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De laatste jaren werkend voor het commer c ië le station Picc adily in Manchester,
heeft Roger Day al een l a nge carrière a chte r de rug. Ik on:tmoe tte hem persoonlijk
voor het eerst in fe bruari 1970 i n Scheven ingen, juist een half uur voor dat hij
met een tender op weg zou n aar de Mebo 11.
Onder het genot van een heerlijk glas whiskey had ik to e n een praatje met hem
over zijn toch wel bijzondere loopbaan .
Mi jn ee rste vraag was hoe hij ei ge nli jk aan de bijnaam Twiggy was gekomen.
Wel aan boord van de Caroline von den de coll eg a deejays dat hij mager was en te
vergelijk e n was met het topmodel Twiggy. Vana f da t moment was Roger "Twiggy"
. Day geboren.
Vroeger was he t zo, aldus Roger, dat iede re jongen van zijn le ef tijd of zanger
of wel deejay wilde wo rden.
Hijzelf luisterde vaak naar Radio Luxemburg en was vooral onder de indruk van
Jack Jackson. Op een kantoor wij hij werkte nam een collega ontslag om manager
te worden van een grot e discotheek. Ro ger grapte tegen hem dat wanneer hij
verlegen zat om een deejay dat Roger wel zou optreden ..
•
Wel het duurde lang voordat hij antwoord kreeg op deze grap.
Vrienden van Roger, die wisten dat hij behoorlijk veel van muziek af wist,
schreven hem in op een quiz voor Southern TV. Hier kwam hij weer in contact met
zijn ex collega die behoorlijk ond er de indruk kwam van zijn kwaliteiten.
Hij gaf hem een baan in Margate bij d e plaatselijke discotheek Dreamland.
In Dreamland ontmoette Roger oud London jock Dave Dennis. Roger vro e g aan Dave
welke kans hij eventueel bij Radio London zou hebben. Dave zette hem echter niet
in contact met Radio London maar met de bazen van Radio England. Deze vonden vooral
de stem van Ro ger erg goed en besloten hem naar de Laissez Faire te sturen.
Roger die nog nooit van huis was weggeweest werd geconfronteerd met
Amerikaanse top deejays die allen al een carriere als top 40 deejay in Amerika
achter de rug hadden.
Het Engelse luisterpubliek was echter nog niet rijp voor deze Amerikaanse sound
en het projekt mislukte.
Roger keerde terug in de Discotheken. Op een gegeven dag liep hij het kantoor
binnen van Radio Caroline en vroeg om een baan. Op dat moment zat Caroline
nogal krap in deejays daar de MOB in dienst zou treden. De meeste Caroline
jocks namen ontslag om aan het werk te komen bij de BBC. In juli 1967 kwam
Roger voor het eerst aan boord van Caroline South en op dat ogenblik waren o.a.
aan boord Steve Young, Johnie Walker en Robbie Dale. Toen de wet van kracht
werd in augustus 1967 bleef Roger aan boord met enige andere deejays.
Het werd volgens hem vooral een leuke tijd door de vele steun van de luisteraars.
Totdat op de Ie zondag in maart 1968 en sleepboot van de Fa. Wei smuller langszij
kwam en de opdracht kr ee g het schip naar Amsterdam te slepen wegens schulden.
Roger Day was op dat moment zijn programma aan het voorbereiden en kreeg 2 uur
de tijd om persoonlijke zaken bij elkaar te zoeken.
De South en North schepen kwamen bij elkaar te liggen in Amsterdam en later
in Zaandam waar ze tot de zomer van 1972 bleven liggen.
Na het binnenslepen heeft men nog geprobeerd terug te komen vanaf de Ocean 7,
het voormalig zendschip van radio 270 maar dit mislukte door te vroege publikaties
in diverse kranten.
Dus Roger was andermaal werkloos en zocht opnieuw zijn toevlucht in de
discotheken. Radio Luxemburg was tenzelfde tijd bezig een nieuwe sound op te
bouwen en Roger waagde een gokje.
Wel hij werd aangenomen en verbleef er 6 maanden. Echter teleurgesteld
vanwege het feit dat hij geen bepaalde eigen playtime kreeg maar steeds een
vooropgesteld aantal plugplaten moest draaien keerde hij het station de rug toe.

,
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Hij ging een tour van de Beachboys in Engeland bege leiden en kwam · tenslotte
weer terecht in discotheken.
.
Inmiddels was het reeds eind 1969 geworden alvorens Roger Day in contact kwam
met een radio Istation. Dit maal waren het Meister en Bollier die naar deejays
zochten. Onder de grote groep bekende namen als Andy Archer, Carl Mitchell,
Duncan Johnson en Alen West bevond zich ook Roger Day die werd aangenomen.
Hij werd senior deejay en was als eerste te beluisteren met testuitzendingen
op de Noordzee.
Na een periode van ruim 4 maanden had hij er genoeg van, mede daar politieke
aspecten een hoofdrol gingen spelen bij Meister en Bollier.
Hij ging werken bij de UBN, een station welke uitzendingen verzorgt bij een
keten van koekfabrieken in Engeland.
, Wel op dit ogenblik, zoals je weet werkt Roger Day bij Piccadily en is dagelijks
te beluisteren in Manchester en omgeving on 266.
Over 4 weken komen we terug met een spotlight op Andy Archer.

,

Op de foto van links naar rechts Andy Archer, Allen West, Carl Mitchell en Roger
Twiggy Day aan boord van de Mebo II in 1970.
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Radio Centraal werd op maandag 20 februari 1978 äoor de PTT opsporings dienst
om 12 uur 's nachts uit de lucht gehaald .
De zendinstallatie stond tijdens deze gelegenheid opgesteld in een woning aan de
Nicolaas Tulpst ra at, waa r een 50 jarige milta~
(waarvan
naam niet werd vrijgegeven) woo nt. Toen om kwart over 10 de bel ging dacht de mili;air dat het een
van de Rad io Centraal-medewerker s Vlas r--_._--,---..,.-om de programmabanden te wisselen
maar het was de po l itie en de PTT
ops poringsd ienst .
De PTT l iet de zender gewoon
aanstaan omdat er geen Centraa l
medewerkers in de won ing waren.
Om 12 uur arriveerden (niets vei:moedend) programmaleider Rob Candy
en de disc-jockey's Mary Jeans en
Ben Six en dát waren de mensen waarop
de PTT had zitten wachten.
De aanwezige zendinstallatie en bijbehorende apparatuur werden, evenals de
arrestanten naar het politiebureau gevoerd.
Na proces verbaal te hebben opgemaakt en een verhoor van ongeveer 14 uur mochten
de Centraal-medewerkers weer vertrekken.
Het station I iet zich door deze droevige gebeurtenis echter niet uit het veld
slaan, want op dinsdag 21 feb ruari waren zij alweer terug op Ka naaltj e 25 met
testuitzendingen. Wel nog met een zwakker vermogen, maar men hoopt dat
Radio Centraal deze week weer op "full-power" kan uitzenden zodat heel Den Haag
weer kan genieten van de uitstekende programma's.
Richard Havelaar.

d'

OMROEPSTATION UIT URUGUAY VRAAGT
, VIA FREEWAY OM ONTVANGSTRAPPORTEN
Van de ambassadeur van Uruguay in Nederland, de heer Car l os de Yeregui
Lerena, Jan van Nassaustraat 65 Den Haag, ontvingen wij een schrijven,
waar i n om ontvangstberichten betreffende de uitzendingelI van de Offici!!le
Radio Dienst van Uruguay wordt gevraagd .
Deze uitzendingen vinden plaats van 22.00-0100 GMT op 11885 kHz en van
01.00-04.00 GMT op 9515 kHz. Taal van uitzending is Spaans en Engels.
Op deze frequentie werkte n vroeger de zenders van het commerciële station
Radio Sarandi met slechts 10kW.
De ontvangst van deze programma 's bleek in het verleden dan ook vrijwel
tot de onmogelijkheden te behoren. Of dit met de nieuwe zenders ook zo is
weten we niet, tot op heden hebben we de uitzendingen nog niet ontvangen .
TM PRODUKTIES BRENGT
NIEUW MATERIAAL OP DE MARKT IN AMERIKA.
- ---- -TM p roduktie s een firma gespecialiseerd in jingles, leaders en intro's
heeft na overleg met 2000 programmaleiders van diverse Amer ikaanse stations
een lli e uwe serie op de markt gebracht .
Deze bestaat uit 30 LP's waarvan 22 vol staan met muzi ekitems varierend in
tempo, len g te en ritme.
Op de 8 resterende tapes staan geluidseffecten. Aanvu l lin ge n zullen er
maandelijks uitkomen.
De LP's werden in diverse gedeelten van de States opgenomen en bestaan uit
meer dan 300 verschillende items. Wanneer je geintresseerd bent in een demo
stuur dan een brief naar TM Productions Dallas U.S.A.
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Door Hans Knot
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In de Televizier van 27 februari 1965 vinden we het trieste bericht dat Radio
Veronica in verband met bezuinigingsmaatregelen verscheidene tree-Iance medewerkers zal moeten ontslaan.
De programma's zullen of vervallen of worden overgenomen door vaste medewerkers.
De omzet van Radio Veronica is met meer dan 15% gedaald.
Enige programma's die verdwijnen zijn O.R.: In onze gouden discotheek, Rock,
Beat en Boogie; de Spaanse en Italiaanse programma's en het programma Zing . .
Op 21 maart 1963 werd Britt Wadner, eigenares van Radio Syd naar de gevangenis
van Malmö gebracht. Ze moest een straf van 30 dagen uitzitten wegens een
overtreding van de wet tegen de Zweedse piratenzenders. Ze zal binnenkort
(april 1965) opnieuw voor het gerecht moeten verschijnen daar Radio Syd
nog steeds met haar uitzendingen doorgaat.
De Stichting Vrienden van Veronica zat in april 1965 goed bij kas en gaf een
deel van haar geld , 40.000 gulden aan de Stichting voor gehandicapten.
Deze Stichting op haar· beurt gaf van het bedrag radio en tv toestellen aan
diverse gehandicapten in Nederland.
Op 25 januari 1965 was er in Amsterdam een bespreking op hoog niveau. Britt
. Wadner, Ronan O'Rahilly en de gebroeders Verwey bespraken technische samenwerking. Het schip van Radio Caroline was enige dagen tevoren vastgelopen
op het strand door een storm en Ronan kreeg de Cheetah 2 te leen van radio
Syd.
Op 17 februari besluiten de Engelse zeezenders recht door zee te gaan,
ze zullen met onmiddelijke ingang rechten gaan betalen voor de grammofoonplaten die ze draaien.
Deze rechten zullen worden gekoppeld aan het advertentieinkomen.
Royce Whale, directeur van de Engelse Buma zei dat het een stap voortwaarts
was maar hij was nog niet tevreden.
Caroline heeft een nieuwe deejay meldt de Televizier van 6 januari 1966. Het
is Paul Nobie, reeds maanden werkzaam als technicus op het schip, maar
vanwege zijn humeur en talenkennis gepromoveerd tot deejay.
In de Telegraaf van diezelfde dag valt Henk van der Meyden in zijn rubriek
de deejays van Veronica aan. Ze zouden zich door platenmaatschappijen
laten omkopen om bepaalde platen tot een hit te maken. Dit in ruil voor
etentjes.
De Joost de Draaierfanclub uit Amsterdam dient op 7-1-1966 een verzoekschrift in bij de Hinister van CRM voor een machtiging om uit t e mogen
zenden op de nieuw te creëren zender Hilversum 3.
Mocht ons zendtijd worden toegewezen, d an vullen wij daarmee misschien
een leegte wanneer de radiozenders voor de kust zullen verdwijnen.
In principe gaat men accoord met 3 tot 5 uur in de week voor programma's van
Neerlands populairste deejay Willen van Kooten.
. Op 5 mei van datzelfde jaar staat er in de krant vermeld dat Radio London
met ingang van 1 juni 1966 24 uur per dag· zal gaan uitzenden.
Inplaats van 5 deejays zullen er konstant 8 deejays aan boord zijn van de
Galaxy.

l
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Naar aanleiding van veel technische vragen bij de redaktie van Freeway werd mij
gevraagd om eens iets over deze "dingen" te schrijven.
Welnu hier is dan het eerste artikeltje waarin ik wil prober.enhet een en ander uiteen te zetten over deze diverse dingen. Ik hoop op een bevredigende manier antwoord
te kunnen geven op vragen zoals: "Hoe maak ik mijn radioontvangst beter en hoe komt
het dat een bepaald radiostation soms niet te horen is."
Dat zijn natuurlijk vragen die enige kennis vereist in de radiotechniek, vooral
van dit laatste zal ik proberen wat u'itleg te geven.
'
In eerste instantie zal ik wat vertellen over hoe men, draadloos muziek en spraak kan
ove rbr eng e n, ten twe ede hoe de voortplanting is van radiogolven over het aardoppervlak en tenslotte iets over de internationale bandindeling en de FM omroepgolven.
Als we ons met het medium radio bezighouden rijst ogenbl ikkel ijk de vraag: '
"Hoe komt het dat men draadloos informatie kan overbrengen?"
Welnu, ik zal proberen iets van deze vraag op te 'lossen, iedereen weet dat voor
draadloze omroepen zenders nodig zijn.
Zenders z ijn instalaties die zg. hoogfrequentie trill ingen uitzenden.
Deze tri II ingen worden opge''Iekt door een osulator. Daarna worden zij " versterkt,
gemoduleerd en tenslotte via de zendantenne uitgezonden.
Het aantal keren dat een trill ing per seconde voorkomt heet frequentie.
Dus hoe meer electrische trill ingen per seconde worden opgewekt hoe hoger de
frequentie. Zo ook; hoe lager de frequentie.
De eenheid waarin we de frequentie uitdrukken is HERZ, kiloherz (~ 1000 Hz)
megaherz (-1000 Khz) of Gigaherz (-1000 mHz).
Voor radi ouitzendingen worden frequenties gebruikt van boven de 150 'Khz 'tot,'bij b.v.
satalietverbindingen + 1000 mHz.
Het woo rd hoogfrequent is zoals men ziet dus niet teil onrechte .. ,.!
Zeker als men weet dat de mensel ijke stem (mechanische) tril I irlgell produceert tussen
de 20 á 16.000 Hz. Deze tril I ingen worden dan ook aangeduidt als laagfrequente trilI i ngen. Om het moge I ijk te maken dat ge~prokn
,voord of muz i ek u i t de I u i dspreker
komt moeten we de hoogfrequent tri 11 ingen met laagfrequent moduleren.
Hierop zal ik de vo lgende keer verder op ingaan waarbij ik tevens
"de ontva nger" zal behand e len.
Louis Stuter.

Europees nieuvvs
omroepen
Sony Corpo ration-Japan ontvouwde zijn plannen voor het komende jaar in zijn broadcasting service sector.
Men besloot voo r een vestiging van een broadcastdivisie in Nederland die de
Sony vestigingen en Sonyimporteurs in de landen van het Europese continent
gaan ondersteunen.
In de berichtge ving vanuit Japan wordt aan een omgeving rond Amsterdam gedacht,
wat gezien het karakter van het pro dukt een passende centralisatie zou
creëren. Direkteur van Sony Br oad c a s t ing Corp. zoals deze divisie genoemd
zal gaan worden is Mr, Howard SteeIe, ex direkteur van de Britse Independent
Broadcast Authority een hoog geward eerde persoonlijkheid in de omroepwereld.
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STOPT EEN VAN AMERIKA's TOP DEEJAYS, COUSIN BRUCIE, MET ZIJN WERK?
Cousin Brucie, na Casey Kasem, Don Bouman en Wolfman Jack, een van de
mees t populairste deejays van Amerika denkt er sterk over om binnen
niet al te lange tijd voorgoed met het deejay werk te stoppen.
Morrow, zoals Cousin's echte naam is, beeindigd dan een 20 jaar lange
loopbaan als top 40 jock op diverse stations. In Europa heeft hij ooit
een blauwe maandag programma's getaped bij RNI. Persoonlijk heb ik nog
een studiotape van hem gekregen (een ieder die interesse heeft even
een briefje naar Postbus 102 te Groningen).
Cousin Brucie zal zich gaan concentreren op het te l evisiewerk en heeft
tevens vage plannen om een eigen station op te richten .
Morrow zal deze beslissing o.a. toetsen naar aanleiding van een opmerking
van Charles Warner, direkteur radio zaken bij NBC, waarin hij verklaarde
dat NBC haar programmastijl zou veranderen en dat een jock als Cousin Brucie
niet in het nieuwe patroon zou pas sen.
Morrow's carrière begon op de High School van Brooklyn. Zijn eerste
betaalde baan was bij WINZ in Miami Beach in het jaar 1958.
Hij ,w erkte 13 jaar bij ABC, welke organisatie een netwerk van stations
beheert, waar hi j zijn dagelijkse programma had.
In 1974 stapte hij over naar NBC.
Cousin heeft de leeftijd van 41 jaar en is ondanks deze ouderdom een zeer
jeugdig overkomende persoonlijkheid.
Muziekkenners onder onze lezers herinneren zich nog wel het nummer Cousin
Brucie van de Four Seasons welke een hitje was in de States in 1963 en
welke song Cousin aan het begin van zijn programma's gebruikte in de
60er jaren.
Wanneer Cousin inderdaad het besluit neemt om te stoppen met zijn vak
zal een van de grootste persoonlijkheden voor de radio in de Verenigde
Staten verloren gaan.

I
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LUISTERAARS VAN WKQX IN CHICAGO STELLEN ZELF EEN LP SAMEN
WKQX in Chicago heeft een wekenlange aktie ondernomen om de luisteraars
meer aktief bij het station te betrekken.
Hiertoe werd o.a. de aktie Home town georganiseerd. Een ieder die enigzins
overweg kon met e en muziekinstrument kon zijn thuis opgenomen sound
op een bandje naar het station toe sturen .
In totaal s treden 1900 inzendingen om 12 plaa tsen op de uit te brengen
LP.
Voorwaarde voor toelating was o.a. dat men geen platenkontrakt mocht
hebben of hebben gehad. Winnaars werden o.a. de groepen Tetra, Gabriel
1,Iango Band, Street kids en New Earth Rhytmn Band.
De keuze kommissie bestond o.a. uit promotie mensen van diverse platen
maatschappijen en muziekcritici .
De winnaars zullen de nummers nu opnieuw onder deskundige leiding opnemen
in de Mantra studios en het reper t oire bestaat o.a. Latijns-Amerikaanse
muziek, hard rock, gospel en Soul. Het Album zal binnen 2 maanden uitkomen
en verkocht worden aan de luisteraars van het station voor de schappelijke
prijs van $1,50.
•

.

'

•

Hans Knot.
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Soms, als ik he l emaal ni ets te doen denk t e he bb e n ,
luister ik wel eens naar e nkele Amerikaans e radi ota pes.
Ze staan bij mij tiluis ke urig ne tj es op de boe kenkast
naast een s lo rdige 2t dozijn boeken. De boeken en banden
staan op de ka s t, omdat erin gaan niet meer moge l ijk is.
Ove rbevolking heet zoiet
s ~
De boeken zijn zeer vriende l ijk van ka ra kt e r; AI istair Ma c l ea n s t aat broede rl ij k
naast Jan \~olker
s . Va n de band e n weet i k min de r, het
zo u me n iets ve rwon de r en al s ze el kaa r het: ic ht in
de ogen niet gunden. Per sl o t van r e kenin g is het zo,
dat de Amerikaanse st a tion s e lkaar op leven en dood
beconcurer en en a ls ee nvoudig bandj e neem je daar to ch
ook wel wat van mee , nietwaar.???
De tape s beva tten zoge naamd e airc heck s ; rec hts t re e ks e
opna me s van verschi Il e nde ra d io stat ions u i t de
Ve re nigd e Staten. Of j e nou bes chikt ove r een eenvoudig
type transistorradio of over een pra chtvolle tu ne r, er is
keu ze genoeg. We l moe t je van t e vo ren ee n duidel ijke
sche iding ma ken tussen radio (~?)
e n po pradio.
Wat dat laatste betre f t zi jn er top 40, Jazz, .So ul,
11.0.R. (l1iddl e of the Road), LP' s en easy-l istening s stations. Ve rder vind j e op de gemiddelde radioschaal
een fl ink portie nieuws, actual iteiten en discussieprog ramma' s.
FM en MG zijn de meest gebruikte golflengtes.
Andere "golven" worden uitsluitend voor communicatiedoeleinden gebruikt, zoals de diverse hulpverlenende
instantie s vrijwel allemaal beschikken over mobilofooninstallaties. Enfin, uit bovenstaande uitleg zult U
inmiddels wel begrepen hebben, dat er zelfs in de meest
belachel ijke gebieden ongekende radiomogel ijkheden
bestaan.
Een klein voorbeeld:
Oak Ridge, WOKI en Suitcase; een oer-Amerikaans plaatsje met een slordige 30.000
inwoners. WOKI (ieder sta'tion z'n eigen codeletters) is een popstation van het
betere soort. De modale rock-I iefhebber komt hier ieder e dag van 7.00 uur 's ochtends tot 11.00 uur 's avonds in ruime mate aan zijn trekken.
"De betere top-40 muziek", stevige LPklanken, afgewisseld door een fikse portie
"hardrock-class ics" van bv. The Doob ie Bros. of the Doors.
Suitcase is een 3t uur durend programma, waarbij de dj een minimum aan informatie
geeft en commercials in blokvorm over de uitzendtijd worden uitgesmeerd.
Veel muziek dus, die met name de gemiddelde schol ier, die dit programma het sterkst
beluisterd (16.00-19.30.) ten zeerste aanspreekt. Toch weet je als programmaleider
vrij snel of er iets in de haak is of niet. De luistercijfers liegen er niet om.
Een ochtendpubliek bleek het station nauwel ijks te hebben. Het donkerbruine
vermoeden, dat het nieuwe easy-rock stijltje wel in de smaak zou vallen bleek
inderdaad waar te zijn.
Little Feat en Tubes werden vervangen door Yvonne Eli iman en Elton John.
Zo werden de zaken weer opgepept. Overigens moet is wel zeggen, dat de gehele
MGpopradiocultus (waaronder het hitparaderepetoire) mij persoonl ijk na verloop
van tijd wel de oren uitkomt. De godganse dag wordt je dood gegooid met hetzelfde
galmende jinglemelodietje, waarvan de tekst altijd hetzelfde is, nl. een kort
en krachtig ingezongen stationcal I j zoals we die ook van de TROS-H 3 kennen.
Popradio in de meest effectieve zin van het woord, dat wel, maar artistiek vaak
minder verantwoord. Gelukkig heb je in de Verenigde Staten vervolgens de mogel ijkheid iets anders aan te zetten. De opzet is bijzonder gelukkig gekozen, iedere
streek en plaats haar eigen stations (in Los Angelos reeds IlO. stuks). Al met al
betekend dat wel, dat we in Europa likkebaardend achterbl ijven in de hoop dat het
ooit nog goed gaat komen. Enfin, u zult begrijpen, dat vooralsnog mijn tapes
toch nog vaker op de recorder terug te vinden zijn, dan dat U ze op de vertrouwde
plaats naast de boeken terugvindt.
'.
Hugo Meulenhoff.

,

lUUJore
van

Door: Ton van Draanen

deel 5

Engelse piratenzenders en de grote belangstelling, die ze hadden bij het
landse publiek, hebben Veronica in sterke mate verbeterd.
,

In de eerste plaats was de presentatie-vorm van de Britse radioschepen, hevig-

op de Amerikaanse popstations, zeer proffessioneel en propvol JJN:iLES.
Veronica discjockeys- helXlen veel geleerd
van lnm Engelse collega's.
,
.
En in de bAOOde plaats

ging Veronica wennen
de concurrentie, die zij
ondervonden van de
Engelse boys.
Vooral toen in 1966
HILVERSUM 3 in de lucht

,

kwam, die door de anroep

autoriteiten was opgezet
cm Veronica overbodig te
maken. Voorzien van c ..",
jingles en ex-Veronica
De boo rdstudio van de "Norde rney" (Fot o Ton van Draanen)
rredewerkers, zou 83
bewijzen, dat j e helemaal geen schip nodig had cm een jofel popprogramra te maken.
"H

is 83 tot ' op de dag van vandaag echter nog niet geslaagd, ardat ze de

:el.liç,he,id misseri, die de Veronica prograrma' s hebben. HOofdzakelijk door de
en de zeer pi:uffessionele jingles.
1968 'M:)rdt de concu=entiestrijd tussen Veronica en Hi1versl.ID\ 3 nog groter, atàat
ook reklarre gaat uitzenden.
reaktie van Veronica--ài rekteur Bull Verwey:
'Ik zie een gezonde concurrentie. En als we de strijd verliezen, nou oké, dat
~s

in het zakenleven'.
de strijd werd niet verloren, Veronica behield haar stevige financiële positie,
)Ok toen er werd gerr:::Jlll€ld over een antipiratenwet, maar dat feest ging voor de
keer niet door. Nee dat g-ebeurde pas in 1973.

1969 werd er over een tweede piratenzender gelullpeld, eigenaars twee Zwitserse
,urs de heren: MEISl'ER en OOLLIER. Vlak voor de Paasdagen kochten zij
Noorse kustvaarder en

de naam in MEOC> 1, dat een sarrentrekking was

,,

lnm achternarren .
•

,

11
•

De toevoeging 1 bleek

,

,

,

al gauw niet voor

I,

te zijn gecreëerd,

,

..

IU'

toen de studio's waren
ingericht, de zender
..

~

:

,

..

geinstalleerd, kwamen

.

' :

de heren tot de
.
••

CXlOclusie, dat de

i'

te klein was. Van een
ZWitserse

maatschawij kochten
de vrachtvaarder

I

SILVRETI'A (de rA eJ1woor-l

dige MEID 2).
De totale investerings-

kosten waren inmidàels
De Mebo 2 op zee . (Foto PRul

opgelopen tot 4 1/2

gulden.
~oen

",

Silvretta werd in de haven van Slikkenveer orrgel:ouv.d tot zendschip eind janl lari
970 ging het schip de Noordzee op.
naam van de zender: RADIO NORDSFA IN'I'ERNATIONAL.
disc-jockeys waren Duitsers en Engelsen. De Duitser:s waren Horst Reiner en een
Hannibal. De Engelsen waren ex-dj 's van London, Scootland en caroline:
;ekE~
'pr

Day, Andy Archer, earl Mitchell en Alan West.

.

. . " .,' . Het hoofdkwartier was m Zurich en op 28 februari 1
,

".. begon RNI met uitzendingen op de middengolf,
FM en
.
.
. .
.' '.' korte golf.
De uitzendingen kwamen LIVE vanaf het zendschip, in

tegenstelling tot Veronica, die alleen prograrrrna' s
uitzendt , die van tevoren worden opgenaren in de
studio's in Hilversum.

..

,.

Op 24 septe:mb:!r 1970 's IlOrgens an 11 uur verd\o.een

1

RNI uit de etter.
Het· geld was op, aldus Meister en Bollier .

'''

Alan Wes t . .
Foto Theo Dencker.

I

De disc-jockeys, die het n\ :uws een paar uur eerder

hun bazen hadden gemord, llOChten er een leuk, pakkend verhaaltje bij vertellen.

RNI tot zwijgen was gebracht,
wist nierrand, maar /"i n de
.
. strarende regen van een
llrF>

novenberdag stonden Meister en Bollier op de stoep van het
'

,,

.

met een zwart koffertje in de hand.
inooud: I miljoen gulden .

.
~

.

. .

Veronica~l:uw

-.

in

..
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Ze kwamen de lening, op basis waarvan het zwi j gen van RNI was a fgekocht door Ve
Ve r onica, inlossen.
Maar de gebroeders Verwey wilden hun geld niet t erug.
Zij eisten verdere huur van de MEBO, zoals - naar hun overtuiging - cont r act ueel
" laS

De

overeen gekorren .
a lleenheer s chappij op de Noordzee, waarover ze dachten te beschikken , was hun

het r enteverl i es van 1 miljoen meer dan waard.
Mei s t er en Bollier aanvaardden de terugtocht met hun 1 milj oen schuld aan Bull Ver

Bull Verwey.

'Ibn van Draanen (wordt vervol gd) •

NEDERLAND NOG NIET RIJP VOOR EEN LIBERALE OMROEP

door Ton van Draane n

Er komt v oorlopig ge en volwaardige liberale omroeporganisatie in Nederland .
Het plan voor zo'n omroep met een volledig programma heeft men laten varen,
omdat een dergelijk doel, naar he t inzicht van de Stichtin g Liberale
Radio en TV Omroep . (de LRTO) op basis van de huidige verhoudingen in de
omroepwereld niet binnen afzienbare tijd haalbaar zijn.
Wèl is er nu door de Stichting Liberale Omroep bij het Ministerie van
CRM een aanvraag voor radio en tv zendtijd als mini omroep ingediend. De
mogelijkheden om zo'n omroepje te worden zijn er wel: de belangstelling zou
er groot genoeg voor zijn .
Een liberale mini omroep zou volgens de stichting op korte termijn in de
ether kunnen zijn.
Huidige mini-omroeporganis.aties zijn Symbiose, de omroepminderhede n en
Socutera. De raad van State, afdeling rechtspraak, behandelt op het ogenblik
een beroep dat Symbiose heeft aangetekend tegen het besluit van de Min i ster
van CRIII om haar zendtijd vergunning i n te trekken.
Symbiose zou volgens CRM omdermeer geen nieuw element toe voege n aan het
geheel van de uitzendingen van de grote t r aditionele omroeporganisaties .
Symbiose bestrijdt dit.
Ook de Liberale mini z al moeten aantone n dat zij een nieuw element kan
toevoe gen aan het bestaande programma.
Vele led en v an het Nederlandse Parlement z ijn echter van mening dat het
liberale ge luid al genoeg door de TROS en de AVRO worden gebracht en
op grond daarvan zie ik voor de LRTO weinig kan in het toch al zo drukke
omroepcircus Van Nederland.
. .

GAAT U ER OOK HEEN
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Enige tijd geleden schreef ik reeds een artikel over Radio Sweden,
in deze aflevering kom ik terug op een station welke bij vele Nederlanders
even geliefd is als Radio Sweden, nl. de BBC World Service .
Wat betreft dit station wil ik eens dieper ingaan op de programma's
die worden uitgezonden.
Het i s erg gemakkelijk om dit station in Europa met zeer goede kwaliteit
te horen, omdat de BBC sinds enige jaren weer meer sterkere middengolfzenders inzet.
De Programma's van BBC World Service zijn 24 uur per dag te horen
in de Engelse taal, hetgeen het station al onderscheidt van de andere
wereldomroepen,die met programmablokken van enige uren werken.
Gesteld kan voorts worden dat de BBC de nieuwszender is, het station dat
altijd de beste informatie brengt over wat in de wereld gebeurt.
Vrijwel ieder uur brengt met een nieuwsbulletin van 9 minuten, dat
uitblinkt doordat men zeer snel het laatste nieuws weet te brengen, maar
niet nadat de juistheid van de berichten is nagetrokken.
De "Newsheadlines" worden aan het begin en het einde van de uitzendil1g
overzichtelijk gegeven, zodat men onm1ddelijk weet of er belangrijke zaken
te melden zijn.
Ook wordt achtergrondinformatie op duidelijke wijze in blokprogramma's
zoals : The world today(ma-vr 16.45 en 22.08 GMT) en From our own correspondent' (zo 11.15,16.15 en 22.09 GMT) salilengevat. Op veel luisteraars
zal de BBC World Service in eerste instantie een tamelijk saaie indruk
maken, omdat de meeste uitzendingen gesproken woord bevatten, hetgeen
ook het doel van het station is .
Informatie geven over gebeurtenissen in de wereld, band met het
moede rland voor Engelsen in het buitenland en voorlichting over Engeland.
Toch ontb r eken muziekprogramma's die via de middengolfzenders met acceptabele kwaliteit te ontvangen zijn, zeker niet.
Voor popliefhebber wordt de Top 20 uitgezonden (wo 18.30, do 12.15 en
22.30 Gl.IT) evenals het programma what' s new? waar men nieuwe persingen
kan horen (zo 18.30 en di '9.45)
\
Een verzoekprogramma met populair klassieke muziek is :The Pleasure's
yours ( zo 8.15, di 20 . 30 en do 13.45).
Er zijn n a tuurlijk ook nog vele andere programma's te beluisteren via
de BBC WS maar he t zou een onbegonnen zaak zijn om hiervan een overzicht
te ge ven.
•
De beste f r e quentie om het ~taion
te ontvangen is 1088kHz, waarop een
600 kW zender wordt gebruikt . .
Voo r alle verdere informatie BBC World Service Bush House London Wl England.
Ton van Draanen

•

u
n

Het was een wanne zomernacht in juni toen ik van de
Tel-Aviv luchthaven in Israel naar de wachtende taxi
ging. De eerste stap van een avontuur dat ik nimmer
wens te vergeten. Wanneer we naar het stadscentrum
reden vroeg ik de bestuurder zijn radio af te
op "The Voice Of Peace". Wanneer ik de herkenningstune en de woorden "We are the Voice of peace fran
in the Mediterranean" hoorde was ik opgetogen, en vol verwachting omdat ik
rwl.st dat ik binnen 24 uren bij hen zou zijn .
de volgende morgen, na een lange wandeling met de scheepseigenaar Abe Nathan,
ik naar een verlaten dok gebracht
waar ik in een kleine boot stapte dewelke mij
,
The Voice of Peace zou brengen. Gewapend met enkele nieuwe albums, dacht ik
I"zo rroet het in de jaren 60 geweest zijn." Na een tijdje zag ik haar geankerd in het
van niets, groot en trots, haar Inasten zachtjes gestreeld door de
bries. "Zo dat was het! Eén van de we inige offshore radio stations nog
I~U

gebruik, en ik zou kortelings uitzenden in het Midden Ü9sten met 'muziek, liefde
vrede I

.11

het aan boord komen werd ik begroet door Crispian St. John. Zoals de anderen was
gebruind, oververrroeid en nieuwsgierig aangaande nieuws over England, juist
l.I.)';.

verwachtte. Ik werd voorgesteld aan Tony Allan (kortelings aangekanen van
en verschillende andere disc-jockeys - Peter Quin, Alan Bell, Pete Lewis
Steve Collins, alsook aan Carl Kingston en Tony Britton. Ik bewonderde wat zij
en ik voelde terug die zenuwachtige spanning bij de gedachte dat ik daar was

hm hun team te vervoegen , ik hoopte an goed genoeg te zijn.

zo was ik geïnstalleerd om drie rraanden hard te werken . Werken op een radioschip
uren per dag, zeven dagen in de week is een niet zo gerrakkelijke taak.
het was hard, rraar we hielden er a llen van omdat het bovenal, onze soort
was.
.studio bezat alles wat nodig was, door een glazen paneel kon men de jocks zien
"in de lucht" waren. Ik was overweldigd door het proffessionalisme van Crispian
John, de zachtheid van Tony Allan en door de algemene rust van het station
een paar speciale prograJ1llT6' s elke dag is the Voice of Peace een Top 40
in het Mi.dden Oosten . Waarom?
t station, en het is het
,

15

aaron? Ik denk dat het is on één ding - entoousiasne. Juist zoals de oude "caroline
en Noordzee" dagen, wanneer je je gemakkelijk kon voorstellen DJ's zittend in hun
stoel met vreugde en ple zier, dezelfde gevoelens kwamen voor op ons schip. Wanneer
ik "on air" was, voelde ik het, ik wist dat ik het had, en ik voelde mij heel goed.
Het leven aan boord was altijd hetzelfde. Elke disc-jockey had zijn eigen dagelijkse
uit te voeren taken, afzonderlijk van zijn uitzending. Zo wqren we juist een kolonie
ijverige bijen! Ik deed van middernacht tot 3 uur elke rrorgen. Ik ben gelukkig te
zeggen dat het· goed ging. Wanneer we vrije tijd hadden, spraken we over radio,
leerden er over en luisterden ernaar. Wij sloegen de techniekers gade wanneer zij de
zender en uitrusting nakeken, en wij be\o.Onderden hun vaJmanschap. Ik was een
drijvende encyclopedie van radiokennis. Ik wist dat elk ogenblik belangrijk was voor
de toekanst en iedereen was meer dan sociaal met zijn uitdrukkingen. Daar elke
disc-jockey was aangenanen voor drie maanden, ging er elke week iemand weg en kwam
er iemand toe, het was een voortdurend
zeggen "tot ziens" en "heilo" , maar het
•
bracht ook vers bloed, meer kennis en nieuwe conversatie.
En zo ging de tijd, te vlug en kwam mijn dag on te gaan. Ik voelde een zekere vorm

van spijt, gemengd met gevoelens van tevredenheid. Ik had zoveel geleerd en mijn
toekanst in de radio wasbeloftevol. Na al, had ik 250 zenduren gedaan van
"the Peace Ship" geen slecht record, ik had veel te danken en nu was ik het die
bedankt werd. Zo was het op het Peace Ship. Mijn boot kwam, ik vertrok, een laatste

blik op het schip, een droan was waar geweest.
gemeen denken mensen in England dat zij goede radio hebben, ik weet het "de beste

van de wereld". Zij zijn verkeerd. Zij hadden de beste, maar lieten hen ontglippen.
Niets ken de energie, de vitaliteit. de opwinding en de stuwende kracht van de radio
schepen verslaan. Zij gaven ware radio.
Momenteel verblijf ik in Scandinavie en dikwijls kijk ik uit het raam van mijn flat ,
gehOJnlijk rond middernacht en vraag mij af h:>e de zaken gaan in de Mediteranean,
wie is in de lucht, en over wat er gepraat w:>rdt deze nacht. Ik mis het erbij te
zijn en denk eraan on terug te gaan. Ik zal dat ook doen orrdat "the Voiee of Peace"
mij alles kan geven wat ik verlang te zijn: radianan, eten, slapen, wandelen, leven
en dromen en praten over radio 24 uur lang, elke dag. Ik hoop dat U hetzelfde voelt .
I k weet dat ge het doet. Ik hoop ook dat we het nooit verliezen, het is te rrooi en
waarde vol.
•

Goedenacht en zoete dranen gewens t, en dat U vrede en liefde mag hebben.
Van ergens in

.

Scandiv~.

Dave OJnningham.
M=t dank aan, "AIR Radio Magazine".

me !

scotland,

147 Howard Street,

: Glasgow Gl, Scotland.
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Laat ik allereerst beginnen met een kompliment te geven aan de uitgevers van
Freeway, het is fijn te konstateren dat het blad de afgelopen maanden met sprongen
vooruit is gegaan, maar wat voor ons aan boord van de M.V. Mi Amigo nog het
prettigste is dat de informatie in het blad recht door zee is en niet zoals bij
diverse journal isten rechtstreeks uit de duim wordt gezogen . •
Fijn trouwens dat het bladdoorgaans vrij vlot bij ons op het schip belandt ,
zodat wij op de noordzee ook een klein beetj e op de hoogte bi ijven van wat er zich
allemaal in het radio~welj
afspeel t.
Er is nogal wat gebeurd de afgelopen maanden bij ons station.
Allereerst de zenderwissel ing, de 319 meter heeft bewezen een goede golflengte t e
zijn, dat hebben we duidel ijk kun nen mer ken aan de post die, onda nks diverse
stakingen van de Franse en Spaanse PTT, na de zenderwissel ing is verdriedubbeld,
zodat wij gedwongen door he t enorme aantal bri even helaas niet meer al Ie brieven
op de radio kunnen behandelen.
Maar wees gerust, er is een soort van er ecode aan boord dat wi j ons best zullen
doen om de meeste vragen die gesteld worden zo goed mogel ijk beantwoorden.
Nu ik het toch over de post heb, even een vraagje aan juli ie: het komt helaas
nogal eens voor dat luisteraars vergeten om op hun brief te ve rmelden wie de bri ef
schrijft en voor welk programma de brief bestemd is.
Onlangs kreeg ik aan boord een bri ef met de vogende inhoud: "Hallo Herman,
ik luister altijd naar Mi Amigo en speciaal het pr ogramma Baken 16 vin d ik e rg
goed. Zou je op 16 februari in de Jukebox een plaat kunnen draa ien voor mijn vader
die op die dag jarig is. Bedankt alvast en veel sterkte op de noordzee."
Op de envelop van deze brief stond het volgend e adres: Radio t1i Amigo,Playa di Ara
Noordzee. Voor de jongens aan boord!
.
Je zult misschi e n begrijpen dat wij aan
boord echt niet weten wat we met zo'n bri ef
beginnen moeten. Hij is dan ook verdwen en
in ons grote grijze archi ef, ook wel de
prullenmand genaamd .

•

DDD
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Jammer voor de schrijver van de brief, maar óók voor haar of zijn
vader die op die dag naar de radio heeft zitten luisteren zonder
de gevraagde plaat te horen.
Goed, even terugkomen op de vraag die ik jul I ie wilde stellen
het is voor ons ontzettend leuk om post te ontvangen, maar
schrijf er even op voor welk prngramma en voor welke datum het
~Lbestemd is en vergeet vooral niet in je brief te vermelden wie je
zelf bent en waar je vandaan komt.
- Bedankt namens onze hele Mi Amigoploeg.
Wat de medewerkers aan ons station betreft, hebben jullie
trouwens ook met enige nieuwe stemmen kennis kunnen maken.
Nieuwe stemmen voor jullie, nieuwe vrienden voor mij aan boord.
En dat de stemming op ons scheepje geweldig is,dacht ik duidelijk te
merken aan de programma's. Nog even een woord van dank aan alle medewerkers aan /
de Mi Amigo kerstprogramma's en tot mijn volgende krabbel in Freeway.
Bye, Bye, zwaai, zwaai
Herman de Graaf .
•
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Nog even een kiekje genomen
in de Mi Amigo boordstudio.
In beeld onder andere de 2
cassetterecorders waarop de
in Spanje gemaakte programma's worden afgedraaid.

Kabel
en kabel
de weg vrij·
-

-

.

heeft

Met ingang van 1 april 1978 zal- in Zwitserland radio en tv uitzendingen
per kabel uitgezonden worden. Hiertoe heeft de Zwitserse regering besloten. Het beheer zal door privé
instanties geschieden.
Kabel TV en radio zal echter alleen op proefbasis geschieden, dit in
afwachting van een definitief besluit in 1981. ,
De toestemming is gegeven onder 2 voorwaarden en wel: a het mag niet gebeuren
op commerciële basis en been 3e deel van de uitzendingen moet een culturele
inhoud hebben.
•

•

•
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Dit is deel 2 van:

28-08-1971: Help (Get me same help) - Tony Roland
Zonder 't te weten - Corry & de Rekels
04-09-1971: Cousin Norman - Marmalade

•

Military nadness - Graharn Nash
11-09-1971: Let your yeah be yeah - Pioneers
Such a funny night - Aphrodite's Child
18-09-1971: Ave Maria - Ekseption
l'm still waiting - Diana Ross

25-09-1971: Here's to you - Joan Baez
Freedom comes freedom goes - Fortunes

•

02-10-1971: Spanish Harlem - Aretha Franklin
Gonna miss her Mississippi - White Plains
09-10-1971: Tap turns on the water - CCS
Only you knowand I know - Delanie
16-10-1971: Baba O'Riley - who

,

&

Bonnie

Without a v.Drry in the world - Rod McKuen
23-10-1971: Goodbye forever - Soundation
Alna Mia - Marty

30-10-1971: Give me same lovin' - Traffic
Brandy - Sott English
,

06-11-1971: Ain't no sunshine - Bill Withers
1 will return - Springwater
13-11-1971: Gypsys tramps and thieves - Cher
How do you do - M::mth & MacNeal
20-11-1971: out of sight out of mind - Shocking Blue
Tired of being alone -

Ai

Green

27-11-1971: Toko1oshe man - John Kongos
Johnny Reggae - Piglets
04-12-1971: No natter how I try - Gilbert O'Suliivan
Chief of the Apache - Old Shatterhand
•

11-12-1971: Family affair - Sly & the Family Stone
Lovin' and hurtin' - Jojo
18-12-1971: Silent night - percy Sledge
All I ever need is you - Sonny & Cher
25-12-1971: Peace train - cat Stevens
Brand new key - Melanie

•
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V(X)R DE ZENDAMATEUR?

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

toeiend en belangrijk aspekt is het experirrenteren, zelf bouwen, uittesten en
op punt stellen van allerhande toestellen , zoals zenders, ontvangers en meettoesEen

,

tellen • Het is een i deale gelegenheid an volledig vertrouwd t e geraken net de
electronica en kosten te sparen bij het bouwen van eigen zendstation.
Zendamateurs gebruiken hun zendstation niet alleen voor hun hobby, maar stellen het
ook ten dienste van land en gemeenschap zoveel dit mogelijk is. Bij ongevallen en
natuurrampen zijn radioamateurs vaak de enige overblijvende verbinding net de
J:uitenwereld. Denken we maar aan overstromingen en aardbevingen, alsook aan de
voorbije Kongocrisis waar de zendamateurs werk leverden.
De meeste amateurs hebben bovendien een zender aan boord van hun wagen, waardoor
ze in staat zijn snel hulp in te roepen waar ze zich ook bevinden.
In ons land bestaat een noodnet in samenwerking met het Rode Kruis, waarbij
radioamateurs zich ter beschikking stellen an het Rode Kruis te voorzien van de
nodige tele-verbindingen. Telkens dit van hen gevraagd wordt. Dit is zeker een
pluspunt in onze beschaafde conmerciële wereld.
IroFIl3TUK 10: GEBRUIK Vl>N SA'l'F:1 LIEl'EN.

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

Sinds 1961 werden er reeds 7 communnicatiesatellieten gebouwd en gebruikt door
\

Radioamateurs. Ze werden

,allen

gelanceerd door de NASA. Deze satellieten

dragen de naam van OSCAR (Orbiting Satellite carring Amateur Radio) net een
volgnurrmer.
•
Op het ogenblik dat de eerste ccmrerciële ccmnunicatie satelliet "ElIRLY BIRD" werd

gelanceerd (1965) waren Radioamateurs reeds naanden verbinàjngen aan het maken via
hun eigen satelliet OSCAR 3 ! 1
MJnenteel is de OSCAR 7 gelanceerd op 15 november 1974 nog in gebruik, en \'Ierkt
aktief voor dagelijks tientallen verbindingen, tussen Eur~
en America. Dit op
golflengten die anders onrrogelijk zouden kunnen w::>rden gebruikt. Ook op
telecommunicatie gebied om hun vriend in beeld te krijgen.

)

De lancering van een nieuwe nog meer geperfectioneerde satelliet voor amateurgebnrik
is voorzien voor eind 1979. Tot dan hopen ze dat de OSCAR 7 volledig blijft werken,
want Radioamateurs blijven niet bij de pakken zitten. Wij wensen ze sterkte en veel
goede verbindingen die iedereen ten goede kunnen karen. Misschien met toeKaIlSt
voor de ether piraat, die het nnej lijk heeft.
EINDE Fitti Power.
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