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HaUoo vJUel1del1, we ziliel1 wede/tOm lteeM 
~11 de vltoege uUlttj~ val1 de vJUjdag el1 
Flteeway 74 ,u., a6, a..Ueel1 110g maalt cü;t 
k.tul1e c:vr.:Uk.eUje el1 het za eIt op. DM 
k.QI1 de .fuy- ou;!: l1aaJt ol1ze dJtuk.k.eIt. Het ,u., 
toch .6teeM we.eIt eel1 k.l1appe plte/.l.ta.;t{.e val1 
ol1ze I.>ympat~ek.e (iJwk.k.eIt om op votte 
toelte.11 Flte.ewaij te. dJtuk.k.e.I1, zodat luj op 
maal1dag 0 chtel1d k.al1 v eltz ol1del1 wOJtdel1. 
Flteeway WOltdt aUi..jd zo k.oJtt mogilijk. 
VOOIt de veJtl.> chA.j ~l1gl.>datwn a6gel.>.totel1 om 
ook. maalt zo Up To Date moge.Ujk. :te ûjl1. 
EI1 ja hoolt, we hebbel1 het weelt k..e.aaIt 
gel.>pee.€.d. 111 deze Flteeway de e~g eelde 
~euwe Mi. A~go pltogltanln1cttie. U zuLt we.€. 
e.~e veJt!.>c~e.11 opmeltk.el1 met de pltogltanl 
ma...Ue cile al1delte b.e.adel1 opga.vel1, doch 
~11 Flteeway .teel.>t U de e~g ech-te. 
Wedeltonl IWI111el1 we e.el1 iUeuwe t-Iteeway 
me.deweltk.eIt begltOetel1 ~11 on6 nKddr2.!1. Na.rne
üjl~ Jal1 Koo~:tJta dü val1Qtl I1U te.€.k.en6 
he.:t we.€. el1 wee. val1 de HilveJt!.> Uni!> e zuilel1 
za.€. l1eeJt!.>chJUjvevl -t11 Fltee.way. 
Op pag-tna 18 v~l1del1 j u.€.üe het deltde. dee..€. 
Val't de 'TJte.aeJtl.>cluj6 üjl.>t', 1.>0mnKgw 
ol1delt ju.€.üe VJwegel1 de ltedaWe. waaltom 
eIt peJt we e.k. twee :tJte.aeJtl.> e~ j v el1 I.>to I1d el1 
veJtrne.€.d. We.€. ~11 het beg~11 Val't de :tJte.-UeIt
.6C~j 6 k.ooI.> mel1 eIt twee pelt week.. S~I1M 

29-01-1972 Wal.> dat eJt 110g maalt éél1 pelt 
week.. S~l1d1.> HeJtnlal1 de Gltaa6 teltug aal1 
booltd ~ ol1deltv~l1del1 zij 11 aJt..t..{.k.e.€.I.> e.el1 
beetj e ve!Wtag~l1g, daaltom p.€.aatl.>e.11 w..i..j 
I1U om el1 om de 14 dagel1 eel1 aJtÜk.e.€. vafl 
Rob el1 dal1 weeJt éél1 VQl1 HeJtrnal1. Deze k.eeJt 
~ het dul.> de beUltt Mfl Rob HUMOI1. EI1 
.teel.> dal1 I1U maalt a..Ue.6 oveJt Johal't V~l.>eIt. 
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Tja, wat zul l en we daa r nu eens voor nemen, wat hebben we nog ni et gehad. 
Nou i k geloof dat het e igenl ij k wel eens tijd \10rdt dat u ken ni s gaat maken met 
de nieuwe Mi Amigo aa nwinst . Ehh, hallo mijnheer, hoe heet u ei gen l ijk? 
Mijn naam is Johan Visser, mijn naam is Johan Visser, mijn naam is Johan Vi sser . 

Ja, dat begrijp ik maar wie i s nu de echte? Nou dat weet ik e ige nl ijk ook 
nog niet, ik ben nog zo kort aan boord dat het zowel Herman of Rob kan zij n , 
hoeIVe i ik heb het aan Hennan gev raa gd, maa r die zei dat het een Oen was. 

Maar laat i k mi j even voorstellen: Mijn naam is dus Johan Visser, ik bell 
~eboren op 6 septem ber 1954 in Zandvoort aan de Zee en zodoende wel e nigszins met 
de woel ige baren vertrouwd. Mijn vader heeft mij eigenl ijk de grote I iefde voor 
de zee bijgebracht. Ik kan mi j nog goed herinneren dat ik a l s kleine .iongen 
al met hem langs het s trand I iep terwijl hij mij 
dan vertelde dat achte r de branding van die zee 
enige sc hepen lag en die miljoenen lui ste raars.J''''"; 

dage I ij ks van muz i ek probeerden te voo rz i en 
Ik was in d ie ti jd nog e rg klein, maar 

ook zeer nieuwsgi erig, zodat i k we l eens 
iets meer over deze zenders wilde weten. 
Ik heb toen kontakt opgenomen met d ive r se 
mensen d ie zich me t vri j e radio bez ig
h ielden en ben toen eigen l ij k een 
g root fa n van deze s t a ti ons geworden. 

Na ja r en l ang genoten te hebben 
va n de zeezend e r s was ik e ind e l ijk uit 
mijn korte broek geg roe id en besloot ik 
mijn geluk eens in onze plaatse l ijke disco
th eek t e gaan beproeven. 
De eigenaar van die dancin g zei mij toen dat 
als ik nog een t ij dje zou oefenen i k best eens 
bij hem zou kunnen komen we r ken als d isc-jockey 
en hoewel het salaris erg slecht was, heb i k dat 
aanbod t och ,naar aangenomen. 

Ik heb a l gezegd, het salar is vo rmde ee n 
vr i j groot struike l blok, zodat i k in de afgelopen 
jaren nogal i n wat Nederlandse di s cotheken heb 
gewe rkt. Na ver l oop va n t ijd begon i k hier echter 
genoeg van te kr ijg en e n wa s a l van plan om naar een 
ander beroep te gaan zoeken, toen ik t ij dens een 
vakantie in Spanje heel toeval I ig, ~ 
of misschien tóch niet zo heel t oevall ig, 
bij de studio ' s van r1i Amigo in Playa ~ 
aankwam. Na een gesprekj e met de mede-
werke rs daar, beloofde ik een bandje op te J 

sturen met enige van mi jn dj aktiv iteiten, o 
o 

o 

.J 

en enige tijd nadat ik dat had gedaan kreeg ik een 
brief of ik naar boord wi l"de om Rob Hudson af te 
los sen, enzo zit ik, ten-Jij I juli ie dit lezen, aan 
boord van de Mi Amigo en i k moet eerl ijk zeggen me t 
veel plezier. Tja, wat zou i k nog meer kunnen ver
tel len? ~iet zoveel op dit momen t, dus ik laat het 
hier maar bij en i k beloof de Freeway l ezers op de 
hoogte te zullen houden ovel- de ontwikkel ingen aan 

• 

... • o ____ ~ 

Groe tj es en tot ziens in je Mi Amigo jeans. 
boord ...... --......... 0 \} 't 

• 0 \) 
Joha n V i sser _ 
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Door Hans Knot 
" " 

Op 6 mei 1966 redden deejay Rick Dane en 5 bemanningsle den van de Frederika 
(zendschip van Caroline North) " 2 meisjes die waren afgedreven. In ruw weer 
was het scheepje gekapseisd. De meisjes werden door de Britse Marine van 
boord gehaald. 

Op 1e Pinksterdag wordt er in Zuid Zweden een massale protestoptocht 
gehouden door duizenden automobilisten. Er zal een petitie aangeboden worden 
aan de Zweedse regering met het verz~ek tot vrijgave van het inbeslaggenomen 
zendschip vsn Radio SYD aldus de Elsevier van 14 mei 1966. 

Op 17 mei staat geschreven dat premie r Ian Smith van Rhodesie een piraten
zender wil beginnen voor de kust van Engeland. Het station zou Be atmuziek, 
nieuws 'en propaganda moeten gaan uitzenden. 
Men zou e en krachtige zender kopen om hee l Engeland te bestreiken en varen 
onder vlag van een bevri ende s t aat, daar ande r s de Enge lse regering he t 
schip accuut kan opbrengen daar Rhodes ie ee n deel is van het Gemenbest . 

Het gaat trouwens goed met de geruch t en in die t ijd . Op 6 j un i ve r schijnt 
een krantenbericht met de mededeling da t de Bri ts e r eger i ng van pl an is het 
19.000 ton metende vliegkampschip Leviathan om t e bouwen tot een g igantisch, 
door atoomkracht aangedreven, radioschip om te bouwen. 
Plannen zijn er om het te verankeren in de Indische Oceaan als drijve nd 
zendstation voor de BBC . Het zal de Voice of Britain gaan heten me t uitzendingen 
gericht op Afrika, Azie en het Midden Oosten. 

Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen 1966/1967 besluit Radio Veronica 
zich te gaan bezighouden met Voetbal. 
Zowel Blauw Wit uit de Ie als Gooiland uit de 2e Divisie krijgen financiële 
steun. 

20-8-1966. 
Radio London, ofwel Big L, dat zich in Nederland ook in een grote sch a re 
luisteraars mag verheugen gaat zich nu o ok op he t vaste land roeren. 

Een grote show gaat e en Brits Toernee maken, the Big L Touringshow 
draait met medewerking van de groepe n Eposide Six , He rd, the Move en met 
zanger David Bowie. Tevens zal er t e lkens een dee jay van he t station a l s 
gastheer optreden. 
Diezelfde dat um : 
De 3 gebroede rs Verwey van Radio Veronica behoren tot diegenen die op 1 
s eptember i n de Industriële Club te Amste rdam een ondersche iding kr i jgen van 
de in Bussum geve stigde Interna tiona l Broadc as ting Soc i e ty, waarvan 1500 
medewerke rs en organisaties op radio e n tv gebi e d lid z ijn. 
De in 1964 opgerichtte IBS die een serviceve rlene nd karakter heef t, r eikt 
dit jaar voor het eerst de Executive Shield uit. De IBS staat onder 
leiding van T Thomason uit Canada. (later direkte ur van Capital Radio ). 

Op 19 oktober 1966 een berichtje onder het motto vrijspraak. 
Een jury van een rechtbank in de Engelse stad Chelmsford heeft de 55 jarige 
William Smedley, eigenaar van een commericieel radiostation vrijgesproken 
van moord op de 37 jarige Reg. Calvert, die een concurrende zender had. 
Onder het motto Ban de plaat he t bericht dat They're coming to take me 
away van Napoleon uit Amerika werd gebannen door Caroline en Schotland 
en dat de song we love the piratestations van de Roaring Sixties door 
hun eigen maatschappij werd geweige rd daar deze bang was dat er geen 
omzet voor zou zijn daar van hoger hand ve rboden was om t e lui s t e ren naar 
deze zenders. 

I 

, 
I 
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Met ingang van deze aflevering van Freeway kunnen we jullie voorstellen 
aan Jan Kooistra die regelmatig informatie zal brengen over het wel en 
wee van de Omroepen ~evestigd te Hilversum. 

ONTVANGST VAN HILVERSUMSE ZENDERS IN DE TOEKOMST BETER. 

~a t er ook mag gebeuren in omroepland, in ieder geval zal de ~ TT per 
1 oktober 1979 klaar zijn om de Hilversumse zenderkleuring~lannen in de 
praktijk te kunnen brengen. 
Onlangs in n.l. de bouw van een nieuw zendstation in Nederland aanbesteed 
en de bedoeling is dat dit station in de zomer van het volgend jaar zal 
proefdraai en. 

Betonklossen van elk ruim vierhonderd ton, waaraan de tuidraden van 2 
masten van elk tweehonderd meter hoo~ verankerd worden, zullen in Nederlands 
nieuw aangewonnen poldergebied tussen Leleystad en Almere in de bodem rusten. 
De bouw van het nieuwe station is een uitvloeisel van de resultaten, die 
Nederland uit de internationale golflengteconferentie in 1975 kon slepen 
in Genève en die een uitbreiding en een verbetering van het middengolf
zendernet in ons land mogelijk zal maken. 
Het zendstation zal met zijn twee masten als bakens midden in de polder 
op een oppervlakte van 20 hectare verri jzen. Tussen de twee zendmaste·n wordt 
een laag gebouw opgetrokken, dat op een speciale manier wordt geconstrueerd 
in verband met de uitstraling van de zenders. 
In de zenderzaal is ruimte voor 4 zenders ,waarvan er 3 ook inderdaad 
geplaatst zullen worden. Twee zenders hiervan zullen elk een radioprogramma 
uitzenden en 1 is bedo~ld als gemeenschappelijke reservezender. 
De ruimte voor de 4e zender is nodig , als er bij herstelwerkzaamheden een 
tijdelijke zender dient te worden geplaatst . 

. Gezien de "Horizon vervuiling" ligt het niet in de bedoeling het station 
in de toekomst met nog meer zenders uit te breiden. De twee reeds genoemde 
zender s zullen 2 radioprogr amma's kunnen uitzenden, elk met een totaal 
zendvermogen van 600 kW, Daardoor zullen de Hilversum 1 en 2 programma's 
aanzienlijk beter te ontvangen zijn dan nu via de Lopik-zenders. 
Ze blijven ech ter op bijna dezelfde golflengte zenden als de huidige Lopik
middengolf zenders voor Hilversum 1 en 2, nl op 747 kHz (402 meter) en 
1008 kHz (298 meter). De twee 120 kW zenders vanuit Lopik zullen, als 
het nieuwe station klaar is, ter beschikking komen van Hilversum 3, dat nu 
nog door een 20 kW zender wordt uitgezonden . 
Een en ander betekent echter nog niet dat met dit alles straks een absolute 
"landelijke dekking" bereikt wordt. 
Met name in Limburg zullen nog 2 aanvullende zenders nodig zijn. Er zal nog 
nader besloten worden of dit door middel van de zender Hulsberg zal kunnen, 
of dat er elders in Limburg een nieuwe zender zal moeten worden gebouwd. 
Wel staat het nu reeds vast dat, indien de bouw zelf niet teveel tegenzit 
er vanaf 1 oktober 1979 een aanzienlijke verbetering in de ontvangst van 

' de Hilversumse zenders op de middengolf op zal treden, 
Dit dankzij het zendstation 'Flevo', waaronder het project als voorlopige 
naamsaanduiding te boek staat. Over de definitieve naam wil of kan de 
PTT zich nop, niet uitlaten. 

JAN KOOISTRA 
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Enige afleveringen van Freeway geleden beloofde ik dieper in te gaan 
op de produktie van jingles en dan versta ik niet het maken van jingles 
die jullie thuis produceren. 
In Engeland en Amerika zijn daar speciale produktiemaatschappijen voor en 
sinds kort maken o.a. de TROS en de NCRV gebruik van zgn. packets. 
Dwz. Standaardpakketten van jingles gemaakt door produktiemaatschappijen. 

Een jingle hoort gewoon bij een hedendaags radioprogramma. Een pakket 
is om een bepaalde herkenbaarheid te geven aan een station of omroep
vereniging. Ze moeten kort zijn en ze moeten duidelijk verstaanbaar zijn. 
Een andere eis aan een jingle is dat ze op de juiste momenten gebruikt 
worden. Dwz:. Geen snelle jingle tussen 2 rustige platen. Je moet een 
jingle gebruiken gelijk aan de opbouw van het programma. 
Te veel jingles gebruiken is ook niet goed voor een station. 

Het eerst werden jingles geintroduceerd in de mid 50er jaren in Amerika. 
Vanwege het feit dat er zoveel stations waren vond men het belangrijk 
dat ieder station herkenbaar werd voor zijn luisteraars. 
In Amerika is de produktie van jingles een grote bussiness . Grote maat
schappijen als Pepper Tanner, PAMS, ABC en TM produc tions zijn geheel 
gespecialiseerd op het gebied van jingles. 

Totdat Caroline in 1964 begon met haar uitzendingen was Europa nog 
niet op de hoogte van het gebruik van jingles. Op kleine voet werd het 
door Simon Dee ingevoerd in zijn programma's. 
Het station welke voor het eerst een zgn. packet introduceerde was 
het Amerikaans geënte station Radio London die zijn Wonderful Radio 
London packet liet produceren door PAMS in Dallas. 
Een feit dat het aansloeg bij de stations in Europa blijkt wel in 1967 
toen Radio One dezelfde serie liet maken door PAMS. 

Produktiemaatschappijen hebben uitgebreide studios en tevens diverse 
mensen in dienst die voor het inzingen van de jingles zorgen. 
De zgn. packets bestaan uit jingles van verschillende tempo en met 
veranderingen in teksten. 

Meestal bestaat het naast de Station 10 uit een nieuws- en weerjingle, ' 
verkeersinformatiejingles, programma en presentatorjingles. 
Wanneer je b.v. een pakket besteld bij PAMS bestaande uit 25 jingles 
ben je al gauw een 7500,-- kwijt. 
Over kopen kun je eigenlijk niet spreken, het blijft eigendom van de 
produktiemaatschappij i.v.m. de auteursrechten. 
Wanneer een packet wordt gemaakt wordt er een componist aangewezen voor 
de basismelodie daarna gaat de arrangeur aan het werk. Hierna kan het 
echte studiowerk beginnen. Meestal heeft men een hoofdtema die vaak 
deels of in zijn geheel terugkeerd in alle jingles. 
Het muziekgedeelte wordt eerst opge nomen waarna het zang of spraak
gedeelte wordt ingemixed. 
Produktiewerk van 1 jingle kan vaak oplopen tot 4 uur. 

In Amerika zijn er verschillende maatschappijen zoals ABC die hun series 
te koop aanbieden. Ze sturen dan een demotape naar de stations en vragen 
of er interesse is. 

ABC produceerde b.V. in 1970 de Love Serie, jingles waarin iedere 
keer het woord love voorkwam. Oeze series zijn zo gemaakt dat ten alle 
tijde de station's 10's kan worden ingezongen. 
Er bestaat wel een bepaalde code in Amerika dat binnen een bepaalde 
straal niet 2 dezelfde stations hetzelfde pakket mogen gebruiken. 

Ik hoop dat het jullie een beetje wijzer is geworden omtrent het gebruik 
en het maken van jingles en nu maar weer snel achter je recorder 
en snel weer je eigen jingles produceren. 

Ton van Oraanen 

• 
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Op een der hoogste punten van de Pyreneeën (de Pic Blanc 
op 2650 meter hoogte) in het vorstendom Andorra is SUD RADIO 
gevestigd, 
Sud Radio begon in 1964 met haar uitzendingen op de 367 
me ter middengolf (818 Khz) met een vermogen van 900 KW, 

In de hoofds tad van Andorra (Andorra la Vieille) is 
het hoofdkantoor van de zender , waar de totale co6rdi~ 
natie plaatsvindt tussen de zender, 'de kantoren plus 
studio's in Toulouse en Parijs. 
Dit is noodzakel ijk omdat de uitzendingen van Sud Radio 
voor het grootste gedeelte het gebied van Bordeaux tot Mar
seil Ie en va n Bayonne tot Perpignon bestrijkt (zie kaartje 
op de vo l gende pagina). Vanuit deze kantoren blijft Sud Radio steeds op de hoogte 
van de voornaamste wereldgebeurtenissen . 

DE TE_ 
De zender van Sud Radio is een Thomson-CSF van 900 Kw welke gevoed wordt door 

een elektron ische kabel van 12.500 Kw van 20.000 volts. 
Drie elektronische voedingsgroepen zorgen voor een vermogen van 2 .00 0 Kw/uur. 

Een reserve van 300.000 I iter brandstof laat, indien dit noodzakelijk is, aan 
de zender toe om vo lledig automatisch te werken. In de winter is een deel van de 

installaties steeds bedekt met 
enkele meters sneeuw. 

De antenne van Sud Radio is ge
bouwd op twee pylonen van elk 86 m. 
hoogfe, waarvan de ene dient als 
uitzender en de andere al5 
reflecteur. 

He t gewic ht van elke pyloon is 
180 ton en z i j zijn vervaardigd om 
een windkracht van 240 km/uur te 
wee rs taan. 

De drie studio's fn Andor ra la 
Viei Iie zijn per kabel en met 

". elektro-magnetische golven met de 
zender op de Pic Blanc verbond'en, 
hetgeen een zeer hoge kwal iteit 
van ,de uitzendingen geeft. 

DE PROGRAMMA's 
Sud Radio zendt 24 uur per dag 

uit en de programma' s worden ver
zorgd door 10 presentators 
(o.a. Daniël Pyrenne, Phi I I ippe 
Castanet en Franqoise Baugé) en 15 
correspondenten die ervoor zorgen 
dat de luisteraars op de hoogte 

, blijven van alle evenementen en 
politieke zaken in het gebied waar 
Sud Radio te ontvangen is, 

, . 

Foto: de zender van Sud Radio 
op de top van de Pic Blanc . 

• 
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Naast het gesproken woord zijn er in 
totaal 16 uren vol muziek op Sud Radio . 

Het progralMla "Tonus 367" richt zich 
" tot het einde van de dag op de 

jeugdige luisteraars . 
Twee uitzendigen "Evissimo" en 

"Pene I oppe-Magaz i ne" zij n voor
namel ijk bestemd voor de vrouw

lijke luisteraars. 
De rubriek "Rond-Point" is 

iedere middag te beluisteren 
voor mensen die in cultuur 
zijn ge ïnteresseerd. 

De sport heeft bij Sud 
Radio een bevoorrechte plaats 
voornamelij k gewijd aan rugby 

en voetbal. 
AI Ie grote ontmoetingen worden 

',-.,..,.,f-:-=C::-l in het geheel uitgezonden . .... ... .. .., ~ 
. ~ . . ...... . . ...• ! ..... ! ..... : .•...• •... ... ... .... .... .., en gekommentarieërd door 

speci al isten. .~::::~::!:. ~ · ~:!:::i!!:~~:·:~:::i:!:!:~:. .... .... ..... ..... .' ., .. ~ ............ ......... ~ ..........••.•. 
••• • ••••• ••••• •• • ••••••••••• • .... ..... ....... ... ..... . ... .. .... ..... ..... ,.' ......... . 

. ~:: .• :::: .• ::! .: •• :::! .. :::: .... 
. ' ~:: ... '!:.. '~ .... :: .... ::. 

Op dJ t kaartje kun .•. :::: •• ~ .~: •• ::::.:! 
. . I Ik b' d .•••• ~ .• ! ...... . 
Je zien n we ge Ie ' •. :: .... :::. 

Sud Radio te ontvanqen is. ," .~~ 

Mocht je deze zomer met 
vakantie in de beurt zijn 
waar Sud Radio te ont
vangen is, dan moet je 
besl ist eens afstemmen 
op de 367 meter en ook 

al kun je geen frans, je kunt dan toch eens horen hoe 
gemaakt. Het is beslist de moeite waard! 

er i n Andorra "radio" wordt 

Mocht je folders en dergel ijke willen hebben van Sud Radio, schrijf dan even 
een briefkaartje naar een van de .volgende adressen: Sud Radio, 7 Avenue Meritxel I, 
in Andorra la Vieille. Sud Radio, 1 Rue Caraman in Toulouse of het kantoor in 
Parijs: 78 Avenue Raymond Poincare . 

• 

• 
rl Een 

In de Oostenrijkse hoofdstad Wene n is enige tijd gel e den een studiegroep 
opgericht onder de naam RTA (Radio Trans Austria). 
Het hoo f ddoel van deze studiegroep is om de mogelijkheden te onderzoeken ter op
richting van eèn comme rcieel opgezet radiostation. 
De grondleggers van de ideeën hieromtrent zijn enige personen die zich op 
deskundigheid betreffende radiozake n kunnen beroepen. 

Een voorbeeld: Helmut Zilk heeft een zitting in de commissie, hij was vroeger 
o.a. programmaleide r bij de Oostenr ijkse radio en bij Radio Luxemburg afd. Duits. 
Wat betreft de plannen van de opzet is het zo dat het station eve ntueel wordt 
gevestigd in Salsburg en programma's zal gaan uitzenden in de stijl van Luxemburg. 

De programma's zullen specifiek gericht worden op Zuid-Duitsland. 
Wanneer het geheel gerealiseerd zal worden, zal de wetgeving in Oostenrijk moeten 
worden aangepast. 
Is het zo dat de plannen inderdaad doorgaan dan zal het zeer gunstig worden voor 
de luisteraars in Zuid-Duitsland om te kiezen. 

Immers dan kan men kiezen uit RTA, RTL, Radio Monte Carlo en eventueel ook nog 
eens naar een commercieel station uit Liechtenstein luisteren. 
Zover is het echter nog niet. Eerst dienen de plannen zowel in Oostenrijk als in 
Liechtenstein uitgewerkt te worden . 

• 

• 
I 

I 
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elt lUlJOre 
VOllfl e 

Door: Ton van Draanen deel 6 
Eind 1969 werd er in de kranten geschreven, dat er weer een piratenzender bij zou 

komen, CAPITAL RADIO, di e in tegenstelling tot Veronica, lichte kl assieke muzi ek 

wilde gaan uitzenden . Eigenaars waren twee mensen, die e lkaar via de wereldanroep 

hadden leren kennen, de Canadese programmamaker Tim Thomason en de Nederlandse 

omroepster Berthe Beydals. 
-

Hun organisatie IBS zocht kontakt met rechts georiënteerde kerkgenootschappen en 

de morele Herbewapening, omdat deze dezelfde doelstellingen hadden als het IBS: 

het handhaven van recht en orde, r espect voor de rechten van de mens en voor het 

principe van de vri je onderneming. 

De organisati es werden benaderd om geld ln de vrije radio onderneming te storten . 

Voor de techni sche kant werd de Engelsman PAUL HARRIS benaderd . 

"De 'King David' van Capital Radi o ." fot o PRN. . 

Paul Harris was een 

specialist op het 

gebied van 

radioschepen en heeft 

twee boeken geschreven 

over de Engelse 

zeezenders, di e vanaf 

1964 voor de Engelse 

kust lagen. 

In februari 1970 l;:ocht 

het IBS een oude 

kustvaarder, 

de ZEEVAART, die in 

uitstekende conditie 
,-

leek om als radioschip te dienen. Onder de naam KING DAVID zou dit schip de 
. 

socialistische en ccnmunistische dreigingen in West-Europa moeten trotseren. 
-

Na veel tegenslagen met bemanningen reparaties, verliet de King David begin maart 

1970 haar ligplaats in een Groningse haven en zette koers naar Zaandam, waar de 

zender. geïnstalleerd zou moeten worden. 

paul Harris had in England een -10 kW zender op de kop getikt, die was gebruikt 

voor de uitzendingen van Radio 270, één van de vele Engelse piraten die in 

augustus 1967 het zwijgen w;l.S opgelegd door de Engelse regering. 

Er werd op de King David geen normale zendmaat geplaatst, maar een h:>ela-h:>ep 

ringantenne, die was ontYOrpen door een vriend van Paul Harris, waarvan de 



, 
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waarvan de diameter 67 meter bedroeg' . 

In een kantoorpand i n BUSSlun werden studio ' s en kantoorruimten inger icht . -

De bedoeling was an spon.ser " tp c'.0p 1..;en, die een kwartier of een half uur muziek 

C'-Jr• h l.'r Di' atr ,aD ""lt l~i n en e ind genoarrl zouden krijgen. 

Er was echter nauwelijks t-ebYjÇjstell ing van adverteerderszijde. 

Alleen de Bl oemendaalse radiopredikant dominee Toornvliet en enkele Amerikaanse 

kerkgenootschappen bleken na enige maanden bereid om een contract te s l uiten . 

Begin j uni 1970 vertrok de King David e inde l ijk naar open zee en koos een ligplaats 

van 5 mijl voor de kust van Noordwijk . 

De ringantenne bracht nog moeilijkheden met zich mee; nog voordat de uitzendingen 

op 14 juni l::egonnen, was hij reeds twee keer geknakt. En op 26 juni rroest het 

schip terug naar Zaan d~n voor- nieuwe reparat ies. Een maand later werden de 

uitzendingen opnieuw onderbroken voor c on s tructie-werkza~en op zee, maar ID 

oktober l eken alle problemen achter de rug. 

Vanaf de 270 meter (1115 kHz ) kabbel den de opgewekte klassieke deuntj e s. 

Er werd een vereniging opgericht : Vrienden van Vrije Radio, die binnen een paar 

weken 5000 l eden had en het zag er naar uit, dat capital Radio voorlopig niet zou 

zwijgen. Het mocht echter niet zo zijn . 

In de vroege od.tend van 10 november werd het IBS-thuisfront opgeschrikt door de 

mededeling, dat de King David haar anker had verloren en stuurloos ronddreef. 

Ben sleepboot trok het redeloze schip het strand van Noordwijk op met zeer 

ernstige schade . 

Of het nu een ongeluk -was of sabotage is nooit bewezen, de f~lie Th:rnason en 

Paul Harris geloofden in hun hart, dat er een duister canplot schuilt achter de 

lange serie tegenslagen, die capital Radio heeft geteisterd. Maar bewezen is er 

nooit iets. 

In e lk geval betekende de laatste slag, dat de Internationale Broadcasting Society 

(IBS) financieel aan de grond zat. Pas gesloten advertentiecontracten hadden, 

dls ze nagekomen konden worden, nog kunnen redden. 

Maar de firma Wij smuller, die de King David het strand opsleepte, wilde contanten 

en wel zo vlug mogelijk . 
• 

De Thanasons en paul Harris hadden inmiddels de eigen bankrekening al hevig 

geteisterd en er was eenvoudig weg geen geld neer. 

Het IBS werd hierdoor failliet verklaard en zo was er weer een piratendroan 

verloren gegaan. 

Het schip ligt nu ergens in Nederland aan een rivieroever. 

Ton van Draanen (~rdt vervolgd) • 

• 

• 
• 

1 

• 
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Ad Visser, 30 jaar oud, a l jaren bezeten van muziek, 
leeft, denkt en praat in muziek. 

Was vroeger platenmanager bij Phonogram, nu een van de 
populairste deejays van Hi lversum 3 en Neerlan ds TV 

persoonlijkheid nummer 1. 
Woont in Amsterdam in de omgev ing van Artis. (nee nee fans, 

geen adres). 
Geeft voorkeur aan gescheiden prive leven. Geen geschreeuw van 

meisjes die hem om handteke ningen vragen. 
Hield vroeger in de wieg al van muziek, a l s de radio uitging 

begon hij te krijsen. 
Dacht eve neens dat er kabouter in de radio zaten die praten en 
zonge n. Sloopte de radio van zijn ouders om uit te vinden of dit 
waar was. Onhe rstelbaar ze i de radiorepara t e ur. Als tiener 
beluisterde hi j vooral Radio Luxemburg ( in de tijd van de Shadows 
en Cl iff Richa rd). 

Eerste LP die hij kocht was er een van de .Pretty Things. 
Kreeg als jongen veel 78 toeren platen die bij een verhui z ing 

zoe k raakte n. Na schooltijd, zwerven, rondhangen en muziekrnaken. 
Speelde in Amsterdam in een muz iekbandje, dit werd geen succes 
evenmin als de plaat die hi j maakte onder de naam : Adjeef the 

Poet , een nummer door hemzelf en John Hutton geschreven, lek, 
I'm a freak, op het Action labIe. Ging werken bij een platen-

maa tschappij. Klom op tot lablemanager bij Phonogram. . 
Werd gevraagd progressieve pop te gaan dr-aaien bij de AVRO (Superclean 

Dream Machine). 
Uitnodiging op de duur om met 20 anderen deel te nemen aan screen test voor 
de AVRO TV voor het programma Top Pop. 

Na een week kreeg hij een telegram dat hij was aangenomen. 
Zie daar een snelle carrière van een Radio en TV ster bij uitstek . 

Jeanne van Munster helpt STAD radio Amsterdam. 
Vara medewerkster Jeanne van Munster is door 

de Stichting Wijkvoorziening voor bejaarden in 
~Amsterdam aangetrokken om het twee wekelijkse 

programma "Stad senior" voor Stad Radio te gaan 
presenteren. Daarmee. is een eind gekomen aan de 

periode, waarin dit sinds begin 1977 bestaanÖe programma 
voor bejaarden door allerlei interne moei 1 ijkheden niet 
frequent kon worden uitgezonden . 
"Stad' senior" wordt iedere veertien dagen op woensdag
avond uitgezonden en duurt, afhankelijk van de stof, 
een kwartier tot vijfentwintig minute n. 

Tot nog toe stonden de programma's meestal op band, 
Jeanne van Munster wil ook daarin verandering brengen, 
tij heeft het voornemen de meeste programma's "I ive" 
vanui t de studio te bréiigen, zodat de 1 uisteraars 
eventueel di rekt kunnen reàgeren. 

-. 

• 

• 



Freeway lezend 
West-Europa goeiendag! 

Na een kleine twee maanden 
noord zee is het toch wel 
fijn om weer eens in Playa 

• • te ZIJ n . 
Overigens zijn die eerste 
twee maanden mij erg goed 
bevallen. Zo goed zelfs 
da t toen ik ongeveer twee 
uur thuis was en weer eens 
met mijn ouders had gebeld 
alwee r dacht aan die oude 
maar sterke en absoluut 
niet lekke schuit op de 
noordzee. 

Het is trouwens een 
vreemde ervaring om niet 
meer te I i ggen rollen in 
bed en niet meer het 
ve rt rouwde ge I u i d van onze 
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generatoren te horen. Misschien zijn juli ie wel geinterresseerd in 'onze studio's 
aan boord. Op dit moment zijn er twee maar een derde is in de maak. 

Laten we eens beginnen bij ons boven in de Mi Amigo studio. 
Hierin bevinden zich naast een aantal figuren a ls Eden, Verheul, De Graaf, Visse r 
en Hudson ook nog twee Garrard 401 draaitafels, twee revox taperecorders, twee ' 
spotmasters 2000 en twee spotmasters 500. 

Natuurlijk moeten we niet de twee casset t erecorde rs vergeten waarmee we de i n 
Spanje gemaak te p,rogramma 's afd raaien . 
Dit zijn een Sony TC 186 en e en Techn ics. Verde r gebruiken we een Sennheizer micro
foon en het gehee l , wordt via onze be 'roemde zende r naar jul i ie transistorrad io's 
ui tgezonden. De stud io zelf is niet al te groot, ongevee r drie mete r lang en onge
veer dezelfde breedté. 

- - ru i t 

MENGPANEEL 

• 

• 

• 
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Voor de disc-jockey boven het mengpaneel bevind zich 
ee n ruit waarachter zich de nieuwskamer bevind, die wat 

groter is dan onze studio. 
Hierin bevind zich natuur 1 ijk onze nieuwsapparatuur alsmede 
wat typemachine's en veel papier. 

Overigens worden de wanden van de nieuwskamer gebruikt als 
single-discotheek, maar daarover de volgende keer meer. 

Op dit moment wordt de nieuwskamer verbouwd tot een 
eenvoudige produktie-studio voor non-stop programma's en 

afluisteren van plàten 
Als we de trap afdalen kom je terecht bij onze cabines en in de 

Caroline studio, deze is groter dan de Mi Amigo studio, maar bevat 
dezelfde apparatuur. 

Slechts de cassetterecorders en Spotmasters 2000 ontbreken, zodat de 
Caroline boys werken met twee spotmasters 500. 

De Mi Amigo studio bevindt zich in de lengte richting van het 
schip, terwijl de Carol ine studio zich in de breedte richting 
bev indt . De caroline jongens hebben geen raam in de studio, maar 
boven hun hoofd een groot luik waardoor zij de sterren kunnen 
bewonde ren. 
Studi o 's genoeg dus aan boord van "the lady" die, hoewel 57 jaar 
oud, zich nog uitstekend houdt in de af en toe woelige noordzee. 

~ 

o 

o 

To t zover de studio's die ik zo snel moge 1 ijk weer hoop 
te zien. 

Als altijd, hou je 

, , 

-- _ .... ---

haaks en tot de volgende Freeway. 

Rob Hudson. 

, - _ .. _ ._ _. __ .... _, __ . I 

HET WEL EN WEE VAN DE GROTE " ACTUAL I TE I TENRUBRI EKEN IN NEDERLAND 

EN BELGIE door HANS KNOT . 
• 

Voordat ik in ga op de grote aktuaprogramma's heel in het kort een omschrijving. 
van wat nu eigenlijk aktuali tei t is. , 

Het zijn mededelingen die betrekking hebben op zaken die actueel zijn, wat 
betreft de omstandigheden van de desbtreffende kwestie van de laatste dagen 
ja zelfs van de laatste uren. Het wordt meestal in flitsen gebracht op het 
nieuws via radio en t.v. of men leest het in de krant. 
Een actualiteitenrubriek gaat er dieper op in. 

Bij de omroepen kent men dus speciale actualiteitenrubrieken, waarin in aansluiting 
op de kortere be richten uitgebreid aandacht besteed wordt aan tiiverse onderwerpen. 

Dit gebeurt dan meestal door reportages, vraaggesprekken en discussies. 
Bepaalde aspecten van de actualiteit krijgen in de aktuarubrieken meer aandacht 
dan andere. In een Kijk en Luisteronderzoek van de NOS valt op te maken dat 
gebleken is dat de onderwerpen van de vier belangrijkste rubrieken , (AVRO,KRO, 
TROS en NCRV) hoofdzakelijk, nl. voor 80% op de politieke, sociale en economische 
aktualiteit betrekking hebben . 

De actualiteitenrubrieken bepalen in Nederland in belangrijke mate het gezicht van 
een omroepvereniging. Dit komt o.a. voor uit de wijze waarop bepaalde onderwerpen 
worden behandeld. Tevens is het interpreteren van een bepaald facet van een 
onderwerp kenbaar voor de kleur van de omroep. 
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Er is ook een verschil tussen de soort onderwerpen te herkennen. De TROS AKTUA 
uitzendingen zijn informatief, maar ook deels ontspannend en zonder kleur. 
Alleen pure informatie zonder enig kommentaar. Misschien daardoor wel de meest 
geliefde van het afgelopen jaar. De AVRO komt hier trouwens op de 2e plaats. 

De VARA b.v. besteed in zijn radio en tv rubrieken veel aandacht aan de derde 
wereld, de KRO aan de westerse wereld in in grot e ma te aan zaken die zich in 
eigen land afspelen. De AVRO heeft eigenlijk als enige omroep onderwerpen die 
over alle delen van de hedendaagse wereld gaan. 

In Belgie is een stellingnemend actualiteitenprogramma zoals in Nederland niet 
mogelijk vanwege de omroepwet. In de wet wordt n . l. bepaald dat de journalisten 
objectief moeten zijn en geen stelling mogen nemen in de zaken die zij aan de 
orde stellen. 
Wel worden regelmatig in radiorubrieken als Actueel en televisierubrieken als 
Panorama en Trefpunt politieke gezagdragers uitgenodigd om hun standpunt te geven. 
Zoals je ziet aktua is er en zal er altijd blijven, hoe je het ook wilt bekijken. 

NIEUWE MI AMIGO PROGRAMMATIE VANAF 20 MAART! 

Sinds 20 maart is e r een grondig gewijzigde progranrnatie te horen Vla 

Radio Mi Amigo. Haike de Bois gaat wegens gezondhe idsredenen minder progranrna' s 

maken. Tevens werden er nog enkele wijzigingen door gevoerd. He t volledig. n ieuwe 

programma schema vindt U op de pagina hiernaas t. 

Maurice Bokkebroek aan het werk in de 

s tudi o t e Playa de Aro. 

foto paul Vermeersch . 
• 

• 

• 

Het gro t e mengpaneel ln de studio 

t e Playa de Aro . 

f oto paul Vermeersch. 

, 
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WEE K V A GEN : 
=================== 

6.00 - 9.00 : Ook goeie morgen deel 1, 2 en 3, live van boord. 

Met van 7.00 tot 7.30 "Johan Maesbach". 

9.00 - 10.00 : Schijven voor bedrijven, met Haike de Bois. 

10.00 11.00: Koffie met scheepsbeschuit, live van boord. 

11 . 00 12.00: Keukenpret, met Ton Schipper. 

12 . 00 - 14.00 : Baken 16, live van boord . 

14.00 15.00: TUssen baken en schipper, live van boord. 

15 . 00 - 16 . 00 : Persoonlijke top 10, met Ton Schipper. 

16.00 - 17.00 : Stuurboord, live van boord . 

17 . 00 - 18.00 : Bakboord, live van boord. 

18.00 - 19.00 : De JukeJ::ox, met.. Ton Schipper. 

19.00 - 19.30 : Dominee Toornvliet. 

ZAT E R V AG: 

• 

6.00 - 9 . 00: Ook goeie morgen deel 1, 2 en 3, live van boord. 

Met van 7.00 tot 7.30 "Johan Maesbach". 

9.00 - 10.00 : Vlaams op z'n best, met Haike de Bois. , 

10.00 11.00: Keukenpret, met Ton Schipper. 

11. 00 14.00: De Mi Amigo Top 50, live van boord. 

14.00 - 15.00 : Flash Back show, non stop met Maurice Bokkebroek. 

15. 00 17.00: De Belgische Nationale Tipparade, live van boord. 

17.00 18.00: De disco show, live van boord. 

18.00 - 19.00 : De Jukel::ox, met Ton Schipper. 

19.00 19.30: IXminee Toornvliet. 

I ZONVAG: 

• , 

) 
I 

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

6.00 - 8.00: Ook goeie morgen deel 1 en 2, live van boord. 

8.00 - 9.00 

9.00 - 9.30 

9.30 10.00 

10.00 11.00 

11.00 - 12.00 

12.00 - l3.00 

l3.00 15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 - 17.00 

17.00 18.00 

18.00 19.00 

19.00 - 19.30 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• • 

• 
• 

• • 

• • 

• 
• 

• • 

• 
• 

Met van 7.00 tot 7.30 "Johan Maesbach" • 

Cah3 ret , non stop met Maurice Bokkebroek. 

OVerzicht van de Nederlandstalige top 10, live van boord. 

Dominee Toornvliet. 

De Belgische top 15, live van boord. 

Koffie op zondag, met Haike de Bois. 

Cocktail show, met Ton Schipper. 

• 

De Belgische Nationale Hitparade, live van boord. 

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

Alles nieuw, live van boord. 

Franstalig programrnq. 

De Jukel::ox, met Ton Schipper. 

IXminee Toornvliet. 

• 

, 
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U zu lt op de vorige pagina wel gemerkt hebben dat er per dag 2 uurtjes live 
uitzending bijkomen, dat maakt dan gemiddeld 9 uur live radio per dag vanaf de 
M.V . Mi Amigo. Van de in Spanje opgenomen programma's vervallen o.a . het koffie 
programma van Haike de Boi s en Tussen wal en schi p . Daarvoor in de plaats komen 
de live programma's "Koffie met scheepsbeschui t" en "Tussen baken en schipp er". 
Nieuw vanaf 13 maart reeds is het programma van J ohan Maesbach e lke dag tuss en 
7 en 7u30. He t is een soort religieus pr ogramma. Deze ze lfde Johan Ma es bach was 
ook r eeds in 1972 te beluisteren via Radio Caroline, toen deze zender z ijn 
uitz endingen hervatt e . 
Betreurenswaardig is wel het f e it dat wij op zondag ni e t mee r naar de enig echt e 
Top 40 zullen kunnen luist e r en. Hi e rvoor in de plaats kom t de uitz ending van de 
Belgische Nati onale Hitparade waarvan eveneens de Tipparade wordt uitgezond en op 
Radio Mi Amigo maar dan op zaterdag. Hop ~li jk zal de uitzending van deze hitlijst 
bijdragen tot een grotere waardering van·deze lij s t door de detailhandel en het 
platenkopend publiek in België. Weinig~platenzaken in België baseren zich op de 
Top 40 en daaromheeftde BRT t op 30 nog zo een beetje het monopolie . Deze grapjes 
lijst zal nu hopel ijk dege lijke concurr e ntie krijgen. De Belgische Nationale 
Hi tparade is re eds lang verkrijgbaar in de vorm van een gedrukt exemplaar, meer 
informatie hierover kunt U verkrijgen door eens t e schrijven naar Postbus 62, 
9800 De inze in Be lgië. 
Ten laatste willen wij nog even de aandacht vestigen op de "Cocktail Show" het 
programma dat weer za l uitgroe ien tot een echte Schippe r Happening. 
Tijdens he t gezel lige t ele fo onges prek dat ik had me t Ha ike , vernam ik ook nog dat 
Ton Schipper met het oog op he t komende zomer s e izoen een drastische v e~ m ageri ngs

kuur gaat volgen. De ze kuur gaat door in de week van 27 maart tot 2 april en 
daarom zal di e week de Jukebox overgenomen word en door Haike , omdat Schip pe r reeds 
om 17 uur in de namiddag verdwijnt om te kunnen trimmen. De reden van deze kuur? 
Wel Ton is name lijk nog vrijgezel, en in het se izoen hoopt hij daarin v e randering 
te kunnen brengen wanneer al die Nederlands e e n Be lgische schoonheden naar het 
zuiden komen. 

D 

Met dank aan Haike de Bois . 

I DI SCKJOCKEY JOOST DE DRAAIER STOPT BIJ HILVERSUM 3. 
j ------ - ---------------- ----- - --- --- -- ---------- ----

Eind me i zet J oos t de Draaier een punt achter zijn 
l oopbaan als di sc kjockey. Momenteel is hij we r kza am 
voor de AVRO en NOS. "Ik wil nu van he t gezeur af", 
zei h ij. \o1illem van Kooten alias Joost de Draaier 
staat bloot aan hevige kriti ek omdat hij één van de 
disckjockeys is me t c.ommerc iële belangen . Hij is 
name l ijk dir ec teur van de produkti emaatschappij 
Red Bullet en president-commi ssaris van de platenmaat
schappij CNR . 

I In Hi lversum wordt Joost aanzie n als de disckjockey 
I met de meeste invloed. Hij begon jaren geleden zijn 

carri è r e bij radio Veronica en verhui sde later via 
Radio Noordz ee naar Hi lversum 3. Meer nieuws over de 
" Joost de Draaier carrière" in éé n van de volgende 
Freeway's. 

KLOK LEZEN OP DRIE.(Parool 7 maart 1978) 
---------------- - - -
Een waarschuwende vinge r moet nu t oc h eens gestoken 
worden. Trouwe lui s t eraars kunnen e r door in moei lijk-

• he den geraken! Nu heef t Vincent van Engelen het we e r 
gedaan: om vijf voor zes uitroepen dat he t vijf voor vijf was . En de gemaakte fout 
rectificeren? Ho maar. De een na de ander kleunt e r naast op Hilversum 3 , als he t 
e r al leen maar om gaat de juiste ti j d te vermelden . Meestal roe pen ze hun foute 
tijd ook nog dwars door een prachtig muziekwe rkje heen. 

Wat is er toch aan de hand met de drukke boys van de de rde ze nder? Hebben ze 
thuis niet l eren klokkijken, h e bben ze op school niet opgele t, z ijn ze t e vee l me t 
zichzeif bezig? Misschien kan een spoedcursus nog uitkom'st brenge n, althans voor 
de intelligentere onder onze disckjockey' s ? 
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Hier is dan het vervolg op het eerste artikel van 14 dagen geleden waarin ik 
ben geëndigd met de uitleg van het ontstaan van hoogfrequente tri 11 ingen. 
Deze hoogfrequente trill ingen zullen we in het vervolg aa~duiden met het begrip 
"draaggolf". Immers deze tri 11 ingen "dragen" als het ware de informatie over die 
we willen ontvangen. 

In dit artikel zal ik proberen uiteen te zetten hoe, d.m.v. een draag
golf de spraak en muziek kan worden overgebracht. 
I n de ra di 0- techn i ek noemen we dit proces "modu 1 eren". We hebben me tomroep 
uitzendingen over het algemeen te maken met slechts 2 modulatie methodes. 

Het eerste vlat ik zal behandelen is de zogenaamde " amp l itudo"modulatie., 
afgekort AM. Deze modulatievorm berust op het principe dat de sterkte van de 
draagol f varieërt op het ri tme van het laagfrequente s,ignaal. 
De draaggolf frequentie blijft dus tijdens het moduleren ongewiJzigd. 

Dit in tegenstelling tot de tweede modulatievorm die wordt gebruikt, 
namel ijk frequentie mo dulatie, afgekort FM. . , 
Bij FM wordt de frequentie van de draaggolf gevarieërd waarbij de sterkte van de 
draaggolf konstant blijft. 

Deze frequ entie variaties worden voortgebracht door de laagfrequent trlll ingen 
die we aan het oscilator gedeelte van de zender toevoeren. 
De grote va n de draaggolf frequentie variaties hangt dus af van de grote van het 
toe gevoegde laagfrequent s ignaal. Daarom spreken we bij FM over frequentie ZWAAI, 
terwijl we bij AM spreken over modulatie-diepte, want bij AM wordt het modulatie 
niveau bepaald door de mate waarin de draaggolf, op het ritme van het laagfrequen 
in sterkte veranderd. 

De omroepbanden waarin AM respectievel ijk FM wordt gebruikt zijn internatio
naal keurig vastgelegd. 
Zo wordt alleen AM toegepast op de lange-, de midden- ,en korte gol f tot ca. 10 
meter. Frequentie modulatie (p~) wordt, over het algemeen, al leen toegepast voor 
frequenties van boven de 30 Mhz. Een voorbeeld daarvan is de FM omroepband, waar 
vanaf 1954 in Nederland regelmatig uitzendingen worden gepleegd. 

Ook het Nederlandse TV-geluid wordt met FM uitgezonden. 
Vele Duitse en Belgische TV-zenders doen dat overigens ook. Alle~n in Engel~nd 
zijn noq "oude" ,TV-zenders in gebruik wa1)rbi j het geluid AM gemoduleerd wordt. 
Dit is ee n v~n d~ redenen dat so~mige Engelse TV~zenders hier ' in Nederland Uber
haupt niet te ont vangen zijn. 
(ter verduidel ijking: het geluid en het beeld van een TV-station worden beide 
afzonderlijk via aparte zenders uitgezonden). 

De radio zendamateurs maken over het algemeen gebruik van specifieke modulatl 
methodes, die al leen zij kunnen uitzenden en ontvangen. 
De poiitie, brandweer, ambulances e . d. maken, via moblifoons, vaak nog gebruik van 
AM, tervlÎjl de scheepvaart weer over andere modulatie methodes beschikt. 

Zowel de gel icenceerde zendamateurs als de overheidsdiensten communiceren 
via speciaal door de overheid toegewezen banden, zodat de "gewone burger" deze 
uitzendingen nooit op zijn "omroepdoos" zal kunnen ontvangen. ' 

Over de bandindeling en voortplanting van radiogolven zal ik het 
volgende keer bben. Tot dan. 

" . -.-
Louis Stuster. 

WIJ WENSEN U 

EEN VROLIJK PAASFEEST. 
, , 

I 

• 
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Dit is deel 3 van: ' 

1-01-1972 : San~thing tells me - Melanie 

It must be love - Labi Siffre 

8-01-1972: Hooked on a f eeling - Jonathan King 

Softly whispering I l ove you - The Congregation 

15-01-1972: I 'd like to teach the world to sing - New Seekers 
• 

American pie - Don McLean 

22-01-1972: Nassibal - Bart Jansen 

L'Aventura - Stone & Eric Charden 

29-01-1972: My world - Bee Gees 

5- 02-1972 : Joy - Apollo 100 

12-02-1972: Just two little ereatures - Sandy Coast 

19-02-1972: Never been to Spain - Three Dog Night 

26-02-1972: Een man mag niet huilen - J acques Herb 

4-03-1972: Freedam - Mae & Katie Kissoon 

11-03-1972 : Don't turn me loose - Greenfield & Cook 

18- 03-1972: Alone again - Gilbert O'Suliivan 

25-03-1972: Beg, steal or borrow - New Seekers 

1- 04-1972: Summer of ' 71 - Bolland & Bolland 

8-04-1972: Old man Moses - Les Humphries Singers 

15-04-1972: Iron horse - Christie 
. 

22-04-1972 : Manana manana - Bonny St. Claire 

29-04-1972: Tiny daneer /Rocket man - Elton J ohn 

6- 05- 1972: Walking in the rain with the one I love - Love Unlimited 

13-05-1972: Hello-a - Mouth & MacNeal 

20-05-1972 : caroline - Mike & Miehael 

27-05-1972 : Taos New Mexico - R. Dean Taylor 

3-06-1972: Mary had a little lamb - Wings 

10-06-1972: Mary ' s mama - Drama 

17-06-1972: Z~rzon - Makkers 

24- 06-1972 : It's great f tm - Hearts of Soul 

1-07-1972: Sealed wit h a kiss - Bobby Vinton 

8-07-1972: Wait f or t he sun - Bolland [ o lland 

15- 07-1972: Miehaela - Bata I11ie 

22- 07- 1972: I like i t that way - Tremeloe. 

29- 07-1972 : My r eason - Denis koussos 

~ - - ---- ---------- ------------- ------------------ ------~ 
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Door: Ton Plekken pol 
o 

o 

. ' • 

• 

Ná een maandje weggeweest te zijn, heb ik weer 
de euvele moed gevonden (en de tijd) een kort 
Neder lands redaktiewoord te richten aan onze 
lezerskring. Ten eerste kun je de bankrekening 
van de Rabo bank niet meer gebruiken. Nieuw is 
ook dat de postgiro nu niet meer op naam van het 
p!ivé adres staat, maar op naam.van Freeway 
Radio Magazine, Postbus 1239, H1lversum. 
~n wat is er nog meer te zeggen? Binnen niet al 
t e lange tijd gaan we beginnen met een flitsend 
rubriekje, dat voor mijn part 'Flits' mag gaan 
heten. Daarin wordt iets verteld over een 
e~- of oud (piraten) discjockey . Dit zal verzor~ 
worden door ondergetekende. Bovendien loop ik al 
enige tijd de deur plat bij Hilversum 3, en wel 
bij ~RO radio. De KRO persdienst was zo 
vriendelijk mij, als hoofdredakteur van dit blad 
toestemming te geven, en nu kan ik binnenkort 
ook iets gaan schrijven over welliswaar KRO maar 
toch Hilversum 3 radio. Natuurlijk zullen ook 
andere vormen van legale radio ter sprake komen. 
Ook ' over Hilversum 1 of 2 zal ik proberen wat 
informatie te geven. Tot op heden zijn we dus 
druk doende om zoveel mogelijk kontakten te 

vergaren bij Hilversum 3 om een leuke serie boordevol informatie over radiomaken in 
Hilversum en de discjockey's/presentators (het verschil zal natuurlijk ook nog wel 
uitgelegd worden), voor elkaar te krijgen. Mocht je zelf eens een leuk idee hebben 
of een vlotte pen op een goeie dag, dan kun je altijd bij ons terecht. En wie zei 
trouwens dat ziekenomroepen in bejaardence.ntra' s niet veel voeten aan de grond 
kregen? Ziekenomroep Zuid bleek na een enquete te steunen op 85% van de bewoners 
van de 259 inwoners tellende bejaardenflat. Een heel percentage! Tot slot nog even 
antwoord op vele vragen. Wat wil Freeway nu? Lopen met spandoeken en 'Free Radio 
Blijft' erop? Neen, nog veel meer. Jullie goede informatie geven door goede 
schrijvers, en dat hopen wij te verwezen
lijken met de schrijvers op dit moment. 
En aang ezi en we niets dan lof hqren OR . 
dit blad blijkt wel dat het aan goede >' 
schrijvers niet ontbreekt. En die 
informatie moet ook eerlijk en gerecht
vaardigd zijn. Wel, dat is hij ook. Het 
fijne i s ook dat Freeway niet gebond en 
is aan we lke organisatie ook, dus objek
tief kan beoordelen en beschrijven . 
Tot zover een nederlands woord. Mocht ' je 
in de rubriek 'Brief voor Brief' geplaatst 
willen worden stuur dan je brieven met de 
vermelding 'Brief voor Brief' naar onze 
adressen. Bij voldoende inzendingen 
starten we dan met deze rubriek, waarbij 
we telkens een paar brieven gaan 
uitzoeken en plaatsen .. - OI.-ay? 
Hou je haaks, tot over 14 dagen. 

Ton Plekkenpol. 
• 

PIRATE HOBBY CLUB 
Postbus 632 - 9000 Gent - België. 

Vrije radio-fan, sta jij reeds op onze 
mailinglist? Schrijf even een briefje met 
antwoordzegel of IRC en je krijgt alle inf. 
Even een greep uit ons uitgebreid archief 
- originele Veronica.en Noordzee stickers 
-honderden gedrukte Top 40's (1971-1975) 
-nog steeds zolang de voorraad strekt. 

'16 exclusieve foto' s van zeezenderpio
ni er Radio Uilenspiegel (Antwerpen). 
Nu eens niet van het wrak op het strand 
maar zeldzame opnamen van het schip op 
de Noordzee, in de Antwerpse haven, de 
boordstudio, de tender, de mac hinekamer 
deze unieke set voor 370 BF of f 25,00 

'Extra: 6 foto's van Radio Syd-Atlanta 
voor 150 BF of f 10,00. 

Prijzen zijn inclusief verzenkosten. 
Advertentie . 
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