
n umme r 76 

• 

/ 

p 
cT 

17 apri 1 1978 



\éertiendaags Radio Magazine 
XPJS01'TATIE: Internationale 

Club van Radio Vrienden . 
/LILiMAATSCHAP: 

r half jaar : f 15 ,00 of 225 Bfr .=1 2 nrs. 
jaar : f 30,00 of 450 Bfr .=24 nrs . 

ontvangt dan het Freeway Veert i endaags 
Magaz i ne . 

NSAKTIES : 
Ipostgiro 3685492 , Freeway Radio Magazine 
IPostbus 1239 - 1200 BE Hilversum - Nederl . 

{-!'ekening 00 1/0590423/60 , Freeway 
I"".u~u I'iagazine-Postbus 65-25 10 Mortsel-Belg. 

NEDERLAND : Ton Plekkenpol . 
BELGIE: Freddy Jorus . 

Freddy Jorus . 
IWIY- OUT: Ton van Draanen en Freddy Jorus. 

LLUSTRATIES: John van Draanen. 
9éDAK1IE: 
,~us Knot-Postbus 102- Groningen - Nederland . 

van Draanen-Postbus 339-
1180AH Amstelveen-Nederlarid. 

KTEN VERDER MEE AAN DIT NUMMER : 
Dencker, Di rk de Pauw, Rob Hudson, 

Kooist r a , Frits Mulder , Frits Mulder . 

!DRUK: Offset - Planafdruk - Fotocopie . 
. Decoene , Pieter Reypenslei 57 , 

2510 Mortsel , België . 
wo. urr,;U.AK1IE ADRES NEDERLAND: 
<r,~e.rav - Postbus 1239-1200 BE Hilversum. 

IE ADRES BELGIE: 
eeway- Postbus 65 - 2510 Mortsel . 

• 
• 

edaktie Nederland: 035 - 43922 . 
can.aag, donderdag en vrijdag 

an 16u50 tot 17u40. 
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DOOR FREDDY JORlJ5 

Ha.ttoo vtUenden, de votUge keeJt maalU:e 
ik in deze IWbtUek mûding van hu fiUt 
dat ik weeJt eeM aangeva.tten WM doOI!. 
een gtUepbaw. Hu 1le6uLtaa.t bteek 
.i'.ateJt eJtgeJt te zijn dan een gewoon 
gtUepje , want de Flleewa!d .i'.a!d- ouX WM 

nog maalt /1U k.i'.aaIt toen ik in -6tolLUe . 
Twee da.gen .i'.ateJt kwam men op hu gltan
dia z e idee om mij naM hu ziekenhuA.-6 
t e voeJte/1 . Hu lle6uLtaat WM dat u bij 
uw Flleewa!d een btUefije vond dat mûdde 
dat de vo.i'.gende Flleewa!d wat vVLtIlaging 
(zon hebben. Dat i-6 dLill niu hu geva.i'. , 
Flledj e i-6 weeJt he1.emaa.i'. ha.i'.fi opge(map:t 
zodat 0/1-6 b.i'.ad toc.h op tijd kon 
veMc.lujnen . WÛ heeM a.tte oveJtige 
pO-6t bij mij een week vVLtllaging , dw 
Li.ke -6 c.lVLee 6, even 9 edu.i'.d a . u. b . 
Hu btUe6j e van votUge keeJt weJtd opge
-6tûd doOIt Sonja , maalt Li.ke i-6 /1U Sonja.? 
WÛ z.i..j i-6 lleed-6 maanden, een hMde 
weJt(u,teJt ac.hteJt de Flleewa!d -6 c.heJtmen en 
in haalt vtUje tijd i-6 ze ook /1og Ilu.jn 
ve.!t.i'.oo6de , op de mtddenpagina kun je 
e/1(,-ûe (uekj e6 van haalt bewondeJten. 
OVeJt die 60to ' -6 ge6plloken, het i-6 OM 
undilijk ge.i'.u(u om de F!teewa!d !tepOIl
tage h.i'.a.M te htUjgel1. Ook ûjn de 
udmaa.t6 c.hapl.lllaall:ten bij na k.i'.aM, meeJt 
MeJtOVeJt in het vo.i'.gende nWllmeJt. Ook 
hopen we. dan de eeMte I.ltand te kunnen 
gev e.n van de. allie. 'TIle.k FIle.eway oveJt 
de. I.ltJte.e.p. ' 
0011. de.ze. he.eJt he.bben we we.eJt e.en nie.uwe 
medeweJtlleJt die. we. kwme.n be.gllouen. Ni. 
FtU:tI.l Mu.i'.deJt , we hopen op een .i'.ange 
-6ame.YlWeJthing. Nog ve.û .i'.e.e6genot, 
e.n de gllouj e6 . 
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Zoal s j e mi s schi e n vroeger we l ge lee rd hebt tij de ns de aa rdrijkskundeles is 
Mex ico een land met dive rs e SDorten i nwoners als de Antekes, Zapotekes, de Mayas en 
di ve rse anderen, maar Me x ico i s teve ns ee n land met dive rse radiostations. 

Dit gebeurt, onder invloed van de Ame rikaanse radio, met zeer moderne studio's. 
Radi o is erg bel angrij k voor he t Mex icaanse volk, wanneer j e daar doo r een van de 
drukke win ke lstrate n van een dorp of s tad loopt, galmt de muziek ui t diverse radi o 's 
e n dus ook diverse s tation s galmt j e t egemoe t. 

Mee stal bes ta a t de muz i ek ui t La tijn s -Ame rikaanse klan ken, omlijnt met duffe 
comme rc ials . 

In dit ve rh aa l ove r r ad io i n Mex i co belich t e n we zoma a r ee n aa nt a l sta ti ons in 
het ve r re warme l and . Het s tation wat we het ee rs t be l ichten i s XEXC in Taxco, een 
p laats ongeveer 150 ki lometer ten zui den van Mex i co Ci t y . 
Het li gt op de weg naar Accapulco e n i s beroemd om zi jn 
z i Ivermij nen . Het station zendt uit op 1480 Khz met een ver 
mogen van 1 Ki lowatt. Er zijn 4 deejays i n dienst, waarvan 
een de mooie naam Fransico Al onzo Guadarranna (zet dat 

maa r eens i neen j i ng I el . Hij hee ft een prog raam::m~a ___ : __ ~~~~~~~~~~=~:,:::-
met mode rn e romant ische muz iek . _ 

Het stat i on heef t ongeveer 50.000 luis 
teraa r s in de omgev i ng van de stad. 
De stud io , de e ni gste r u imte van he t stat i on 
heef t twee jing le mach i nes, twee draai 
tafe ls e n een recorde r. 

Tij dens de uitzendinge n, die zeer 
romme l i g verlopen, komt iede reen zoma ar 
b innen lopen 

He t volgende plaa t s j e ~/e l ke we bezoe ke n 
i s Mér i da, de hoofdstad va n de staat Yucátan, 
waar ook de ·Mayas hun nederzett i ngen hebben, 
op de Ca I Ie 62 . 

Het gebouw wat daa r st aat bevat de 3 
stat ions van de staat Yucáta n : 
XEMQ, XEQM en XEMH. 

De eers t e twee zenden uit op de 
midden- en ko r te golf , echter beiden 
hetzelfde programma. 

K\'ia progrürnmast ijl z ij n ze te verge lij ken 
met een station a l s Ra di o Mi Amigo . 
De mi ddengo l fzender heeft een bere i k va n 80 km, 
de kortego l fzender ee n bereik van 120 km. 

Op al deze stations is een di rekte verbi nd in g 
met Mex i co City waar men het nieuws vandaan kr i jg t . 

Een leuke be leveni s om die stations ee ns te 
be l u i steren , maar men moet we l van dru kt e hou de n, 
a nders i s he t te vermoe iend voor i emand u i t ee n va n 
de Europese l anden . 

Hans Knot . 
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Iedereen 'heeft hem weleens gehoord via de NCRV, als presentator van de Tip 30 
op vrijdagmiddag of op zaterdagavond tussen 8 en 9 uur in de Peter Blom Show. 
Peter Blom werd geboren op 11 maart 1948 en is ondanks zijn jonge leefdtijd een van 

J 

de oudste Hi lversum 3 medewerkers. . 
Wat Peter zoal heeft meegemaakt in het radiovak, kun je lezen in het volgende 

interview dat Ton van Draanen met hem maakte. 

TVD: Hoe ben je begonnen bij de radio? 
PB: Ik ben 15 jaar geleden (toen ik dus 15 was) in de zomervakantie eens bij 

Veronica gewe~st, met de vraag of ik de studio's mocht bekijken, dat mocht, 
waarna ik vroeg of ik nog eens terug mocht komen, dat mocht 66k en sindsdien 
ben ik regelmatig geweest. Ik knapte wat klusjes op, zoals platen opruimen, 
BUMA lijsten invullen voor de dj's die daar geen zin in hadden en na een tijd 
mocht ik programmaatjes samenstellen, dat was toen wel eenvoudiger dan wat 
he"t I a te r we rd bij Ve ron i ca • 
Zo kwam het, toen ik 16 was, dat ik twee vaste programma's van een half uur 
per week had. Een op vrijdagmiddag "De disc-jockey van de week", dat werd 
uitgezonden tijdens de Cees van Zijtveld Show en een op zaterdagavond 
"Met het nieuws de deur uit", wat een tamelijk actueel programma was, dat 
inhaakte op de actualiteiten van die week en dat ging onder supervisie van 
Rob van Dijk. Verder deed ik wat los-vast werk bij Veronica als invaller voor 
een disc-jockey die ziek of verhinderd was. 

• • 
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Echt vast gewerkt heb Ik nooit bij Veronica, ik vond het gewoon leuk om het 
als hobby te doen. 

Daarnaast zat ik in die tijd bij de jeugdomroep van AVRO "Minjon" die 
toen nog net bloeide, maar die in het seizoen '66/'67 opgehouden is te bestaan, 
wat wel jammer is, want er zijn een hoop goede mensen vandaan gekomen zoals 
b.v. Anne van Egmond, Feli x Meurders, Ad Roland, Edvard Niessing, Joop van Zijl 
Hans van Zijl · de nieuwslezer en vele anderen. 

TVD: Zat jij in die tijd nog op school? 
PB: Jazeker en ik kan mij herinneren dat in de eerste weken van Hilversum 3, in 

oktober 1965, ik een programma deed voor de AVRO op zaterdagmorgen "Tien uur 
Tienertijd", waarvan het de bedoel ing was dat ik dat programma elke week live 
zou gaan presenteren. 

De eerste en tweede week kreeg ik vrij van school, maar de derde week mocht 
het niet meer, maar toen ben ik gewoon van school weggebleven. 
De rector van de school hoorde dat en heeft toen naar de AVRO gebeld dat ik 
niet zomaar van school weg kon bi ijven, omdat ik in mijn eindexamenj aar zat 
en of de AVRO het contract met mij wi lde verbreken. Dat heeft de AVRO toen 
gedaan, waarna zij Krijn Torringa aannamen op "Tien uur Tienertijd" te presen
t eren. Ik moe s t weer terug naar de schoo lban ke n op za terdagmorgen. 
Wonder boven wonder heb ik, tot ieders verbazing, mijn eindexamen nog gehaald 
ook. Na mijn eindexamen so ll iciteerde ik bij Veronica én bij de NCRV als 
free-lance presentator. 

Ik werd bij allebei aangenomen, maar ik koos voor de NCRV omdat ik daar 
maar 1 uur per week hoefde te werken, terwijl ik bij Veronica de hele week 
programma's moest maken . 
In juni 1966 begon ik .bij de NCRV waar ik programma's presen teerde die Skip 
Voogd samenstelde. Dat heb ik drie jaar gedaan, waarna ik ook omroeper werd 
voor Hi I versum 1 en 2 en i k heb Ix per maand het tv programma "Twien" gepre
senteerd tot 1969, maar ik moet je zeggen dat ik radio leuker dan tv vind. 

Ik ging steeds meer voor de radi o doen in die tijd, werd samensteller van 
"Muziek bij de Koff ie" en "Sing, sing, s in g" en in 1974 g ing ik vaste dienst 
bij de NCRV en dat bevalt me best. 

. 

TVO: Wat vind je van de radio, in het algemeen, hier in Nederland? 
PB: Ik vind dat er heel vee l leuke en goede dingen worden gedaan op de radio, maar 

Hi Iversum 3 wordt voor alles misbruikt. 
Volgens mij gebeuren op Hil ve rsum 1 en 2 de leuke dingen, maar daar wordt niet 
naar ge l uisterd. 

TVO: Welke programma's van Hilversum 1 en 2 bedoel je specifiek? 
PB: De hele KRO vrijdag vind ik wel l euk, maar om het bi j de NCRV te houden, op 

donderdagmorgen hebben wij op Hilversum 1 "Wie weet waar Will em Wever woont", 
dat duurt een uur waari n een klein panel antwoorden op vragen van luisteraars 
gee ft. Dat zijn geen we reldproblemen, maar gewoon interessante dingen om te 
ho ren. 

TVD: Wat v ind je van het idee om in de verre toekomst de middengolf en FM zenders 
va n e l kaar te gaan scheiden, waardoor we 6 zenders zouden kri jgen? 

PB: Dat vind i k een goed idee, als het maar goed wordt ingedeeld. 
Er wordt inderdaad ove r gesproken, maar je haren ri j zen je te rbe rge als j e 
hoort wat somm ige mense n "from the bottom to the t op" van plan zijn. 

TVO: Misschien is daarom ons omroepbestel zo gecomp liceerd, omdat e r zoveel mensen 
mee te maken hebben, of v ind jij dat niet? . 

PB: Misschien i s dat wel de rede, ik weet het niet. 
TVD: Neem nu b.v. de programma's die Veronica en Noo rdzee vroeger met hun horizon

tale programme ring uitzonden, dat zou ook mogel ijk kunnen worden als we zes 
ze nders heb ben, of ben je bang dat er dan een soort vergrijzing zal ontstaan? 

PB: Ik ben wel voor horizontale programme ring, maar of dat voor de omroep goed i s 
weet ik niet en daar moet je ook aan denken. , 
Maar vergrijzing wi I ik niet zeggen, omdat je toch een afwisselend programma 
kan maken ondanks die hori zontale programmering. 
Je hebt tenslotte dan een heleboe l zenders waarop je je ei kwijt kan, maar de 
vraag is of de mensen naar l euke en interessan te programma's wi llen luisteren 
als e r zovee l ve rve lende proqramma's omheen zitten. 
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TVD: De meeste mensen willen toch alleen maar muziek horen. 

PB: Dat geloof ik niet eens, ik denk dat een hoop mensen toch ook geinteresseerd 
zijn in een leuk en boeiend programma, maar probeer dat tegenwoordig maar te 
vinden op je radio. 
Van Hilversum 3 en 4 weet je dat daar lichte en klassieke muziek wordt 
gedraaid, maar Hilversum 1 en Hilversum 2 is een grote brei. 
Dan is er dit en dan dát programma, je valt van het ene in het andere uiterste 
en dan kan ik me voorstellen dat de mensen afhaken en zeggen: 
"Ik zet Hilversum 3 aan, daar heb ik wel geklets, maar ik heb tenminste ook 
vee l muziek". 

TVD: Ben je van plan om nog lang bij de NCRV te bi ijven? 
PB : Dat wel, maar ik wil in de toekomst meer informatieve programma's gaan maken 

voor Hilversum 1 en 2, maar zoals ik nu werk bevalt mij dat best. 
TVD: Peter, hartel ijk dank voor dit gesprek en veel succes met je verdere werk. 

PB: Dank je we l en jullie ook veel succes met Freeway. 

* * * * * * * * * * * 
Will Luikinga, die naast zijn werk voor Veronica, ook 

plate nproducer bij Ariola was, is vanaf 18 maart niet 
meer werkzaam voor deze platenmaa t schappij . . 

De rede n van Wil I 's vertrek is te wijten aan een ver
schi I van opvattingen van organisatorische aard. 
Bij Ariola was Will Luikinga s inds het einde van de zee
zender Veronica in 1974 in dienst en maakte met o.a. 

Lee Towers· de grote hit "You'll never walk alone", met 
Rudy Carrell "Samen een straatje om" en met Rijk de 

Gooyer de LP "Ik ben ontzettend Rijk". 
· De laatste produkti es die Will voor Ariola deed, waren met 
Michael Robinson en Oscar Harris. 

Door zijn vertrek bij Ariola heeft Wil I nu meer tijd 
gekregen om voor Veronica te werken. 
Zo zal hij de komende zomermaanden geregeld met de Campingtour 
op pad gaan en zal hij ideeën gaan uitwerken voor zijn 
te levi sieprogramma "De wonderbaarlijke wereld van Wili". 

Daarnaast hoopt Wi I I nu einde l ijk tijd te vinden om zijn 
verhalen van "Het Bakkertje uit het Hoge Noo rden" die hij in 

z ijn Veron icat ij d in 1971 via de radio verte lde, in boekvorm 
te g i e te n . 

FUSIE VAN TWEE AFDELINGEN BIJ DE NEDERLAND SE OMROEP STICHTING. 
Twee a fde l ingen va n de NOS - r ad io moeten i n de toekomst een fus i e aangaan. 

Het zijn de afdel ingen gesproken woord en actua l iteiten, sport en bijzondere 
projecten.Kees Buurman, chef van de afdeling actual iteiten, sport en bijzondere 
projecten, heeft de opdracht gekregen deze fu s ie voo r te bere i de n. 

Daarop vooruitlopend is hiJ nu belast met de waarneming van het chefschap over de 
a fd e ling gespro ken woord. De funktie is vacant sin ds het ve rtrek van Jan Roelands, 
e ind vorig jaar. Kees Bu urma n moet ook een onderzoek en ingrijpende herziening op 
gang brengen van de in formatieve prog ramma's uit het gesproken woord pakket. 

Dit houdt ondermeer verba nd met de voo r genomen zenderkl e ul-ing in Hi lversum. 

TON MEIJER VAN DE WERELDOMROEP ANDERMAAL IN DE PRIJZEN. 
To~ Meijer van de Wereldomroep , di e met het populairste kortegolf prog ramma van 

de wereld "Happy station" al mee r in de prij ze n in geval len e n onlangs in Japan voor 
de tweede keer werd gekozen als popu lairste disc joc key ter we re l d, kreeg onlangs 
het hoofd van de afdel ing a lgemen e programma' s van Rad io Exturior de Espagne op 
bezoek , die namens de internationale kortego l f di ens t van Radio Nacional d'Espagne 
kwam informeren waaraan Ton Meijer z ijn populariteit te danken heeft . 

De Spanjaarden wi I len voor de Spaans sprekende lui steraars in Europa en Amerika 
een nieuwsprogramma gaan make n. Ton heeft de heren met enige trots verte ld dat 
Happy station's populariteit ni e t zozeer I igt in de formu le als we l in de persoon
I ijke benadering van de luisteraa rs, die he t prettig vindcn i n het Spaans door een 
Nederlander te worden voorzien van nieuws en muziek . 
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BANDINDELING (vervolg). 
In de vorige Freeway was ik geëindigd met de konstatering dat veel landen zich 

niet (meer) houden aan de internationale overeengekomen golflengten afspraken. 
Als voorbeeld gaf ik hoe de middengo lfzender van Hil ve rsum 3 "onwettig" gebruik 
maakt va n de 445 meter. Ook het gebruik van 090 Khz, door de steunzender in de 
de plaats Markelo, roept bedenkingen op. 

Echter in vergelijking met wat andere landen doen, komt Nederland er nog zeer 
gunstig van af. Een ander bekend voorbeeld va n "pi raterij" is Radio Vat icaan, die 
met zenders van honderden Kilowatts gebruik maakt van niet toegewezen frequenties. 
Ook Radio Luxemburg, op 200 meter, is pas sinds kort legaal op de ze golflengte. 

Vanaf 1936 heeft dit stat ion a.h.w. "illigaa l" uitgezonde n. Het gebruik van 
962 Khz door Radio Mi Amigo i s (nat uurlij k) ook volledig illigaal, maar dit station 
is dan ook van ieder inte rnationaal over leg uitgesloten. 

De vraag rijst natuurl ijk, waarom al deze landen tot deze "etherpraktijken" 
zijn overgegaan. Vaak doen ze dat om hun gol fle ngtes "ve i I ig" te stell en op 
(toekomstige) radio confenties. 
Naast de afgesproke n golflengtes voor de diverse landen, zijn er ook zogenaamde 
low-power- channels inge voer d. Dat zi jn kanalen die alleen gebruikt mogen worden 
door zenders van ee n gering vermogen (vaak niet meer dan 1 a 2 kilowatt). 

Een voorbeeld van zo'n kanaal is de 194 meter (1546 Khz). 
Op deze golflengte werken diverse commerciële stations in Engeland (o.a. Capitol). 
's Avonds kan men in Nederland op deze frequentie diverse lokale stations door 
elkaar heen horen. Overdag hoort men hier alleen Capitol Radio op dit kanaal. 

Een ander low-power-channel is de 188 me ter ( 1594 Khz). 
Op deze golflengte werken o.a'. de steunzenders voor Hilversum 2 en 3 in zuid-limburg 
en de steunzender voor het vlaams e prog ramma Kuurne-Kortrijk in België. 
Bij condities wil men nog weleens de twee kilowatt ze nder van het eiland Man op dit 
kanaa l horen. Weer een ander low-powe r-chann e l is de 261 meter (1151 Khz) waarop 
ook dive rs e Engels e stations werkzaam zijn, o.a. LB C in London en Piccadilly Radio 
in Manchester. In Nederland hoort men overdag op di t kanaal Metrop Radio. 

De voormalige Mebo 2 frequentie (1602 Khz) is ook zo'n low-power-channel, welke 
echter nog steeds n iet gebruikt wordt. 
Na ast de middengolf is er ook no g de lan ge gol f, welke een van de oudste omroepband
en is . Op deze band ontvangt men overdag pra ktisch al Ie stations uit We s t-Europa. 

Ondanks dit is de lange golf niet mee r zo aantrekkei ijk als vroege r . 
De l aatste jaren i s het aantal stat ions op deze band f l ink vermi nderd. Bovendien 
wO!1dt een gedeelte van deze band gebr ui kt voor scheepvaart bakens. 
De omroepstat ions op deze band hebben nogal neiging f l in k te interferen, omdat er op 
deze golflengte geen sprake is van een constante kanaal indeling. 

Een van , de ouds t e zenders die daar nog werkzaam is, is de BBC Home Service, die 
uitze ndt op 200 Khz. 

Naast deze twee "popu laire" banden zijn er oo k no g de zogenaamde korte golven. 
De korte go l ven worden door diverse landen gebru ikt voor uit ze ndingen naar het 
buitenland. De 120, 90 en 60 me ter worden de zogenaamde tropen banden genoemd. 

Hi er tre ft men, de naam doet het al vermoeden, voornamei ijk stati ons uit de 
tropen aan. De 49 meterband wordt ook we l de Europaband genoemd, omdat in deze band 
veel Europese stations actief z ijn, zoals de Nederlandse Were ldomroep . 

In de 31 meterband hoort me n, voora l 's avonds, veel s tations uit het Mid de n 
Oosten . De overige banden worden praktisch door a l Ie landen benut. 
Ze doen dit omdat de diverse korte golfban den een aparte voortplantingskarakter 
hebben. Hierop kom ik de volgende keer terug. 

Louis Stuster . , 
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In de vorige nummers van Freeway verschenen enkele artikels over radio
stations op de kortegolf. Verscheidene lezers hebben zich misschien 
afgevraagd wat de kortegolf nu precies is en hoe het kan dat stations 

van verre afstand wel ': duidelijk ontvangen kunnen worden. Want immers 

met de ontvangst van sommige zeezenders was het wel eens treurig gesteld, 
al lagen ze dan vlak voor d e kust. Maar voor enige vrije radio freaks 
is de korte golf niet onbekend. RNI had vanaf het prille begin een KG 
zender aan boord, die kortgeleden nog werd gebruikt voor de ui tzendingen 

vanuit Tripoli, en vooral op zondag kun je veel kl e ine piraten horen 

op KG (ABC Engeland, Gemen! etc). 
Maar op de KG is nog veel meer te horen : PTT zenders, kuststations, leger

zenders en ook gewone omroepzenders . Hoewel gewone ..... deze zenden wel 
anders uit dan een nationale omroep of een Mi Amigo. Deze KG stations 
hebben dan ook een veel ander doel, nl. het kweke n van goodwill met het 
buitenland. Daarvoor gebruikt men de KG, aangezien j e met de uitzendingen 

op de middengolf maar een beperkte reikwijdte hebt. Dat komt doordat de 
korte golven weerkaatsen tegen een zich boven de aarde bevindende reflec

terende laag. Daardoor krijg je een ping pong effect: de uitgezonden 
golven weerkaatsen tegen de laag, worden teruggestuurd naar de aarde die ze 

weer weerkaatst naar boven. Zodoende kunnen de korte golven de hele aarde 

rond en is het mogelijk landen als Australië, Japan, Rusland, Zuid Afrika, 
Nigeria, Ecuador en Canada luid en duidelijk te ontvangen. 

Wat is er de lol van om naar zulke radiostations te luisteren? 
voor iedereen weer heel verschillend. De een vindt het leuk om 

Tja, dat is 
het wereld-

nieuws direkt vanuit een betrokken land te volgen, een ander is geinteresseerd 
in vreemde volken en culturen. Weer een ander wil iets horen over 

exotische gerechten of over de popmuziek in Tjecho Slowakije. Er zijn veel 
van die speciale programma's te horen, ook voor postzegelverzamelaars, 

sportfans en de DXers. DXers zijn mensen die als hobby de KG beluisteren. 
Toch is er een verschil tussen de zgn. SWL ers (Short Wave Listners) en 
de DXers. SWLers luisteren naar een bepaald aantal voorkeurstations en zijn 

vooral geintressecrd in de informatie, de programmainhoud. 

DXers doen dat ook wel, maar daarnaast zien zij de KG als een soort van 
jachtterrein . Ze willen steeds andere stations horen, die steeds verder 
weg liggen en steeds een zwakker signaal hebben . Als beginnend DXer luister 

je naar de sterke Europese zenders, daarna de Aziatische en sommige 

Afrikaanse. Langz~lerhand dring je dan steeds verder door in de jungle 

en op een dag ontvang je een of andere Radio Republik uit Indonesië. 
DXers will en deze ontvangsten bevestigd hebben met een zgn. QSLkaart, 
die gezonden wordt als antwoord op een ontvangstrapport. Over de vorm en 

inhoud van zo'n rapport schrijf ik een volgend keer. 
Voor allerlei vragen op dit gebied, schrijf naar Frits Mulder, Postbus 
74 6970 AB Brummen. Voor persoonlijk antwoord 1 IRC of postzegel bijsluiten. 

FRITS MULDER 
• 

an I 
De enigste AFN zender in Noord Duitsland, die in Bremerhaven wel~euitzendt 
op 1142 kHz met een vermogen van slechts 5 kW, is vanaf half 5 in de middag 

tot middernacht nog storingloos te ontvangen in de direkte omgeving van 

Bremen . 
In de overige gebieden van Noord Duitsland wordt de zende r vanaf half december 
gestoord door de zender van Radio Moskou die uitzendt op 1142 met een onbekend 
vermogen, welke echter we l zo sterk is dat AFN Bremerhaven weggedrukt wordt. 
Leuk om te horen dat b.v . Russische nieuwsuitzendingen dwars door een Wolfman 

Jack show zijn te beluisteren. 
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woman's magazine of I:he ,air 

RADIO CAROLINE 199: 

n 
In deze e lfde afl e verin g van Knotpraa t ee n 

overz icht van enige stations wa t be t reft de program
mer ing in 1965 en 1966 geheel ve rsi e rt me t eni ge 
or igi ne le bee ldmerken van dr ie stati ons. 

RADIO 39 0: 
7.30: Br ight an d ear ly . 8.30 : Sing song. 
9 . 0 0: Mo rn i n g me I ody. 10 . 15 : Ho ros coop . 
11 .00: Sou th of the Borde r. 11. 30: Pianomuziek. 
12 . 30: Shoppi ng Bi ngo. 13 .00 : Meet Mi ke. 
13.30: Jim Reeves Show. 14 .00: Play t ime. 
15.15: Me lody Hour. 16. 15 : Spot l ight. 
17.00: In t e rmezzo. 17.30 : Teatime t une. 

RADIO LONDON van maandag t/m vr ijdag: 
06.00: Pete Brady breakfast show. 
09. 00 : Ea rl Richmon d Show . 12 .00 : Dave Denni s Show. 
15.00: Tony Windsor Show. 18 .00: Kenny Everett Show. 
20.00: The world tomorrow (godsdiens tige uitzending) 
20.30: Kenny Everett Show part 2. 21 . 00: SI ui ting. 
SPECIALE SHOWS: 
Woensdag 15.00 - 15.30.: Bromley Half Hour . 
Donderdag 19.00 - 19.20: Cema Bingo Show. 

06.00: Early Show. 09 . 00: Upbeat Standards. 
10.00: The Anchor Show. 10.15: On the Track, LP's 
11.00: Top deck muziek di e niet i n de Top 50 staat. 
12 .00: Engelse ~ n Ameri kaans e populaire muz iek. 
13.30: Andrews Show met o. a. verzoekplat en. 
13.45: The New ones met pas uitgekomen plate n. 
14.00: Going I ive (maandag), Top Album ' Show 

(dinsd~gl, The Great Standards (woe nsdag ) , 
The Great Stars (donderdag), 
Sounds of the sc reen (vrijdag). 

15.00: Good guy predi ction Time. 16.00: The Big 
I i ne up. 17.45 : The Chappe 11 Show. , 

18.00: Caroline Club Maga;!:ine. 19.00: Jack Spec tor. 

RADIO DOLFIJN 227: 
6.00 ·- 12.00: Lichte muziek vanaf het s chip 

Laissez Fai re. 
RADIO VERONICA 192: 

• 

• 

08.00: Op toeren met Cees van Zijtveld. ' 

~---- -- --------------~--~ 

09.00: Muziek terwijl u werkt. 10.00: Koffie- . 
tijd met Tineke. 11.00: Even bijtanken. 

11.45: Spar-spaar-parade met Linda Goedhart. 
12.00: ·Middagpáuze . 12.30: De agenda. 
12 .40 : Muzi ek bkj de lunch. 13.00: Gevarieerde 

grammofoonmuziek. 14.0n: Cocktail Show. 
15.00: En nu . . .. muzi ek. 16.00: Americana. 
16.30: Op 33 e n 45 toe ren . 18 .00 : Juke box met 
Anouska . 19.0 0 : Joost mag het weten. 
20.00: Nonstop muz iek. 01 . 00 : Sluiting. 
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Alle veertien dagen krijgen jullie een nieuwe Freeway boordevol informatie in de 
brievenbus. Maar om nu Freeway steeds regelmatig en op tijd klaar te krijgen 
moeten alle medewerkers cons tant al hun vrije tijd best eden aan Freeway. Want 
terwijl ' een Freeway afgewerkt is moe t er r eeds be gonnen zijn aan de volgende. 

Maar hoe wordt nu Freeway gemaakt, dat is ee n vraag di e ons r ee ds mee rmaals door 
de abonnee s gest e ld is. In deze Freeway gaan we trac ht e n doormidd e l van ee n kleine 
fotoreportage deze vraag op t e l osse n. Althans in grote t r ekken . Er gebeurt nog 
ve el mee r op onze r edakti es , maar dit is te gedifferentieerd om hier op enke l e 
bladzijden te kunnen uitleggen. We houden ons dus bij de hoofdzake n . 

Fot o 

1 

Foto 
Fo t o 

Foto 
Fot o 
Foto 
Foto 

Foto 
Foto 

1: Regelmatig komt de gan se Fr eeway ploeg bi j elkaar om ee ns gezellig t e 
vergad eren . Dez e f o to werd genomen bij Ton Pl e kkenpol thuis. U ziet op 
de foto van links naar r echt s : Sonja Lenae r s , Hans Kn o t, Ton Plekkenpol, 
Fr eddy Jorus, Ton va n Dr aane n en de acht e rkant van een toenmalige gast 
nl. Aad J an se n . 

2 : Ee n ve r t r ouwd bee ld, Ton Ple kke npol ve rwe r k t de bi nne nge komen post . 
3: Ton verwe rkt zijn informati e e n tikt de ze in bri e fvorm, waarna ze naar 

onze Be lgische redakt ie ve rstuurd wordt om ge l ay-out t e worden. 
4: 
5: 
6: 
7 : 

Freddy ve rwe rkt op zij n be ur t de binne ngekomen post . 
Om all e t e ks t en uit t e ti kke n s t eekt Sonja r ege lmatig een ha ndje toe. 
And e r e teksten worden dan wee r door Freddy uitge tikt. 

• 
Ee n groo t dee l van on ze Freeway lay- out komt kant en kla a r van Amstelveen. 

Hie r is Ton van Draane n be zig met he t uitz oeke n van f o t o 's en artike l s 
zoals d ie van Ha ns Kno t, Jan Kooi s tra, Richard Havelaar, Louis Stuster en 
Frit s Nuld e r bi nne nkomen, die Ton dan tot de pagina ' s lay -out. 

8: Ton van Draanen aan he t we rk, bij he t monteren van ee n Freeway - pagina. 
• • 

9: De over1ge de l e n van he t lay-out worden door Fr edd y gemaakt. 
Foto 10: De ze foto toont he t opplakken van ee n foto in de l ay - out , de t ekst sluit 

Fo to 11: 

Foto 12 : 

Foto 13: 

Foto 
Fo t o 
Fo t o 

14: 

15: 
16 : 

e r mooi omheen. 
Wanneer alle pagina's klaar 

representatief eindlay- out. 
gemon t ee rd en ge nummer d. 

zi jn moet al l es nog gemonteerd worden tot 

De pagina ' s word e n in de juis t e volgorde 

Het drukwerk kan aa nvangen. De pagina ' s di e op A4 f ormaat zijn opge zet 
word e n bij de drukke r ve rkl e ind t o t de maa t va n Freeway zoals U di e nu 
voor U z iet. Op deze f oto zi e t U de off se tmachine in we r ki ng . 

een 

Stape ls papier komen t e rug va n onze drukke r , daar moe t e n we dan Fre eway's 
mee same ns t e ll en, e n dan nog li e f s t op éé n da g ook om zo aktueel moge l ijk 
t e zijn. Hi e r zi e t U Sonja di e de Fr ee way ' s i n e lkaar steekt. 
De same nge ste ld e Freeway ' s word e n voo rzi e n va n ni e tj es . 
Ee n alg eme e n z i cht o p he t same ns t el l e n van Fr ee wa y op de kame r van Freddy . 
Ook he t vouwen va n Fr eeway ge beurt me t 'de hand , d i t a ll e s om kosten e n 
tijd t e bespare n e n al zo uw abonneme nt sge ld zo l aa g mogeli jk t e houd en. 

I e de re en za l we l be grijpen dat he t we r k hi e r nie t gedaan i s , nu moe t en a ll e 

Freeway ' s nog geadressee r d word en, want ' s maandag s om de veerti e n dage n word en 
all e Fr eeway ' s om 7ulO 's morge ns afg egeve n op he t pos tkant oo r. 
He t ve rvaardigen van Freeway, ee n hee l werk. Maar we doen het gr aag voor u, 
want he t blijft t och een hobby van ons. 
Helpt U ons nog grote r word e n? Wi e bre ng t ons n i euwe abonnees aa n ??? 
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Door: Tori van Draanen deel.8 

De reparaties aan l:x>ord van de MeOO werden in volle zee uitgevoerd. Een prachtig 

staaltje Nederlandse scheepsOOuwtechniek. En de uitzendingen van Radio Noordzee 

gingen gewoon door . 

Door dit piraten-incident worden er in de Tweede Kamer weer vragen gesteld, 

wanneer het nu eens afgelopen is met de zenders op zee. Maar minister-president 

. . 

De Jong zegt, dat hij dit aan de nieuwe regering wil overlaten, omdat dit kabinet 

op het punt staat on weg te gaan . Maar ook de r egering Biesheuvel deed niets tegen 

de zendschepen. 

Doordat Veronica wel natt igheid voelt en merkt dat het MEBO-incident de populariteit 

van het station geen goed doet, begint het een aktie om de populariteit terug te 

winnen onder het motto: VERONICA BLIJFr, ALS U DAT WILT! 

Door het hel e land trok een caravaan van Veroni ca-aanhangers met gele adhesi ekaarten, 

die de mensen konden invullen en tekenen om te bewijzen, dat zij achter Veronica 

stonden . Er kwamen binnen een paar weken tijd meer dan 2 miljoen kaarten binnen. 

Ook begon Veronica met het uitbrengen van een eigen blad, waarvan programma- l eider 

Rob Out hoofdredakteur werd. Het eerste blad verscheen 1 september 1971. 

Ook Radio Noordzee gaat rustig door met uitzenden, vooral ook door de aanslag op de 

1'1600 2 is de belangstelli ng voor Noordzee enonn toegenomen. De luisterrapporten 

tonen een groei aan van zo'n milj oen luisteraars per 3 maanden . Het hoofdkwartier 

van Radio Noordzee wordt van de Frans Hallstraat in Hilversum verplaatst naar een 

schitterende oude boerenhoeve in Naarden. Daar worden schitterende studio ' s 

ingericht. Er komen nieuwe dj ' s bij, er komen nieuwslezers bij en de zendtijd voor 

de Nederlandse programma ' s wordt met 2 uur uitgebreid, om aan de vele eisen van de 

adverteerders te voldoen. Een paar pioniers verdwijnen, J an van Veen en Joost de 

Draaier . Jan gaat terug naar de textielhandel van zijn schoonvader Dirk Verwey, die 

doordat zijn broer Bull in de gevangenis zit weer Veronica direkteur wordt. 

Joost de Draaier gaat weer als Willem van Kooten door het leven als direkteur van 

de produktie-rraatschappij 'Red-Bullet', die hij samen met Freddy Haayen een paar 

jaar eerder had opgericht . 

Hun verlies wordt opgevangen door Tony Berk (die korte tijd later zelfs 

programma-leider wordt) en door Leo van der Goot. Samen met Nico Steenbergen en 

Hans t en Hoge maakte Leo o . a . het live-programma ' Driemaster', dat tussen 

4 en 6 uur de Engelse programmering overnam. 

In 1972 kwamen er nog meer nieuwe medewerkers bij Radio Noordzee. Dit was 

noodzakelijk andat er steeds meer live programma ' s werden gemaakt. 
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We beginnen met 

Dick de Graaf die 

in oktober 1971 als 

nieuwsleze r begon 

en begin 1972 werd 

.. hij disc-jockey . 

In januari 1972 

kwam Gerard &ni t 

van de Amsterdamse 

ziekenomroep 

"Radio Lucas" naar 

de Mem 2 . 

1 augustus 1972 

kwam Marc van Amstel 

en Hans Molenaar 
Gerard Smi t in de nieuwskamer van de Mebo 2. 
(foto: Theo Denaker) bij Radio Noordzee 

on aan l::oord van de Mem 2 o.a. "Buitengaats" te presenteren. Marc zou tot 

31 augustus 1974 blijven, terwijl Hans Molenaar in januari 1974 naar het ANP vertrok 

om daar als nieuwslezer zijn brood te verdienen. 

Erik Post kwam in augustus 1972 de technische ploeg in Naarden versterken, maar in 

februari 1974 werd hij dj op de Mem 2 als opvolger van Hans Molenaar. 

Op 29 februari 1972 hield Veronica een 'Beatles -dag' en haalde hie rmee een record 

van 21 uur non-stop draaien van Beatles-platen, dat stond op 8 uur bij een 

Amerikaans radio-station. 

En in juli 1972 voer het oude CAROLINE-schip, de MI AMIm, ineens de haven van 

Amsterdam uit, op weg naar volle zee . He t was verkocht door de tegenv.DOrdige 

eigenaar Wijsmuller voor Dfl. 25. 000 , - - aan een stel jongelui, die e r een 

'piraten-museum' van wilden naken. Toen bleek, dat de aanwezige oude Caroline zender 

nog ~n goede konditie verkeerde , bes loten zij on met het schip de zee op te gaan. 

Na een opknapbeurt die een paar maanden duurde , koos het schip positie tussen de 

Veronica en de Mem. In de dagbladen werd gespekuleerd, dat de Mi Amigo een gokhUiS 

(illegaal) zou .v.orden, maar Gerard van Dam, die de hele operatie leidde, verklaarde 

dat dit grote onzin was. Nee, RADIO CAROLINE zou terug in de ether komen, misschien 

al in september of oktober. Ronan O'Rahilly die lucht van de hele zaak had gekregen, 

besloot weer on de hele handel' over te nEmen en zo gebeurde het, dat hij na 4 jaar 

weer eigenaar was van zijn oude vertrouv.de zendschip, de Mi Amigo. 

Begin augustus 1972 overleed Dirk Verwey aan een hartaanval. Voor zijn bedrijf 
. . 

Universum was hij op zakenre is in I talië , samen met zijn schoonzoon Jan van Veen . 

. Op een morgen wilde Jan zijn schoonvader wakker maken, atrlat er een afspraak moest 

v.orden nagekomen. Hij vond Dirk Verwey dood. De Veronica-direkteur werd, op zijn 

uitdrukkelijk verzoek , in alle stilte begravan . 
• v.ordt vervOlgd . 
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nlca I na roe 

Na een strijd van 5 jaar is het de voormalige piratenzender Veronica toch 
gelukt om (bijna) C-omroep te worden per 1 oktober van dit jaar. 
Op vrijdagmiddag 17 maart 1978 viel toch nog vrij onverwacht de brief van 

de CRM minister mevr. Til Gardeniers in de V.O.O. postbus. 
Veronica bleek toch genoeg leden t e hebben om C-omroep te worden. Dat men 
daarop toch meteen de dagelijkse beslommeringen opzij zette en een goed 
glas juichend omhoog hield, was duidelijk. 
Alleen de Omroepraad moet nu nog een laatste advies uitbrengen aan de 
minister over de vraag of de V.O.O. wel programma's brengt die van algemeen 

nut zijn. 

Algemeen direkteur van de VOO, Rob Out, zegt hierover: "Ik vind dat wij 

aan alle eisen van de Omroepwet voldoen en zie niet in waarom de Omroepraad 
eventueel negatief zou kunnen adviseren." Bovendien had Out reeds, voordat 
de brief binnenkwam, het gevoel dat het wel goed zat met het ledenaantal 

en er zelfs al rekening mee gehouden dat de C-status verleend zou worden. 
Hij had midden maart zijn handtekening al gezet onder het koopkontrakt 

van een groter omroeppand aan de Hilversumse Larixlaan. 

• 

Veronica heeft nu ongeveer 21 vaste medewerkers in dienst voor het radio- en 
televisiebedrijf. Dit aantal zal in de toekomst verdubbeld worden en hoewel 
men officieel als C-omroep ruim zeventig vaste medewerkers mag aanstellen, 

streeft Rob Out er voorlopig niet naar de groep al te groot te maken. 

• 

Hij wil het liefst met een zo kompakt mogelijke groep werken, zoals men 
dat destijds bij Veronica ook gewend was. Naar zijn mening kan iemand die 
radio doet, ook televisie doen en omgekeerd. Je vergeet daarmee volgens hem 
de betrokkenheid van de medewerkers en de efficiëncy binnen het bedrijf. 

Over de personeelsuitbreiding is verder nog erg weinig bekend. Gesprekken 
met toekomstige medewerkers zijn nog niet gevoerd en men heeft zich tot nu 

toe alleen verzekerd van de medewerking van Stan Haag. Deze zal in het nieuwe 
seizoen een sportprogramma brengen . Waarschijnlijk wordt hij daarin bijge
staan door Hennie Budie, die in het verleden veel regie werk deed bij de 
NOS Sport . 

In het nieuwe seizoen (vanaf 1 oktober) lijkt het erop dat de V.O.O., voor 
wat de televisieuitzendingen betreft, de woensdagavond toe.gewezen zal 
krijgen . Uitzending vindt dan plaats tussen half 9 en 11 uur. Voorlopig denkt 

men eraan om de informatierubriek Info twee maal per maand en het kunstprogramma 

Aan de Grenzen eenmaal per maand uit te zenden. Daarnaast wil men wekelijks 
een 25 minuten durend popmuziekprogramma brengen. Op filmgebied loopt men 
me t de gedachten rond om eens per maand aan het begin van de avond een vier-
tal fragmenten uit verschillende bioscoopfilms te vertonen, aan de hand 

waarvan de kijkers thuis telefonisch hun voorkeur uit kunnen spreken, welke 
van de' vier films men later op de avond in zijn geheel zou willen zien. 

Het pro~ramma Wil Wil Wel zal voorlopig 6f verdwijnen 6f met sterk gewijzigde 

opzet vervolgd worden. Men wil streven naar een tv-programma wat voor 50% 
uit eigen en voor 50% uit aangekochte produkties zal bestaan. 
Omtrent de radiouitzendingen is nog weining bekend omdat de uitzenduren in 

het nieuwe s e izoen nog niet b eke nd zijn. Men heeft in elk geval op Hilversum 3 

de vrijdagmiddag geclaimd 'van I tot 6 uur, welke tijd per 1 oktober vakant is. 
Als dat lukt is men van plan op die tijd de Tipparade en de top 40 uit te zenden. 

Jan Kooistra. 
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Wisten julI ie dat er sinds 1 januari 1974 op Radio Mi Amigo ongeveer 300.000 

platen zijn gedraaid? 

Toen het eens rustig was aan boord, heb Ik dat samen met mijn kollega's eens 

ongeveer uitgerekend . Een ongeloofel ijk grote stapel 45 toeren schijven dus. 

Natuurl ijk moeten die platen ergens bewaard worden en natuurlijk hebben we daar

voor een discotheek in Playa de Aro en sinds kort hebben wij er ook twee aan boord. 

Op de Mi Amigo zijn denk ik zo ongeveer 4000 LP's te vinden en 2000 singles. 

, 

Aangezien de Carol ine -discotheek steeds 

vo l Ier werd met singles en LP's, hebben 

we aan boord besloten al Ie LP 's in de 

Carol ine-discotheek te houden en de 

singles naar boven te brengen en in de 

de nieuwskamer een single-discotheek 

Diak Verheul 
Dick Verheul en ik hebben, na het spijkerwerk 

en Rob Hudson. van onze kollega's, toen in 10 dagen tijd alle 

singles opnieuw uitgezocht en ingedeeld. Bene de n in de Carol ine-dis cot heek is nu 

dus mee r ruimte vrijgekomen voor nieuwe LP-rekken , die inmiddels zijn gebouwd. 

Mensen die erg veel werk voor de discotheek doen zijn Mike Stevens en Bryan 

Martin als ze aan boord zijn ziet de discotheek er namelijk ove r het algemeen erg 

orde l ij k uit. Als er een nieuwe LP aan boord komt , wordt deze ingeschreven in het 

discotheek-register waar elke artiest z ijn eigen nummer heeft. Wan nee r wij nu een 

bepaalde artiest wi Ilen hebben, zoeken we in he t register naar het nummer, waarna 

we dat nummer vrij sne l terugvinden. 

Helaas bestaat een derge lijk register niet voo r onze sing l es zodat deze toch 
• 

wel wat moe il ijker te vinden zijn. De s ingl es zijn op alfabet gesorteerd. 

Een probleem is wel dat er in de loop der jaren erg veel sing les spoor l oos van boord 

verdwenen zijn, desondanks hebben we natuurlijk nog genoeg muziek voor julI ie in 

voorraad voor de komende twintig jaar. Als jullie dus een plaat aanvragen die we of 

niet kunnen vinden of niet hebben, wees dan niet teleurgesteld omdat we echt ons 

best doen zoveel mogel ijk verzoekjes te vinden en in te will igen . 

Goed tot zover onze discotheek, helaas zonde r me isj es , maar wel een belangrijk 

onderdeel van het enigste vrije radiostation in de Benelux, Mi Amigo. 
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• Misschi e n heb je het al eens door een van de Mi Amigo disc jockey 's ho ren 
vertellen dat Radio Carol ine binnenkort weer 24 uur per dag zal gaan uitzenden. 
Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat aan boord van de MV Mi Amigo de zender
technicu s bezig is met de moge 1 ij kheden te onderzoeken om via de 259, 389 of 
misschien wel de 538 te gaan uitzenden. 

Als dit gebeurt, dan zal dit echter met een zwak signaal van 5 KW gebeuren, 
zodat deze uitzendingen niet al te sterk in de Benelux zullen doorkomen doch al leen 
maar in de Engelse kuststrook. 

Ook is nog niet zeker of er t op 40 of album muziek gaat worden, dit hangt nog 
van enkele belangrijke factoren af, maar dat zullen we wel merken ALS Carol ine weer 
24 uur in de lucht za l zijn. 

De national e Hitparade blijkt h et radioprogramma te zijn met de meeste luisteraars. 

Elke week luis t eren er bijna 4 miljoen mensen ernaar. De Europarade (3,6 miljoen) 

Arbeidsvitaminen (3,5) nemen op Hilversum 3 de 2e en 3e plaats in. 

Daarna volgen Joost mag niet eten, Cees van Zijtveld, Drie tussen de middag met 

Hans van Willegenburg , Bij Barend, Muziek MozaIek van Willem Duys en Langs 

de Lijn met elk 3 miljoen luisteraars. 

De topper op Hilversum 4 is het zondagmiddagconcert dat wekelijks 200 . 000 

luisteraars trekt. 

Het gemiddelde luisterpubliek van Hilversum 4 daalde echter met 10% naar 50.000 

luisteraars. 

Wat betreft het gemiddelde luisterpubliek op de 3 andere zenders blijkt dat er 

bij Hilversum 1 en 3 een stijgi ng was van 20% elk en bij Hilversum 2 een stijging 

van 10% . 

Een zeer positieve ontwikkeling voor de radio in Nederland, misschien dat men 

nu toch eens sterk moet gaan denken aan de ontwikkeling van commerciële radio 

in ons land, daar volgens mij ons land er rijp voor 1S. Hans Knot. 

De Mi Amigo 1 apr i 19rap beg on dit jaar a l op zaterdag 25 nlaa rt, toen we voor het 
eerst een spot je van He rman de Graaf konden hore n over ee n gezel I ige instuif b ij de 
Mi Amigo fanclub in Wevelgem . 
De hele week was dit spotje te horen e n het bleek wel effect te hebben gehad want 
het 1 iep storm op het fanc l ubad res. Er waren zelfs enkele artiesten gekomen, zoals 
Highway (waarvan binnenkort de nieuwe s ingl e "California" versch ijnt) om de vele 
Mi Am i go f ans niet te leurtestellen. Op zaterdagmorgen kreeg de fanclub een 
telefoontje van de Mi Amigo-or.gani sat ie dat de boord dj's aa n land waren aangekomen 
maar dat zij we l wat later in Weve lgem zouden ar ri ve ren, omdat de Solex va n Otto, 
die op vrijdagavond aan boord van MV Mi Amigo oranje was geschilderd, nog nat was 
waardoor enige vertrag ing zou ont staan. 

Aan boord begon de 1 aprilgrap om half 8 's morgens toe n Johan Visser de nieuwe 
1 ievel ing voorstelde, het belachelijke nummer van Dinges en de Dinges Swingers 
'~T a l amagu la", dat tot 2 uur ' s middags aan het be gin van ieder uur werd gedraaid. 

De grap wa s ze lfs zo . perfe c t, dat e r zelfs gee n nieuws uit ze ndingen waren, do ch 
al leen maar een wee rbericht door Brian Martin, d ie dat in zijn bes te Nederlands 
voorla s . Om 3 uur was Rob Hudson er weer met de nieuwsberichten en vertelde daarnQ 
dat de Mi Amigo boys lekker rustig op het de k hadden 1 iggen zonnen en bood zijn 
excuse s aan aan de mensen in We velgem voor de 1 apr i 19rap, maar hij vond het toch 
ook jammer, dat de boord dj's door de Bel g ische wetgeving ni e t in België mogen komen. 
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Zeezenders &anti-

vvettend licht , 

door: Dirk De Pauw. deel 2. 
Op juridisch vlak is he t verschijnse l 'zeezend er' uiterst 

ge kompli ceerd . In de eer s t e jaren was de int e rne o r ganisati e van de mees t e 
pirate nz end ers nog tame lijk eenv oudi g . Na arge l ang ech te r de j a r e n vers tre ken en d e 
an t i -zeezende rwe tt e n t a l ri j ker werd en , we rd ook hun or gan i sat i e spitsvondiger om 
te t rach t e n door de mazen van he t net t e gl ippe n . De laa t s t e gr ote zeezende r s war en 
ech t e ke ttinge n van i n elkaa r ha kende Naaml oze Venootschappen met zet e ls in 
soever eine dwergsta t en die geen e nkel r adio- of te l evisieverdr ag ondertekend hadde n. 
Het beste voorbee ld h i e r va n is Liech t e ns t e in met zijn hoofdstadj e Vaduz . Dit 22.000 
inwoners te l lende ona f hankelijk staatje tus sen Zwitserland e n Oostenrijk was erg 
in trek bij zeezenders . Zo hadde n bijvoorbeeld de N.V . 's die Radio Atlantis en 
Radio Caroline beheerden er hun zetel, terwijl ook bij de start van Radio Mi Amigo 
meer de r e transakties v i a Vaduz plaatsvonden. 

Om het juridi s ch allemaal nog een beetje ingewikkelder te maken , 
was e r ook het pr obleem van het zend schip. El k schip dat de zgn. 'hoge zee' bevaart 
(dit zijn de international e wateren) dient onder een bepaalde vlag te varen. Dit 
met de bedoeling dat elkeen de nationaliteit van het schip zOu kunne n vaststellen. 
Zeezend ers voere n echter me es tal geen vlag, vooral na wat Rad i o Veronica in het 
beg in van haar uitz e ndperiod e overkomen was. Aanva nkelijk voer het schip 
(de toenmalige Borkum Riff) openlijk de Panamese vlag. Dit betekende dus dat he t 
schip in dat land (waa r Veroni ca overigens niet he t minste ba nd mee had) 
geregistreerd was . De Nede rlands e rege ring bracht echter Panama op de hoogte dat 
het schip gebruikt werd om de Nederlandse wetgev ing t e overtreden . Toen t rok Panama 
onmiddellijk de r eg istratie in. Om een e r g gevaarlijke toe s tand te omzei l en (waarom 
de toestand gevaarlijk was maken we verder duidelijk) maakte Veroni ca dadelijk 
bekend dat er reed s e rgens anders een ni euwe r eg i s tratie bekomen was . Om ni et 
opnieuw voor schut gezet te worden, hield Veronica haar vlag dan maar vei lig 
weggestopt! Dit voorval zette de andere zeezenders er uiteraard toe aan gee n vlag 
meer te voeren. Mees tal waren de zendschepen ech ter gereg is tree rd in Panama, Hondur a 
en Liberia . 

11) De anti-zeezenderwette n 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

Toen in juli 1958 de mv Cheetah van Radio Mercu r voor de kust 

van Kopenhagen het anker uitwi e!p e n de ee rst e pirat enk l anke n de e t er instuurde, 
stOud men voor een volledig nieuw (en tot dan toe onmogelijk geacht) fenomeen. Dit 
betekende echter in concre to dat er op dat oge nblik nog geen enkele anti-zeezender 
anti-zeezenderwet bestond. De eigenaar s voelden zi ch dan ook betrekkelijk veilig. 
Toch bestonden er r eeds een paar int e rnationaal aanvaarde regels op grond waarvan 
piratenze nders konden gestraft worden. Zo we rd er bijvoorbeeld aanvaard dat indien 
een zendschip, van om het eve n welke nationalitei t, in territoriale wateren terecht 
kwam en'de uitzendingen niet staakte, de kuststaat kon e n zelfs moest optreden. 
In 1973 toe n de Norde rney van Veronica o p het Sch ev e nings e strand geworpen we rd door 
e e n enorme storm, greep de Nederlandse r ege ring ec ht e r toch niet in. Om dit n i et
op treden te verrechtvaardigen, ri e p ze in dat er 'ove rmacht ' geweest was .. . Tege n 
ze ndschepen buiten de territoriale wateren bestonden en be staan er nog steeds geen 
be palingen. Ze va l l e n buit e n e lk r ec htsgebi ed e n zijn slechts onderworpen aan het 
gezag van hun vlaggestaat. Men kan enkel trachten zo efficiënt moge l ijk de 
bevoorradi ng af t e snij den. 

wordt vervolgd. 
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De laatste maanden r--------------------------------------------------------------, 

IS er in enkele delen 
van Nederland een 
rage ontstaan in het 
beluisteren van niet 
commerciële radio
kanalen met daarvoor 
speciaal ontwikkelde 
ontvangers. 
Deze ontvangers wor
den ook wel SCANNERS . . 
ge noemd en .z i j n a I 
vanaf f 275,-- in 
elke goede radiovak
hande I te verkri jgen. 

WAT IS EEN SCANNER1 
Een s canne r .i s . een 

ontvanger die fre
kwent i es on tvangt die 
je met een normale 

audio 
• 

sonlC us 850 
radio niet ontvangen kan, zoals brandweer, taxi, gemeente- en rijkspol ide, scheep
vaart, wegenwacht, ambulance en andere diensten. Een normale radio kan namelijk niet 
op het juiste moment op de juiste frekwentie van de zender worden ingesteld, 
de ontvangst- en a·fstemmo.gelijkheden zijn niet verfijnd genoeg. 

Een scanner tast voortdurend een aantal kanalen af en schakelt automatisch in, 
als er een bericht wordt ontvangen. 
Om eventuele antwoorden op het bericht n ie t te missel1, bi ijft de scanner nog even 
wach t e n aan het eind van ieder bericht. Daarna worden a ll e kana len op n ~e uw weer 
automatisch afge tast . Je bepaalt zélf naar welke kanal en je wi lt luisteren. 

Daartoe hoef je de scanner al leen maar te voorzi en van de juis te kristal. 
De kristall en die je kiest, zijn verkrijgbaar ' bij de radiovakhandelaar, waar je kunt 
kiezen uit de juiste kristallen voor de berichten van pol itie, brandweer enz, zoals 
die in het gebied waar je woont worden uitgezonden. 

Er zijn verschi llende soorten scanners verkrijgbaar, speciaa l voor UHF en VHF 
banden. In Nederland kan op de UHF band van ,450 tot 470 Mhz. hoofdzakelijk politie
portofoon kanalen ontvangen worden. 

Op de VHF-hoog kan men van 144 tot 174 Mhz. o.a. de brandwee r, GG en GD, openbaar 
vervoer en taxi 's ontvangen. Op VHF-laag van 70 tot 90 Mhz. kan men de gemeente
pol itie, marechaussee en wegenwacht ontvangen. 

Dit is natuurl ijk al lee n mogelijk als je hiervoor de juiste ontvangstkristallen 
gebruikt. Woon je b.v. in Amsterdam en wi I je het hoofdbureau van pol it ie ontvangen, 
dan moet ' je een kristal van 86,7000 Mhz. in de scanner pl aa tsen. 

Woon je in Hi lversum en wil je daar het politiebureau ontvangen, dan moet je een 
kristal van 86,4250 Mhz. in de scanner pl aatsen . 

Zo zijn er enkele honderden moge I ijkheden in Nederland. 
Ook wordt er wel eens "scrambie" gebruikt, d.w.z. dat de uitgezonden berichten 
dusdanig vervormd worden, dat hiervan niets kan worden vers taan. 

Wil men echter deze onverstaanbare berichten wél verstaan, dan zal men een 
"scramble-decoder" moeten gebruiken, die deze vervor-mde berichten weer verstaanbaar 
maakt. Wil je meer weten of folders van scanners heb~en, schrijf dan even naar ons 
redaktie adres: Postbus 33~ in Amstelveen, dan ontvang je enkele ~ . canner-folders. 

• Ton van Draanen . 
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Dit is deel 5 van: 

14-04-1973: Tu te reconnaitras - Anne Marie David 

21-04-1973: Hearts of stone - Blue Ridge Rangers 

28-04-1973: Zo zal deze zomer zijn - Ciska Peters 

5-05-1973: Feel the need in me - Detroit Emeralds 

12-05-1973: Good time ooming - Bitch 

19-05-1973: Ginny come l ately - Albert West 

26- 05-1973 : Goodbye my love goodbye - Demis Roussos 

2- 06-1973: Kodachrome - Paul Simon 

9-06-1973: Dancing (on a saterday night) - Barry Blue 

16-06-1973: The free electric band - Albert Hammond 

23-06-1973: 

30-06-1973: Angeline - Peter & zijn Rockets 

7-07-1973: Live and let die - Wings 

14-07-1973: 

21-07-1973: 

28-07-1973: 

4-08-1973: 

11-08-1973: 

18-08-1973: 

25-08-1973: 

1-09-1973: 

8-09-1973: 

15-09-1973: 

22-09-1973: 

29-09-1973: 

Born to be with you - Dave Edmunds 

Alright, alright, alright - Mungo Jerry 

Kailakee kailakoo - Middle of the Road 

Malaguena - Los Angeles 

Easy livin' - Uriah Heep 

I 'm gonna l ove you j ust a li ttle more, b:iby - Barry Whi te 

Keep on dancing - Cardinal Point 

Angie - Rolling Stones 

Dag zuster Ursula - Rob de Nijs 

The morning af ter - Maureen McGovern 

Ooh b:iby - Gilbert O'Su11ivan 

Far too late - Greenfield & Cook 

6-10-1973: La maladie d' amour - Michel Sardou 

13-10-1973: Wovoka - Redbone 

20~10-1973: Won't somebody dance with me - Lynsey de paul 
• 

27-10-1973: Love will keep us together - Mac & Katie Kissoon 

3-11--1973: Paper roses - Marie Osmond 

10-11-1973: Harmony - Ray Conniff 

17-11-1973: Dzjing boem - Sandra & Andres 

24-11-1973 : We may never pass this way again - Seals & Crofts 

1-12-1973: Let me try again - Frank Sinatra 

8-12-1973: Meer - Jan van Veen 

15-12- 1973: Peace will be mine - John D. Bryant 

-
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Door: Ton Plekkenpol 
o 

'I----.J ' , 

" , 

Halloo! Opnieuw een Nader Belicht, met ditmaal 

een opbeurende mededeling. De ontvangst van 

I'li Amigo is stu.lrJ<en beter, en er wordt met name 

ln Hilversum steeds drukker geluisterd. 

~kxnenteel opereert er in Hilversum een speciale 

zender, die de in de avonduren zwakkere signalen 

van Caroline met dure apparatuur opvangt en 

versterkt (beter) doorzendt op de FM band. 

Welke amateur dit is, is totnutoe onbekend. 

Ik heb helaas niet kunnen kijken naar Veronica 

op TV, de vorige woensdagavond. Dit is de schuld 

van een zendpiraat uit onze omgeving. Zodra deze 

piraat zijn zender opengooit, ligt de boel plat 

op ons centrale antenne net. De piraat is het 

zich zeer bewust, want hij zegt erbij dat le 

zich van die storing (ik citeer) 'geen ene 

ll'allemoer aantrekt ' •.• Nu kun je zien dat zenden ook ongunstige gevolgen kan hebben! 

En zulke lui verpesten het voor degenen die goed willen. 

Nog even een nieuwtje. Ik krijg op de Hollandse tafel veel brieven met slechts 

1 regeltje waarin men een vraagje stelt. In 'Nader Belicht' wil ik vanaf volgende 

keer de interessantste vraagjes hier gaan beantwoorden. Nu wil ik toch al even 

Johnny Samshuyzen uit Rotte rdam te bedanken voor zijn gezellig briefje, eveneens 

Radio Rastafari, Postbus 278 in Zutphen, hartelijk bedankt voor jullie antwoord. 

Ook de jongens van de grootste Gooische amateur-kommerciële-popzender Radio Reno 

hartstikke bedankt voor jullie leuke r eakties, en het gencmen abonnement door 

Frits Engels. Radio Reno is een zender waar momenteel de gekste geruchten over 

gaan. Een der sterkste geruchten is mcmenteel de indiensttreding van Joost de 

Draaier bij dit station. En of er al niet genoeg beroemde heden zich mengen bij de 

Gooische radio. Gè Braadslede (Gè van Dungen , geboren Braadslee), en de heer Waldo 

van Dungen van die tent met die naam, waren aanwezig in het popprogramma van Radio 

Benelux. De beste en sterkte na Radio Reno. waldo van Dungen is trouwens erg 

bedeesd, sinds hij bij de laatste opname van zijn programma Waldollala failliet 

zag gaan. 

Ton Plekkenpol. 
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