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DOOR FREDDY JORUS

Hc:.Uoo v.iUenden , we woltden wel een beetje
veJt.tegen WCl/U: we uj n wee.Jt een6 te .ta.at
me-t OYL6 blad en dan nog een voUecüge
weel1.. ['JCi.lVt l ag nu wee.Jt <ie oOItzaak., ja
Lvalt.t we hebben wee.Jt 'een hele goede uJ;tuJ;t.te.g. Toen T0 11 van DJtaane.Vl ZÁ.. j Vl mate.Jvi.aal op.6.tuMde pe.Jt exp.l!.eM VlaaJi. rll).j toe.
we.Jtcl cli.t ande.Jthalv e dag opg ehouden doOIt
het 9 e.6.tJtemde. .tJtun ve.Jtk ee.Jt i n Ro.tte.Jtdam.
Wi j hebben nu .toc:h aLti.j d r e.dt , r,1 aaJi. he-t
WO.l!.dt .toc:h nog ge.ze1..ti.g tile-t de volgende
mededw ng :
Ton, Ge rda e n Te ssa v a n Draan e n
v ind e n he t le uk , dat i e de r e e n we e t
da t h un doc h ter e n zusje Sita hee t.
Op 9 me i 1978 om 7 uur is z i j ge bore n
e n zij l aa t nu a l flin k va n z i ch ho r e n .
Zij weeg t 2930 g r am e n ha a r l e ng t e is 47 cm
van t op t ot t ee n .

Wij weYL6e.n i n naam van al onze. .e.eden Ton,
GeJLda e.n Te.M a hwde1.i.jll pILO Mc.i.at.
En .teg c vt S.0ta Iwn ik alle.e.n maM z egg en
zoJtg c:_ v~ j e vlug I ~ u nt l eze.n , want r.l!.ewCUj
i..6 e.eh.t de I
i.t" wacv'i.d 0 /11 ;(;e. t ezen.
De oplile.JtReü. jfle .e.ez e.Jt zi.et dat wi j opni.e.uw
onze puzzt e etóciJLU
f ~ ke n op
de. ad~e.Jtpgin
di.e ooi<. op nWl1me.Jt 63 a6gedJturd: we.Jtd, maaJi.
e.Jt zi.j n 0 nd e.Jt.tu..6 J.> en zo veel ni.euwe teden
bi j geROI;len dat he;t OYL6 .toc:h wee.Jt eeYL6 te.u f,
lee. f, cU..:t t e. pfua.t.6 en.
~ :e YL6 e.f1
di.e HOg een numme.Jt van r.l!.ee.wa.y .
li1i..6.6e.I, fWHIl e.n ciU: aanvM gen op oYL6 BelgMc:h
etMe.6 vO O.l!. 6 1, 50 06 25 8 6.1!. . Voelt alleen
vetna6 nW;lme.Jt n i..6 .e.ev e.JtbcLM !
.
Vil Wa..6 he-t, ve e. ~ .e.ee.6g enot , c:hvu.o .
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Zoals juli ie weten, zijn er in de Benelux verschillende
bladen die zich bezighouden met vrije radio of radio in het
algemeen.
Stel je voor, je bent oprichter van één van die bladen en '
je leest in de andere bladen artikelen van Mi Amigo medewerkers en jij zit met de handen in het haar omdat jij
geen artikeltjes krijgt.
Welnu, dit is het geval met het Free Radio Magazine,
,
een blad dat in het verleden reeds heeft aangetoond
gegevens te verdraaien of onjuist weer te geven, hetgeen de
Mi Amigo deejays deed besluiten aan dit blad géén medewerking'
meer te verlenen.
In andere, concurrerende bladen, werden wél artikeltjes
geschreven, dus: woede alom bij de FRM~redakti.
HOE KRIJG JE HET BLAD VOL?
Hier komt, beste lezer, de mental iteit van boulevardbladen
om de hoek kijken: je VERZINT gewoon een interview.
Dit is al vaker gebeurd in het Free Radio Magazine en NIMMER
werd een rectifi catie geplaatst om toe te geven dat het ~
a r ti kel , in casu het Joha n Visser intervie\. in het mei
~
nummer, gefingeerd was.
,
Jammer voor onder getekende, maar ik ben dan het mest
l~
recente slachtoffer om de volg end e reden:
••
Ik was ev entuee l bere id een stukje te schrijven over zaken
•
als zomerprogrammering of nieuws in en om de studio.
Als je dan door tijdgebre k daar niet aan toe kan komen is
het jammer voor dit blad . Wat deed het Free Radio Hagazine?
Het las nog eens aandac htig wat notities door, ontsnapt uit
het brein van een aantal ex-medewerke r s en door de redaktie al dan • 0 0 ~ ~
niet naar waarheid opgetekend. Ve rdere informatie ontleende men aan een ~
recent Panorama-interview met Stan Haag en andere krantenberichten in de Haagse
Courant en de Telegraaf.
Informatie over het tijdstip van bepaalde programma's, die eventueel op andere
t i jd en kome n, heeft men uit het Mi Am igo fanclubblad of het Veronicablad, maar niet
van de huidige Mi Amigo medewerker s.
Afijn, waarschijnl ijk verschijnt er binnenkort in het Free Radio Magazine wel
weer een gefingeerd interview met één van mijn kollega's over bijvoorbeeld t e levisie
uitzendingen van Mi Amigo.
Wanneer het Free Radio Magazine dacht met dez e boulevard jounal istiek op de
goede weg te zijn, schiet zij haar doel duidel ijk voorbij.
Gelukkig bestaan er ook bladen al s FREEWAY! Groetjes en tot ziens.

I
,

Johan Visser.
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AVRO HEEFT OPVOLGER VOOR JAN VAN VEEN.
Ger r it den Braber gaat Jan van Veen opvolgen als hoofd van de afdeling televisieamuseme nt bij de AVRO. Gerrit den Braber aanvaardt zijn nieuwe funktie per 1 juli.
Hij heeft vanaf 1966 in de grammofoonplaten industrie gewerkt en is tot voor kort
direkteur geweest bij Polydor Nederland. Jan van Veen kreeg vorig jaar een voorlopige ,
aanste lling bij de AVRO. Door deze omroep werd hij dit jaar voor de keuze gesteld
zijn commerciële nevenaktiviteiten te staken of alleen nog free-lance voor de AVRO
te gaan we rken. Jan koos voor het laatste. Of ook bij Gerrit den Braber in de
toekomst de ze procedure gevolgd zal worden is nog onbekend.
3

Elk van jullie heeft ongetwijfeld wel ergens in je bandenarchief een opname
van een der commerciële zenders in Engeland
Wel op deze stations hoor je net als in Nederland een keer per uur de nieuwsberichten.
Voor een groot deel worden deze berichten verzorgd door de IHN, Independent
Radio News, en voor de rest door het station zelf.
Wel vandaag wil ik eens dieper ingaan op de IRN. Hoe deze nieuwsservice werkt
en hoe de nieuwsbulletins naar de luisteraars toekomen.
De service werd eind 1973 opgezet als een onderdeel van London Broadcasting,
het 24 uurs nieuwsstation uit London.
Intussen 5 jaar later staat de IRN bekend als de snelste informatiebron van
heel Europa.
Stations die onder de IBA vallen (de Independent Broadcasting Association)
zijn verplicht gebruik te maken van de IRN.
Allereerst heb je de 3 minutenservice van de IRN, die ieder uur, 24 uur per
dag via London Broadcasting worden uitgezonden en tevens via diverse mu zieklijnen door de GPO worden doorgestuurd naar alle IBA stations in Engeland.
De meeste IBA stations maken gebruik van deze 3 minutenservice, weer anderen
nemen slechts een deel over. In de periode 1973/1974 toen Capital Radio en
London Broadcasting net gestart waren met hun uitzendingen bestond er in
London een complete concurrentiestrijd tussen de nieuwsservices van beide
stations.
Meestal won Capital de strijd en dit is nu dan ook duidelijk te merken in de
staf van IRN. Ex Capital news editor Ron Onions is nu hoofd van de IRN.
Naast de 3 minuten nieuws bestaat de mogelijkheid voor de IBA stations de
zgn. audio cuts van de IRN over te nemen.
Deze audio cuts bestaan uit 30 tot 40 seconden blokjes met informatie van
reporters over heel de wereld, interviews,achtergrondinformatie e.d.
Ook verzorgt de IRN via telexverbinding met alle IBA stations de zgn . rip
and read service. Informatie via telex die direkt nadat ze zijn binnen gekomen
via de telex gelezen kunnen worden in de uitzendingen.
Laten we e ens volgen wat er gebeurt met een bericht- Vo~beld:
Hier in Groningen
zijn de wereldkampioenschappen Mens erger je niet. Wel de reporter belt zijn
bericht door naar Fleet Street in London, waar de nieuwskamers van Reuter
gevestigd zijn. Hier komt het bericht op de tafel van de dienstdo e nde nieuwsredakteur. Vanaf deze plaats wordt het bericht doorgegeven aan de te lexkame r
waar het bericht wordt doorgegeven aan alle op Reuter aangesloten organisaties
als kranten, radio en tel ev isiestations e.d.
Op de Gough Square waar de IRN is gevestigd rolt nu het bericht van
de telex en d e verantwoordelijke man van de telex brengt het bericht over
naar de dienstdoende redakteur. Deze beslist welke berichten nu wel of niet
worden opgenomen in een nieuwsbulletin.
De berichten di e wel worden toegelaten ge eft hij aan een der vel e scriptwriters,
die het b e richt op een duidelijke kort e ma nier omzetten tot een nieuwsbericht.
Het ber ic ht wordt direkt overgezet naar d e telexen van alle IBA stations en
tevens a ls wordt het als Flash beri c ht gebruikt in de uitzendingen van London
Braadcasting.
Is het nu een belangrijk bericht welke binn enkomt , dan informeert men bij Reuter
of het mogelijk is binnen de kortste tijd in kont akt t ~ Kone n me t de r e porter
ter plaatse. Lukt dit dan wordt er een telefonis c he opname gem aakt welke kan
gebruikt worden als uitgebr eide info rmatie in de audi o cu ts.
Hierna wordt het op een cartridge gezet en naar de ni e uwsstudio gebracht.
Op de piepjes begint het nieuws. De l~zer
z it klaar ~n
de technikus heeft
reeds een overzicht welke IBA stations de in f o rmatie items wel of niet overnemen.
De nieuwsuitzending begint en 3 minuten later is alles voorbij.
Tijd om stil te zitten is er echter niet. De Telex rattelt door en 57 minuten
later is de volgende nieuwsdienst.
HANS ' KNOT
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In het vori ge artikel be handelde wij he t verschijnsel dat soms waarneembaar is
in de korte golf. Aangezien bij ve l en de vorige keer nog niet helemaal duidel ijk wa s
hoe rad iogolve n zith voortplanten is hieronder het he l e proces schematisch afgebeeld.
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- - - K. G. signaal 10 - 50 meter.
- - - K.G. signaal 180 - 50 meter overdag
_._. K. G. signaal 180 - 50 me ter 's nacht s
-~.
M.G . s ignaal overdag
-- -- M.G. signaal ' s nacht s
~
L. G. s ignaa l
A-laag verdwi jnt ' s nachts B-laag verdwijnt gedeeltel ijk 's nachts

Een ander ve rs chi jn se l wat vee l voo rkomt, op zowe l ko rt e- a l s middengolf, i s
fad ing. Di t versch ijn se l kenmerkt zich doordat pl otsel ing een bepaald statio n geheel
verdw ijnt en even later weer prima doorkomt. Dit ve r sc hi j nsel ontstaat omdat de
ref l ecte rende lagen niet konstant op een be paalde hoogte b lij ven, maar voortdurend
van afstand veranderen t.O.V. het aardoppervlak.
Dit gebeurt door invloed van de zon, die r ege l matig onze atmos fe e r bekogeld met
allerlei (gevaarl ijke) stralen. Uit bovenstaande i l1:J Gt ratie kan men makke lij k afleid en dat , als de hoogte va r ieerd van een reflc
te
er
d~
laag, het signaa l e rgens
anders terecht komt. Op de middengo l f hoort men (prakti sc h) a l lee n d it ve r schijnsel
in de nachterl ijke uren. Op deze band komt het voor dat er fl inke vervorming
in het s ignaal ontstaat. Di t komt omdat de golve n u it de atmosfeer op een bepaald
moment in tegenfase zijn met de ontvangen grondgolven, z ij heffen dus als het ware
elkaar even op. Dit komt vaak voor b i j de a vo nd u it zendi ng e n va n Rad io Lu xemb urg.
Immers deze zender staat niet zo ver va n Nederla nd vandaan zodat de grondgolven
hier nog doorkomen . Al s dan ' s avonds ook nog de s ignalen u it de a tmosfee r tot ons
toekome n da n kan het bovengenoemde proces optreden.
•
SE IZOENSINVLOEDE N.
Bij ko r te golv en moet men vaak rekening houden me t de se izoen si nvloed e n .
Iede reen weet we l dat het zome rs langer dag is, dit be tek end ook dat de "dagsituat i e" va n de re fl ect erende l agen l a nger geha ndha afd bi ij ft. Al s dus een bepaa ld
la nd b.v. Nede rland wi l bereiken met z ijn uitz end Ing en e n dat land kan dat al l een
via de hoogst ge legen ionisfeer dan za l dat land zome r s van ee n andere (in di ~ geval
ee n hoge re) fr eq uenti e ge brui k moet en maken.
Zo ook na tu url ijk a l s het winter wo rdt . Da arom hebben veel korte golf sta ti o ns,
die uitzendingen ve rzo rgen naar het buitenland, ied e r voor- en najaar een nieuw
ui tze nd schema.
Louis Stuster.
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In diverse afleveringen zal Ton van Draanen U op de hoogte brengen van
het wel en wee over diverse ziekenomroepen in Nederland en België, we
hebben Nick Oakly van Wavelength bereid gevonden om mee te werken
betreffende informatie over ziekenomroepen in Engeland en in deze 2 eerste
afleveringen zal ik een globaal overzicht geven van datgene wat betrekking
heeft over een ziekenomroep in het algemeen .
Je kunt de ziekenomroepen in Nederland wat b~tref
de uitzendingen in drie
secties verdelen.
a) die omroepen die alleen getapte uitzendingen verzorgen.
b) die omroepen die alleen live uitzenden.
c) die omroepen die zowel live als getapte uitzendingen verzorgen.

•

Wat betreft a heeft dit één groot nadeel nl. dat de patiënt niet rechtstreeks
kan reageren of verzoeken kan aanvragen. Het is zo dat deze programma's
meestal e en aantal dagen van tevoren worden opgenomen. Vooral voor een
normaal ziekenhuis is dit een nadeel daar sommige me nsen waarvoor een verzoek
is aangevraagd op de tijd van uitzending reeds zijn vertrokkev naar huis.
Wat betreft de live uitzendingen zeg ik persoonlijk: Ja, dat
Je kunt alles ter alle tijde inpassen in je programma's. Ook
de aktualiteiten ben je bij.
Ik persoonlijk werk bijna 9 jaar in het ziekenhuisomroepwerk
zijn alle programma's live de lucht ingegaan.
Het komt vaak voor dat wij in Groningen wat betreft de aktua
op de uitzendingen van Radio Noord.

is je van het.
wat betreft
en voor 99%
voor liggen

Dan heb je punt c, waar ik eigenlijk niet veel over kan
en wil zeggen. Het geeft voor mij geen voldoening om een
programma te tapen daar je
gaat letten op foutjes , ze
gaat corrigeren en alles dan
veel te glad gaat lopen.

<
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Je
a)
b)
c)

kunt in het omroepen werk ook nog een andere verdeling maken:
zi ekenhuisomroepen.
bejaardenomroepen.
omro epen in tehuizen voor langdurig zieken.
.

a) nadelen: Te weinig kontakt met de luisteraar en geen vast luisterpubliek.
b) nadelen: Moeilijke muziekkeuze, te beperkt, veel. Nederlands en smartlappen.
c) voordeel: Erg goed kontakt met de patiënt, je raakt na ongeveer 2 maanden
op ze ingespeeld. Je kunt ze meer betrekken bij de uitzendingen. Ook op
het Sociaal niveau is een omroep in een dergelijk tehuis van direkt belang.
In de praktijk is gebleken dat een patiënt sneller met zijn problemen
komt bij een omroepmedewerker dan bij een beroepskracht.
Dergelijke omroepen staan meestal ook in nauw kontakt met de afdelingen van
de Sociale Werkers , Bezigheidstherapie etc.
Je kunt binnen een ziekenomroep diverse soorten van programma's brengen.
De meeste omroepen in Nederland besteden hoofdzakelijk aandacht aan de
muziekprogramma's, die dan weer voor een deel uit verzoeken bestaan.
Er wordt hi er dikwijls de grote fout gemaakt, en dat is dan vooral bij
de jongere medewerkers het geval, dat men teveel muziek naar eigen keuze
gaat draaien. Men vergeet dat het programma bestemd is voor een gemiddeld
luisterpubliek van 30 à 40 jaar.

•

Da arnaas t zijn er omroepen die e e n meer gespreide programmering hebben,
in die zi n dat naast de verzoekprogramma's het gehele pakket, welke men
de lui steraar aanbied meeraantrekkelijker is.
Ik denk hierbij b.v. aan programma's over soorten van muziek ( country,
klassiek , middle of the ruad,kinderprogramma's etc).
Maar ook aan de informatieve programma's over muziek. Tevens aan de
actualiteiten, reportages, sportinformatie etc. Het blijkt nl. dat
gedurende het verblijf van een patient in een ziekenhuis hij zich voor
een groot deel afsluit van de buitenwereld. In d " omroep vindt de patient
deze buitenwereld weel' terug door de informatie en interviews in d e
programma's .
Teve ns blijkt dat bij medewerkers die langer dan 3 jaar hier werken, er
meer behoefte gaat komen om iets anders te gaan doen dan alleen het
presenteren van muziek.
Diverse omroepen hebben programma's over de muziekgeschiedenis. Ik zelf
b.v. he b een wekelijkse serie in een der programma's die gaat over de
millionsellers vanaf 1903 tlm 1970. Een serie in honderd delen over die
platen die waar dan ook ter werel d meer als 1 miljoen keer zijn verkocht.
Bij het draaien van de plaat wordt dan tergelijkertijd een stuk informatie
gegeven over artiest en song.
Hierbij is het natuurlijk gewenst dat je een uitgebreide discotheek hebt
en tevens een uitgebreide bibliotheek op het gebied van de muziekgeschiedenis.
Wat betreft d e presentatie valt weinig te zeggen. Wel dat je of met
technicus kunt werken of het zgn. selfsupporting kunt doen. (zelf techniek
en presentatie). Wel is het gewenst om de pres e ntatie zo relaxed mogelijk
te houden. Lawaaierige programma's zijn niet van belang voor de patienten.
Men heeft rust nodig in een ziekenhuis.
Nu vraag je jezelf natuurlijk af hoe wordt je nu eigenlijk medewerker.
Wel het is niet zo eenvoudig om medewerker te worden. Je moet toch wel
een goede kennis van muziek hebben of een technische begaafdheid hebben
wil je in aanmerking komen.
Daarnaast een goede stem en een ruime woordenschat en niet te vergeten geen
microfoonangst .
Je kunt kontakt opnemen bij een ziekenhuis en kijken of men er ook medewerkers nodig heeft. Zo niet dan moet je niet de moed laten zakken, want
eens zal men toch een tekort krijgen. Dus laat altijd je adres achter.
Het fijnste wat betreft de samenstelling van de medewerkers betreft, is
om een groepje van ongeveer 15 medewerkers te hebben die of enorm goed
op elkaar ingespeeld zijn of bestaan uit een erote familie e n vriendenkring.

7

ZIEKEnomROEPEn In EUROPA
,

Anders heb je de mogelijkheid dat e e n omroep te snel verkapt wordt
Dwz,: Dat je teveel groepjes krijgt. Meer kans op moeilijkheden en alleen
voor zichzelf werken en niet voor de hele omroep.
Dit zgn. goede kontakt is vooral nodig bij hele dag uitzendingen als b.v.
30 april, waarbij het altijd we e r blijkt dat je als groep op all e momenten
moet kunnen improviseren. Dan juist komt een goede onderlinge sfeer van pas.
Naast het vragen in een zi ekenhuis of er nog behoefte bestaat aan medewerkers,
kan het natuurlijk ook zo z ijn dat er nog ge e n omroep is. Wel het i s dan
niet zo dat je direkt iede re dag een progr 'amma moet gaan doen wanneer ze je
de kans geven om een omroep te starten.
He t is vooral zo dat j e sn e l in e en sleur ge raakt en je na e en p a a r maanden
e r mee stopt. Bouw het in de l oop de jaren op,
In onze vol gende afl e ve ring van Freeway mee r ove r he t f e nomeen Zi e k e nomr oe p.

•

Hans Knot

\---v;--iLOP I K STEMT TOE I N ZENDERPARK WERELDOMROEP.
De gemee nt e r aad van Lopik heeft on langs i n pri ncipe
bes l oten het ve r n i euwde ze nderpark va n de Ne derla nd se
we reldom roep b in ne n zij n gr enzen toe te la t e n.
De We reldomroep i s aan een ni euwe zend in s t a l latie toe
met een v i jfmaa l grote re kapicite i t . De omroep heeft het
oog l aten val l e n op he t vl akke gebied van de Lop i kerwaard ,
waa r gee n hoogbouw voorkomt . Di t terre in I i gt aan de
rand van de gemeente Lop i k, v l akb i j het grondgeb i ed waar
de oude zenderins t allat i e van de Were ld omroep gevest igd
is . Met d i t bes l u it van de gem~trad
va n Lopik, va l t
Zee uws - Vl aa nderen, dat a l s tweede moge l i jkhe i d go l d, af .
Teg en vestiging van de Were ldomroep in Vlaanderen bestonden
echter nogal wat bezwaren ten aanz i en va n het mil I i eu dat
door de ze nde ri nsta l latie zo u wo rden aangetast . Bovendien zou
door het zenderpark het scheeps-radioverkeer op de Westersche l de gestoord ku nnen worde n . Voo r de vest iging va n de
zender i nstal latie in Lopik gingen deze bezwaren n i et op, aangezien Lop i k a l l ang gewend is aan deze installaties, a l dus de
hee r Rode nh u i s van de gemeente Lop i k.
ZIEKEN OMROEPEN WO RDEN IN HET ZONNE TJE GEZET ,
De AVRO za l drie rad io-u i tzendingen en een TV-prog ramma gaan wijden aan het werk
va n de zieken - en bejaardenomroepen, die voor het g rootste deel momentee l verenigd
zijn in de vereniging ZON. De programma's zull e n voor '1 oktober worden uitgezond en.
Ook de EO zal -in een TV-programma dat begin se ptembe r wordt uitgezonden van de
Firato i n Amste rda m- aandacht besteden aan het werk van de ZON .
Volgens ZON-voorz i tter E. Schüttenhel m zijn er ook met de KRO en de VARA onderhande l i ngen gaande ove r programma's rond het ziekenomroepwerk.
TROS BEG INT OP 1 JUNI MET EIGEN HITPARADE .
TROS rad io introducee,rt begin jun i een ni euwe hit l ijst. Het wordt de
TROS TOP 50, d i e op rad io en televisie zal wo rden uitgezond en.
Op de radio i s de eerste uit'zending op donde rdag 1 juni t ussen
15.00 en 18.00 uu r . Op de televis i e za l de ee r ste uitzending zijn
op d insdag 13 juni tus se n 19 .00 en 19 ·55 uur. Als de TROS TOP 50
deze komende wi nte r oo k zal worden uit ge zonden krij ge n de kijkers
( i nd i e n Ve ron i ca C-om roep wordt) drie maal per week een h i t l i jst
voorges chote l d op het bee l dsche rm. Fe rr y Maa t za l de TROS TOP 50 op
rad io e n t elev i s i e pr ese nteren . Dez e hitl i j st wo rdt samengeste ld doo r Hugo .v. Gelde r en,
John de Mo l j r., Fe rr y Maa t e n Ant o ny Kroonsb e r g op bas i s van gegevens van ee n ona fhanke l ij k ma rktonde r zo.ekb ur ea u. Voor de l ezers d i e z ic h afv r age n wa t e r met de TROS
Europarad e gaat ge beu ren, kunn en wi j medede l e n dat deze a l l een nog maa r zaterdagmidd ag za l wo rde n uit gezo nde n v ia Hi l ver sum 2 van 4 tot 6 uur, ge presen t ee rd doo r
Ferry Maat. Na Ve roni ca, de KRO e n de AVRO is de TROS nu de v i e rde om roe p d i e de
oorl og heeft ve rkl a ar d aa n de Nati ona l e Hi tpa rade. Wij v r agen ons af waar het hee n
moe t in Ned e rl a nd . Straks hebb en we i edere dag een a nd ere h itl ijst op de rad io " '",,
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Het kortegolfluisteren is nu denk ik, wel duidelijk, maar het zgn. DXen
is nog weer iets anders; eigenlijk is dat een stapje verder.
Kortegolfluisteren betekent dat je luiatert naar KG stations om de programma's
DXers zien de KG als een soort jachtterrein, waarbij de vossen vervangen
zijn door radiostations. Zij willen steeds verder in de ether doordringen:
steeds moeilijker stations toch ontvangen. In het begin probeer je van de
kleinere internationale stations QSL kaarten te krijgen.
Al gauw gaan veel DXers zich dan specialiseren op de tropische banden,
waar hele kleine zenders te horen zijn. Het zal duidelijk zijn dat,
als je eenmaal zover bent, je ook meer eisen gaat stellen aan je ontvangstapparatuur. De tropische banden zijn nl. 60,90 en 120 meterband, die je op
de gemiddelde radio niet vindt.
De tropische band DX is erg interessant en eigenlijk een wereld op zichzelf.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in veel DX clubbladen een tropische
en een internationale sectie naast elkaar bestaan.
Ik heb het eigenlijk nog helemaal niet over de DX clubs gehad. Er bestaan
er heel veel vooral in Zweden en Duitsland, waar veel plaatselijke clubs
bestaan. In Nederland is er maar één, de Benelux DX Club (postbus 1306
Nijmegen), die met meer dan 800 leden tot de grotere behoort. Ze geven
een maandelijks DX blad uit, waarin je veel informatie kunt vinden zoals:
een kortegolflogboek waarin je kunt lezen welke stations in de afgelopen
periode door de leden werd gehoord.

•

Ook de kwaliteit van de ontvangst staat vermel d en vaak kun je in het logboek ook de frekwentieveranderingen lezen.
Er zijn ook logboeken voor de MG DX (Aziatische, Afrikaanse en Amerikaanse
stations) FM DX (europa), Utility DX (PTT stations, kuststations als
Scheveningen- Radio enz.) en zelfs TV DX(Europa, vaak met testbeelden
of foto erbij. Erg interessant maar wel een hoofdstuk apart.).
Verder een QSL review: de leden rapporteren van welke stations zij een
QSL hebben ontvangen, hoe lang dat duurd e enz.
Ook is er een vragenrubriek, een ni e uwtjesrubriek, DX kalender, advertenties ,
technische rubriek en er zijn natuurlijk ook nogal wat losse artikelen over
radiostations, clubleden, DX weekenden, apparatuur en soms ook over de
European DX Council.
Het EDXC is een overkoepelende organis atie voor Europese DX Clubs, waarvan
ook de BDXC lid is. Het EDXC heeft een heel nutti ge funktie, maar het
zou te ver voeren om dat allemaal uit te leggen .
Wel kan ik iets zeggen over de publikaties die het EDXC uitgeeft. Bv. de
EDXC reporting Guide, die je pr ec ies vertelt hoe een ontvangstrapport
gem aakt moet worden. De EDXC landenlijst, waarop je kunt zien wat de
verschillende radiolanden zijn (dat valt niet helemaal samen met de
officiële landen) en waarop je je 'score' kunt bijhouden. Verder de
list of DX Publications , waarin je veel informatie over meer dan 600 boeken
kunt vinden. Op het ogenblik wordt de derde editie voorbereidt.
De belangrijkste publicatie op DX gebied en daarom ook wel de radiobijbel
genoemd, is het lVorld Radio en TV handbook.
Hierin staan de tails van elk radio e n TV station, zelfs compleet met het
uitzendschem a, taal vermogen en directie. Er is ook een apart gedeelte
in dat boek 'Listen to the World' waarin vele artikelen. Dit jaar
onder meer: Unofficial Radio, over illegale KG stations.
Voor meer informatie is een briefje naar de Bene lux DX club in Nijmegen
genoeg.
•
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Door: Ton van Draanen
j

,

deel 10

•

•
, ~'

•

'.

.

;~:

.
.

,

.

j '---

,

,
•

•

d,/[;i:

>
> ,

""
De GaZaxy aZs zendschip van Radio London in

1966. (foto P.R.N . )

In februari 1973 wordt er gesproken van weer een nieuwe piratenzender : RADIO KING,
die binnen 2 maanden met uitzendingen vanaf het oude zendschip van RADIO LONDON,
de Ga1axy, op de 266 en 309 meter in de middengolf met uitzenden wilde beginnen .
De man-ac hter -de-schermen van Radio King is een schatrij ke bakkers zoon uit Londen ,

die zich alleen bekend maakt als Dave . Het schip, de Galaxy, dat in de haven van
Haml::urg ligt, mag echter van de autoriteiten niet uitvaren, waardoor een nieuwe
piratendroom verl oren gaat .
Nederland heeft intussen 'ook een nieuwe regerlng gekregen onder leiding van de heer
Joop Den Uyl en a l s minister van C.R.M. ex-KRO voorzitter Van Doorn . En de heer
Van Doorn verklaard, dat hij wat zal gaan doen tegen de piratenzenders .. Veronica die
dit hoort, begint een aktie tot het behoud van Radio Veronica, aangezien er op
18 april een speciale hoorzitting over de zeeschepen zal zij n voor de vastekamercall1lissi e voor Qnroepzaken i n de Tweede Kamer .
Intussen gaan de drie p i raten rusti g door met hun uitzendingen, maar op 26 maart
•

verdwijnt Radio caroline uit de l ucht, naar men zegt voor rep;traties, maar geldgebrek
speelde opnieuw een

grot~

rol.
•
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1 april begint Veronica in zijn programma's bijzonderheden te vertellen over de
aktie op 18 april. Men is van plan an een massale optocht te houden vanaf het Haagse
Malieveld naar het Binnenhof an daar een petisie aan te bieden aan kamervoorzitter
Vondeling. Maar op 2 april slaat het noodlot toe!
TIJDENS DE ZWARE SIORM VAN DIE DAG SlAAT HEI' VEROOICA SCHIP LOS VAN HAAR ANKE;RS!
Het schip is niet meer in de band te houden, an tien uur springen de eerste
opvarenden van Veronica overboord in de reddingsboot, nieuwslezer Arend Langeberg en
,

kok Jan Toet. Dat was afgesproken. De rest van de beranning zal proberen an te
redden, wat er te redden valt. Maar het schip werd door de golven opgezweept als
een veertje, alles stond onder stroan, omdat men er niet in geslaagd was an de

/

zender uit te zetten. Kapitein Van der Zwan zei: 'Jongens, dit is het einde, we
rooeten van boord af'. Boordtechnicus Ruud Doets negeerde het bevel van zijn kapitein
Hij wandelde de radiokamer binnen , gaat achter de microfoon zitten en zei:
'Luisteraars, we moeten nu van boord. Het kan niet anders. We hopen gauw weermuziek
t e kunnen verzorgen. Bli jft ons steunen'. Kapitein Van Der Zwan sleurde Doets achter
de microfoon vandaan. Als de bemanning klaar staat an aan boord van de reddingsboot
te springen, vlucht Ruud Doets weer naar beneden. Hij haalt de zendkristallen uit de
apparatuur en gooit deze overboord. (De zendkrist allen zijn de belangrijkste
onderdelen van de zender). Op dat rocment
is de Veronica geen zendschip meer, lT'aar
een gewone treiler in nood.
De bemanning ,springt in de reddingsboot
.• ".. . .... .... 'Bernard van Leer' en an half e lf wordt
'.

het Veronica schip het strand opgeslingerd ,
lT'aar het schip is nog steeds intakt.

Op datzelfde moment lT'aakt Ria Bremer in
AVRO 's Televizier bekend, dat 'de Piraat
Veronica' bij Scheveningen op het strand
ligt. Heel Nederland schrikt op. Veronica
stil? De handen vliegen naar de
radiotoest e ile n. Op 538 heerst,. doodse
stilte e n ook op de 220 meter van Radio
Noordzee. De grote

Mem

2 heeft kans

gezien wel op volle zee te blijven, maar
.

.

die was al an half vijf met uitzenden
gestopt, amdat men aan boord bang was voor
kortsluiting,.. Voor het eerst in de
geschiedenis heerst er volledige stilte
voor de Nederlandse etherkust.

Het Veronicaschip 'de Norderney' op
het strand
van Scheveningen.
.
. (foto P.R.N.)

,
,

(wordt vervolgd.)
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Zoals velen reeds uit schade-en-schande-ervaring wet en , is h e t beheer over de
et hergolven in Nederland toevertrouwd aan de staat. Wie van die ethergolven als
kommunikatie-middelgebruik wil maken, zal daartoe een zendmachtiging aan moeten
vragen. De oudste omroepverenigingen (AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO) hebb en al ruim
een halve eeuw een zendvergunning. Na de Tweede Wereldoorlog echter zag me n in dat
men op enige rl e i manier meer zou moeten samen we rken. Daartoe ri ep men in 1947 de
Neder lands e Radio Unie in het leven. Met behoud van zelfstandigheid van ièdere
toemalige omroepve reniging, werden in dit samenwerkingsorgaan O.a. ondergebracht:
de studio-gebouwen, de technische apparatuur, d e koren e n orkesten, de muziek- e n
platenkollekties. Tevens verzorgde men vanuit de N.R.U. ook de techniek en leverde
men het benodigde technische personeel. In 1951 werd daarnaast de Nederlandse
Televisie Stichting (N.T.S.) opgericht, we l ke deze lfde doelst e lling had, doch ge
gericht wa s op het televisie bedrijf.
Er gingen echter al vrij s nel stemmen op om ook n i e uwe gegadigden tot het Bestel to e
te laten, opdat de veelvormigheid van de Nederlands e samenleving bet e r tot zijn
r echt kon komen. Zo ontstond op 29 mei 19 69 het nu nog aktuele " Open Bestel", waarbij
tevens o p die datum de Omroepwet in werking trad. Nieuwe gegadigden voor zendtijd
konden en kunnen zich nog s t eeds wanaf dat moment aanmelden. Daartoe heeft men
minstens 40 000 leden of begunstigers nodig. Tevens dient men zich t e doel te ste ll en
een volledig r adio - en t e l evisie programma te maken. Voldoet men aan d e ze eisen, dan
mag men gedurende twe e jaar per week luur televisie en 3 uur radio maken. In die
period e moet de aspirant zijn l ede ntal tot 100 000 opgevoerd hebben. Lukt dat dan
wo rdt me n als C-omro e p in het Ope n Bestel opgenomen. Lukt het ni e t dan zal me n na
ee n kortstondig e th e rverb lijf van twee jaar weer mo e ten ve rdwijn en. Dat het ech t e r
heel we l 'mogelijk is om ee n " blijvertje". t e word en , bewijzen ni e t alleen de bekende
als de TROS, EO,en VOO, maar ook tal van kl e ine r e mini - omr oepe n. In totaal z ijn er
meer dan dertig.
De Omroepwet verdeelt de omro epo rganisati es in drie groepen A, B en C. De h oeveelh eid
zendtijd die aan de A-, B- en C-omroep e n wordt to e gewe zen verhoudt zich als
respektievelijk 5 : 3: 1. Naar het l eden tal ziet de ve r deling e r momen teel als volgt
uit: A- omroep : 400 000 led en of me e r (AVRO, KRO, NCRV, TROS, VARA)
B- omroep : 250 000 l e den of meer (g ee n)
C-omroep: 100 000 led e n of mee r (EO, VPRO, VOO ?)
Aspirant: 40 000 leden of meer (VOO ?)
Voor de NOS geldt ee n andere r ege lin g . Omdat deze stichting h e t "gezamenlijk"
programma verzo rgt, heeft zij mee r zendtijd dan de andere zendgemachtigden, nl. c.a.
25% van de tv - en ca . 15% van de radi ozendtijd . Dat is vrijwel het wet t e lijk
minimum. De r es t van de zendtijd wordt o nd e r d e klein e r e zendgemac htigden verdeeld,
zoals de Kerken, Po li tieke Pa rtij e n en de Ster. Welli cht t e n overvloede wil ik er
nog op wijz e dat de NOS geen l ede n ke nt zoals de and e re zendgemachtigden. Lid worden
van de NOS is en blijft dus onmogelijk !!!
In 1969 we rd en de NRU e n d e NTS gebund e l d in de Nederlandse Omroep Stich ting. Het
NOS - bes tuur bestaat uit 28 l e d e n en een voor z i t t e r. De h e lft (14 l eden ) zijn
vert ege nwo ordig e rs van de omroeporganistati e , 7 l e de n komen van kulture l e organisaties
en de overige 7 led en zijn kroonl e de n.
De NOS he e ft drie "samenwe rkings"-take n:
1. He t verzorg en van een e igen pr ogramma ( Het gezame nlijk programma)
2. Het ve r sc haff en van facit e it en aan alle z endg ema chti gde n. (studio's r e portag e wag e ns, d ekors , inklusief vakli eden e n t ec hnisch pe r sonee l)
J. Coördinatie , zowe l van programma ' s als bijv. van arbeidsvoor waa rd en .
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Tevens is de NOS belast met he t indelen van de zendtijd en het indienen van de
jaarlijkse omroepbegrot1ng.
Het maken van radio- en tv-programma's is een kostbare zaak. Bij de omroep werken
ca. 5000 mensen, waarvan ca. 3000 bij de NOS. Het benodigde geld wordt aan de
omroepen verstrekt door de minister van C&~,
op grond van de goedgekeurde begrotingen
De mini ste r beschikt op haar beurt over twee inkomst e nbronnen, tw. de opbrengst van
de omro ep bijdrage n en di e van de Ster-reklame. Gez i e n het grote programma-aanbod per
jaar C+ 25 000 uur radio en + 4000 uur t ele visie) is de omroepbijdrage in Nederland
betrekk e lijk laag t e noeme n.-Als men ervan uitgaat dat de Nederland e r gemidd eld
21 uur per we~
naar zijn Radio luist e rt en 14 uur Te levisi e kijkt, dan betaalt men
v oo r luur televisie ruim 10 ce nt en voo r 1 uur radio ruim 3 cent.
In het begin van de jare n zestig i s men begonnen me t ee n concentratie van de
tel evisie op het omroepkwarti er , ee n 30 hectare groot terrein aan de noo rdkan t van
Hilv e r sum . Dit terrein za l t ot in de jaren tac htig ge leid e lijk be bouwd worden met
stud i o ' s, kantoren en andere produktiegebouwe n. Behalve h et muziekpaviljoen, met de
be faamde platen-, band e n- en bladmuziek ve rzameling, staa t thans op he t t er r ein ee n
g r oot komp l ex met 6 kleurenstudio's met grote dekorbouwhallen e n ee n onde rgronds
arti e st e nkwart ie r. In 1972 we rd he t de korce ntrum in ge bruik ge nomen met ve le
we rkplaats e n, ee n grote montag e hal e n ve le duizend e n me ubelen e n r ekwisiet e n.
Me t z 'n 240.000 m3 is h e t de korcentrum h e t grootst e ge bouw van de Nede rlandse Omro e p.
I n april 1978 i s he t ee rst e kantoorg e bouw offici ee l ge op e nd. Mome nte e l wo rdt de bo uw
t e r hand ge nome n va n e e n g ro o t Schak e l - e n Pr e s e ntati e c e ntrum, het ni e uwe t e chni sche
kno o ppunt va n de Nederland se t e l evi sie.
Jan Kooistra.

een

van ons

Wanneer de serie van Ton van Draan e n over de i ngekorte geschiedenis
van de ze ezenders is a fg elopen zul l en we spoedig beginnen met een nieuwe
serie die de titel "Radio een deel van ons leven" zal meekrijgen.
In deze serie zull en we aandacht besteden aan de uitvinding , ontw ikke l ing
en techniek en tevens in het kort ingaan op de radiosystemen waar ook ter
werel d .
De seri e die ongevee r zal bestaan uit 25 à 30 afleveringen heeft natuurlijk
ook illustraties nodi g.
J e k unt hier a an meewerk e n. Wanneer j e waar ook een illustratie, fot o,
t e ke n i ng , poster, sticker, nSL kaart of wat dan ook hebt, vragen we je
om dit in bruikleen af te staan voor deze nieuw te starten serie.
Indi e n je denkt dat je iets van waarde hebt stuur dit dan naar ons redaktie
adres t.a.v. Hans Knot, Postbus 102 Groni ngen .
We bedanken je bij voorbaat voor de medewerking.
•

•

•

KEEP IN TOUCH
TH
10
DEN

Een paar maanden geleden schreven we een verhaal over Radio Sweden.
Van het station kregen we informatie over nieuwe T-shirts die het station uitbrengt.
Op het shirt met letters: KEEP IN TOUCH WITH RADIO SWEDEN;
Helaas vanwege bepaalde afspraken met de PTT mogen we geen prijzen plaatsen maar wel
het adres voor meer informatie: Radio Sweden, S-10510 Stockholm Sweden.
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We komen even terug op een bericht in de vorige aflevering van Knotpraat
waarin we melding maakten van Radio London op de Nederlandse tour.
Zie hier een bericht 10 dagen later in het Haarlems Dagblad.
Het ziet er niet naar uit dat de plannenmakers bij Radio London hun wensen
snel verwezenlijkt zullen zien.
Kondigde men een tiental dagen geleden aan dat deze zoveelste Britse
.
Piraat- onder dreiging van de nieuwe Britse Wet die het medewerken aan uitzendingen
verbidt~
de ogen op ons land had gericht en Brits-Nederlandse programma's zou
gaan brengen, thans blijkt dat hi e rvan, althans voorlopig niet zal komen.
Reden is, dat ondanks de grote opkomst van pseudo-omroepers op de zogenaamde
contest, die onlangs werd gehouden, niemand aan de zware eisen bleek te kunnen
voldoen. De programmadirektie van Radio London stelt als eerste volledige
2 tallieheid van de omroepers en ook een vlotte presentatie.
Men hoopt op korte termijn een tweede contest te houden. De Nederlandse
zaakwa a rnemer van het station heef t nog geen reaktie gekregen uit de Nederlandse
zakenwer el d op de plannen van Radio London.
De tar i even voor de reclamespots zullen aanmerkelijk hoger liggen dan die
van het Nederlandse station Radio Veronica.
De directie van Radio London verklaart dat door het feit dat niet alleen een
veel groter deel van Europa wordt bestreken maar dat tevens de spots 2 keer
zolang zijn, een halve minuut, 15 seconden in het Nederlands en nog eens
15 in het Engels.
12-12-1966
Deejay Dave Cash van Radio London zal binnenkort Nederland met een bezoek
vereren . Hij bezit een manager, een publiciteitsagent en een secretaresse
die een groot deel van zijn fanmail beantwoorden. Samen met Kenny Everett
doet hij voor Radio London het bij de luist eraars zo zeer geliefde programma
de Kenny en Cash show.
Uit de volkskrant van februari 1967 haalden we een bericht onder he t mott o
Kort nieuws.
"Wilde zender". een brits gerechtshof heeft de sluiting gelast van een van
de wilde britse piratenzenders voor de kust.
Dit naar k lachten van Radio Sweden, welke op dezelfde golfl e ngte uitzendt
als de Wilde piraat. Welk e???? ?
18-2-1967
EX TV Noo rdzee omroepster Hetty Bennink wil behalve in de politiek, ook in
de omroep gaan. Omdat ze bij de TROS geen kansen kr ijgt en de TROS volgens
haar zeggen haar partijl eider Boe r Ko e koek als lid weigert, is Hetty van
plan met medewerking van de Partij en e nige finan c iers ze lf de e ther t e
kiezen. Het station zal gaan het e n Radio Oranje en TV Noo rdzee.
Ja, een heel klein berichtje uit de Televi z ier. Nad ien he bben we nooit meer
iets vernomen van d e plannen van Hetty.
Zelfde datum.
Radio Dolfijn, het station van de gezell i ge muziek op 227 meter, zoekt het
tegenwoordig in de avonduren 66k bij de luis te r a ars di e meer van popmuziek
houden.
Dolfijn goes POP heet het programma dat van ·.even tot twaalf uur in de lucht is.
Programmaleider Peter van der Hoo ven ve r wach t 0 0 ', d a t de on t vangst binnenkort
beter zal worden.
Verwijs ik je tensl o tte nog even naar he t a dres van P i rate Radio News:
Diverse services Voor informatie niet verge te n antwoordcoupon of zege l in
te sluiten Pirate Radio News Postbus 102 Groningen.
.
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Er zijn wel eens van die dagen dat alles maar dan ook alles
mis ga at. Ik persoon I ijk maak dat vrijwel dagel ijks mee.
Wat is het erg om onhandig te zijn: Ik kan er over meepraten.
Ontelbaar zijn de keren dat ik van de trap ben ge va llen,
tijdens ee n dri ve -in show door het podium ben gezakt,
opgesloten heb geze ten op het toi let en ga zo maar door.
Ook vandaag ging het me weer niet voor de wind .
I
Het begon al vroeg toen ik besloot om de auto maar eens
even te wassen. Door zo'n eng ding met van die enorme
rollen. Ik dus met auto naar de dichtstbijzijnde
schoonmaaktoestand . Daar aangekomen reed ik vol goede
moed naar binnen en kwam daar al vrij snel tot de ontdekking
dat ik het raam weer eens open had laten staan. Sommige
mensen leren het ook nooit. Vrouwen en kinderen eerst
en pompe n of verzu ipe n zijn uitdrukkingen die het in zo'n
geval altijd aardig doen. Nog maa r net bekomen van de
schrik kreeg ik bijna een bekeuring van een wakkere agent
die in de gaten had dat ik zonder autogordel reed.
Toen ik hem vertelde dat deze gekrompen was door een
onvrijwil lig bad eerder op de dag moest de man zo lachen
dat hij vergat om mij te bekeuren.
Maar goed Freeway is een Radioblad en dus moet ik daar ook
even iets over schrijven.
~
Mi Amigo, wie kent het station niet uit de kranten,
~
is op mijn flat op het ogenbl ik zeer goed t e ontvangen
r
en dus in de avonduren Radio Caroline ook.
Er is vee l ove r geschreven maar ondanks alles 1 igt
000.
het scheepje er nog s teeds.
Evenals mijn si ippers die ik vergeten ben mee te nemen.
He ren aan boord ..... Ik heb vernomen dat er een nieuw
'--'---" .... .. -....jo ....
me ngpanee 1 i s he t geen we 1 tij d we rd ook.
.
.........
A
A •
J
Ui t ons ouwe trouwe bu i zenpanee 1 kwamen steeds vake r s teek. , .. ....
vlammen en rookwo l ken. Maa r dat is nu dus verho lpen.
,
•• I
Van Stu art Russel vernam i k trouwens dat Radio Carol ine binnenkort
~J
de he l e dag gaat uitzenden op 539 meter mid dengo l f.
~
Het worde n programma's waar lekkere muz iek in te beluisteren zal z ij n
(America, Eagles enz.). Verder gaan de enge l se heren ook weer met het nieuws
beginnen. In de avond uren bi ijf t al les bij het oude. Ten zuiden van Spanje komt
deze zomer ook ee n zendschip . Sunshine Radio gaat het sta tion hete n.
Er komen al leen uit zendingen in de zomer speci aa l voo r de touriste n . Onder de
disjockeys zij n een paar bekende ex-RNI jongens.
Ik ga stoppen want mijn auto moet met vee l praten nog over zijn goudvissencomplex
heen geholpen wor den. Jon ge ns aan boord blijf doo rgaan met Mi-Amigo en bedenk
samen met de andere Freewaylezers dat een gez icht pas ee n echt gezicht is al s er
een gl imlach opstaat .

,

I

•

•

Frank van der Mast.
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De Schoolradio en de Nederlandse Onderwijstelevisie verzorgen uitzendingen
voor Lager en Middelbaar Onderwijs, maar er is in Hilversum geen instantie,
die universitaire uitzendin gen maakt. In enkele andere Europse landen
is dat anders. Zo kan me n in Frankr i jk propadeuse- en candidaatscnlleges
in enkele vakken via de radio · en de televisie volgen. En Engeland trok
sterk d e aandacht via de uitzendingen van de Open University via de BBC.
Deze uitzendingen richtten zich niet in de e erste plaats op stud en ten,
d i e al aan de normale universiteiten stude ren, maar juist op di e ge ne n,
die daar om wat voor rede n dan ook geen toegang hebben.
Nu i n Nederland e e n Commiss i e Voo rbereiding Open Un i versiteit aan de slag
i s gegaan om ook hier een Open Unive rsiteit t e stichten, wordt de vraag
naa r de functie va n d e Radi o en Te l e visi e vo or he t universitaire ond e r wi j s
we er actueel.
Al me n afgaat op wat dienaangaan de in d e not a Open Un ive rsiteit Neder land
gesc hre ven staat , l i jkt het ech te r n i et waar s chi jnli j k dat voo r r adi o
en televisi e less e n wo rd e n gege ve n op d it geb ied.
De k ost enf a c t or speelt daar bij een rol , maar well i c h t ook he t fe it dat
het Ne d e rl an ds e Omroepbestel geen ruimte b iedt voo r o nderwijsu i t zendi n gen
e n d a t de t o e ga n g t o t h et ond erw ijs t ot d e e ther al lee n doo r een wetswijz i g i ng op een bev r e di gend e wi jze gerege ld zo u k unne n worden.
Een ing reep , waar i n ons l and met z i jn ingew ikkeld On derw i js- en Omro e p
best e l begr ij peli j kerwijs voo r t e rugg e dei nsd wo r dt.
Toch zou het toe te j ui chen zijn als me t de koms t van de Ope n Un i vers i teit
de gele genheid zou wo r den a a n geg r epen voo r on de rw i j sdoe l e i nden radio en
tv-faci l it eiten to t st and t e b r enge n , d ie dan niet all een d e Open Universiteit
ten dienste kunn en staan , maar ook and e r e onderwijsvo rmen .
Het onde r wi j s wat op het ogenblik via rad io en televisie uitgezon den wo r dt,
word t voorwa t de betreft de sc hoolradioprogramma's verzorgd door KRO ,
NCRV, VARA en de AVRO, terwijl de NOT en Te l eac uitz e ndingen plaatsvinden
i n zend ti jd , die speciaa l te hunner behoeve door de l.li nister van CRM aan
de NOS is toegewezen. De NOS heeft de onderwijsprogramma's echter niet
hoog o p haar pr i or i t eitenlijstje staan , met het gevolg dat de uitzendingen
van me t name Teleac op zeer o ngunstige uren vall e n,
De bovenvermelde problemen zo uden opgelost zijn, indien ten beho e ve van het
o nd erw i js aparte zendfacilite i ten geschapen worden, in de vorm van een
de rde tv net me t een eigen radiofrequentie .
Deze gedachte is niet nieuw, I n 19 7 1 we rd al ee ns een dergelijke nota door
mi ni s t er Klompé van CID~
geschreven.
Naast he t Un iversita i r onderw i js zou natuurlij k ook de NOT en Teleac van
de r ge li jke facilite i ten gebr u ik kunnen maken.
Een wet s wij z ig ing zou voor d i t a l les noodzakelijk z1Jn, omdat de Omroepwet,
zoa ls gezegd , met onde rwi js geen rekening houdt. Bij een nieuwe wettelijke
r ege lin g zo u een Instituut voor Onderwijs via Omroep in he t leven dienen
t e wo rd en geroepen .
Wat be t reft d e verzuiling in Nederland zal di t echter er g ve el protesten
op l everen .
De vraag is natuurli jk ook of de hoge kosten van derg e li jke pro gramma's
o pwege n tegen het rendement van deze programma' s .
Maar j e kunt j e natuu rlijk ook afvr agen of het geld wat op het og enbli k
i n Ne der l a n d besteed wordt aan radio en tv programma' s nie.t beter voor
mee r e d uk at i e v ere v ormen ka n wo r den gereserveerd.

INGE KUIPERS -DE WILDE
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door: Dirk De Pauw.

deel 4

Forten en kunstmatige e ilanden ...

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

"

•

•

De grootste problemen rezen evenwel voor de piraten vanaf oude
forten en kunstmatige eiland e n. Voor dezen bestond er geen enkele toepass e lijke
wetsbepaling. Indien men ook deze piratenzenders he t zwijgen wilde opleggen, moest
men dus ee n of ander juridi sch foefje uitvinden. En dit gebe urde dan ook. Zo zijn
er bijvoorbee ld de oude Army- en Navyforten in de Noordzee. Er we rd in he t verle den
ste e ds aanvaard dat de ze buiten Engelands t e rritorial e water e n lag en. Te r gel ege nhe id van een proce s tege n e en piratenzender vanop zo'n oud fort werd er echter
plots eli ng aang e nome n dat ze toch binn e n de t e rritoriale wat e r e n lag e n! Om deze
be we r i ng t och erge ns op te kunnen bas e r e n, steunde me n zich plotse l ing op een za ndbank voo r de En ge l se kust di e af en t oe bove n het wat e r uitstak . In plaat s van he t
normal e a antal mijlen t e rritor ia l e wat e ren a f te me t e n vanaf de kust, mat men ze nu
vanaf di e zandb ank. Met he t gekende gevolg ...
Wat het REM- ei land betreft , diend e Ne d e rland nogal s e ri e uz e
bokke spr onge n t e make n. Om Radio- e n TV-Noordzee buit e ns pe l t e zett e n, mo es t de
Nederlands e staat zich ee n r echt aanm eten dat he t in f e it e he lemaal niet be za t .
Er kan imme rs ni e t be twi s t word e n dat de marine -akti e van Nederland t ege n he t RENeiland een optreden van een staat buiten zijn r e chtsg e bi e d uitmaakte. Allerl e i
volk e nr ec htelijke principe s we rden to e n doo r Ne derland aang e haald om de ze han de lswij ze goe d t e praten, doch geen enke l was ec ht overtuig e nd. Nederland di e nd e e chter
geen angs t t e hebb e n dat e r mo e ilijkhed e n zouden van komen met éé n of ander land
omdat h et REM-eiland toch onder gee n enkele bes cherming van een s taat stond. Gee n
enkele We s t-Europese staat be komme rde zich om de feitelijke zee rov e rij van Nederland
Do or deze akti e pl ee gd e dit land in f e ite een internati onale mi sd aad t egen de
vrijheid va n de hog e zee! He t ging ec ht er om een zaakj e tussen de Ne de rl a ndse
r eger ing e n het REM - eiland, o f m.a .w . om ee n toepas s ing van de aller oud ste r ege l:
het r echt van de ste rkst e !
Vorig e keer weze n we op h e t gevaar dat het zendschip van Ve r onic a
liep toe n het plots zonder r eg i s trati e zat. Welnu, h e t gevaar zat hem in de toestand
die we t e r gelege nh e id van he t REM-eiland beschre ven h ebbe n. Zoals we e rop wezen zat
dit kunstmatig ei land zond e r e ni ge besc herming van vr eemde nati e . Dit i s ech t e r niet
het geval bij een zendschip. Dit va lt imme r s stee ds ond e r gezag en be sc he rming
(alho ewe l allebe i th eor etisch) van de v lag ges taat. Toe n Veronica plots haar Panamese
r egist r atie ver l oor, li ep ook haar ze ndsch ip he t gevaar s la chto ff e r t e worden va n
Neder l andse ze e roverij zoals het oo k me t het REN- e iland gebeurde . Ook nu nog i s dit
all es van t oepass ing. Om moe ilij kheden te v e rmijd en met de r eg istratie-natie v an de
mv Mi Amigo (waarschijn l ijk Panama) durft Gr oo t-Br ittanië n ie t op t e tr ede n t egen
he t zendschip. Kon dit laatste l and e r maa r zeker van z ijn dat e r gee n r eg istratie
wa s , dan kan j e e r vanop aan dat het gee n dag meer zou duren voorale e r he t ze ndschip
door de Britse marine zou geënte rd wo rd e n.
Tens l otte is er ook nog een ande r int e rnati onaal pri ncipe : zowe l
Nederlands e a l s Belgische of Britse zeevaartpoli ti e bezitten he t r echt om aa n boord
va n de mv Mi Ami go t e gaan! Een sc hip dat i mme r s gee n vlag voert mag in vred es tijd
door oo rl ogs bot e n e n zeevaartpoliti e s t ee ds gekontroleerd word e n of he t wel
ger ec hti gd is een vla g t e voeren. Doc h weeral om moe ilijkh e den t e v e rmijd e n met de
waar s chijnlijk t oc h wel bes taand e r eg i s trati e -nati e doet me n dit toch maar li ever
n1• e t ...
wordt vervolgd .
•
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RADIO ONDERSCHEIDINGEN IN AMERIKA OVER HET JAAR 1977 TOEGEKEND

••

Tijdens de jaarlijkse radioconferentie in Amerika worden tal van onderscheidingen in diverse klassen toegekend.
Wanneer we alle klassen zouden ' moeten opnemen dan was deze Freeway en het
komende nummer vol.
We beperken ons dan ook tot de meest belangrijksten.
WROK uit Rockford werd gekozen tot het station met de beste informatie in
zijn programma's.
Bill Robinson uit Indianapolis, werkzaam bij het station WlRE kreeg de
onderscheiding van Amerikaans programmaleider nummer I, vanwege zijn
prestaties om het station nu al meer dan 10 jaar op dezelfde voet te runnen
zonder verlies aan commerciegelden en luisteraars.
Gary Owens, namiddag jock op KMPC in Los Angelas kreeg de onderscheiding
van "Air personality" over het jaar 1977, met een verwijzing naar zijn
deskundigheid op het gebied van de MOR music. (Middle of the road, easylistening).
American top 40, een programma gepresenteerd door Casey Kasem en geproduceerd
door Watermark uit Los Angelas, won de prijs voor het beste programma,
over meer dan 100 stations uitgestraald.

•

The Gibson en Moore show van het station 2SM uit Sydney, Australië verwierf
een onderscheiding in de categorie "International Leading Air Personality
Show". Jose Mauro uit Rio de Janeiro werd benoemd tot Internationale
programmaleider over het jaar 1977. Jose is werkzaam bij Radio Tupi.
Nieuwslezer van het jaar werd John O'Day, werkzaam bij WGAR in Cleveland.
Het programma, an evening with Gordon Lightfoot, werd bekroond als:
"The entertainment special of the year". Het werd geproduceerd door KNXFM
uit Los Angelas.

.

******

"

Watermark Inc. uit Los Angelas komt met nieuwe vervolgserie over de popmuziek
Watermark, een organisatie die zich bezig houdt met het produceren van diverse
programma's die wereldwijd worden verspreid, zal zich gaan bezig houden
met een nieuwe serie.
De titel wordt: The Robert W Morgan special of the week", e n bestaat
uit 13 afleveringen waarin diverse grote artiesten aan bod zullen komen,
zoals: Steve Milier, Bee Gees, Kenny Rogers, Paul Williams en vele anderen.
Het geheel zal gesponserd worden door Toyota cars.
De serie 'zal geschreven en geproduced worden door Georges Burnes.
De specials bestaan uit ' muziek, interviews met de artiesten en familieleden
en liveoptredens.
Robert, W Morgan, de presentator van het geheel is op dit moment deejay
bij het station KMPC. Wie weet misschien horen we de speci al nog eens
in Nederland via poster van de TROS.
Een andere nieuwe serie te beluisteren op diverse Ame r ikaanse stations
is The American Disco Network die weekelijks gepres e nteerd wordt door
Kris Erik Steven. Het programma duurt per aflevering 2,5 uur en kan echter
ook in 5 sekties van een half uur worden uitgezonden. Het is een produktie
van Summit Inc. een concurrent van Watermarks . Het programma is o.ok in
Europa reeds te beluisteren .op het merendeel van de AFN stations.
,
I

Hans Knot .
•
,

******************************
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Door: Ton Plekkenpol

•

We lkom alweer bij de zoveelste aflevering van he t altijd
t e blijven rubriekj e Nad e r Be licht. In Hilve rsum worde n
wi j moment ee l over sp oe lt me t de meest waan z innige be ri cht en .
Ee r s t zou J oost den Draai e r zich voe gen bi j Radi o Re no . Maar
nu Reno aa n het deg r ade ren lij kt doo r de s t e r ke Hil ve r sumse
ethe r signa l en van Be nel ux l ijkt he t ons wee r de al om bekende
r oddel. Dan d e ce n tra l e an te nn e in Hil ve r sum . We zouden
ei ndeli j k eens ee n goede te l evisie ontvangs t kr ijge n voor
ons dure geld . Ik a l s Hilversummer z i e l iever dat wij de
schade vergoed kr ijgen die ons i s aange bracht t ijdens het
ki j ken naar niet 'kijk bare ' programma's. De krant en schreven
weer de pagina ' s vol over de Luxemb urgse komme r cie die ook
in Nederland, Belgiä, Frankrijk, Spa n je e n Denemarken di ent
door te dringen, om Duitsland niet te ve r ge t en. Zou Luxemburg
de omwenteling in het omroepbeleid te Nederland en Belgiä
teweeg kunnen brenge n? Wie weet! De adver t ee r de r s schijnen
er erg gelukkig mee te zi j n, en mede door de s l ec h te gok om
de Ster bi j het late nieuws te zette n e n de goede kondities
die Luxemburg biedt tussen de prog r amma ' s doo r te adve r teren
lijkt het mij een spannende situatie geworden . Hope l ijk komt
Lux emburg ooit tot resu l taat. Maar zoa l s gezegd: Laten we
ni e t de v l ag uithange n voor de we rke l i j kheid is geschiedt.
Een briefj e van Gijs Vergeer uit Aar l a nd erveen brengt ons
naar de Mi Amigo handel momenteel d i e schi j nbaa r onwr ikbaa r vast l ig t tussen de
zand banken in de woelig e baren. Mi &nigo die ook in Hil ve r sum s t eeds meer bekendheid en soms een vleugj e van erke nn i ng krijgt i n Hilversumse bl aden . (Wat mij
na tuurlijk net zo go ed doet als het Mi Amigo doen zal). Gijs schrij ft het volgend e:
'Het va l t mij op dat als ik luister naar Mi Amigo, en dat is a l tijd, dat de brieven
di e ze binnep krijgen voor 2/ 3 of mee r uit België komen en slec h ts het 1/4 gedeelte
uit Nederland . En dat Mi Amigo in Nederland ook l ang niet zo populair is als in
Be l giä, hoewe l de muzi ek toch vaak zeer goed i s. Volge ns mij zit het hem in de
rek l ames di e veelal te eentonig en te vaak dezelfd e reklames achter e lkaar
uitg ezonden worden, waardoor je de eentonigheid en irritatie in de hand we rkt. Dit
heb ik al van ve e l mens en uit de buurt gehoord. Zou den de r ek lames nog proffesionele
geva ri eerder e n swingender opgen omen word en, dan zou da t volgens mij bijd r agen t o t
een nog grot e r e popularit e it van Radio Mi Amigo i n Nederland'. Aldus de l e tt e rlijk e
woorden e n zinnen in de bri ef van Gijs Vergeer. Hij moet echte r ni e t ver ge ten dat
Mi Amigo door zijn balling schap de midd e l e n vaak ni e t heeft om gezellige reklames
te maken en dat het de mensen moe ilijk valt om goe de produkties te make n zoals di e
bijvoorbeeld met bekende Nede rl anders gebeurde i n de tijd van Noordzee. Trouwens,
Mi Amigo ri ch t zich op een breed en soms kan het de indruk wekken dat men te
Belgisch of te Nederlands is. Voorlopig heeft Gijs Ver gee r ge lijk, maar of Mi Amigo
a lleen in Belgiä populair is betwijfel ik als ik zelfs in ee n stadsbus de signal en
hoor doorklink en ! Tot zover, ve l e gro e tj es en graag tot in de postbus !

•

t,
I
1

11

,I
•

ADVERTENTIES.
---- -- ----- -TE KOOP: alles over de zeezenders + Mi Amigo. Ook t unes . In fo ove r Mi - Am ig o boot t ochten. Vi e ring 20 jaar zeezenders. Info voo r 1 postz. o f 1 I RC. Kat al ogus 2 st uks .
MUS I C RADIO PROMOTIONS BENELUX, Postbus 31 ( Lu ch t ba l ) B. 2030 - Antwe r pe n/ Be l giä.
Nu verkrijgbaar de nieuwe opstrijkbare Mi Amigo transfer, s peciaal voor op een T- s hi ,
of linnen tas . De tekst luidt : "IK LU ISTER NAAR RADIO MI AM I GO U TOCH OOK". Dit tesarn
me t de Mi -Amigo voge l e n d e Caro l ine be l i n 2 kl e ur e ndruk . Ve rkrijgb aa r door f 5, - of 70 Bfr t e st uren naar: R de We ij- Post bus 57- Be r gsc he nh oe k- Nede rl and.
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4 . He t s t ati on dat met Pas e n 196 4 begon me t uitze n den.
1. In d o ne si sch voor Yoga.
9 . Buit e n ke n nis zijn .
10. Dromedari s.
11 . Ander woo rd v oo r sp oedig.
12. And e r
\.·oo r d voo r VOLTOOID.
13 . :-I uzi e kno o t.
14. Af kortin g va n Nederland.
15. Hit van
Ton y Sh c rman .
17. Afk o rti n!! v oo r Te chnisc h Ins rit.u ·' t .. 18. Nuzi ek bl a d.
19 . Bi jwoord.
An de r'woo rd voo r G~OEP
.
24 . Ander woo rd vo o r
AC \lTER .
25 . De e e r s te men s .
26. Vl a ams e z e ez e nder in 19 73 .
30 Meisjes n aam.
3 1. ~' a t ze gt een eze l.
32 . And e r wo o r d v oo r PERI OD E.
33 . Jo n ge n s naam . 34.
Ac llte r naa m v a n DJ die in 197 2 o p de Me bo 2 z at.

' (J .

VEKTT CAAL :
1. In 196':' d.e tweede en gelse zeez e nder.
2 . Beroep.3. Vo o rn aam v an de Caroline DJ
di e de eerst e wo ord e n in 19 6 4 sprak op d e 199 me ter.
4. Ac ht e r naa m Veronica op 1
p re s e ntat o r.
5. Staat op iedere Japanse radio als mi d d e n go lf-aand u iding. 6. Er
ko mt muziek uit.
7. Achternaam VARA DJ.
8. De e c hte voor naam van "Ome l<illem"
v Jn de N.
9. Muntstuk.
16. Paling.
1'1. Ac hte rnaa", v a n EDDlE die in 1974 DJ
u i J .' l i A:"ig o wa s . 21.Vul kaa n i n Eur o p a.
22 . Ach t e r n a a m TRO S DJ .
2 3. Voornaam Mi
o\ ", i~ o
DJ.
24 . Se derlandse Spoo rweg e n.
27 . il.n !1e !1 .
28 . Deel v a " je ge zicht. 29 .
.I nde r woo rd vo o r ACHTER.
32. Afk o rting v oo r EN AS DERE.

