 10 Mortsel
'- Bel ië

In het jaar van de Conventie Zeezenders 20, welke wordt gehouden op 29 en 30
juli a.s. in het Leeuwenhorst Congrescentrum te Noordwijkerhout zal ik enige
levensbeschrijvingen brengen van deejays van de zenders van weleer.
De eerste beschrijving gaat over Dave Cash, die samen met Kenny Everett het
vermaarde duo vormde op Radio London.
Dave werd geboren in Canada en op zijn Be jaar luisterde hij al intens naar
lokale zenders in Vancouver. Op zijn 13e werd hij voor het eerst echt betrokken
bij het fenomeen radio, van opgespaard oud papier kocht hij zichzelf een radio
en besloot om eens een studio te gaan bezoeken.

\

Het werd het station CFUN en Dave vertelde 'aan de toenmalige topdeejay Red Robinson
dat hij ook wel voor het radiovak voelde. Gevolg vele bezoeken aan CFUN.
Tijdens zijn Universiteitsstudie raakte hij in contact met de plaatselijke campusradio en besloot andermaal naar CFUN te gaan, waar hij na lang zeuren een baantje
kreeg aangeboden als koffiejongen. Op een dag vertelde Rad Robinson hem dat
er een baantje vrij was op CJB in Port Alberta.
Dave ging er heen, het was een ontz·e ttend klein stationnetje met slechts 6
medewerkers, 1000 luisteraars en 3 sponsors te weten: Coca Cola, Levi's en een
plaatselijke slager.
Cash moest er van alles doen, commercials maken, het nieuws schrijven en
presenteren, produktiewerk, deejaywerk en de administratie.
Na een periode van een jaar op
CJB besloot Dave Cash een auditietape in te sturen naar CFUN waar
hij tenSlotte het late nachtprogramma
"From Midnight to Dawn" kreeg.
Tijdens ziekte van een der andere
jocks viel Dave in.
Hij presenteerde het programma
Drive spot en de direkteur van
het station be l uisterde zi j n programma.
Na informatie b i j de programmaleiding
besloot deze Dave te laten komen
naar de States waar hij nog meer
stations bezat .
In nog geen 9 maanden werkte Dave
Cash in Seatlle, Los An.g elas, D,a llas
en New York.
Op een gegeven ogenblik besloot Dave
op vakantie te gaan naar Europa
en in London vertelde een oude
vriend hem over de piratenzenders.
Dave Cash besloot e ,e n bezoekje te
brengen aan 77 Curzon Street waar
het kantoor van Radio London was .
De eerste persoon die hij ,daar
ontmoette was Ben Toney, di,e Dave
al. eerder had ontmoet als pro.gramma-

leider van een station in Dallas.
Ben bezat dezelfde funktie bij Big L.
Dave had wel zin in 2 w,e ken .a ·an
boord van de Ga.l axy. echter deze
2 weken werden 2,5 jaar. Zijn hoofdopdracht was om de Engelse deejays
kennis bij te brengen van de
Amerikaanse commerciele radio.

I
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De samenwerking met Kenny Everett kwam eigenlijk bij toeval, daar Kenny noch nooit
achter een geluidspaneel had gezeten ging -Dave zijn programma technieken.
7.0 ontstond het welombekende programma Kenny en Cash on. London. ' . .
Dave Cash dronk te veel van het water aan boord van de Galaxy, hierdoor kwam hij
3 weken in het hospitaal terecht, mede door gezondheidsredenen en het feit dat
de Marine Offences Bill te sprake kwam besloot Dave Cash Radio London te verlaten.
Hierna volgde een termijn van werkloosheid, waarna Dave het aanbod kreeg van
de BBC om het programma Monday Monday te gaan introduceren. Hij nam dit aanbod aan
en presenteerde na enige weken ook de Midday Spin. Hierna volgde de oprichting van
Radio 1. Opnieuw kreeg hij een eigen dagelijks terugkerend programma,
"The Afternoonspot",welke
, hij gedurende een periode van 2 jaar presenteerde.
In zijn programma draaide Dave als een van de eerste de meer progessievere muziek
uit die tijd en introduceerde hij gimmicktypes als Rita Raad en Microbe.
De programmaleiding vond dit een uitstekend idee en besloot een dagelijks
terugkerend programma te gaan besteden aan de heavy music. Echter met op iedere
avond een andere deej ay.
Opnieuw stond Dave op st,aat. In de tussentijd presentoerde Dave af en toe een
programma op een lokaal TV station en Dave besloot van zuinig gespaard geld
een eigen studio te bouwen en reklamespots te gaan maken voor winkelcentra e.d.
Totdat de Britse regering besloot Commerciële radio te gaan invoeren.
Hierna kwam een to tale ommekeer in Dave Cash zijn leven. Hij werd zeer ' na betrokken
bij de opr ichting van Capital Radio en kreeg van af het begin een baan als
presentator.
I
•
Tot op de dag van vandaag zijn zi jn programma's met die van Nicky Horne de meest
beluisterde programmas op Capital Radio.
In de volgende aflevering komen we over 4 weken terug met het verhaal van
Roger Twiggy Day die gewerkt heeft bij Swinging Radio England, Caroline Sout~,
Caroline International, RNI, opnieuw Caroline, RTL, nogmaals Caroline en die nu
werkzaam is bij Piccadilly Radio.
Hans Knot.

•
U-machtiging voor zendama t e urs met een jaar verlengd
door C.R.M.
,
Het gaat hier om de mach t iging die behaald werd in het najaar
van 1975 en in het voor- en najaar van 1976. De Vereniging
Zendamateurs Nederland (veron) heeft bericht van de staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat omtrent deze regeling ontvangen.
De D- machtiging werd 3 jaar geleden ingevoerd om een groter
aantal mensen in de gelegenheid te stellen door middel van een
vereenvoudigd examen in het bezit te komen van een tijdelijke
radio-amateur zendmachtiging ter voorbereiding
op een van de
overige machtigingen
(A,B of C) met onbeperkte geldigheidsduur.
De geldigheidsduur van de D-machtiging werd daarbij vastgesteld
op 2 jaar.
Die periode werd voldoende geacht om de houders van deze licentie
in staat te stellen zich op een examen vOOr een van de machtigingen
me t onbeperkte geldigheidsduur voor te bereiden .
•

De staatssecretaris heeft,nadat bleek dat deze regeling veel succes
boekt e, mede om billijkheidsredenen besloten de periode met een
jaar te verlengen voor een redelijke afbouw.
' Aan de 5 tot nu toe gehouden examens hebben in totaal 3300 kandidaten
meegedaan, van wie er ruim 1900 de machtiging behaalden.

I
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door: Dirk De Pauw.
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V)

c) verbod van publiciteit:
In verband hi e rme e zegt artike l 28, al 3, dat h e t de instituten ve rboden is
uitzendingen te doe n di e ee n karakt e r van handelspublicit e it ve rtonen, en andere
publikaties uit te geven dan de normale programma's de r uit ze ndingen.
d) regeringsuitzendingen:
In verband hiermee zegt artike l 28, al 4, dat de instituten ve rplicht zijn,. tot
tien uur per maand, over i e de r van de frekwe nti e s waarover zij beschikken,
kosteloos de mededelingen uit t e zend en di e de Minist e r onde r wi e zij ressorteren
hun doo rg eeft. Voor en na die med ede lingen mo e t word en aang ekondigd dat zij van
regeringswe ge zijn verstr e kt. Deze ve rpli cht e aank ondiging als dusdanig belet dan
ook iedere misleiditig t e r zake.
e) zendgemachtigde verenigingen:
In verband hiermee zegt artikel 28, al 5, dat de instituten kunnen, volgens de
algemene regelen die de Koning, na raadpl e ging van de raad van beheer en van de
algemene raad, bepaalt, radio- en televisi e uitzendingen laten verzorgen door
daartoe erkende verenigingen of stichtinge n.
II:HET ONTWERP VAN WET HOUDENDE DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE OPENBARE
RADIO- EN TELEVISIEDIENST.
;=~c

=

=

=

=

=

Volgens de memorie van toelichting hee ft het ontwerp dat de Re ge ring in juni 1975
aan de Kamers voorlegde, tot doel een nieuw statuut van de ope nbare Radio- en
Televisiedienst vast te s t e llen en daartoe ve rsch e lde ne wijzinge n aan te brengen in
de wet van 18 mei 1960. He t fundament e le do e l van dit ontwe rp is het opheffen van
de beschikkingen van de we t van 1960 betreffe nde het Instituut van de gemnschap~
lijke diensten.
Tevens brengt het respekt vo or de kulturel e aut onomie mee dat de regering voor de
Duitse Kultuurgemeenschap ee n spe ciaal r egime wenst in te stelle n. De ze gemeens chap
mo e t, ook wat radio en televisi e betre ft, over ee n eigen uitdrukking smiddel
bes chikken. Ve rder v oorzi e t he t ontwe rp, om t e ve rmijd e n dat de openbar e Radio- e n
Televisi edienst misbruik zou make n va n zijn monopo lie , het inst e ll e n van ee n r echt
op antl"oord.
~2_!g

~ ~_
~ _8~
~ ~E
~ !i~_
~ ~
~ ~!
Volgens de r e gering vormen de be palinge n omt rent deze zaak de kern van het
ontwe rp. Hiervoor is ee n sne ll e a fwe r king ve r e ist omwi l le van de Kul
t urat
on
m ~
en omwille van een sne ll e behan de l i ng in de Kultuurrad en.
Na de ontbinding van he t des betre f f e nd e Instituut zull e n de be id e uitz endins t itut en in gemee n akk oo rd maa treg e l en n emen om gemee nschapp e lijk de exploitati e
van ve rs chi ll end e di ens t e n en a kt i v it e i t en t e ve rz eke r en en dit volge ns samen
be paalde normen . Dez e samenwe r king z al ni e t zo ve r gaan dat opnie uw doo r be id e
Ins tituten een derde In s tituut zou opge ri cht wo rd e n dat recht s pers oonlijkh e id
zou hebbe n. And ers zou het he l e ont we rp ee n maa t voor ni e ts zijn.

B) De opri chtin g van ee n Be l gi s ch Radio - en Te l ev i s i ece ntrum voo r uitz e ndin ge n in
de Du i ts e t aa l.
-------- ------ - --- - ---- ----- - ---------- - - - ------------------ -- - - -------- - - - ----In de kommi s s i e van de Senaa t was men e r he t dui de l i j k ove r ee ns dat ee n de r geli'k ce ntr um me t e en r lllme au t o noml• e moe t word e n 0 ~ e ~ri c~ h~ t ~. ____________________~
•
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Onder de benaming "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum für Deutschsprachige
Sendungen" zal het hogergenoemde centrum worden ingericht. Deze instelling zal
worden geplaatst onder de bevoegdheid van de raad van beheer, die door de
Kultuurraad voor de Duitse Kultuurgemeenschap wordt benoemd.
Op technisch en administratief vlak, evenals wat het personeel betreft, zullen
de uit~endg
in de Duitse taal de steun blijven genieten van de andere
Instituten.

~_!S
Na een 'bespreking in de senaatskommissie waren de leden ervan het eens dat de
wetgeving betreffende het recht op antwoord moet veralgemeend worden en hetgeen
rechtstreeks verband houdt met de wet op het statuut van de BRT en RTB.
~_:Sse!

De regeringsmededelingen blijven uiteraard tot de bevoegdheid van de nationale
wetgever behoren. Terwijl er in de omroepwet van 18 mei 1960 tien uur regeringsuitzendingen voorzien werden, werd dit in het ontwerp van wet tot acht uur
teruggebracht, naar verluidt omdat tot nu toe nog geen enkele regering gebruik
gemaakt heeft van de volledige toegestane duurtijd.
Wat het repliekrecht van de oppositie betreft, kon geen overeenstemming bereikt
worden (wat enkele maanden geleden tot incidenten geleid heeft toen, op een
vraag van de BSP, de RTB het wel, en de BRT het niet toestond!>'

I

I

III :ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE HET STATUUT VAN DE BRT, NEDERLANDSE UITZENDINGEN.
=======================================================c=========================

I

Volgens de memorie van toelichting beoogt het ontwerp van decreet (van 18 juni 1976)
twee doelstellingen: de uitbreiding van de objektiviteitsverplichting tot alle
uitzendingen en mededelingen met informatieve betekenis, en de oprichting van een
programmaraad met adviserende bevoegdheid in verband met de inhoudelijke
programmatie van de uitzendingen.
Een andere belangrijke nieuwigheid is de invoering van uitzendingen door
zendgemachtigde , verenigingen en stichtingen.

I

!~_Qiy:

Objektiviteit en: informatie wordt in het ontwerp van omroepdecreet geregeld door
artikel 25, een artikel dat sterk kan vergeleken worden met het gekende artikel
28 van de omroepwet van 1960 (zie supra).
Toch zijn er ook enige verschillen. Het begrip "objektiviteit" wordt immers
uitgebreid en verplicht voor "alle uitzendingen en mededelingen met informatieve
betekenis".
Artikel 25 luidt immers als volgt:"De nieuwsuitzendingen evenals alle uitzendingen en mededelingen met informatieve betekenis worden in de geest van strenge
objektiviteit en zonder enige voorgaande censuur van de regering gehouden. Het
uitoefenen van een journalistieke funktie in de nieuwsdienst is onverenigbaar
met de uitoefening van funkties in de geschreven pers en van een politiek mandaat':
Het is duidelijk dat de opvattingen over het begrip "objektiviteit" sinds 1960
nogal geëvolueerd zijn. Op dit ogenblik wordt er algemeen aangenomen dat objektiviteit van alle medewerkers vakbekwaamheid eist, nauwgezetheid, kritische zin,
eerlijkheid en onpartijdigheid. Het onderscheid tussen feiten en kornmentaren
moet steeds duidelijk uitkomen, Objektiviteit streeft naar een ruime,
veelzijdige berichtgeving.
t~_g!yES:

- Wie?
Hierover bepaalt artikel 26 van het ontwerp van omroepdecreet het volgende:
"In radi o en televisie wordt zendtijd ve rleend aan door de Kultuurraad erkende
vereniging e n e n stichtingen, welke uitsluitend tot doel hebben radio- en
televisi eprogramma's uit te zenden die r e chtstreeks afgestemd zijn op het
verschaffen van informatieve en edukatieve duiding en opiniëring van de aktualit e it ,vanuit de r epre s entati eve sociale, ekonomische, kulturele, maatschapp e lijke
e n l evensb esc houwe lijke stromingen."
(In nummer 72 het derde en laatste deel)

,

•
I

• •
door: Ton van Draanen :

,

Crawford kocht voor 55.000 pond het oude schip van Radio Nord, de Mi Amigo en
O'R<!hilly kocht een oude Deense veerboot van 188 foot lang, de FREDERICA.
Ronan O'Rahilly veranderde de naam in caroline naar de dochter van Pre sidene
Kennedy. Hij zag een grote f oto van haar in de krant staan waarop zij gelukkig en
fris lachte en dat was precies wat hij in de ether wilde brengen.
In Greenore werd het schip omgebouwd tot zendschip met twee 10 kW zenders en een
rrast van 52 meter hoog.
De Mi Amigo werd in de haven van Galveston herbouwd tot zendschip , omdat het twee
jaar stil had gelegen moesten er wel enige dingen aan het schip hersteld worden.
O'Rahilly won de wedstrijd en begin rraart 1964 vertrok zijn schip uit de haven met
een Nederlandse berranning aan boord naar open zee en ging 5 mijl voor Harwich .l:iQgen.
Op Goede Vrijdag 27 rraart 1964 om 9 uur 's avonds ging het eerste testgeluid van
Radio caroline de lucht in en op Eerste Paasdag 29 rraart begonnen de officiële
uitzendingen van caroline, met de historische woorden van Simon Dee.
De uitzendingen van caroline waren van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds op de
199 meter in de middengolf.
Intussen, op 17 april, vertrok de Mi Amigo vanuit Greenore naar open zee, rraar
onderweg brak de zendmast en het schip moest terugkeren voor r eparati es . Na de
reparaties vertrok de Mi Amigo voor de tweede keer naar open zee en op 27 april
ging het 3 1/2 mij 1 voor de kust van Essex voor anker.
En eindelijk op 9 mei begon Radio Atlanta met testuitzendingen op dezelfde
golflengte als Radio caroline.
Als caroline om 6 uur met haar uitzendingen stopte, kwam Radio Atlanta in de lucht,
eerst met testuitzendingen en op 12 mei begonnen de normale uitzendingen van
radio
Atlanta.
,
De zaken met Radio caroline gingen beter dan met Radio Atlanta. Een maand na de
start van caroline hadden zij al 20 adverteerders, die voor 100.000 gulden zendtijd
hadden gekocht tegen tarieven tussen de 700 en 1100 gulden per minuut. Atlanta
daarentegen ~n
niet zo bes t van de grond en in Engeland gingen de geruchten, dat
de twee zenders samen zouden ga an werken.
Die geruchten werden in juli 1964 wer kelij kheid en de schepen kozen nieuwe posities.
De caroline ging 3 1/2 mi j l voor Ramsey, bj j het eiland Man, liggen en de Mi Amigo

I

•

. bleef liggen waar hij lag,
voor de kust van Essex.
O'Rahilly werd de eigenaar
van de schepen en de narren
werden CAROLINE NORD en
CAROLINE SOUIH en de golf-

lengten in het begin 199
neter en later 259 neter .

•

In Nederland gebeurde er

•

intussen ook nog wat op dé
Noordzee, scheepsbouwer
Verolne, oliemagnaat

ir. P. S. Heèrerra en bankier
drs. J. Fehrers trokken

enige milj oenen guldens uit
voor de bouw van het
REM-eiland.
Vanaf dit eiland -wilden zij
televisie- en radiodingen gaan verzorgen. Het
hele plan duurde lPêlar
4 lPêlanden, doordat de rege•

ring het eiland door de
lPêlrine liet overmeesteren.
In het hele land werd een aktie cp touw gezet cm nensen l id te

laten worden van

een nieuwe anroepvereniging: de TROS. Zoals je wel weet is dit goed geslaagd, want
de '.IRQS is nu de grootste anroep van Nederland.

Engeland had intussen de SlPêlak te pakken van piratenzenders, als paddestoelen
kwamen zij uit de zee

.-

anOOog, vanaf schepen

•

•

-

en vanaf onde forten
•

I-

.'

in de 'I'heen$, die in de
tweede wereldoorlog al s

veI:dedjgingsforten wer-

den gebruikt .

•

Ton

van DI:aanen
(l«lrdt vervolgd).

i

Foto:
Rougb Sands Towers
van waarop Radio
Invicta op de 390
meter uitzond.

-
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In november 1977 besloot de Freeway redaktie om voor eens en altijd te stoppen met
het publiceren van Mi Amigo roddels. Het we rd tijd dat er eens een blad kwam dat de
waarheid over dit station ging schrijven. Daarom namen wij contact op met de
Hi Amigo nederzetting in Spanje, Om hen te vragen of zij ons regelmatig op de hoogte
wilden houden van de laatste ontwikkelingen rond het station. Haike Debois wilde ons
wel helpen en zo is het dan gekomen dat zij regelmatig, juist voor he t afsluiten va
de nieuwe Freeway contact op neemt met de Belgi sche redaktie. Zo bekomen wij het
laatste nieuws en de dag daarna ligt het reeds bij de drukker. Op deze manier le es t
U tenminste geen roddels IN FREEWAY maar DE WAARHEID.
Ook deze keer hadden we contact met Haik e , en zoals
dat me es tal het geval is had ik hi e r weer de nodig e
vragen klaar liggen . Omdat het gesprek de ze ke e r
meer uitdraaid e op een int ervi ew met Haike, vond ik
het de bes t e oplossing om het hi e r ook maar zo nee r
te schrijven.
Na ee n inl e idend ge s pr e k ve rli e p h e t als volgt.
Freddy: We kunnen hi e r all e dage n we e r de nodig e
roddels lezen in ve rschill e nde bladen. He bben
jullie daar co~m
e ntar
op?
Haike : Ja inderdaad e r wordt flink wat ofg e rodd e ld. Zo ontving ik vandaag nog een
telefoontje in de Juke box (uitzending van 14 f eb ruari) van ee n man, die het
flauw en be lach e lijk v ond dat e r vandaag wee r ee n gelijkaa rdig artikel stmd
in een plaatselijk blad van De n Ha ag waarvan ik de naam niet jui s t wee t.
Hi erin we rd e n Bokke bro e k en ik pe rsoonlijk aang eval len do or Stan Haag.
Freddy: Sorry Haike dat ik onderb r eek , maar doe jij nu de Jukeb ox?
Haike : Ja in de we e k van 13 tlm 19 februari n eem ik de Juk e box van Ton over, omdat
hij die wee k erge ns in Malaga is om de ver jaardag t e vi e ren van zijn
overgrootmoe der di e 96 jaar werd.
Freddy: Hoe we rden jullie aang evall en in dat artike l?
Haike : Stan Haag bewee rd e o.a. dat Ni Amigo naar de bliksem is gegaan sinds
Bokkebroek bij het station i s gekomen en nog ve e l me e r last e rpraat.
Daar wil ik nu wel eve n pe rs oonlij k op r e a ge r e n, dus ni e t in naam van Mi
Amigo. Bokke broek e n ik zijn de enig e twee di e ove rg ebleven zijn van de
oude oorsp r onkelijke Mi Amigo é quip e . Stan is e r pas veel lat e r bijgekomen,
en hij mag e r blij om z ijn oo k want and e r s had hij r ee ds lang werkloos geweest
Fred dy: Je lijkt we l ze er boo s.
Ha ike : Ja zeker, dit gaat nu toch wel echt te ver ! Wann ee r men Mi Amigo aanvalt da
gaat dat . in mijn hart, maar wanne e r Stan Haag van plan is om ons n og verder
persoonlijk aan te vall e n kan Ilij van onR hetze lfd e t e rug ve rwacht e n o f
and e rs mo e t hij maar ter ug naar Playa kome n .
Fre ddy: Hoe r eageren julli e op he t feit dat Stan wenst dat de naam Juk e box ni et
mee r ge bruikt wordt?
Haike : Wanneer hij bewee rt dat wij een proces aan de br oe k kunnen krijgen, dat is
belach e lijk. Als wij on s pe rmit e r en om me t bepaalde pr og ramma' s ve rder te
gaan dan is dat onze z aak. De Juk ebo x is ni e t ge pattenteerd in Spa nj e , e n
wij werken v oo r een Spaanse firma.
Fr e ddy: Hoe zit het nu me t Narc Ja co bs e n Frank van de Mast?
Haik e : Di e kome n niet terug. He t zit zo, ei nd vorig jaar z ijn Mar c Jacob s , Frank
van de Mast, St an Haa g e n Mich e ll e v oo r een maandje vakantie naar Nederland
v e rtrokken. Lat e r he bb e n wij zelf uit de krante n moeten ve rn eme n dat z ij
allen hun ontslag aanboden. Maar ee n o ffi c i ë l e bevestiging h e bb e n we nog
ni e t ontvangen. Want de be l eefdhe id om de h ee r Tack ee n ont s la gb rief te
schrijve n he bbe n z ij nog ni e t genome n. En ik wil e r nog wel e ven aan toe
voegen dat Sylvain Tack he n n iet on t slage n h ee ft.

•
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Blijft Ton Schipper nu programma's maken vo or Mi Am1g0?
Normaal was Ton maar gekomen om een maandje de programma's van Stan Haag
ove r te nemen. Maar aangezi en deze onverwachte ontwikkelingen blijft Ton
nu voor Mi Amigo programma's maken.
Verschillende bladen schreven dat de Mi Ami go er erg aan toe is. Wat we t en
jullie daar van?
We hebb en nu binnen een nogal korte tijd drie hevige stormen gehad. Er zijn
zeker 7 à 8 schepen in de omgeving van de Mi Amigo vergaan, maar ons
scheepje dobbert nog rustig op zijn plekje . Dat bewijst toch wel dat de
Ni Amigo fats oe nlijk in orde is. Die verklaringen dat het schip 10000 liter
water per dag zou maken zijn kwatch (=larie). En ook is er wel een kapitein
aan bo ord, dit in tegenst e lling met andere be richten.
Zijn e r nog programma wijzigingen te verwachten?
Voo r het ogenblik niet, all een zal er op maandag 13 f e bruari voor het eers t
ee n Beau ty shopping ge present ee rd word e n op Ni Amigo. Dat doe ik namelijk
i n het koffieprogramma, hierin vert e l ik zo het een en ander dat van pas
kan komen bij uw verzorging . Ook zal er vanaf di e dag t e lkens in het koffi e
programma 5 minuten bes t ee d worden aan Cabaret of kl ei nkunst, afwisselend
Ne derlands en Bel gi sch .
In één van uw programma's hoorde ik dat Bart van Leeuwe n zou t erug komen
naar Mi Amigo.
Ja, daar bestaan ook hee l wat misverstanden over. Bart komt name lijk me t
vakantie naar Spanje, e n zal dan waarschijnlijk enkele . gastprogramma's
presenteren. Maar Bart komt zeker niet voor goed t e rug.
Herman en Ferry zi tt e n nu al een he le tijd aan boord, worden zij binnenkort
nog vervang en?
Daar kan ik echt ni et op antwoo rd en, want dat zijn zaken die Sylvain Tack
ze lf regelt.
Zo dat was het dan Haike, hartelijk bedankt voor de uitleg en HOU HEM IN DE
LUCHT!
Ja Fr e ddy dat zullen we doen, en nog veel succes me t Freeway.
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Haike :
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Haike :

Fr ed dy :
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Met deze nieuwe rubri ek kunne n \,e alle kanten uit,
en daar zijn we ons dan ook van bewust. Daarom
gaan \.,e dez e ruimt e maar me teen gebruiken om onze
verontschuldigingen aan te bieden.
Wij hadden namelijk r ee ds enkele weken ge leden de
winnaar s van de Freeway Prij svraag moeten bekend
mak en . Deze uitslag ben ik hier op zeer verdachte
(omko opperij?) mani er kwijtgeraakt. Maar we zijn
al l es terug gaan nakijken en zij n tot het besluit
gekomen dat we dat nu nog eenS een keer moeten
doen om de u itslag dan in de volge nde Fr eeway te
plaats en. Wij hopen dat U ons wilt vergeven .

=
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§ Een Engels e disc - joc key zit op het oge nblik ee n

•

§.

gevangenis straf uit van twee maanden. Hij ha d
namelijk op zijn wage n een aantal st i ckers gek~
e fd
van Radio Caroline. Nu is het in England verboden
om r e klame t e maken voor illegale zender s en omdat
de golflengte vermeld stond op de stickers we rd dit
aanzien als een reklame v oor he t s tation. De knaap
werd be deeld met een flinke geldb oe te die hij
we ig e rd e te betalen. Resultaat , deze gevangenisstraf
Zoud e n wij als redaktie van Fr e eway oo k st rafbaar zi jn in England of allee n onze
lezers? Want wij schrijven toch rege lmatig:"Caroline en Mi Amigo op de 319 meter"
nou we hebben h e t wee r gedaan. We zull en het wel me rken wanne e r we nog ee ns de
plas ove r ste ken.
Op 30 januari 1978 is er wee r een nieuw e "RADIOVIS IE" vers chenen. Zoa I s gewoon lij
ziet hij er weer prima uit. De tijd dat Freeway en Radiovisie elkaa r ni e t z o
graag mocht en is voorbij en daarom will en wij hier nog wel even nee rschrijv e n
hoe je abonn ee kunt 'worden van Radi ovisi e: He t kost voor 10 numme rs 300 fr o f fi.O
Bankr eke nin g 712 -5600435-29 tnv Stich tin g Radiovisie-Postbus 32-8600 Me nen.
Postgiro 2751677 tnv Stichting Radiov i sie-Postbus 219 2-4800 CO Breda.

n

Door Hans Knot

•

In onze se ri e brachten we al ee rde r een bericht u it apri I 1964 over de jongel i eden
achter Caroline. Wel u it een artikel van 5 me i 1964 haalde ik de vo lgende
opme rkin g . De mees t e bemanningsleden aan boord van de Mi Amigo, het ze nd sc hip van
Radi o Atlanta, bes taat uit Ne de rlande r s , de kapitein is Gee rd Meye r die voor de
eenzame uurtjes zijn vrouw heeft meege nomen. Mijn vra ag , hoeveel bema nning s leden
zullen nu nog de Nede rj'
lands e nationalite it
.
hebben.
;/
Op de Mi Amigo zijn ze
de laatste tijd nog al
eens aan het wisselen van
golfl engt e , dit was
tro uwens in het begin van
het station ook zo. Een
bericht van 23 mei 1964 in
de Te levizi e r maakt melding van het feit dat men
vraagt om ont va ngstrapporten te sturen na ar
een adres in Den Haag die
opereert onder de naam
Commercial Broadcaststat ions . Men maakt
me l ding dat Ca rol ine uitzond op 197, maar, vanwege ,
de r ij ming in de programma- " ' > i >
jingles de 199 gebruikt.
"
Me n beeindigt het ve r haa l
dat me n spoedig va n golfDe MV Mi Amigo in april 1963, tijdens zij n ve rb I ij f
l e ngt e zal ~e r aride
r~n
in
in de haven van Greenore waar het tot zendschip van
verband met de s toring
Radio Atlanta ~erd
omgebouwd. (foto: Da i I Y Express).
door Radio Praag.
Vervolgens 2 berichten uit het begin van april 1964.6 april: De regisseurs
Alman Tjepkema en Huib de Vries van de VPRO tv zijn voorlopig geschorst wegens het
medewerken van de 1 apri I grap bij radio Veronica. Reeds maanden geleden hebben de
gezamenlijke omroepen hun medewerkers verboden mee te werken aan de programma's van
dit illegale station. De 1 april grap was een joke van een aantal artiesten die het
schip enterden en de scheepsl ieden opdracht gaven een bepaald programma uit te
zenden.
Als dank kregen ze van de direktie van Radio Veronica voor deze publiciteitsstunt
een cheque van 10.000 gülden voor de aktie "BI ijvend Applaus" .
Op 8 apri I: De Brazi I iaanse minister van Financiën Jul io Linares heeft aangekondigd dat de zendvergunning die Radio Carol ine, een zendschip voor de Engelse
kust, had gekregen, te zullen . intrekken op verzoek van de Engelse regering.
Inmiddels onderneemt de Engelse PTT st.appen om Atlanta en Carol ine tot zwijgen te
brengen. Heden januari 1978 is Caroline nog stee ds in de lucht.
Een aantal maanden later op 24 september 1964 een leuk berichtje wat zonder deze
knotpraat 1100i t weer naÇlr voren was gekomen.
_
1Jë REM heeft een aatal klachten ontvangen over de slechte leesbaarheid van de
ondertitels. Om deze bezwaren op te heffen heeft de REM zich een nieuw lettertype
aange sc haft. Zodoende zal men in de komende produkties dus een heldere krachtiger
zwart oml ijnde letter kunnen zien.
Hans Knot .
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Radio Sweden is bij vele lezers waarschijnl ijk te vergel ijken met ge
Wereldomroep in Nederland en vooral bekend door het programma "The Saturday 'show".
Radio Sweden is een onderdeel van Sveriges Radio, gespecial iseerd in de korte
golf uitzendingen. Het programma startte in 1938 met Engelstal ige uitzendingen,
tegenwoordig zijn er ook programma's in het Zweeds, Frans, Duits, Spaans,
Portugees en Russisch.
Het station heeft zijn standplaats in Stockholm en ,wordt bekostigd door de
belastingbetaler in Zweden. Zoals je weet betaalt men in Zweden vooral hoge
belastingen op Alcohol en rokerij.
Zodoende wordt het luisterplezier in vele andere landen gewaarborgd.
, De uitzendingen vinden niet alleen plaats op de korte maar ook in de middengo I f. Daa rtoe staan 3 zenders van elk 500 ,Kw te r besch i kk i'ng.
De plaatsen waar ze staan zijn Karlsborg, Harby en Motala.
De frequenties ,waar ze op
te zijn ontvangen zijn:
49 meter band KG 6065Khz,
31 meter band KG 9630Khz
en 254 meter middengolf
(1178Khz) .
Het statioll heeft 2
hoofddoelen te weten:
actuele informatie te
verschaffen aan Zweden
buiten hun eigen
geboorteland en '
niet-Zweden te voorzien
van informatie en
cultuur uit het land van
de beeldschone vrouwen.
leder programma heeft
zijn e igen samenstel Iers
en producers.
Roger Wallis en Kim Laughron tijdens de
Bij het beg in van elk
"Saturday show" op Radio Sweden.
programma start men met
een nieuwsbul letin in de Zweedse taa I.
Er bestaat een grote variatie in programma's zowel geschikt voor de DX
luisteraar als wel voor de doorsneeluitsteraar; ze bevatten o.a . wetenschap,
muziek, kunst, informatie en series. Het programma welke de meeste !ui~tera
' rs
trekt is de al eerder genoemde Sat urday show. Iedere zaterdaga vond is het te
beluisteren.
Producer van het programma is Roger Wall is en verder werken o.a. mee
Funnyface Coulson en Kim Laughron. Naast serieuze onderdelen draait"men veel
gimmicks en l euke jingles.
Men ontvangt post uit heel de wereld en 'ik kan jul I ie allemaa l van harte
aanraden om eens op de zaterdagavond te gaan luisteren om 23.45 Nederlandse
tijd naar de Saturdayshow.
Over jingles gesproken, in een van de komende nummers kom ik terug met hoe wordt
een jingle gemaakt door een jingl e fabriek en hoe ontstaan de zgn. pakkets.
,

Ton v an Draanen .
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Dc la at s te lijst in deze rij me t s c hijven , de AVRO rtv tippen
di e de AVRO disc - jockey ' s in 1977 kozen .

Just li ke a woman - J o e Born e
Your smile - Lia Vala sc o
Lost in France - Bonn e y Tayl o r
Sou l Cha Cha - Van Me Coy
Do n't say Goodbye - BZN
Yea r o f the cat - Al Stewa rt
Go your own way - Fl e etw oo d Ha c
•
Whe n ,. Sh owv.l addy vladdy
Ali c e in won derland - Lu c i l le Hc Don ald
Bo o gi e Ni ghts - He atw a ve
I'm yo ur bo og i e man - KC a nd th e Sun s h ine Band
My b ro ke n So uve nirs - Pussyc at
No n stop Dan ce - Gibson Br o the r s
Ride i n th e ni gh t - Te a c h I n
Do n ' t lo os e yO\lr lo ve - Ho u seb and
Do n ' t tlo ld bac k - Ales si Br o th ers
Oe r end h ard - No rma a l
Che r ch e z La Femme - Dr. Buzzard
Down t he Hall - Four Sea so ns
Yo ung and in love - Th e I n ternati o nals
Angela - Bo ozy
Red red Lib an o n - Han s Dulfer
Oxygene - J e an Mi ch e l Ja rre
Sentimental song - Aris ta kes
Yes sir , I can Boogi e - Baccara
Big Bis ou - Carlos
Rock and roll h e a rt - Ferdy Lancee
Yo u're mo ving o ut t o d a y - Ca r ole Bayer Sage r
Bab y do n' t c h a ng e y our min d - Glad y s Kni ght
Ta ke me b a ck t o the o l d Tran s va al - Themb i
We ' re all alone - Walker Br ot h ers
Da s Jodeld i ng - Disco Frit z
I jus t wan t t o be y o ur eve ryt hing - And y Gib b
Jungl e l o ve - Ste ve Mi.ll e r Band
I ' l l p lay t he f ooI - Dr . Buzza r d
Sta nd ing i n th e r ai n - J oh n Pa u l Young
Dear Mattheau - King Ha rry
Th u nde r in my hea rt - Le o Say e r
Weet je waaro m i k h u il - Zange r es zo n der Naam
Bel f as t - Bonney M.
Span ish stro ll - Mink De v ille
Yo u' re in my he a rt - Ro d Stewart
We are th e Champi o n s. - Que e n
Lo v e me baby - Sh e i l a a nd Black De votio n
Fr o m h ere t o et e rnity - Gi orgi o
Danci n' - Cr own He igh ts Af f air
2 . 4 . 6 . 8 mo torw a y - Tom Rob in s on Ba nd
Bad r e put ati o n - Thinn Li zzy
La vie en Rose - Gr ace J o ne s
Don ' t make my brown e yes bl ue - Crystal Gayle
19 - 12 - 77 : Yo u make lo v i n ' f un - Fl eetwoo d Mac
26 - 1 2- 77 : Flo r al. da nce - Br igh ouse a nd Ra st rick Brass Band

03 - 0 1-77:
1 0 - 01 -77:
17-01-77:
24 - 0 1-77:
31-01-77:
0 7-02-77:
14 - 0 2- 77 :
21 - 0 2- 77 :
28 - 0 2- 77:
07- 0 3- 77:
14 - 03-77:
21 - 03 - 77 :
28 -03-77 :
04-04 - 77 :
11-04-77:
18-04 - 77 :
25-04 - 7 7 :
02 - 0 5- 77 :
09 - 05 - 77 :
16-05-77:
23-05-77:
30 - 05 -7 7 :
06-06-77:
13 - 06 -77:
20 - 06 -77:
27- 0 6 -77:
04 - 07 -7 7 :
1 1 - 0 7 - 77 :
1 8 - 07 -7 7 :
25 - 0 7 - 77:
01- 08 -77:
08 - 08 - 77:
15 - 08 -77:
2 2- 0 8- 77 :
29 - 08 -77:
05 - 09 - 7 7 :
12 - 09 - 77:
19 - 0 9-77 :
25 - 0 9-7 7 :
0 3-1 0-77:
10 - 1 0 - 77 :
1 7 - 1 0 - 77:
24- 10 - 77 :
31-10- 77 :
07 -1 1 -77:
14 -11- 7 7:
21-11- 7 7:
28 -11- 77:
0 5-12 -77 :
12 - 12 - 77 :
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Door: Ton Plekkenpol
Ha l l oo i edereen ! Een hartig woor dj e ui t Ne de rland . Eer st e ven zwaa ie n naar a l l e
bekenden, en dan nu naar de pun t en van de a fge l ope n vee rt ie n dagen . De Rab o
Bankrekening is, ze l fs t oe n hi j nog ni e t i n Freeway gepubli ceerd was , e en gewe l di g
succes geworden . He t is voor a l le ban k r ekeni ngho ud e r s ee n ui t koms t te kunnen
ove r schrijve n va n bank op bank i n pl aats van he t l as t ige e n langdure nd e ge pe n na ar
de postgiro. He t kost mij wel wa t zo l en extra , maar dat be taald Freddy . Oj a , hal lo
Freddy daar in Be l gië. Bi nn enkort word t het nog gemakke lijke r . Dan gaa t de huidi ge
pos t gi r o 3685492 over op naam Freeway. Du s .. i k kr ij g dan een e ige n giro die j ull ie
allemaa l n iet t e weten kome n , en waa r op ik a l mi j n ge ld van ve l e duist e r e pr ak t ij ke n
kan opsparen. Da t is met die r ent e van de gir o zeke r ee n winstgeve nde hande l. Toch
zeker twee ce n t pe r jaar r en t e en . .. ee n de nd e r end e se r v i ce . In Ned erland i s ni et
veel gebeurd , a lleen is ~ l i Ami go wee r dui de l i jk e r g lang uit de lucht geweest. Wat
zul len de her en tegenstanders weer ge l ac hen hebbe n . Maar het t ro uwe muzi ekbeestj e
was ge l ukki g wee r vl ug t e r been. Ook is Syl va i n Ta ck zijn bestaan binnenkort ni e t
meer zeker, want he t gehei me privénumme r van hem doe t als gek de ronde . Sss s t.
(t e l e f oonnumme r d us) Een n ieuwe disc j o ckey bij Mi Amigo, Rob Huds on. Rob, veeeee l
su cce s. Samen me t di e an de r e muziekscholl en, Fe rry en He rm<fn. Dan tot sl ot een
dringende medede ling me t ui t leg: Wilt U all en a l sjebli e ft be llen op de gegeve n
tijd en ? Vaak wordt ik gebe ld t i jdens ee n bord j e boe r e nkool. Als j e dat moe t ga an
opwarme n i s he t vr e s elijk . ... Dus : Houdt een bee tj e r ekening me t de hardwe rk ende
zelfstandigen ond e r U! Tot zove r all e s wat uit Holland komt, mag i k via de ze vanuit
Hilvers um wee r hope n dat Freddy, Freeway wee r tot ee n gewe ldig e indresultaat hee ft
omgedoopt . Oja, e n extra groe tj es voor Ton Schippe r!
Ton Plekkenpol.
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De zi ekenomr oep "Zuid", di e omgedoopt is tot Omroep, vanwe ge de ruime ve rspreiding
van he t woor d onde r ve rschill ende groe peringe n mens en, wordt vrij binnenkort een
Of f ici ële sticht i ng. Omroe p Zuid werd opgericht op 19 oktober 1977 en is sindsdien
in opgaande li j n ges t e gen naar bekendheid e n s ucce ss en. Omroep Zuid, maakt
progr amma' s voor be j aard en, mensen me t geest e lijke t ekortkoming e n, kinde r en ~onder
ouder s enzovoor t s. De Omroe p draait van gi fte n e n dona ti es (d onat e urs f 10 per jaav
e n doet een hele boel vr i jwillige r s we rk. Het Le ger des He ils ke nt ons omroe p gro epje
ook al , en hu ize De nnehoek is ook dik t evr eden met ons. Fla t Ke rke land en is ze lfs
ent housiast ove r ons , Daar komen mens en met r o l s t oe l o f zond e r kijke n en lui s t e r en
in de r ekrea t ieza a l waar me n e l ke week r echtstreeks aanwez i g is, of ook de mens e n
d ie gezond zijn komen ge ni e t en van hun f avo r ie t e mu zie k. Ook ligt het in de
bedoe ling een brokj e medeme nse lijkhe i d als pe r soon ove r t e bre ng en d oormiddel van
bezoeke n aan hui s. Eenzame mensen kunne n ee n pr aatj e maken en ee ns visit e ontvange n.
Alle s zal wor de n aange pakt . Discowe r k , optrede ns in t ehui ze n en verpl eeginr i cht ingen
en z i eke nh ui zen. 80% van al le medewerke r s z ijn vroege r pi raat gewee st. Moment eel is
het zo, da t gee n en1,<e l medewerkend e ak ti e f pir aat ma g zi j n . Omr oe p Zuid is dus ook
nog ee n afkickcent rum voor ze nd pi r aten . Echt e r he l e bi jzonde r e ze ndpirat en.Jonge r e n
d ie de medemensen wille n opvangen en be ge l e id e n. En dat is t och iets hee l moo is in
deze maa t schap pij. Mocht U e lp ees he bbe n, o f de Omroe p wi llen steune n, dan st eun t
U niet a llee n de Omr oep , maar t evens de zi e ke n en be jaard en . Nog mee r informa tie
kunt U krijgen bi j:Programma l e i de r, K. Ke rs , Luth e rh o f 124, Hi lve rsum .
Er is n u ook ee n ak t ie op to uw ge zet : "Laat Uw Me deme ns mee l even", he lp de omr oep
deze me ns e n iets te br e nge n wa t hun he t l eve n wat gemakke lij ke r maak t. Misschi e n
wil U donat e ur worden voor een t i ent j e pe r j aa r. U krijgt uitnod i ging en om ' e rb i j'
te zi j n en r egelmatig a l le i n fo rmatie th ui sgest uurd. Ti e n guld en voo r een hee l jaar
e n ... U help t er mensen mee die het v ee l mi nde r fi jn he bb e n dan U. Uw donati e kun t
U sto rt en op de rek eningnummers va n Freeway, ve rme l d op bl z 2 , maar e r dan we l bij
vermel d e n "Donati e Omroe p Zuid " .
Ton Pl ekke np o l .
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