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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 
~ Is je VOORLAATSTE nummer. Je worqt 
~verzocht binnen 1 week je abonne-

ment te verlengen. 

lNil Is je LAATSTE nummer, indien je 
, . , niet tijdig hebt verlengd. Wij 

, verzoeken je het alsnog met $POED 
t e doen, als je Freewave wilt bl ijven ont- ' 
vangen ~ ;, U 

'I .. . . 

Beste lezers, 
' Met de beste wensen is hier de ,eer'ste 
Frèew~ve van 1987. Negendejaa~gang, 
nummer 140. 

~epakken ,meteen goed uit, want dit 
. nummer 'heeft vier pagina's extra. 
~ Ande ,rszo~~r teveel aktueel blijven . 
liggen, vandaar. . 

, We beginnen met het gesprek dat Andrew 
S~ajn van het Engelse blad "Free Radio 
Waves" heeft gehad met John Kenning een 
van de grote mensen achter het Laser- , 
projekt in 1983. 
Na "Zeezenders .Nu" en "Nieuws uit Dene'" 
.marken" een "In Memoriam" over de op 
2 januari j.l. overleden Herman de Graaf 
en zeer veel internationaal nieuws ~ 

Jelle Knot schreef een serie 6ver 
FRS-Hol1and. I n di t nummer lees je het 
eerste deel. "Zeezenders Toen" heb je 
een paar nummers moeten missen, maar we 
pakken in deze Freewav~ de draad weer 

. op van het Radio Atlantis-verhaal. 
Na "Nieuws uit België" aandacht voor een 
serie, dat in drie delen wordt gepubli
ceerd, over "Radio in India". 

Het "Radio&TV Logboek" behandelt de 
periode van 9 december 1986 t/m 5 janu
ari 1987. Op de laatste twee pagina's 
alle schijven die in 1986 door de AVRO, 

, NCRV, KRO en TROS zijn geko~en. 
Deze schijven werden door TROS·pro

ducer Peter de Mooij verwerkt in het 
"Hitschijven Archief", Hoe dat werkt? 
Heel eenvQudig. Steeds als ee~ schijf 
de Nationale Hitparade binnenkwam, kreeg 
het een aantal punten, al naar gelang de 
plaats van binnenkomst. Als de plaat de 
week erna steeg, werden die punten bij 

, d~ eetste punten opgeteld enz, 
H ier zij n de p,unten, voor 1986: 

Alarmschijf: '3.883!~ Pa~adeplaat: 12.512; 
AVRO RTV-tip; 6.4061; Speciale Aanbie~ 
ding: 5.836. en Favor,i etsch Ij f: 5 ~ 250. 

. Tot slot een bericht w~ar wij trots 
op zijn . . In een telex van het hoofdkan-
' toor van "World ' Broadcast , News" hebpen 
we de bevestiging gekregen dat Freewave, 
als toonaangevend media magazine in de 
Benelux, artikelen mag gebruiken die in 
het World Broadcast News ·s.taan. 

Dit, van ' origine Amerikaanse, maand
blad heeft tienduizenden leden over de 
gehele we~eld en wordt in de 'wereld van 
de 'med i. a 9 e z i en als he t be 1 a n 9 r ' ijk s te 
informatfeblad. Ook zal Freewave, des
gevraa~d aan WaN artikelen leveren. TvD . 
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AndrewSwain in r(n~frmet ..... 
. . ~P""~ 0 

Andrew Swa in ontmoette on langs John Ken ... . 
nlng, een van de grote mensen achter de 
schermen van Laser, in 1983. John vertelt 
over het ontstaan van het idee en de . 
eerste opzet van het projekt en kan het 
niet nalaten een gepeperde mening te ge
ven omtrent Pau1 Alexander Rusling: 
J: Het hele idee ontstond in 'Les Arcs l 

een ru~tig skioord in de Fr~ns~ Alpen. 
Dit wa sin jan ua ri 1983. Op da t mQmen t 
waren er ~1 vele Ierse landpiraten waar~ 
bij een aantal zeer goed scoorden. Het 
idée was van als zij het kunnen op land 
dan kunnen wij het op zee! Een zendschip 
met een zender met een enorm vermogen 
moest vanuit de Ierse Zee gemakkelijk 
Ierland en een 9root deel van Engeland 
k~nnen bereiken met haar signaal. Ik 
legde mijn jdee voor aan Phi1 ip Smythe, 
die ik erg goed kende. Hij is eenexcen~ 
trieke multi~miljonair die in Ierland 
woont en tevens een apartement heeft 
in Les Arcs, Het leuke was dat hij eerder 
door Chris Carey was benaderd om geld 
te pompen in het Rà~io Novaprojekt. 
Omdat Phi lip ondermeer eigenaar is van 
het Saxhotel , kwam 
Chris met het voor
stel om het station 
in het hotel in te 
richten en een mini
mum aan huur ~ou betalen, waarvoor Philip 
weer reklame zou terugkrijgen en tevens 
~andee1hQuder zou worden ' van Nova. Het 
a a n d e el ' ~ ou 40% V,oo r C h ris C a re yen 30% 
voo r Ph i 1 i P zij n . . 
Een aant~l andere direkteuren zou ook 
e~n percentage krijgen, Phi1 ip begon op 
het l~atste moment - te twijfelen waardoor 
Chris beslQQt niet door t~ gaan met het 
plÇ)n~ Phi 1 lp heeft hier ~l1tÏjd spijt van 
gehad en toen ik met het zendschip idee 
kwam probeerde hij me elk woord uit de 
mond te halen en r~ageerde meteen leer 
positief. De rest van de vakantie spen
deerde ik aan skiën en dagdromen over 
het nieuwe projekt. Aller~erst werden , 
allerlei ideeën rond de toekomstige naam 
van het station op tafel gelegd. Eerst 
zouden we het radio Ca'rol ine noemen, daar 
toen Carol ine nog niet terug was. Ver
volgens dachten we aan IC on the air', 
waarbij de C weer voor Caro1ine stond. 
Er waren nog veel meer namen; Radio Eng
land, Radio ' Europe, Europe radio etc. 

o 

Een andere naam was Laser en gëzien ik 
e1ektronischeeffekten wou introduceren 
voor de intro's van platen, leek me dit 
de meest logische naam voor het station. 
Toen ik verder ging denken kwam het idee 
om niet in de Ierse zee, maar in de Noord
zee te gaan 1 19gen, om daar een grotere 
luisterschare te halen. Verder is het 
in de Ierse - zee behoorl ijk pittig weer 
en derhalve moei1 ijk om een zeezender te ' 
runnen, Di~ekt na aankomst in Enge1and 
besloot ik ~et de opzet te beginnen en 
het eerste w~t gebeurde was het organise
ren van een verkoopkantoor voor reklame 
in New Vork. In april en mei ontmoette 
ik diverse mensen die van nut konden zijn 
bij de uitrusting en het runnen van Laser. 
Inmiddels had ik ook al Paul Rus1 ing 
ontmoet, hetgeen de grootste vergissing 
was. Het was een kwestie van het ontmoet
en van de verkeerde man op het juiste 
tijdstip. Het is jammer, want het l~ek ' 

of hij wist waar hij over praatte; ik 
zeg 'leek ' want achteraf bleken de meeste 
ideeen van Rusl ing te berusten op pure 
1~chtkaste1en, Ze werkten dan ook niet in 
de praktijk. Ik ben totaal ongeschikt als 
technicus en Rus1 ing praatte mij van al
les aan. Het was net zo iets als wanneer 
je in een vreemde plaats bent en je de 
weg niet weet. Je vraagt dan de weg en 
wordt, goedgelovig als je bent, de ver
keerde kant uitgestuurd. Wel, dit gebeur
de b.v, met de antenne. Len Muller kwam 
met het idee om een antenne te gebruiken 
i n de vorm van de he 1 i umba 11 on. We wa ren 
op Leon gewezen door Roger Parry, die 
voor de BBC werkt. Roger was ingehuurd 
om het gehele projekt te begeleiden. 
We zaten te disçussieren in een hotel in 
Londen en toen wees ik Muller erop dat 
ik op diverse zeezenders was geweest en 
het op de Noordzee altijdbehoor1 ijk 
stormde en het onmoge1 ijk was met een 
ballon als antenne te werken. Rus1 ing 
ging echter met de p1 annen van Mu 11 e,r 
mee en overtuigde bijna iedereen. 
Op dat moment waren we al voorbereidingen 
aan het treffen om een boot, de Gard1 ine 
Seeker die in Aberdeen lag opgelegd, te 
kopen. Op een dag gingen we erheen en 
het was e~ verschrikke1 ijk koud. We lun
chten aan boord van het schip en beslo
ten het schip van boven tot beneden te 
inspecteren. Uiteindel ijk kwamen we tot 

3 



de conclussie dat het uitstekend ge
schikt zou zijn voor ons doel. Het had 
allerlei gemakken, ontspanningsruimten 
voor de bemanning en een ontzettend groot 
r~im. In eerste instantie dachten we dat 
in deze ruimte de generatoren en zénders 
konden worden opgesteld. Direkt namen we 
nog niet de béslissing tot aankoop en 
gingen wandelen in de dokken van Aber
deen. Op afstand zag ik het schip weer 
1 iggen en het woord Gardline,wat op 
af~tand enorm leek opCarol ine. Op dat 
moment .dacht ik, het kan niet anders, 
dit ~oet ons schip worden. We kochten het 
voor ( 60.000, -, hetgeen werd gef inan
cieerd door Philip Smythe. Via de advo
katen in Londen werd de koop afgesloten. 
Uiteraard gaat via een advokatenkantoor 
alles officieel en dus . moesten we opge
ven waarvoor we de boot wensten te ge
bruiken. Als antwoord werd gegeven dat 
we het als een soort van opslagruimte 
zouden gaan gebruiken voor elektronische 
apparatuur. Ondertussen ging het nor
male leven door en ontmoette ik Chrispi
an St. John, die ik op de hoogte stelde 
van mijn plannen. Het was inmiddels mei 
geworden en na enige weken werd Chris
pian ongeduldig. Ook ik zelf had niet 
zoveel geduld. Het leek maanden te du
ren alvorens het projekt maar enigszins 
vooruitgang boekte. We wensten de zen
ders te bestel len in Amerika, daar een 
levertijd van een halfjaar altijd nor
maal is. Op dat moment stelde Smythe dat 
we moesten wachten daar er enige proble~ 
men waren. Wat wenstte hij niette zeg
gen, hetgeen ons bevreemde. Rusling was 
inmiddels in New Vork om allerlei mensen 
te interesseren in het projekt maar hij 
besteedde eigen1 ijk meer tijd in het be
zoeken van sexclubs. Echt ik kreeg tien
tallen telefoontjes vanuit Amerika van 
bedrijven die zenders, generatoren, stu
dioapparatuur etc. leveren en die vroe
gen waarom de bestell ing niet doorging, 
Rusl ing had dus van alles beloofd en mij 
als kontaktpersoon genoemd. Ik werd er 
behoorl ijk flauw van en uiteindel ijk heb 
ik de woordvoerders van de bedrijven het 
telefoonnummer gegeven van Richard Parry. 
Chrispian1s geduld was helemaal op en 
op een dag kwam hij met een kle;n lender'" 
tje aanzetten die hij had gekocht via een 
van de medewerkers van Radio Jackie. Hij 
vroeg me of het niet verstandig was om 
zelf een weekendstation op te zetten. We 
moesten nog tijden wachten voor Laser 
echt van start - zou kunnen gaan. I k be
taalde Chrispian ( 60,-- voor de zender 
en op die manier ontstond, zei het dan 
in eerste i~stantie zeer amateuristisch, 
Radio Sovereign. Na enkele weken en SUc-
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ces met Sovereig~ verdween bij ons het 
Lasergevoe1. Ondertussen was Paul Rus 1ing 
een wa re las tercampagne tegen me begonnen 
en schreef allerlei vreemde dingen over 
mij aan de meest uiteenlopende personen. 
Hij schreef ondermeer .dat ik hem nooit 
sa 1 a ris ha d be ta a 1 d. Hij k ree g ec h ter 
steeds ( 200,-- per week, cash in het 
handje~ Echt geen slecht salaris voor een 
techn .Jcus. Hij ontving telkens het geld 
nadat hij een ontvangstbewijs had getek
end, Hij schreef dit ondermeer aan Smyth, 
van wie ik het geld had gekregen.Uiter
aard was Smyth ontsteld en belde me. Ik 
kon echter de ontvangstbewijzen nergens 
weer vinden en stond voor het blok. Eni
ge dagen later kreeg ik een telefoontje 
van de secretaresse van $myth waarin 
werd verteld dat het hele Laserprojekt 
niet meer door ging. Het speet me niets 
omdat Sovereign inmiddels een groot suc
ces was geworden. Natuurl ijk ging men 
achter de sçhermen door met Laser. Ik 
had al wel meer dan (2000,~- in het pro
jekt gestopt zijnde reiskosten naar New 
Vork etc. Nog steeds heb Ik dit geld niet 
terugontvangen van de toenmaligefinan
ciers. Ik werd regelmatig op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen door 
RichardParry en het bleek dat het schip 
rond de Kerstdagen 1983 buitengaats lag. 
In mei kreeg ik problemen met de autori
teiten inzake Sovereign en besloot het 
station op te heffen in Engeland en te 
gaan uitzenden aan de Riviera.Laser was 
op dat .moment nog niet officieel van 
start gegaan. Het Laser verh9 al eindigde 
voor mij toen ik tijdens de verhuizing 
de ontvangstbewijzen terugvond en ze 
kon overleggen aan Smyhte. Eind goed al 
goed. Copyright Free Radio Waves 1986 

ned. bewerking: Hans Knot. 

ZeezeHtlersNII 
1 DECEM~ER: Zoals de vorige keer al be
lo6fd een overzicht van de eerste week 
wat betreft Carol ine. De programmering 
voor deze maandag op 558: 6~10 Mark Ma
ttews, 10-14 Dave James, 14-18 John Dwyer 
18-22 Richard Jackson, 22-02 C~ro1ine . 
Martin. Op 963: 22.30-01 John ~aylor~ 
01~02 Mark, die Qverneemt van John d~ar 
hij te vermoerd is om het programma ~er' 
der te presenteren, De gezongen CQmmer~ 
cial voor Singapore Airlines wordt nu 
aangevuld met de mededeling dat je info 
kunt krijgen bij je plaatselijk rei5bu~ 
ro.2 DECEMBER: 558: 6~10 Mark, 10~14 Dava 
en daarna ~losedown voór onderhoud gene ~ 
rator. Omstreeks 21 uur retour met, Ri~ 
chard Jackson tot 22 uur, 22~02 C~roline 



i1artin en 02-03 Keith Le\'Jis.Op 96322.30 
tot 03 uur John Taylor. 3 DECEMBER: 558: 
6-10 Mark, 10-14 Dave, 14-18 John D, 
18-22 Ri c ha rd, 22 - 02 Ca ro 1 i ne, 02 - 0 3 
Keith. 963 22.30-03 Jbhn T.Mark Mattews 
vertelde in zi,jn programma dat er totaal 
geen ~ucifer meer tevJnden is aan boord 
en dat alle narcotineverslaafden het 
moeilijk hebben. 4 DECEMBER: zie 3. 5 
DECEMBER: Die 963 gaat vandaag voor onder
houd een uur eerder uit de lucht dan de 
558 zender. Om half drie in de nacht is 
ook de 558 plotseling weg door ~itval 
van de stroom aan boord. Derhalve is 
Mon ique de va T gende ochtend pas 1 a te rin 
de ether~ 6 DECEMBER: 6-10 Mark, 10-10. 
30 uur Dave@ Da~rna gaan zowel Monique 
als Caroline voor onderhoud uit de luch t . 
om niet meer terug te komen. Een slechte 
zaak daar vandaag 'Laser aankondigd mor
gen met de officiele programmering te 
beginnen. 7 DECEMBER: 6-6,30 Non s top 
op 558 (Mike Oldfield LP), 6.30-10 Mark. 
~r wordt geen reden gegeven ,voor de af
wezigheid van gisteren. 10-13.15 Dave 
en daarna andermaal uit de lucht. 8 DE
CEMBER: Monique tussen 6.45 en 6.50 uit 
de lucht. Programma van Maasbach wel 
doorgelopen. ~rwin v.d. Bliek biedt ex
cuses aan. Ook neemt hij deze week het 
middag progrqmma over van Tony 6erk daar 
deze 'ATV'd~gen zouhebben~ Wel is er 
Prijsbewust tot 13~47 met daarna non 
stop muz i ek tot 1/~ uu r. Daa rna ande rr.1aa 1 
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uit de lucht vanwege de problemen met de 
generator. 558: 5-9 Mark, 9~12.1S Dave" 
dan tot 16 stilte en van 16 tot 17 uur 
John, 17-21 Richard, 21-01 Caro,line,l-2 
Kei t h ~96 3: 2 1 ~ 30- 0 1 Joh n T. Om' T 6 "' 30\ 
verzorgt Keith het internationale nieuws 
op Mon i que hoewe 1 hij door Jan \Ie f.dkamp 
wordt aangekondigd als Richard Jackson. 
De red~n waarom John T het internat~onale 
nieuws niet verzorgd is dat hi'j het 963 
programma presenteert, voor . koL is uit
geloot en zich téveps bezig houdt met 
het onderhoud aan de zendmast. Vandaag 
komt ons ten ore dat enkele weken . gebe
den Gordon is overleden. Hij was een 
van de belangrijk5teperso~en acht~r de 
Skandinavische zeezender Radio Nord en 
tevens de man 'd ie ve ran t\'oJoorde 1 ijk was 
voor de ontwikkeling van vele radio for
ma t 5 j tl Ame r i ka" Zo kwamen ond~ rme.e r 
Top 40, BOSS Radio en All News Radio uit 
zijn verstand te voor schijn. H;j was 

. eigenaar van het station KLIF in Dallas, 
naar model van dit sta.tion werd Big L op
gericht. De laatste jaren \'1as Gordon niet 
meer aktief in de wc'reld der media .. Op 
Laser i s ook een begi n gemaakt met het 
d raa i en va.n p 1 ugp laten; men 'ZQIlj voor een 
periode van 6 maanden zijn volgeboekt. 
De plugplaat op het hele uur wordt Power
play genoemd. De programmering: 6-10 
K C ( Cas e y), 1 O. 1 4 Pa u 1 Dan e" 1 q - 18 John , 
Roek 'n' 'Rol) An t hotly • In KCt: s p ro'g,ramma 
kun je de birthdaysingers voor vrienden 

v.l.n~r.: Hans Knot, Marc van Amstel en Leo vld Goot tijdens de u~tereiking van 
he t eerste exemplaar van het boek ItDe Historie van RNI" op 29 november 1986 in 
Gebouw More in Amsterdam (foto: ~areel Poelman) . . 
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laten zingen ter gelegenheid van hun ver
jaardag. KC is vandaag zelf ja~ig en leer 
vroeg in de ochtend verrast Paul Dane 
hem met champagne. Ook de oude slogan: 
From (Brussels) to (Birmingham) is weer 
van stal gehaald. KC haalt tevens een 
grap uit over een op te starten Russisch 
satellietstation. Ook worden er enkele 
pro Zu·id Afrikaanse opmerkingen geplaatst 
hetgeen ons de daarop volgende dagen ook 
opvalt. E~n anti drugscampagne, waarin 
de lasermedewerkers de jeugd waarschuwen 
voor de gevaren van drugsgebruik, wordt 
vandaag ook opgestart. 9 DECEMBER: Pro
grammering 558: 6-10 Mark, 10-14 Dave, 
14-18 John D, 18-22 Richard, 22~02 Cijro-
1 ine, 02-03 Keith. 963: 22.30-03 JohnT. 
Overdrive zonder jinglemachlnes dus zingt 
John ze zelf. laser programmering: 6-10 
Casey (KC), 10-14 Paul Dane, 14~18 John 
Anthony, 18-19 Non stop, 19-22 Andrew 
Turner en 22-23 Paul Dane waarna close
d6wn. Zo nu en dan zijn er enige gezon
gen deejay jingles te horen op de 576. 
Op Monique is eén ~an de satellietschij
ven 'Hello How Are You'. gezongen door 
Eddie Ouwensen bekend van de CenA re
klame. Ook in de getapte programma's 
wordt de plaat vaak gedraaid. Tussen 7 
en 19 uur 1 iefst 9 keer gehoord op 963. 
10 DECEMBER: Duidelijk, bij het luisteren 
naar laser is dat men zit te wachten op 
nieuwe ,deejays, een jinglepakket, kerst
platen en vooral top 40 werk. De ontvangst 
in londen is trouwens zeer slecht. In 
sommige straten geheel niet te ontvangen. 
Bij sommige commercials wordt nu ook een 
telefoonnummer genoemd van het Salesde
partment in londen, waarbij je de artike
len per credit card kan bestellen, waarna 

' je het binnen 48 uur in huis hebt~ Per 
ongeluk werd door een van ons ingeluist
erd op Luxemburg en hij trof daar ex Ca
rolinedeejay Alton Andrews aan bij het 
lezen van het nieuws. Nadere informatie 
leerde dat Alton ruim een maand bij RTL 
al in dienst is. Caroline 558 ongewij
zigd. 963 Zowel met John T als Mark en 
jawel! 1 jinglemachine. Op , Monique nieuwe 
commercials voor fluitiste Serdien Sten
berg en haar kerstelpee en de harpiste 
Ernestie.l1 DECEMBER: Jan Veldkamp be
handelt een brief van een luisteraar waar
in gevraagd werd hoe het gesteld is met 
de geaardheid van de deejáys. Zeer te
recht wordt deze schrijver op zijn pl~ats 
gewezen. Trouwens de jingle op het einde 
van de show van Jan begint langzamerhand 
aan verversing toe te komen. 12 DECEMBER: 
Bij laser is toch niet alles koek en ei! 
Paul Dane vertelt dat de tandenstokers 
lekker waren en John zei dat wanneer er 
1 mi ljoen t shirts zouden zijn verkocht 
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er misschien ,weer iets redelijks te eten 
zou zijn. CaroJine558 ongewijzigd, uit
gezonderd dat Kjeth doorgaat tot 5 uur. 
13 DECEMBER: Bij EddieOuwens is Henny 
Huisman te gast waë;trbij 'ze elkaar behoor .. 
1 ijk met de st rQopkw'a's t bewerken. Wa 1 ge-
lijk geslijmJl! Ouwens zal dan ook bin-
~enkort in de jury zitten van de Play 
backshow~ Caroline ongewijzigde program
mering. 963: 22-03 John T en 3-5 Mark 
vanaf tape. Laser ~eer slecht te bntvang
en wegens problemen met de generator en 

, de antenne, Een van de draden is in de 
storm naar beneden gekomen en provisorisch 
hersteld. Na 13 uur is de ontvangst weer 
beter. Men vertelt vanaf vandaag dat het 
AM en FMspel ook te koop is bij ondermeer 
de Virgin recordshops en de winkels 
WSMITH. Vandaag in Londen de grote kerst 
bijeenkomst van de Carotine Mouvement. 
Er doen de geruchten de ronde als zouden 
alle goede studioonderdelen van Monique 
van boord gehaald zijn vanaf de Ross. 
lKevin Turner zou dit bericht hebben ver~ 
spreid. Gelukkig bevestigd Kevin on~ van 
niets te weten. Ook de geruchten, zoals 
door ons al aangehaald, inzake een te 
starten stoorzender door de Britse rege~ 
ring, kunnen we nu naar fabeltjes land 
sturen. De reden dat de 558 weer redel ijk 
doorkomt is dat de feeders nu hoog in 
de zendmast zijn gepJ'aatst. 14 DECEMBER: 
Vanuit Engeland vernemen we dat Laser 
kontrakten heeft getekend met de leveran
cier van een Japans automerk en enkele 
Ameri kaanse filmmaatschappijen. Jay Jack'" 
son kondigt aanaat hij met Radio ~ove
reign International van start wil gaan. 
Het meest voor de hand liggend is .dat 
dit gouwe ouwe station dan vanaf Sealand 
zal gaan klinken. Jan Veldkamp laat op 
Monique nog eens de flauwekul commercial 
horen inzake de 64 gouwe ouwe op het 
Ross lable. Vele luLstE3raars .blijken er 
ingestonken te zijn. De favoriet~ top 5 
van een 1 u i s teraa ris komen te verva 11 en 
in het Zondagmiddagmatinee en in de 
plaats daarvan is er een top 3gekQmen 
en een item genaamd: het jaar van de 
hits. 
14 DECEMBER: Laser vandaag nu en dan op 
e.en zeer laag vermogen~ Uit gegevens 
die we uit Engeland ontvingen blijkt de 
Comunicator niet over een geschikt zwaar 
anker te beschikken en maakt men gebruik 
van een simpel scheepsanker. Hierdoor 
blijft het schip niet op de j~iste PQ~ 
sitie daar het anker geen grip krijgt 
op de bodem tijdens woeilige dagen . Zo 
ligt men nu niet meet opI,S mijl af
stand van de Ross Revenge maar liefst 
3,5 mijl. Ook blijkt de voormast weer 
enigszins uit het lood te staan. Als dat 



maar. goed gaat. 558 programmering: 6-10 
Mark Mattews, 1~14 JohnDwyer, 14-18 
Richard Jackson, 18-22 Dave James,22-02 
Caroline Maitin, 02-06 Keith Lewis; Op 
963 van 22-05 John Taylor, waarbij tus
en 23 en 24 uur een respin concert van 
the Blasters, life uit Sa~ Diego. Van
daag hei nieuws met Dave en Keith. Keith 
voor de eerste keer en duidelijk nerveus 
waarbij h~j tijdens het nieuws zijn 
excuses aanbi~dt. Mattews vangt hem zeer 
leuk op door met opzet eerst de tune 
voor de winnende lóttonummers te draaien 
en daarna de eindjingle voor het nieuws, 
waarbij .hij er aan tbe voegt ook niet 
zonder .fouten te zijn. De temperatuur 

Laser 558 waarna het direki wordt her
steld met Laser 576. Daarna werd het 
angstvallig stil vanaf de CQmmunicator. 
M.a.w.: WE DO'!T ALL OVER AGAIN!!! ! !' 
Reden: problemen met generator, zendmast 
en isolatoren. 16 DECEMBER: 576 van La~ 
ser andermaal stil. Zoals door ons ge
meld zou John Lewis, nu aan boord van 
de Cornmunicator, benoemd zijn tot pro
grammaleider bij het station vanHis 
Masters Voice. Gezien John voor zee koos 
wordt deze job nu ingevuld door voorma
lig Carolinedeejay Nick Richards. Op 
Caroline geen wijziging programmering 
hoewel men op beide frequenties om 3 

en dus d~ verwarming aan boord staat op 
een laag pitje. In de studio is het 
slechts 7 graden ~ 15 DECEMBER: 558: ·6-10 
Mark, 10-14 Dave,14-18 John, 18-22 Ri
chard, 22-02 Caroline en 02-05 Keith. 
Keith andermaal met nieuws alleen veel 
beter dan gi~teren. In overdrive wordt 
aangekondigd dat tijdens de kerstdagen 
'the best of the year show' zal worden 
gepresenteerd. Bij Monique zijn van der 
Meideri en Berk terug. Laser op een zeer 
laag pitje. Om 13.37, nadat men al enke
le malen kort uit de ether is geweest, 
wordt tijdens een plaat gezegd dat men 
vanwege de h~vige storm direkt uit de 
ether moet gaan. 4 Men noemt zich eerst 

t. <t, . 

~ur in de nacht uit de ether gaat. Op . 
Monique presteert Johan Veldkamp het 
tussen 16.55 en 17.16 vier keer de spot 
voor Texas te draaien. 17 DECEMBER: ge
tenderd bij Monique. Wim van de Valk 
van boord en aan boord een nieuweling 
zonder naam en de terugkeer van Peter 
de Groot. Hieruit mag blijken dat de 
opstandelingen van medio november niet 
zijn ontslagen. Op de BRT TV is in het 
programma 'op zoek naar succes' een in
terview te zien met Sylvain Tack inzake 
zijn biografie, die op de Vlaamse boe
kenmarkt is verschenen. In overdrive 
draaide John al zijn favoriete platen 
daar hij weinig tijd had voor vooibe
reiding vanwege het feit dat men aan 

......... ~ - -~- --......---....-...---
PLATEN: Radi9 Monique documentaire met alle jingles, sos~calls etc. 
Ingesp'roken d,oor Ron West en Walter Simons. Gestoken in kleurenhoes. 
Inclusief een extra single kost hij f 21,--. 

T-SHIRTS: Monique T-shirt f 22,50 (Monique doet het elke dag), 
._ ..... -. Sweatshirt MQnique f 38,50. 

CASSETTES: 1 Jaar Monique op cassette (np. 1 t/m 5) f 27,50 (dec. '84- dec. '85). 

AANBIEDING: SMC audiomagazine 6,7,8,9 f 21,-- (jan. '86 t/m zomer '86), 

NIEUW: Carol i·ne Souvenirs. Een door ex-deejays gemaakte documentaire over 
d~laatste maanden van de Mi Amigo. Je hoort nu van naam en faam bekende 
deeJ~ys spots inspreken, afgewis~eld met het boordgebeuren. 
Deze documentàire duurt 1~ uur en kost f 25,--, 

BOEKEN! Van REM naar TROS, Het meesterwerk van Hans Knot f 20,--. 
Last of the Pirates, het gekruide verhaa·l van Bob Noakes f 45,--. 

VIDEO: Pirate Memories , Veronica, Noordzee, Caro1ine, Delmare, Radio London 
6p z~ci. Mi Amigo 2 vanuit de lucht gefilmd. Paradijs de haven van Ijmuiden 
binnengesleept: f 85,-~ (VHS of Beta) , 

Radio Monique full ~ colQur ansichten: 5 voor f 5,--. 
Radio Monique stickers: 5 voor f 5,~~. 

Stichting Media Communicatie 
POSTBUS 53121, 100i Re Amsterdam, Postgi ro: 4065700. Banque de Paris: 634495216. 
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boord een vroeg Kerstdiner ~an hem wens
te. Tijdens ~ijn show denderen de spot
masterdoosjes door de studio als gevolg 
van de · zware storm. 18 DECEMBER: Geen 
John Dwyer vandaag maar Keith Lewis van 
14-18. Om 2 uur in de natht closedown 
op 558, 963 om 3 uur. Moniqueprogramme
ring: 5-6.30 Herbert, 6.30-7 Maasbach~ 
7-9 Peter, 9-10 Erwin,10-12 Joost,12-14 
Tony,14-16 Maarten,16-18 Jan,18~19 Ro
nald. Nieuwe commercials voor Raadgever 
(nieuwjaarswen~)LP van Dorus en Marisol 
die is ingesproken door Ria Valk. 18 
DECEMBER: Keith weer op oude tijd en 
wel tot 6 uur en John Dwyer ook weer op 
eigen stek via de 558. 963 op deze v~ij
dag met tussen 22.30 en 3 John Taylor 
en tussen 3 en 5 Mark Mattews. Op Moni
que grote promotie voor Kerstshow vanuit ' 
een ziekenhuis met Eddie 
Ouwens en vele artiesten. Ondermeer ge
sponserd door Story weekblad, IGOS par
ty service e.a. Tevens promotie voor 
top 1'00 met Joost, Tony, Eddie, Pierre, 
Mark, Max; RonaId en Maarten. Om 14 uur 
drie om drie met Erwin daar tape van 
Maarten zeer slecht was. Om 15 uur eerst 
deels slechte tape Maarten en daarna 
normaal. 20 DECEMBER: 558 ongewijzigd, 
behalve dat John en Richard hebben ge
wisseld. 963: 22-01 Mark en 1-5 John T. 
Om 14 uur geen nieuws op 558 daar de 
nieuwslezer niet klaar zit. Wel werd een 
jingle gedraaid, waarna het erg stil 
werd. Na de eindjingle roept Richard: 
'Who has stolen the newsreader'. Voor 
de gein telde Robert van de Leur tussen 
11.30 en 12 uur hoe vaak Eddie Ouwens 
zijn eigen naam noemde in zijn program
ma: DE EGOTRIPPER VAN 1986: 17 KEER!!!! 
Wat betreft de Nanell kunnen we kort 
zijn: er wordt nog aan het schip gewerkt 
hoewel de eigenaar erg zenuwachtig wordt 
en gedreigd heeft het schip weer tot 
normaal schip te laten verbouwen als er 
niet snel met het projekt wordt gestart. 
Charlie Wolfe kondigt vandaag aan dat 
Laser waarschijnlijk met de Kerstdagen 
in de ether terug zal zijn. Ken je het 
schip 'the Dioptric Surveyor' nog dat 
door de DTI werd ingezet om Laser en 
Caroline te bespioneren? Het schip is 
omgebouwd tot bergingsschip, dit in op
dracht van Mr. Jessop uit Yorkshire. 
Het schip heet nu Surveyor en is reeds 
afgevaren naar de Bahamas waar gedoken 
zal worden naar ondermee~ goud, afkoms
tig van vergane schepen. PIRATEN DUS! 
21 DECEMBER: Op Monique het Zondagmid
dagmatinee achtereenvolgens tussen 12 en 
14 met Peter, 14 en 16 met Erwin, 16 en 
18 uur met Jan en tussen 18 en 19 uur de 
nieuwkomer die zijn naam nog steeds niet 
8 

noemt. Het laatste uur is een technies 
gezien zwak programma. Hij vraagt de 
luisteraars wel om in januari weer te 
luisteren?!?!?!. Carolineprogrammering: 
558: 6- 10 Mark, 10-14 Dave, 14-18 Rich
ard, 18~22 John D~ 22-02 Caroline en 
02-06 Keith. Op 963: 22~05 John T. Tus
sen zj en 24 uur · Spin concèr~ met Modern 
English life in concert vanuit Florida. 
Dit Spin concert werd niet eerder op 
Caro1ine uitgezonden . 22 DECEMBER: Com
mercialap Monique voor Kerstcircus 
Osdorp in Amsterdam. Tevens komt ons ten 
are dat de Windy, de tender van Monique, 
te koop is. Iets voor een superwencker? 
Men huurt nu een tender tegen een dag 
huurprijs. De nieuwe tender is groter en 
kan derhalve meer voorraden meenemen 
naar de beid~ zendschepen in de Theems 
monding. In zijn eigen viertiendaags 
tijdschrift vraagt Jay Jackson om dee
jays voor zijn nieuw op te starten ra
dio projekt Radio Sov~reign. Hij vraagt 
speciaal om deejays die in de 60'er ja
ren hebben gewerkt voor radio 270 of een 
van de Caroline stat i ons. Op 558 enkele 
wijzigingen in de programmeri.ng: Van 14 
tot 18 uur John Dwyer en van 18-22 uur 
Richard. Op 963 vandaag van 22.30 -02 
John T met een Overdrive Quicky, zoals 
hij zelf zei. Hiep Hiep Hoera en va n 
Draanen kan weer iets toevoegen aun zijn 
lijst met namen voor verjaarstoestanden: 
Caroline Martin van Radio Carol i ne viert 
vandaag haar 18e verjaardag. 23 DECEMBER 
558: Wijzigingen 14-18 Caroline, 22-01 
Keith Lewis. Op 963 van 22.30 tot Ol 
John T. Om 1 uur closedown wegens onder
houd aan antennesysteem. 24 DECEMBER: 
558: 6-10 Mark, 10-11.30 Dave James en 
vervolgens tot 16 uur uit de lucht voor 
onderhoud aan antenne. Hetzelfde ge l dt 
natuurlijk ook voor Monique. 16-18 an
dermaal Dave, 18-22 Richard, 22-02 Keith 
en daarna een verrassing in de vorm van 
Jrihn T die op 558 tot 6 uur was t e horen 
nadat hij al van 22.30 tot 1 uur via de 
963 er bij was . Hij had het trouwens 
erg druk vandaag want samen met de 558 
boy Pete was hij in de mast geklommen 
voor onderhoud ~ Dit houdt in dat Peter 
Phillips aan boord is. Nieuws wordt ge
lezen door nieuwkomer Stuart Clark. 
Van boord zijn John Dwyer en Caroline 
Martin. Om 22.15 horen we eindelijk wee r 
een korte modul a t ietest op de 576 kHz. 
hetgeen misschi en kan inhouden dat met 
de Kerst weer iets verwacht kan worden. 
Op Monique hoien we de laatste tijd ook 
promotiespotjes voor ondermeer d~ top 
50 die zijn ingesproken door voormalig 
medewerker van Veronica, Frans Nienhuis . 
In de Noordelijke dagbladpers voor het 



eerst een advertentie voor de Monique 
drive in show die morgen in de Punt, 
zo'n 10 kilometer van Groningen, gehoud-
~~'l. ~~.~~.,. ~ •• ~~ •. 

:lt: ~IU:~-""::~ .. :~~:~ .':~ .. :~: ffI 
~: IN "DE OUDE SNIK" DE PUNT ~: ;.J l'e kerstdag (25/12): J 
t\i.~ " RADIO MONIOUE, ~: 
U 2e kerstdag (26/12): U 
.:tl FINALE SOUNDMIx/PLAYBACKSHOW :/1 
~: ~ ~ . gratis entree U 
~ll Zaterdagavond (27/12): ~ 

N~ DENNIE CHRISTIAN J:'''~ 
~~ Zondag (28/12): 

;(1 SAD SUNNY AND · 
.\f THE SOUL DEVOTION r 
:P.: Wij wensen allen p,.ettlge ke,.stdagen .ft U· en een gelukkig t 987. D 
~~=r:~~fêt=r:~<=r:~~~~~~~ 

en wordt. 25 DECEMBER: Ik wil allereerst 
alle leden die ons Nu-team een wenskaart 
hebben gestuurd bedanken en hen het al
lerbeste toewensen in 1987. Verrassend 
goed was het programma voor zieken dat 
we eerste en tweede Kerstdag mochten 
horen van Eddie Ouwens. Eindelijk een 
goede show van hem. Misschien dat hij 
voor een publiek beter uit de verf komt 
dan alleen voor een microfoon. Ook de 
vele artiesten die belangeloos optraden 
was natuurlijk een goede stunt. Wel heb
ben we ons geerge~d aan het feit dat 
Ad Roberts, die sirtds gisteren terug 
is op de Ross, zo nodig met een micro
foon moest gaan lopen. Wordt vervelend! 
Even een foutje rechtzetten uit de vo
rige Freewave. Ton van Draanen schreef 
dat Jan Veldkamp voor het tweede achter
een volgend jaar de Kerst aan boord van 
de Ross moest vieren. Hij was dus wel 
afgelost door Ad Roberts. Op zowel de Ie 
als 2e Kerstdag een extra uitzending van 
de Radio gemeente Bloemendaal. Dit voor 
de statisfici. Op de Laserfrequentie 
bleef het stil vandaag. Aan boord zitten 
al leen Mike Batrington en een zekere 
James Day, die ooit eerder iets deed 
aan technies onderhoud voor radio Caro-
1ioe. Casey, John Rock and Roll Anthony 
en Paul Dane hebben zich van boord laten 
halen. Ze hielden het niet langer vol 
op die schuit, Blijkt dat men toch weer 
veel te amateuristisch van start is 
gegaan. Hopelijk wordt het geen soort 
van Radio Delmare, maar dan met een aan
zienlijk sterkere zender. 558 programme
ring: 6~10 Mark, 10~14 Dave, 14-18 Rich
ard, 18-22 Keith en 22-02 Peter. Op 963: 
22.30~23.30 Spin Radio Respin concert 
met Del Fuego's. Zal Blomberg dat ook 
gemist hebben? Daarna overdrive met John 
en Mark tot de vroege ochtenduren. Hier
in een speciale selektie van de beide 

heren wat betre~t hun favoriete tracks. 
Men schrijft een prijsvraag uit waarbij 
de luisteraars wordt gevraagd een teke
ning te maken waaruit "moet blijken hoe 
de beide heren er volgens de luisteraar 
eruit zien. 26 DECEMBER: Vanaf half vier 
in de middag dan toch een signaal vanaf 
de Communicator. Tot half 9 redelijk te 
ontvangen in Groningen, daarna niet meer 
gehoord. Op 558 geen wijziging en der
halve weer om 02 uur uit de lucht. 963: 
22.30-02 John T en van 02-05 Non stop 
daar Mark niet uit zijn bed waste krij
gen. 27 DECEMBER: 963 22~OlMark en van 
Ol-OS John. Om 10 voor 11 in de ochtend, 
nadat we al de gehele o~htend nonstop 
muziek hoorden met ~f en toe de jingle 
'Laser is back' volgde de eerste gespro
ken mededeling: 'All systems are A okay' 
Daarna weer de rest van de dag nonstop. 
Tenslotte is te melden dat we hebben 
vernomen dat de FMzender inmiddels aan 
boord is van de Nannel1 en dat men nu 
zegt dat het projekt tussen heden en 3 
weken kan beginnen. Rustig afwachten! 
Aan deze NU werkten mee: Paul Jan de 
Haan, Ate Harste, Robert van de Leur, 
Wim Willems, Maria Depuydt, Tom de Munck 
en Jack Duyser. Samenstelling Hans Knot. 

Nieuws uit Denemarken 
KAN AL 2 EXPENDEERT NOG STEEDS. 

Meer dan zeventig duizend decoders 
zijn er door Kanal 2 verkocht waarbij 
er veertigduizend zijn die alleen gedu
rende het weekeinde gebruikt kunnen wor
den. Niet alleen in het aantal abonnees 
heeft men uitbreiding maar hetzelfde kan 
gezegd worden wat betreft de studio en 
kantoorruimten. Half december is het 
plan op tafel gekomen tot de bouw van 
een nieuw studiocomplex dat dit jaar ge
bouwd zal worden in de voorstad van 
Kopenhagen, Skovlunde. 
VOICE GE\AjAARSCHUWD DOOR COMMISSIE. 

Het lokale radiostation the Voice is 
door de commissie van toezicht op lokale 
radio en televisie in ons land ernstig " 
gewaarschuwd gezien het feit dat men re
klame heeft gemaakt voor Citizen. Het 
station heeft een supPQrtersclub voor 
de luisteraars en bedrijven die wi llen 
dat het station na ,1 oktober a.s. moet 
doorgaan kunnenièts terugdoen voor de 
luisteraars. Bij Citizen; werd in de pro
gramma' s verteld dat" èen ieder die in 
een winkel waar een produkt van de firma 
wordt verkocht de naam correct kon uit
spreken een aanzienlijke korting zou 
krijgen. Dit ging de commissie te ver en 
er volgde een waarschuwing. The Voice 
heeft bekend gemaakt dat de aktie juist 
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is gehouden om krachtig te protesteren 
tegen de reklamewetgeving in ons land 
en tevens meegedeeld da~ meerdere akties 
zullen volgen. 
SAMENWERKING DENEMARKEN MET FRANKRIJK. 

De programmaleiding van 'het-lokale 
radiostation Aarhusheeft bekendgemaakt 
dgt op grote schaal een uitwisseling in 
programma's, · programmaideeen enpro'gram.,.. 
maonderdelen met het fran~e lokale ra
diostation Radio Force 7 la Malouine in 
Bretagne zal gaan plaatsvinden in 1987. 
80 MILJOEN DKR VAN VAKBONDEN. 

De Deense vakbonden, hierLO ge
noemd,hebben 80 miljoen DKR geinvesteerd 
in eén media projekt onder de naam AEM/ 
Media. Bij deze firma zullen programma's 
worden geproduceerd in opdracht van de 
vakbonden die later op diverse radio en 
televisiestations kunnen worden uitge
zonden. Men denkt in de toekomst eigen 
lokale radio en televisiestations op te 
richten. De laatste keer dat een vakbond 
aktief was was via KKR waarbij een soort 
van Bingo show werd gebracht. Deze opzet 
bleek geen succes en werd derhalve stop
gezet. Misschieh herinner je je nog wel 
de problemen die men had met de zgn. 
'Opelcommercial' . Paul Hansen. 

' BRT TEGEN AUDIO VISUELE RICHTLIJN EG. 
De BRT heeft zijn bezwaren bekend ge

maakt tegen het voorstel voor een Richt-
1 ijn van de Raad van Europa inzake de ak
tiviteiten van de omroepen. De BRT vreest 
dat met dit voorstel, de openbare omroep 
wordt platgewalst door de commerciele te
levisie. Over de unieke waarde van de 
openbare omroep als drager van eigen taal 
en kultuur en als kultuurprodu~ent, is in 
de richtlijn niets terug te vinden.Men 
heeft dit aan de Raad meegedeeld. 
BEGRÖTING BRT. 

Meer dan 800 miljoen franken heeft de 
BRT jaarl ijks nodig voor de aanpassing 
van de technische apparatuur, Met amper 
400 miljoen wordt dit jaar in het Ameri
kaans theater een animatiestudio inge
richt, moet vernieuwde apparatuur betere 
produkties garanderen, ~oet een een re
portagewagen worden aangepast en komen er 
nieuwe montageruimten. Tevens zal een aan
tal t.V. studio's worden aangepast op de 
stereonorm. Voor het nieuws en de video
drama worden binnen de komende 2 j~ren 33 
mensen aangenomen voor twee produktie ~ 

ploegen. Er komen tevens hulpkrachten om 
journal isten te ondersteunen en er zal 
een co produktiefonds worden opgericht om 
gezamenl ijk met b.v. de NOS produkties 
te kunnen financie~en. Dit staat vermeld 
in een beleidsrapport van de Raad van 
Beheer van de BRT dat onlangs is uitge-
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ko~en, Mede op grond van de verhoogde 
belangstelling voor zowel de radio als 
de télevisie van de BRT vindt men het 
niet riskant om op een dergel iJke ma
nier het komende ' jaar te investeren. 
De raad waarschuwt tevens voor bewaking 
van objektiviteit , in de berichtgeving 
en dat Studio Brussel vanaf oktober in 
geheel het land kan worden beluisterd 
als zijnde een speciaal station voor de 
jongeren is een van de vele belangrijke 
nieuwtjes in het rapport. Maria Depuydt. 

IN MEMORIAM 
Herman de Graaf 

Vr i j dag 2 j anua rij. l. i s He rma"n ,de 
Graaf overleden. Begin december 1986 was 
hij met hoge koorts in het Amsterdamse 
Luèas Ziekenhuis opgenomen. Doktoren on
derzochten hem, maar konden niets vinden. 
Vlak voor Kerstmis was de koorts minder 
en mocht hij, op eigen verzoek, naar 
huis. Maar op de avond van 1 januari 1987 
kreeg hij het ontzettend benauwd en werd 
in allerijl naar het Slotervaart Zieken
huls gebracht. Vier uur nadat hij was 
binnengebracht overleed hiJ. 

Herman de Graaf werd als Wim J. Beckers 
op 10 mei 1948 in Amsterdam geboren. 
Zijn disc-jockey karrière begon hij als 
"Count He rman ll in de discotheek van het 
Amsterdamse Café Restaurant Dubois op de 
Ceintuurbaan. Al snel wilde hij meer dan 
club-dj zijn en stuurde een sollicitatie
bandje naar Sylvain Tack van Radio Mi 
Amigo in Playa de Aro. 

Maandag 16 mei 1977 stapte Wim Beekers 
als Herman de Graaf (afgeleid van Count 
Herman) aan boord van de MV Mi Amigo en 
was een dag later tussen 16 en 18 uur 
voor het eerst op Radio Mi Ami,go te horen 
als presentator van "Stuurboord". 

De weken ' daarna werd Herman meteen 
voor de leeuwen gegooid. Programmabanden 
uit Spanje konden, door zwaa~ weer op de 
Noordzee, niet aan boord worden gebracht 
en samen met Marc Jacobs presenteerde hij 
bijna alle programma's live vanaf het 
zendschip. Veel avonturen heeft Herman de 
Graaf meegemaakt aan boord: stormen, zee
ziekte, honger enz. eni. Avonturen waar~ 
over hij regelmatig in Freewave schreef. 

Maar eind 1978 was het afgelopen met ' 
Radio Mi Amigo. Samen met o.a. Ruud Hen~ 

driks en Erik de Zwart was hij in april 
1979 verantwoordelijk voor de terugkeer 
van Radio Caroline, Lang heeft Herman 
niet voor Radio Caroline gewerkt. 
Op zaterdag 19 mei 1979 stapte hij van 



boord om nooit meer terug te keren. 
"Ze moeten eerst maar eens betalen, dan 
ga ik terug", zei hij tegen mij. Maar 
dat achterstallige salaris heeft hij 
nooit gekregen. 

Maa~ het bloed , kruipt waar het niet 
gaan kan. Herman begon een piratenzender 
in Ams te rdam "Rad i 0 Nova". 
Een station dat al snel één van de popu
lairste van de stad werd. 
De laatste jaren van zijn leven was hij 
de man achter Radio Kontakt in Amsterdam. 
Een station met 'veel ups-~nd-downs, met 
goede en sle~hte disc-jockeys. ' 
Herman was meestal op zondagavond te 
horen tussen 10 en 12 uur met "easy-
1 i s ten i ng'!"'muz i ék ~ Lekke r de p 1 aatj es 
draaien die hij ;?:elf wi lde, Vooral "Blu 
Bayou" van Linda Ronstadt was zijn favo
riet. Maar het ging de laatste tijd niet 
al te best met de. "piraten"scène" in 
Amsterdam. Regelmatig .werden stations 
door de ReD uit de lucht gehaald en 
Radio Kontakt besloot om er voorlopig 
mee op te houden. Het plan was om in , 
februari weer te begJnnen. Een begin dat 
hij niet meer mee zal maken. 

Ik wil sluiten met de woorden die 
Herman de Graaf altijd zei aan het eind 
van zijn programma's~ 8ye Bye, Zwaai, 
7waai. H~rman, we zullen je missen, 

Ton van Draanen. 

Herman de Graaf gefotografeerd 
aan dek van de MV Mi Amigo. 

KABELNET KAN VOLGENS RAPPORT GOEDKOPER. 
De P'IT, de plaatselijke overheid en 

de kabelexploitanten in Nederland dienen 
. samen te werken om de lokale P'IT . en . 

televisienetwerken stapsgewijze tot een 
geheel te nemen. Tegen het jaar 2000 is 
het gebruik van een iokaal glasvezelnet 
15 tot 20% goedkoper dan de aanleg van 
twee afzonderlijke netten. Dit blijkt 
uit het rapport 'op weg naar integratie' 
van de commissie Zegveld, dat eind de
cember aan, de ministers voorYerkeer en 
Waterstaat en Econó~ische Zaken is aan
geboden. De commissie heeft ond~rzocht 
of het wenselijk en mogelijk is lokale 
kabelnetten voor d~ overdracht van elec
tronische diensten als telefoon~ data
verkeer, televisie en nieuwe diensten 
zoals telebankieren en teleshopping, 
samen te voegen. Omdat het onzeker is 
of de nieuwe diensten wel zullen aan
slaan beveelt de commi.ssie niet aan de 
bestaande lokale netwerken snel door 
een glasvezelnet te vervangen. Ecn 
grootschalige vervanging van de netwerk
en kost naar schatting tien miljhtd 
gulden, waarbij gepleit wordt voor de 
meer kleinere projekten. De regering 
staat een vervanging vöor die voor het 
jaar 2000 moet zijn gerealiseerd. 
VOO KOOPT TV SERIE UIT ZUID AFRIKA. 

Verorifc~ he~ftd& seiie Shaka Zulu 
aangekocht van de Zuid Afrikaanse Staats 
Omroep SABC~ De serie bestaat uit tjen 
delen van elk 60 ~inuten waarin het le
ven van de legendarische Zoe loe kOIl'Î ng 
Shaka wordt beschreven. 
NIEUWE EINDREDAKTEUR JEUGDJOURNAAL. 

GeraidDi~lesse~is per 1 april a.s. 
benoemd tot eindredakteur van hel 
Jeugdjournaal. Hij is nu a].8 chef van 
de Nieuwsdienst van het Utrethts Nieuws
blad aktief, alwaar hij sinds 1978 werk
zaam is. Hij volgt Huub Spall op die in 
november j.l. chef educatieve program
ma's is geworden bij de NOS. 
DE NIEUWE WESTDUITSE STATIONS. 

" Gro6i nieu~s ~oor No6rd en Oost Ne
derland: "Op 23 december is een aantal 
nieuwe zenders in West Duitsland de 
lucht in gegaan die zeer goed in de pro
vincies Groningen, Drents en '(Oost) o
verijssel kunnen worden ontvangen. Het 
zijn de zenders voor radio FNN, de com
merciele omroep voor Nied~rsachseh, woar 
ik al eerder o~er schreef. Dit station 
ging op 31 december j.l. ' om 12 uur in 
de middag van start. Je kunt het station 
horen op de 103.1 MHz Aurich, 101.5 MHz 
Lingen en 102.3 MHz Steinkimmen. Er zijn 
tevens zenders in Barsinghausen (101.9) 
Rosengarten (100.6) en Cuxhaven (102.6); 
deze zijn normaal niet in Nederland te 
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ontvangen. Naar verwachting zal er nog 
een aantal (niet in Nederland te ont
vangen) zenders aan het keten van FNN 
worden toegevoegd. Zeer verrassend was 
de onverwachte ingebruikname van groàt~ 
vermogen FMzenders van de Deutschland
funk. Sinds 23 december is DLF behalve 
via de diverse lange- en middengolfzen
ders ook in Ned~rland te beluisteren via 
de FMzenders Aurich 101.8 MHz (voor 
Noord Nederland) en 102.8 MHz Wesel 
(voor Midden Nederland). Voor zover be
kend worden de Nederlandstalige program
ma's van DLF (elke dag van 21.00~21:30 
uur via 1269 kHz middengolf) niet via 
deze FM zenders uitgezonden. Rink Hof. 
NIEUWE NEDERLANDSE RADIOZENDE~S. 

Het aantal FMzenders voor Radio 1 
groeit nog steeds. In · oktober ging op 
93.9 MHz de zender Wieringermeer de e
ther in. Deze horizontaal gepolariseerde 
10 Kw zender is in Groningen uitstekend 
te ontvangen. In Noord Brabant zijn 2 
nieuwe zenders in gebruik genomen: op 
95.4 MHz in Roosendaal met 1 kW verti
kaal rondstralend en op 98.2 MHz te 
Loon op Zand vertikaal gericht met een 
vermogen van 2 kW. Op 26 november werd 
in de middaguitzending van Radio Oost 
overgeschakeld van de zender Hengelo 
naar de nieuwe zender te Losser. Deze 
zendt nu uit op de 89.4 MHz. met een 
gericht verticaal gepolariseerd signaal 
met een vermogen van 10 kW. Radio Oost 
krijgt waarschijnlijk in 1987 een steun
zender erbij voor Deventer en omgeving. 
Andere plannen in 1987 zijn Radio 1 zen
ders op de torens van Lelystad, Goes en 
Lopik. Deze plannen kunnen wel in de war 
gegooid worden als besloten wordt meer 
vaart te zetten achter de realisering 
van de Nederland 3 televisiezenders. 
CORRUPTIE IN INDIA BESTRAFT 

Hoofd programmaleider Satis Garg van 
de Indiase staatsomroep is door de mini
ster van Informatie en Omroepzaken ont
slagen daar het nationaal onderzoeks 
buro had geconstateerd dat Sarg in grote 
mate betrokken was geweest bij een cor
ruptiezaak. Toen men het onderzoek ver
der voortzette bleek dat Satis zichzelf 
niet financieel had bevoordeeld en der
halve mag hij, hangende het onderzoek, 
tijdelijk zijn funkties weer uitoefenen. 
AUSTRALIER BENOEMD OP FIJI EILANDEN. 

De 37 jarige Australier John Hall is 
benoemd tot Manager van de Fiji Televi
sion Corporation. Hij zal medeverpnt
woordelijk zijn voor de opzet van Fiji 
TV dat in september van start zal gaan 
en ze ker voor een periode van 12 jaren 
de vergunning heeft van de regering van 
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· de eilandengroep vOor het runnen van 
een commercieel station. 
PANA HEEFT NIEUWE TECHNISCHE DIREKTEUR. 

TItE PAN AFRICAN NEWS AGENCY, het: -
overkoepelende persburea~ van de Afri
kaanse Staten~ heeft een nieuwe techni
sche direkteur in de persoon van Edward 
Mupenso. Edward was voorheen hoofd tech
nicus van de staatsomroep uit Zambia. 
CHINESE TELEVISIES NAAR HONGARIJE. 

Om zich deels te kunnen meten met 
andere landen heeft de regering van 
China besloten de in de Chinese stad 
Beijing ontwikkelde televisies te expor
teren naar het buitenland. Hongarije 
heeft inmiddels de eerste partij van 
21.400 toestellen ontvangen en men onë 
derzoekt in Chiria hoe het afzetgebied l n 
de toekomst kan worden vergroot. 
RECTIFICATIE LANGEGOLFFREQUENTIES. 

. In de afgeloperl nummers verscheen 
van de hand van Hans Knot een verhaal 
omtrent de Lange golf. Dit verhaal lag 
al langdurig op de plank voor plaatsing 
daar het een zgn. tijdloos verhaal is. 
Achteraf zijn er enige wijzigingen te 
melden inzake de invulling van enkele 
frequenties zoalé uit bijgaan overzicht 
duidelijk zal worden: 
153 kHz. 500 kW Deutschlandfunk Done-

162 Khz. 2000 kW 
171 kHz. div. 
171 kHz. 1200 kW 
177 kHz. 750 kW 

France Inter. 
Radio MoskoLl 
R.Mediteranee 
Stimme der DDR 

Bach 
Allouis 
Div~ 
Nadar 
Oranien
burg. 

183 kHz. 2000 kW Europa I Saarlou i s 
189 kHz. 300 kW Europe I Motala 
200 KHz. 400 kW BBC 4 Droitwich 
Overigens heeft ook Nederland nog recht 
op ingebruikname van een Lange Golffre
quentie via de 171 kHz. Dat het gebruikt 
zal gaan worden is een grote vraag. 
PUBLIC BROADCASTING SYSTEM EN A&E NETWORK 

Al vele ti~ritallen jaren ~erzor~t .. 
de Public BrQadcasting System in de VS 
een kultureel programma uit via zenders 
en kabelnetten. Deze programma's worden 
betaald van belastinggelden, vrijwilli
ge bijdragen van de kijkers en van op
brengst van de eventuele sponsors. De 
afgelopen jaren zijn er een viertal po
gingen gedaan de monopoliepositie van 
de PBS te doorbreken. De eerste drie 
faalden volledig. Als eerste probeerde 
CBS het met CBS CabIe. Al zeer snel liet 
met het voor gezien daar men een verlies 
leed van liefst 30 miljoen Dollar. Ver~ 
volgens startte ABC in ~amenwerking met 
de Hearst organisatie het ARTS maar men 
wist het programmatisch niet rond te 
krijgen. Ongeveer op dezelfde wijze kwa
men de plannen van NBC in samenwerking 



met het Rockefeller Centrum niet verder 
dan plannen. Gelukkig was de inzet niet 
voor niets want uit de opgedane ervaring 
is geleerd. Uit de rèsten van de drie 
genoemde pogingen ontstond nàmelijk op 
1 februari 1984 de AandE ofwel de Arts 
and Entertainment Network, financieel 
ondersteund door ABC, RCA en de Hearst 
groep. Na drie jaar van funktioneren 
kan men nu eindelijk zeggen dat men uit . 
de rode cijfers is en dat men liefst 
door 20 miljoen kijkers wordt bekeken 
in de VS en Canada. Voor het kijken naar 
de programma's behoeft de kijker geen 
kijkgeld te betalen. Het aangeboden pro
gramma, 20 uur per dag wordt er uitge
zonden, is een grote mengelmoes van kul
tuuroverdracht: Jazzsessies, Broadway 
stukken, Opera, Documentaires over klas
sieke onderwerpen, Klassieke opvoeringen 
en concerten, gesprekken met kunstenaars 
en artiesten. Het programma is zo goed
koop mogelijk samengesteld maar wordt 
wel zo gevuld dat 'de specifieke kultuur
liefhebber er met volle teugen van ge
niet. Ondertussen vindt de PBS het suc
ces van AandE een gezonde zaak voor de 
concurrentie. TAV. 

DRIE NETTEN KOMEN MET HET 
NOS JOURNAAL IN OKTOBER. 

Als in oktober Neder1ahd 3 
van start zal gaan, zal op alle 
drie de netten het NOS Journaal 
zijn te zien omdat de drie 
grote algemene publieksom

roepen, TROS, AVRO en Veronica hebben be
sloten voorlopig af te zien van de pro
duktie van een eigen journaal. De kosten 
voor een dergelijk alternatief journaal 
worden voorlopig te duur geacht. 
De huidige uitzendtijden van het NOS 
Jou rnaa 1 zu 11 en. worden gehandhaafd waa r
bij de uitzending op het derde net altijd 
synchroon zal lopen met de uitzending op 
één van de tweee andere netten. Dit zal 
gebeuren om op die manier de kosten te 
drukken. 
HOGE VERWACHTINGEN ZWEVENDE REKLAME. 

In het lopende jaar zul len de zwevende 
reklamebfokken, die sinds 1 januari zijn 
ingevoerd op de Nederlandse televisie, 
ongeveer 40 miljoen extra opleveren. Dit 
is onlangs bekend gemaakt d60r de STER. 
NIEUWE PRESIDENT lTALIAANSE RAl. 

Bij del tal i aá n 5 eSt a at s om roe p RA I i s 
Enroei Manca benoemd tot nieuwe presi
dent als opvolger van Sergio Zavoli. 

Zavo1i's ambtstermijn was drie jaar ge
leden al , ~fflciee1 verlopen maar er kon 
geen overeenstemming worden bereikt bin
nen de coalitiepartijen omtrent een op
volger. 
RJAS TV DPGERICHT. 

Naast het, ,al jarenlang aktieve, ra
d i os ta t i on voor de gea 11 'i ee rde t roepe.n 
in West Bér1ijn, RIAS Radio is in novem
ber RIAS TV opgericht. RIAS TV is offi
cieel een onderdeel van het ministerie 
van Informatie in de VS. In samenwerkin9 
met de West Duitse regering zal het 
station worden gerund. Amerika heeft 12 
miljoen in het projekt gestopt, West 
Duitsland 8 miljoen. 
ALLEEN VROUWEN IN DERTIG MINUTEN VPRO. 

De VPRO gaat in mei en juni een reeks 
programma's uittenden onder de titel 
"30 minuten", waarbij uitsluitend vrou-
we I i ,j ke p rog rammamake rs~: 
betrokken zijn. Onder- ' t t " 
werp vormen de verhalen ' ~ 
van mensen die iets bij- , 
zonders is overkomen of op het punt 
staan een belangrijke beslissing te ne
men 6f een levenswijze b'innen de huidige 
samenleving gevonden te hebben die af
wijkt van het algemene gangbare patroon. 
De maaksters zijn Jacque1ine Bakker, 
Ciska Mommenhof en Alma Popeius. 
AVRO KOOPT LA LAW. 

De AVRO heeft 23 afleveringen ge
kocht van de in Amerika zeer populaire 
serie 'LA LAW'. De reeks is geschreven 
en geproduceerd door Steven Bocho, die 
ondermeer ook verantwoordel ijk is ge
weest voor het succes van de serie Hill 
Street Blues. De serie gaat over een aan
tal advokaten dat werkzaam is voor een 
firma in Los Angeles. De serie zal be
gin van het komende televisieseizoen 
voor het eerst te zien zijn bij de 
AVRO. Ook de BRT heeft een aantal afle
veringen gekocht en zal de serie waar
schijnlijk al eerder op het beeldscherm 
gaan brengen. 
NORTH AND SOUTH NIEUW BIJ DE AVRO. 

10 Februari a.s. zal de eerste af
levering van de serie NORTH and SOUTH 
door de AVRO worden uitgezonden. De se
rie, die bestaat uit 24 afleveringen, 
zal elke week 2 keer worden uitgezonden. 
De aanvankelijk qeprogrammeerde serie 
Lace zal daardoor voorlopig op de plank 
bl ijven liggen. De nieuwe serie gaat 
over de Amerikaanse burgeroorlog. 
POPULARITEIT SKY CHANNEL. 

On1ang~ zijn de meest recente cijfers 
bekend gemaakt inzake de kijkdichtheid 
van Sky Channel. Momenteel kunnen in 
Europa ~eeds 20.250.000 mensen dagelijks 
kijken naar Sky Channel, verdeeld over 
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7.725.250 h~ishoudingen. Nederland staat 
op de eerste plaats met 7.410.000 kij
kers: West Duitsland is tweede: 3,5]8.000 
enZwi tserland .i s derde met 3.386.000 
kijkers. Verder kan het satellietkanaal 
~orden bekeken in Belgi~, Oostenrijk, 
Finland, Noorwegen, Zweden, Groot Brit
annië, Luxemburg, Ierland, Frankrijk~ 
Denemarken, Spanje, Portugal en Ijsland. 
Oe volgorde geeft tevens aan op welke 
plaats men staat qua populariteit. IJs
land staat laatste met 611 kijkers. Te
vens worden delen van de programmering 
overgenomen in Italië, Monaco en Cana
da en wel via Video Music, Tele Monte 
Carlo, TV Galicia en Muchmusic. In Ita
li~ alleen al kunnen 25 miljoen kijkers 
dagelijks de programma's zien van Sky 
Trax. In totaal zijn er buiten de eerder 
genoemde landen 31 miljoen potentiële 
kijkers voor Sky Trax. 
ALCOHOLVERBOD IN REKLAME IN NEDERLAND? 

Er zjjn bij de Nederlandse regering 
duidelijke plannen om alco
hblreklame niet langer toe 
te staan op radio en tv. 
Dit naar aanleiding van een 
steeds toenemend verbruik 
en st i Jg i ng van vanda I isme 
door alcoholgebruik. Een 
eventueel besluit tot ver
bod van dergel ijke reklame 

·gaat verder dan de ontwerp 
richtl ijnen inzake alcohol
reklame zoals voorgesteld 
door een commissie voor Euro-
nees televisiebeleid. In een rapport van 
deze commissie is afgezien van een derge
lijk verbod. Eerder is een rapport ver
schenen van de Nederlandse staatssecre
taris Dees, waarin deze stelt dat een 
verbod op alcohol reklame ongewenste toe
standen oproept als er op buitenlandse 
zenders wél dergelijke reklame wordt 
vertoond. 
NIEUW PROGRAMMA NCRV. 

Hans Sleeuwenhoek van de NCRV ont· 
wikkelt momenteel een nieuw programma 
over relaties in de meest brede zin van 
het woord. Hij denkt in maart een zgn. 
pi lot programma te kunnen maken. De re-
·laties zullen lopen van violist zoekt · 
violist tot bridger zoekt bridger etc. 
Ook duurzame relaties zullen niet worden 
geschuwd. Het programma, dat nog geen 
naam heeft, wordt opgenomen op de studio
dagen van IRondom tienl. Dit houdt niet 
in dat het programma verdwijnt. 

VOOR SATELLIETWEER6ERICHT VEtL WERK. 
Voordat een satelliet wee~kaa~t op 

de televisie komt is er via allerlei 
grondstations en satell ieten al veel 
werk gedaan. Volgens de meest recente · 
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gegevens zijn er 10~OOO observatiepost
en, 800 magazijnen voor onderdelen, _ 
7500 weerschepen, 500 radar stations 
die gezamenlijk veel werk verzetten om 
te komen tot uitstraling van · de gegevens 
via satelliet. 

FREE RADIO ON SHORTWAVE FROM HOLLAND TO EUROPE 

HET SUCCES VAN DE FRS HOLLAND! 
De Free Radio Se~~i~~Holland start

te haar aktiviteiten in augustus 1979. 
Sindsdien heeft een groot aantal zaken 
gespeeld in het bestaan van de FRS, niet 
alleen voor- maar ook tegenspoed speelde 
hierbij een rol. Vooral enthausiasme 
heeft de doorslag gegeven tot de ~eg 
naar succes. Gefascineerd door de moge
lijkheden tot het kunnen uitzenden van 
programma's via de korte golf werd er 
besloten tot het opzetten van een radio
station. Vooral daar men een enorm be
reik kon krijgen met een minimum aan 
vermogen gaf de doorslag te kiezen voor 
de KG. Ook het succes van een aantal 
andere kortegolfstations in de mid- en 
eind 70'er jaren speelde natuurlijk een 
belangrijke rol mee en het- professionele 
geluid dat deze stations brachten stimu~ 
leerde de mensen achter de FRS Holland 
een goed programma neer te zetten. De 
korte golf werd op dat moment overwegend 
gebruikt door piraten die engelstalige 
programma's verzorgden en dat bracht de 
FRS op het idee een Nederlandstalig 
programma te gaan maken met een eni.gs~ 
zins internationale 'geur' ~ Het werken 
aan de bouw van de eerste 10 watt zende r 
begon in september 1979 waarbij men ' wer~ 
geholpen door Barry Stephens. Het geheel 
was 4 maanden later gereed. Problemen 
met de antenne en de uitzendlokatie 
zorgden voor een vertraging van maanden , 
ondanks dat er wel 2 succesvolle test- . 
uitzendingen plaatsvonden op 24 februar i 
en 22 juni. De eerste langdurige test 
werd op 27 juli 1979 uitgezonden . op 6250 
kHz en wel gedurende 90 minuten. Vervol
gens werden voorbereidingen getroffen 
voor het maken van een maandeliiks pro~· 



gramma; jingles werden geproduceerd en 
stickers en QSLkaarten werden besteld 
bij de drukker. Er werd een team van 
goede presentatoren samengesteld en een 
programmering opgezet. Zoals altijd is 
31 augustus een dag in herinnering van 
velen gezien op die datum in 1974 de 
Nederlandse wetgeving aangaande de zee
zenders van kracht werd. Reden genoeg 
voor FRS Holland om te kiezen voor die 
datum als offic i ele startdatum. Direkt 
werd met een programma vo l variatie ge
star t : popmuziek; informat i eveprogram
ma 's met behandeling van de post en een 
DXonderdeel. De internationale smaak aan 
het programma werd ge.geven door het te 
presenteren in het Duits, Nederlands en 
het Engels. Iedere 4e zondag van de 
maand was FRS Hol l and te horen via de 
eerder genoemde frequenties. Vanaf de 
m~and december kwam hier verandering in 
toen men ging programmeren op de 3e zon
dag van de maand. Reden hiervan was dat 
het zusterstation Europe Music Radio was 
opgepakt en zodoende de 3e zondag was 
vrij gekomen op dezelfde frequentie. 
Dit had oak tot gevolg dat iedere 3e 
zondag door FRSH een 1 uur .durend pro
gramma we rd . ui tgezonden. dat werd ver,.". 
zorgd door de prögrammastaf van EMR. Op 
14 de~ember 1979 werd een tweede, nieuwe 
la Watt zender uitgetest in de 41 meter 
band, 7325 kHz, re-eds de volgende zon~ 
dag vonden de officiele uitzendingen 
plaats via beide frequenties. In 3anua
rie 1981 werd de 7325 kHz verlaten en 
begon men op de 7315 kHz uit te ze nden, 
hetgeen in. de daar op volgende periode 
een zeer goed gekozen alternatief bleek 
te zijn. Zoals bij de meeste kortegolf 
stations wordende zendlokaties meestal 
gezocht in bossen of verlaten streken. 
Vaak worden de antennedraden de dag voor 
de uitzending al gespannen. In mei 1981 
bleek op de dag van uitzending dat 2 
antennes waren gestolen en in diezelfde 
maand werd een nieuw alternatief gestart 
en wel uitzendingen op de Se zondag van 
de maanden die over een Se zondag be
schikten. Dit hield in dat op die zon
dagen EMR 2 uur programma's verzorgde 
en dat men niet meer in de reguliere 
programme.ring van FRSH was opgenomen. 
Dit zou zo doorgaan tot j uni 1983 toen 
hettearn van EMR definitief besloot te 
stoppen en derhalve ook de Se zondag 
niet meer werd uitgezonden. De condities ' 
in de begin 80'er jaren waren uitmuntend 
en vaa.k kreeg men per programma meer dan 
60 reakties binnen waarbij zelfs uit 
Amerika en Argent i ni e luisterpost kwam . 
Op 21 maart 1981 kreeg men grote proble
men met de 43 mCJter ante nn e h f?, t r~p. e n r c~ · . 

sulteerde dat men tot december 1982 
slechts alleen in de 41 meter te. vinden 
was. Om te ontkornen aan eventuele over
vallen van ReD dan wel politie werd be
sloten te gaan werkeri met een auto-re
verse cassette recorder waarbij na het 
eerste uur automatisch het tweede uur 
startte. 16 Januari 1983 ging de ge
schiedenis in als een zwarte bladzijde 
voor FRSH. Orn 5 minuten na 2 in de mid
dag werd men in beslag genomen door de 
ReD in samenwerking met de Westduitse 
PTT. Juist waren werkzaamheden aan twee 
nieuwe 40 Watt zenders voltooid toen de 
inval plaatsvond. In beslag werden on
dermeer deze zenders genomen n~ast 2 
antennes, 2 10 Watt zenders, 2 accu's en 
de cassetterecorder. Geen studioappara
tuur kwarn voor op de lijst van de ReD, 
daar de studio's gelukkig op een andere 
lokatie warenw Op 30 januari werden de 
luisteraars op d~ hoogte gesteld en de 
volgende maanden werden de programma's 
dankzij de hulp van andere stations 
verzorgd via verschillende frequenties~ 
In juli kwam een brief van het korte
golfstation Delmare rlie de FRSH zendtijd 
aanbood op haar sterke zender via de 
6205 kHz. Op 24 juli 1983 vond het eers
te programma via Delmare oe ethergolven. 

wordt vervolgd. JELLE KNOT. 

GEEN JAMMING MEER CHINESE RADIO. 
Het Japanse persbureau Kyode heeft 

bekend gemaakt dat voor het eerst sinds 
2~ jaren de programma's van Radio Beijing 
in de Russische taal niet meer gestoord 
worden door stoorzenders van de Sovjet 
Unie. Waarschijnlijk is de beslissing ge
nomen te stoppen met de jamming om op die 
manier mee te werken aan betere betrek
kingen tussen de Sovjet Unie en Chinrl. 
Ook de programma .'s die vanuit Albaniä en 
Zuid Korea in het Russisch worden ver
zorgd worden niet meer gejammed. 
BEZUINIGINGEN RADIO TIRANA. 

Radf6 Tlrana~ de staatszender van Al
banië, is gereorganiseerd wat betreft de 
buitenlandse service. Het vermogen van 
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de zenders is met 20% teruggebracht. Ook 
de programma' sin de d i verse 'ta 1 en, u i t
gezonderd het Ita1ia~ns, Grieks, Portu
gees en het Farsi, zijn in programmami~ 
nuten gereduceerd. Maakte men tot voor 
k6rt nog gebruik van 13 divetse frequen
ties, nu zijn het nog maar maximaall0. 
De Engelse service heeft b.v. nog maar 
12 programma's van elk 30 minuten per dag. 
RADIO TRANSKEI BINNENKORT VIA KG. 

Radio Transkei uit Zuid Afrika zal 
zeer spoedig via de korte golf zijn te 
beluisteren waarbij gebruik zal worden 
gemaakt van de oude 10 kW zender van Capi
tal Radio. Deze kan worden gebruikt daar 
Capita1 haar kortegolfprogrammering heeft 
laten vallen. Waarschijnlijk zal de 
3927~5 kHz worden gaan gebruikt. 
STANDAARDTIJD SIGNAAL VERPLAATST. 

De standaard tijd- en frequentiesta
tion MFS zal binnenkort via de lange golf 
zijn te ontvangen. De BBC zal van de 197 
kHz gaan gebruik maken. 
FILMPRIJS VAN KRO TOEGEWEZEN. 

Tijdens het te houden filmfestival in 
Rotterdam zal de Filmprijs van 
de KRO worden uitgereikt aan de 
Franse regisseur Alain Cavalier. 
Hij k rij g t de p rij s voo r zij n 
produktie "Therese" dat gaat 
over het leven van de Hei-

. lige Theresevan Thisieux. 
Naast een oorkonde zal de 
regisseur een geldbedrag 
van f 10.000,- krijgen. 
MOORD OP MOORD IN TATORT. 

Ter gelegenheid van de 
200-ste uitzending van de 
Duitse pol itieserie "Tatortl! zal er een 
speciale aflevering komen waarin alle 
moordenaars en commissarissen die ih de 
daaraan voorafgaande afleveringen hebben 
meegespeeld zullen omkomen. Tevens zullen 
de spectaculairste momenten uit de daar
aan voorafgaande 199 afleveringen worden 
vertoond. Het gehee 1 za 1 op een sat,j ri
sche manier aan elkaar worden geschreven, 
waarvoor de cabaretier Joekel Tschiersch 
is ingehuurd. De 200-ste aflevering zal 
eind 1987 worden uitgezonden. 
PIRATEN TEGEN REGERINGEN GERICHT. 

Regelmatig verschijnen er weer de no
dige anti regeringszenders in de ether. 
Radio Miskut is gericht tegen de regering 
van Nicarague en is te beluisteren via 
de 6265 kHz tussen 21 en 22 uur. Ook zijn 
er regelmatig programma's te beluisteren 
via de 5565 kHz. Radio SPlA is een sta
tion dat vecht voor de vrijheid van Soe
dan en is ontvangen via de 9530 kHz met 
ondermeer engelstalige programma's tussen 
13.00 en 13.30. Het station wordt waar
schijnl ijk vanuit Ethiopie verzorgd~ 
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LANGE :IGOLF STATION LUXEMBOURG EN RTE. 
Zoals eerder door ons gemeld zIJn er 

plannen tothe.t oprichten van een la~ge 
golfstation, dat op cOrTlTlerciële basis 
prograrrvna's moet gaan uitzenden onder 
de naam Radio Tara '. Onlangs is bekend ge
worden dat er door de beide omroeporga
nisaties RTE en Radio Luxembourg er naar 
wordt gestreefd om mld-1988 vanst'art te 
gaan. Als mogelijke plaats van de zender 
wordt gedacht aan een lokatie op 30 mijl 

. afstand, ten noorden van Dublin. Radio 
TARA zal" een 'middle of the road' for
mat gaan uitzenden,afgewis~eld met in~ 
ternationaal nieuws, sport en nationaal 
nieuws. 
PIRAAT UIT WEST- GERICHT OP OOST BERLIJN. 

De laatste tijd zijn er regelmatige 
.uitzendingen geweest op 99.2 MHz waarbij 
de Oost Duitse regering werd verzocht met 
spoed alle kernenergieaktviteiten te 
stoppen. In een vlugschrift werd in Oost 
Ber1 ijn de burgers meegedeeld dat er een 
programma was te verwachten op de genoem
de frequentie. Achteraf blijkt, uit pei
ligen van de West Duitse PTT, dat het 
station moet opereren in het Zuid-Ooste
lijke deel van West Berlijn. Men heeft 
het station nog niet geheel kunnen pei
len en derhalve ook niet in beslag kunnen 
nemen daar het telkens zeer kort in de 
ethe ris. 
KONTRAKT GEBRUIK GRAMMOFOONPLATEN. 

De NOS en de Wereldomroep hebben met 
de Nederlandse Vereniging van Producenten 
en importeurs van beeld- en geluidsdragers 
een 10 jarig kontrakt afgesloten voor het 
gebruik van grammofoonplaten. De NOS en 
de Wereldomroep betalen daarvoor 6 mil
joen gulden. Het geld zal ten goede komen 
aan uitvoerende kunstenaars en platenpro
ducenten. Ook is overeenstemming bereikt 
over een vergoeding voor het vertonen van 
videoclips op de televisie. Daarvoor heeft 
de NOS een korting bedongen die lager 
ligt dan de 300 gulden die per clip be~ 
taalt dient te worden aan de producenten 
van de clips. 
OOK AL MEER DUITSE MUZIEK OP DUITSE RADIO. 

Meer muziek in de landstaal; daarvoor 
zIJn eral vele akties gevoerd in Neder
land en Frankrijk. Nu is in West Duits
land Dieter Weirich, mediaspecial ist van 
de CDU, op de voorgrond getreden om te 
komen tot meer duitstalige muziek op de 
West Duitse radio. Hij vindt het onge
hoord dat radiostations, die gefinancieerd 
worden door ondermeer de omroepbijdragen, 
zich steeds meer bezig gaan houden met 
het uitzenden van vreemdtalige produkties. 
Hij eist dan ook spoedig wettelijke rege
lingen waarin een percentage te draaien 
duitse platen is vastgelegd. 



Nadat tekeningen waren gemaakt werden 
de segmenten gemaakt in een gespeciali
seerd bedrijf in Belgie, bij de firma 
'de Kerff'. Inclusief montage ,van de 
mast werden er f 40.000,-~ uitgegeven 
voor de mast die op de Ie oktober alweer 
verloren ging. Reeds tijdens de bouw 
van de , ma~t op de Mi Amigo bleek dat 
je terdege ervaring moest hebben om een 
zendmast op een schip op zeé te kunnen 
bouwen. De derde dag van .testuitzending-

' en brak reeds het topje van de mast af 
en er werd besloten het geheel te meten. 
Toen bleek reeds dat de zendmast meer 
dan 10% overhelde. Gezien de mast door 
van Landschoot werd betaald kreeg hij 
een redukt i e op de betaling van de 
zendtijd. Maar goed, terug naar de Ie 
oktobei. Wa t zou de toekomst zijn? Zou 
het kontrakt tussen Caroline en Atlantis 
nog worden verlengd of waren er andere 
ka pers op de kust? Zou er weer spoedig ' 
ee n s i gnaal zijn te horen op de 259 
met e r? Aan boord werd i nmi ddels driftig 
gewerkt om de beide stations, Atlantis 
en Seagul1, t e rug te laten komen. Er 
werd een zgn. T mast gebouwd, een anten
nesysteem dat ook werd gebruikt door 
b.v. Radio Veron i ca. Deze vierdradige 
zendantenne liep van de achtermast, 
bij de brug, naar het stompje van de 
afgebroken ~endmast en kon slechts een 
maximaal vermogen van 19 kW aan, hetgeen 
be tekende dat ook de ze nder aan boord 
va n de Mi Amigo opnieuw afgesteld diende 
t e worden. Immers " het betrof een 50 
kW ~ender, die meesta l rond de 29 kW 
aan uitzendvermogen uitstraalde. Om 9 
minuten voor half 6 in de vroege ochtend 
van de 4e oktober was er ee n test toon 
te horen op de vertrouwde f r equen t ie, 
die om half 6 werd gevolgd door nonstop
muziek. Om 19 minuten no 8 uur de eerste 
aankondiging: 'This is a t esttransmis
sion from the radioshi p Mi Ami go on 1187 
kHz., that ' s 259 mat res in the medium
wa ve band. Om 4 m~ nu ten na half 12 die 
ochtend verdween de zend e r ui t de ether 
om in de avond uren (19.54) terug te 
keren met nonstopmuziek. Na eni ge non
stop uren was het deejay Johnny Jason 
die om 11 uur die avond de luisteraars 
verwelkomde bij Radio Seagull. De 
volgende ochtend om 6 uur wordt ~oor het 

Door Hans Knot 
eerst melding gemaakt van de problemen 
met de zendmast en werden vervolgens de 
Atlantisbanden gestart. Gedurende dag 
is het station diverse malen uit de 
lucht gez~en generatorproblemen. Zondag 
7 oktober was ook de Atlantis top 40 
niet te beluisteren. In het mu~iekblad 
Poptelescoop werd dit reeds een paar 
dagen eerder gepubliceerd waarbij een 
gebroken zendmast was afgedrukt. 
JOEPIE lN DE AVONDUREN. 

Na declosedown van Atlantis zat er 
altijd een gat van 2 zenduren dat niet 
werd gevuld. Begin oktober werden er 
plots programmabanden afgedraaid van 
de Joepieshow waarin naast de commercial 

.voor Joepie ook spots waren te horen 
voor Suzy waffels. In eerste instantie 
werden de programma's gepresenteerd door 
de later op tragische wijze omgekomen 
platenproducer Bart van Laar. In de 
2e week van uitzending was ook de door 
van Landschoot ontslagen Peter van Dam 
in dit programma te horen. 
ONGENOEGEN VAN LANDSCHOOT~ 

Op 11 oktober verschenen de eerste 
berichten in de Vlaamse pers. Adriaan 
zou ontevreden zijn omtrent het uitgaan~ 
de signaal en zei dat hij een nieuw 
zendschip had gekocht, de Laissez Faire. 
Hij zei dat het schip lag afgemeerd in 
Le Havre. Een telefoontje naar Lloyds 
in Londen was genoeg om dit bericht tot 
'leugen' te maken want de verzekerings
maatschappij berichtte dat het voormalige 
zenschip van ondermeer Swinging Radio 
England nog steeds in de haven van 
Maimi lag afgemeerd. Echter zette van 
Landschoot zijn zinnen wel door en ver
lengde het kontrakt met O'Rahilly niet 
daar men niet voldeed aan het afgespro
ken vermogen van 50 kW. 
NA 15 OKTOBER NOG WEL PROGRAMMA'S. 

Na het aÎlópen van het kontrakt wa
ren er gedurende een aantal dagen nog 
wel oude programma banden van Radio 
Atlantis te horen en werden sommige uren 
life vanaf boord gevuld- door ondermeer 
Andy Archer en de scheepskok, Harry 
Bergman. 
ANDERMAAL STORM. 

Tijdens het programma van Bergman 
op de 18e oktober werd reeds melding 
gemaakt van het barre weer en niet 
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veel later verdween de zender uit de 
lucht. Atlantis was voorgoed verdwenen 
vanaf de Mi Amigo wegens het knappen 
van de r antenne. De zendtijd zou later 
worden verhuurd aan een andere Vlaamse 
organisatie, radio Mi Amigo. 
PROBLEMEN BUMA STEMRA. 

De station~ -die vanaf de Noordzee 
programma's verzorgden waren niet of
ficieel verplicht de zgn. BUMA STEMRA 
auteursrechten te betalen daar de pro~ 
gramma's in internationaal water werden 
uitgezonden. De auteursorganisatie vond 
echter dat de programma's grotendee.l s 
voor de Nederlandse bevolking werden 
gemaakt en kwamen derhalve in de begin 
70'er jaren tot overeenstemming met 
Radio Veronica en RNI betreffende een 
regelmatige afdracht van de rechten door 
de stations. Nadat radio Carolirie en 
later radio Atlantis en Seagull regel
matig programma's uitzonden die ook in 
Nederland goed te ontvangen waren, be~ 
sloot de BUMA STEMRA een dergelijk ver
zoek aan 4e Carolineorganisatie in den 
Haag te richten. De brief verscheen 
ook daadwerkelijk aan de van Hoogendörp
straat, alwaar de Carolineorganisatie 
haar burelen had. Ook was in de brief 
tegelijk het verzoek tot betaling van 
rechten door Atlantis behandeld,daar 
Atlantis haar zendtijd huurde van de 
Carolineoiganisatie. De brief werd des
tijds door 'Andy Archer gelezen en ter 
afhandeling op zijn buro gelegd. Enige 
dagen later werd er door een aantal 
zeezenderfans een groot aantal banden 
en papieren ontvreemd, die als souve
nier werd meegenomen. Ik zelf hoorde 
van een van de fans wat men had mee "ge
nomen. Zelfs van de papieren kreeg ik 
een brief meegestuurd. Toen de BUMA 
STEMRA geen reaktie ontving van de 
organisatie begon men te dreigen met 
een civiele procedure. Andy Archer pro
beerde uitstel te krijgen van een pro~ 
cedure door te stellen dat de papieren 
onvindbaar waren. Gelukkig herinnerde 
ik mij het eerder gegeven en kon de 
Carolineorganisatie alsnog een kopie 
van het schrijven worden toegespeeld, 
Een en ander leidde desondanks tot een 
rechtzaak op 19 oktober 1973, de dag 
nadat Atlantis voorgoed uit dg ether 
was verdwenen op de 259 meter. Een 
uittreksel van een rechtbankverslag 
volgt hierbij; De president van de 
Haagsche rechtbank, mr. J Slotemaker, 
be~reep er helemaal niets van. Hij dui
zelde van de namenreeks die hem werd 
voo~ge legd . Caroline, Atlantis, Seagull, 
MA Productions en de te vèrwachten Mi 
Amigo. "Ik luister nooit naar die pir-a-
1~ 

Atlantis deejay Fred ~/d Bo~ch. 

tenzenders~ Ik dacht dat er maar een 
boot was voor dek~st. Ik ~ist niet 
dat het er zo veel waren" zei hij. Voor · 
hem diende het kort geding dat de 
Amsterdamse advokaat Engels namens 
de BUMA had aangespannen tegen Chris 
Carry en Andy Archer, twee medewerkers 
v~n de piratenzender die vanaf het 
zendsçhip de Mi Amigo steeds onder an
dere namen uitzendt. Ondanks vele be
loftevolle besprekingen, brieven en te
lefoongesprekken had het station nog 
steeds geen rechten -afgedragen voor de 
tekstdichters en componisten van de 
door de stations gedraaide muzjek. BUMA 
had daar genoeg van daar de andere' zee
zenders altijd ' wel de rechten keurig 
netjes voldeden. Noch Carry noch Archer 
verschenen voor de rechter. Wel kreeg 
de secretaresse van Slotemaker enkele 
minuten voor het kort geding een tele~ 
foontje waarin een juffrouw meedeelde 
dat Archer ziek was -en niet kon komen. 
Slotemaker en Engels werden het erover 
eens dat deze mededeling wel ee.ns een 
vertragingstechniek van de piraat kon 
inhouden. Derhal ve ging het ged'ing wel 
door. Engels vroeg onmiddellijke stop= 
zetting van de uitzendingen op straffe 
vantienduizendgulden per ove~treding, 
De advokaat overlegde visitekae~tjes 
en ondergetekende brieven ten bewijze 
dat Archer en Carry als zendermanager 
en produktieleider verantwoordelijk 
waren voor de uitzendingen vanaf het 
èchip. Tevens vond hij dat de program
mabanden in Nede.rland werden opgenomen 
en dat de programma's ook nog eens ge
richt waren op ons land, zijn organisa
tie het recht op de gelden had. 

wordt vervolgd. 



RADIO VOOR DUITSE SOLDATEN IN VS. 
Radio Oberharz? Nooit ~an gehoord, 

eert nieuw lokaal station of al weer een 
piraat die zonodig aktief moet zijn in 
West Duitsland. Nee, geen van de boven
genoemde gegevens is juist. Het betreft 
hie~ een station dat samen met haar 
zusterstation Radio Andernach program
ma's verzorgd voor de West Duitse mili
tairen die inde Verenigde Staten van 
Amerika zijn gelegerd. Men verzorgt de 
programma's in El Paso (Texas), Hunts
ville (Alabama ), Shiloh ,(Canada) en Goo
se Bay (Labrador). Vooral de kampementen 
in de twee laatste plaatsen zijn zover 
van de buitenwereld afgesneden dat de 
programma's gericht in de landstaal een 
welkome aanwinst zijn voor het tijdver
drijf. De zendtijd wordt gehuurd, in El 
Paso gebeurt dit bij het station KTEP, 
een van ' de vele Amerikaanse Campussta
tions. WLRH, een Public Service station, 
verhuurt zendtijd in Huntsville. Men 
huurt er een programmauur per week. 
In de andere plaatsen huurt men de zend
tijd bij de exploitant van het plaatse
lijke kabelnet. De studio's, waarin de 
programmabanden van tevoren worelen opge
nomen, zijn waarschijnlijk de zwaarst 
bewapende studio's die je je kunt voor
stellen. Konstant is er een meerkoppige 
bewapende bewaking aanwezig die begeleid 
wordt door speurhonden. Wat betreft de 
a~paratuur die men gebruikt kun je stel
len dat een direkteur van een omroep
museum hartkloppingen zou krijgen bij 
het zien van zo veel antiek materiaal. 
De eerste studio, Studio A, werd in de 
SO'er jaren gebruikt door de Sudwestfunk 
en kwam in 1981 in het bezit van de bei
de legerstations. De tweede studio, Stu
dio B, ziet er al heel wat moderner uit 
en in 1964 werd het aangekocht als in
richting van een reportagewagen voor de 
NDR. Men maakt gebruik van de zeer ver
ouderde Telefunken standaard omroep re
corders en men mag van geluk spreken dat 
bij de studio's een eigen werkplaats is 
waar de machines hersteld kunnen worden. 
Als er een defekt is kan er niet worden 
overgegaan tot bestelling van een be
paald onderdeel daar dezen al vele jaren 
niet meer leverbaar zijn. Men heeft al 
tijden geleden via het inkoopbureau van 
het leger nieuwe recorders besteld maar 
de ambtelijke molen loopt als zo vaak 
erg traag. In het wekelijkse uurtje pro
grarruna mag niet aan politiek worden ge
daan en is het erg móeilijk om aktuele 
informatie over te brengen uit het 
thuisland. Het toesturen vanuit West 
Duitsland van b.v. kranten duurt vaak 
tot twee weken en dit houdt i~ dat het 

brengen van b.v. de sportuitslagen acht
erwege wordt gelaten daar in de Ameri
kaanse kranten bijna geen nieuws is te 
vinden inzake sportresultaten in Europa. 
De verhouding tussen muziek en woord 
ligt meestal tussen de 60 en 40% waarbij 
qua muziek vaak voor het Amerikaansé 
repertoire wordt gekozen. Het gesproken 
woord betreft meestal interviews over 
onderwerpen als de auto "s, vrije tijd, 
popcorn en met popartiesten uit het 
thuisland. Men heeft een maximaal bereik 
van 20.000 luisteraars die onlangs werd
en getrakteerd op wel een heel speciaal 
item. Zowel de Audi als de Ford fabri
kant hadden een testwagen afgestaan 
waarmee gedurende 3 weken mocht worden ' 
gereden op het militaire terrein en daar 
buiten. De meest vreemde capriolen werd
en met de auto's uitgevoerd. Het gelukte 
de wagen heel te houden maar de meest 
professionele recorder, een Nagra, kwam 
niet heelhuids uit de strijd. Veel voor
bereiding nemen de programmamakers wel, 
waarschijnlijk wil men nog eens in het 
Guiness record boek komen daar men het 
onlangs presteerde voor een programma
uur liefst 120 pfoduktieuren vooraf te 
laten gaan. Enkele voormalige medewerk
ers hebben hun brood inmiddels verdiend 
in het maken van programma's voor 
de West Duitse Omroepen en de RTL. 
TA~ INGO LORENZ NED.BEW. HANS KNOT. 

PRODUKTIEVOORSTELLEN INSTRUKTIEVE OMROEP. 
De Raad van Beheer van de BRT heeft 

de produktievoorstellen van d~ instruk
tieve omroep van de BRT voor het lopend 
jaar goedgekeurd~ De dienst volwassen 
vorming zal ondermeer een basiscursus 
Italiaans gaan verzorgen. Tevens heeft 
de Raad van Beheer besloten Tony van 
den Bosch te benoemen tot eerste produ
cer bij de Omroep West Vlaanderen. 
BRT WERELDOMROEP KREEG ONDERSCHEIDING. 

De Maritieme journalisten van Belgie 
aangesloten bij de.beroepsvereniging 
ESPA hebben de uitzendingen voor de 
zeelieden via de BRT Wereldomroep be
kroond. Tijdens de viering van hun 20-
jarig bestaan in Antwerpen werd een ere
medaille hiertoe uitgereikt aan Piet van 
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Roe, direkteur generaal van de BRT. 
In zijn dankwoord bracht hij hulde aan 
de diverse makers van dit al 38 jaar 
bestaande programma, waarbij hij zich 
speciaal richtte tot de huidige samen
steller Jos van Hemelrijek. Naast het 
maritieme' nieuws wordt er in de program
ma's altijd veel aandacht besteed aan 
de sociale kontakten en niet voorbij 
wordt gegaan aan de groeten van en aan 
familieleden van zeevarenden. 
CB IN BELGIE VANAF DERTIEN JAAR. 

Er I igt momenteel bij de Belgische 
regering een voorstel tot wetswijziging 
waarbij de minimale leeftijd tot bedie
ning van CB radiotoestellen omlaag wordt 
gebracht tot 13 jaar. Tot nu toe lag de 
leeftijdsgrens op 16 jaar. Er is een 
duidel ijke tendens dat vooral de jonge
ren met deze vorm van geluidsoverdracht 
w i 11 en bez i g zij n. In Frankr ijk b. v. is 
de leeftijdsgrens altijd al op 13 jaar 
gesteld. Het bedienen van een toestel 
blijft uiteraard wel verbonden aan het 
in het bezit hebben van een vergunning. 
Wel zal er in de toekomst per persoon 
een jaarlijkse bijdrage ' moeten wordeh 
betaald terwijl dit voorheen per toe~ 
stel noodzakelijk was. 
TELEVISIEREKLAME IN VLAANDEREN. 

Als de uitgevers niet zouden star
ten binnen een redelijke termijn met 
een commerciele televisiezender dan moet 
er tussen de zgn. meerderheidspartijen 
opnieuw worden onderhandeld over het ka
beldecteet omdat het regeerakkoord dan 
onuitvoerbaar zou worden. Dit zei on
langs de Gemeenschapsminister voor Cul
tuur Patrick Dewael naar aanleiding van 
het goedkeuren van het kabeldecreet in 
de commissie van de Vlaamse Raad. Zoals 
eerder geme,ld voorziet het decre,et dat 
de dag- en weekbladenuitgeverijenbinnen 
de in Vlaanderen op te richten commer~ 
ciële televisiezender een meerderheids
participatie moeten hebben van minstens 
51%. Als daarover geen akkoord kan wor
den bereikt dan zou de t.v. reklame naar 
de BRT gaan, zo werd algemeen verwacht. 
Ook de pol itici binnen de meerderheids
partijen waren deze mening toegedaan. 
De verklaring van Oewael trekt deze me
ningen nu weer in. 
FILMNET OP ALLE ANTWERPSE KABELNETTEN. 

Sinds begin januari kunnen vrijwel 
alle Antwerpse kabelnetkijkers zich aan
sluiten op FilmNet. Het aantal potentie
le abonnees wordt dan in een slag sterk 
verhoogd. Ook Radio Public gaat het sig
naal doorgeven. Dit net voorziet een 
aa ntal grote gemeenten zoals Mortsel, 
Merksem, Wilrijk en Borgerhout. Naast 
a l een tijdje het grote net Integanen 
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een aantal Ebes netten is groot Antwerp
en een belangrijk afzetgebied geworden 
voor Filmnet. Per 1 januari waren 29.000 
Vla'amse gezinnen op Filmnet aangesloten 
en ruim 4500 andere hadden zich aange
meld en wachten op de decoder. Men ver
wacht de komende weken een groot aantal 
nieuwe aanmeldingen. Momenteel kiest 55% 
van de abonnees in Belgie voor het nach- ' 
telijke blok Night Club en 37% voor het 
avondblok. Aansluitingen in Belgie zijn 
mogelijk voor 24 uur per dag, hetgeen 
neerkomt op 895 Bfr. per maand. Aanslui
ting voor een der blokken kost 595 Bfr. 
STEEKPROEF COMMERCIELE TELEVISIE. 

Hei nieuw~ Vlaamse -financiele week
blad 'De financiele krant' heeft de re
sultaten gepubliceeerd van een enquete 
onder Belgische bedrijven inzake de toe
komst van een commerciele televisiezen
der in Vlaanderen. Hieruit blijkt dat 
wat betreft de grote bedrijven een der
gelijke zender op voorhand een misluk
king is. Men ziet geen toekomst in een 
dergelijk projekt. De Vlaamse markt is 
voor hen te klein om grote reklamebud
getten ~an te besteden. Het merendeel 
van de grote bedrijven adverteert nu al 
via de STER of de RTL. De potentiele ad
verteerders verzetten zich tevens tegen 
een model zoals door de STER wordt ge
hanteerd. Zij zien meer in het Ameri
kaans getinte 'model van de RTL. Slechts 
14% van de ondervraagden was bereid 
om eventueel reklame te financieren via 
een dergelijk tv net. Naast een viertal 
drank- en zoetwarenfabrikanten omvat 
deze groep in hoofdzaak lokale financie
le instellingen en verzekeringsmaat
schappijen. Tevens stelt men dat de 
te hanteren tarieven aanzienlijk lager 
zouden moeten zijn dan die van de STER 
en RTL. 
12 DEELNEMERS SONGFESTIVAL BELGIE. 

~ Zaterdag 14 maart is de nationale 
voorronde van het ,Eurovisiesongfestival 
in Belgie. Op die dag zal door een jury 
bestaande uit medewerkers van d~ omroep 
en een jury bestaande uit 200 kijkers 
tussen 12 en 60 jaar een keuze ,worden - - - - - ~ - - - ... - ..... -
AMERIKAGANGERS GEZOCHT. 

Ik ben Gertvan der Laan uit Beerta 
in de provincie Groningen en heb het idee 
opgevat om de komende zomer een reis te 
gaan maken naar Amerika waarbij het doel 
het ' bezoeken van diverse radiostations 
zal zijn, waarbij ik vooral de situatie 
in New Vork wi 1 beschouwen. Wie heeft er 

' zin om deze reis ge~amenliJk te maken~ 
Mocht je interesse hebben schrijf dan 
even naar Veenweg 83 Beerta of bel me 
op 05971""32072. -------------



gemaakt uit een 12 tal kandidaten. De 
winnaar of winnares zal Belgie vertegen
woordigen op het Eurovisiesongfestival. 
Aan het nationale festiva l doen mee: 
Sofie, Judit Vindevogel, Sonia Pelgrims, 
Vincent, Daan van den Durpel, Dan Ol 
Neil, Bart Kae11, Curt Lawr~nce, Angie 
DyIan, Margriet Hermans, Joho Terra en 
Liliane St, Pierre. Maria Depuydt. 

RADIO IN INDIA 
ALL INDIA RADIO RUIM 60 JAAR IN ETHER. 

ril 1924 'wërd offlëièel de eërste :
radio uitzending verzor~d in het grote 
en zeer zwaar bevolkte India. Hoewel, er 
moet hier gesteld worden dat het toen om 
een eenmalige uitzending ging als een 
soort van proef. In de geschiedenis 
boekjes van het land wordt de 23ste juli 
1927 aangehouden als de eerste officiele 
uitzenddag. Het is allemaal begonnen in 
de stad Madras, toen de twee na grootste 
stad van Brits Indie, zoals India tot 
haa r ona fhanke 1 ij khe i d heette. ['1adras 
had toen ruim 600.000 inwoners en stond 
bekend als de stad waar de Britse re
gering zetelde, Een pioneer op hGt ge
bied van de radio besloot i n 1924 de 
Madras Presidency Radio Club op te 
richten en begon gen testprogramma via 
de middengolf. Na drie jaren van proef
programma's was zijn geld op en natuur
lijk, vanwege het grote gebrek aan 
luistertoestellen, ~aren er niet veel 
luisteraars.In de radio club waren een 
aantal Britten vertegenwoordigd die 
hielpen bij het samenstellen en maken 
van de proafprogramma's. Een volwaardig 
radiostation was het niet mede door ge-
brek aan o.a. nieuwsbulletins en aktua
liteitenprogramma's en een gebrek aan 
muziek. Het was meer een soort van 
speelgoedje voor de over ruime vrije 
tijd beschikkende Britten. 
Veel serieuzer werd het in de maand juli 
1927 in Bombay, de hoofdstad van het 
h~idige rijk India. In die maand werd de 

, Indian Broadcasting Company opgericht 
waarbij tevens een, m i ddengQlfz~nder met 
een vermogen van 1.5 kW werd ingezet. 
Een paar weken later werd ook een der
gelijk zendstation in Calcutta geopend. 
Ook met deze zenders werd slechts ge
speeld, het lag helemaal niet in de 
bedoeling van de Britten om de stations 
in te zettenv06r massacommunicatie voor 
het miljoenen volk in India. Radio's 
werden alleen geimporteerd, aaneen 
eigen produkt kwam men nog niet toe. 
Daarbij kwam nog dcit de invoer van ra-

diotoestellen werd beperkt vanwege pro
blemen met invoerrechten. Gevolg was dan 
ook dat alleen de rijke klasse de be
schikking had over een toestel. Ook de 
officieren in het leger wisten via slim
me omwegen de toestellen in hun bezit 
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te krijgen, waarbij vaak aan omkoping 
werd gedaan. De hoge importtarieven 
werden deels weer ter beschikking ge
steld aan de Indian Broadcasting Compa
ny (lBC) die ook weer financi~en ver
kreeg door de invoering van een soort 
van luistergeld onder de bezitters van 
ontvangsttoestellen. Het tarief werd 
toendertijd gesteld op 10 Rupie per 
maand. Dit bedrag was hoger dan een ge
middeld week salaris uit die tijd. Eind 
1930, ruim 3 jaren na de start, war~n 
er slechts 8000 gelicenceerde luister
aars. Ook bij de lBC ons tonden finan
ciele problemen. De Britse regering 
sprong bij en nam de beide zenders over 
en veranderde de naam in Indian State 
Broadcasting Company (ISBC). Maar ook 
hier kwamen de geldzorgen hetgeen tot 
gevolg had dat drie jaar later de heide 
zenders noodgedwongen de ether andermaal 
moesten verlaten. Gezien het feit dat 
al spoedig het aantal licentiehouders 
zich had verdubbeld was het niet moge
lijk een al te lange 'zenderpauze' in 
te lassen ~ De Britse Staat nam het be
sluit de onderneming financieel te gaan 
ondersteunen, hetgeen midden 1934 tot 
gevolg had dat niet alleen de program
ma's ~erden hervat maar dat er ook een 
derde zender bijkwam en wel in Delhi, 
het huidige New Oehli. Maar wat moesten 
de radiomakers in die tijd meer doen dan 
nieuws voorlezen uit de kranten uit 
India en de geimporteerde kranten uit 
Engeland? Het werd een mengelmoes van . . 21 



schrale lokale info en het lezen van 
de krant, gelardeerd met inheemse en 
West Europèse muziek, Inmiddels was al 
wel een programma coordinator annex 
programma controleur aangesteld. Deze 
persoon. Lionel Fielden, wist de Britse 

, gouverneur in Brits Indie, Lord Willing
ton, over te halen het station te her
dopen in All India Radio, hetgeen een 
feit werd op 8 juni 1936. 
Karl Grobe-Hagel.Bewerking Hans Knot . 

DE JAARLIJKSE VERSCHUIVINGEN BIJ OMROEP 
' Ook in 1986 is -ae Veronica- Omr-oep , 

Organisatie weer als winnaar uit de bus 
gekomen als het gaat om de hoogste 
winst in het aantal nieuwe leden bij de 
Nederlandse omroepen. Men heeft liefst 
76.000 nieuwe leden geboekt en staat nu 
op een totaal v~n 726.000 leden. Men is 
hierdoor de TROS voorbij gegaan in de 
totaalstand en heeft de tweede plaats 
bereikt achter de AVRO, die 795.847 le
den heeft. Als de VOO de winst van de 
'afgelopen jaren voortzet in 1987 dan 
kan men aan het einde van dit jaar de 
kroon op zetten als de grootste omroep 
van Nederland, iets waar men zeker zeer 
trots op mag zijn, gezien het feit dat 
de eerste tv uitzending pas in april 
1976 plaats vond en de eerste radiouit
zending eind december 1975. De totale 
lijst ziet er als volgt uit: 1 AVRO, 
2 VOO, 3 TROS 723.056~ 4 KRO 639.156, 
5 VARA 513.290, 6 EO 328.395 en 7 VPRO 
met 317.689. De NCRV vindt U in dit 
lijstje ~og niet terug. De gegevens in 
~roei bij deze omroep waren nog niet 
beschikbaar bij de redaktie toen dit 
nummer moest worden samengesteld. Alle 
omroepen, uitgezonderd de VARA en de 
VPRO boekten winst. 
NIEUWE CHEF NOS SCHOOLTELEVISIE. 

Tot Chef NOS Schoolt~levisr~ ' is drs. 
Hans Wentholt benoemd! Hij is al sinds 
1966 bij de NOS werkzaam, aanvankelijk 
bij de Dienst KiJk- en Luisteronderzoek, 
later als onderzoeker/beleidsmedewerker 
bij de Dienst Televisie Programma~ 
EVENEMENTENLIJN TROS EEN SUCCES. 

De Evenem~ntenl ij~ v~n de TROS, die 
ruim twee jaar geleden in gebruik werd 
genomen, mag zich verheugen in een toe· 
nemende beluistering. In de maand ok-
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tober werd b.v~ de lijn 21.000 maal be
luisterd. Gemiddeld per dag werd door 
700 Nederlanders dus de telefoon gepakt 
om meer informatie te krijgen. In de
zelfde maand in 1985 bedroeg het aantal 
bellers sle~hts284. De TROS EMenementen 
lijn is bedoeld om de veleopbellers in 
het kort en tevens bondig informatie te 
verschaffen over "TROS akt i v i te i ten zoa 1 s ' 
opnamen ' voor rad i.o en te lev i s i e i n het 
land, gegevens over speciale actiepro· 
grammals en de agenda. 
STOLP BENOEMD TOT OPVOLGER VAN KLAMER. 

De G r-or; i nge r z i e"kenhul spred i kant" 
ds. P~ Stolp is bij het Oecumenische 
Radiopastoraat benoemd tot opvolger .van 
de onlangs overleden ds. Alje Klamer. 
Stolp is '44 jaar en werkt sinds 1977 in 
het Academisch Ziekenhuis te Groningen 
en was daarvoor drie jaar werkzaam voor 
de commissie bezinning op de liturgie in 
de Provincie Groningen. 
AVRO WIL LID WORDEN VAN GPD. 

De AVRO wi 1 l1d worden van de Gemeen
schappelijk Persdienst. Momenteel is er 
al sprake van een nauw~ samenwerking, 
met name op het gebied van de buitenlan
dse correspondenten. Volgens de twee 
jaar geleden gewijzigde siatuten van de 
GPD is het mogelijk geworden dat een om
roep toetreedt tot de GPD~ AVRO program
mamanager Informati~ RTV, Fons van Wes
terloo, maakt er geen geheim van dat hij 
toetreding van de AVRO zou toejuichen, 
Bij de GPD is namel ijk een grote kennis 
aanwezig inzake het nieuws vanuit de re
gio. Het ligt in de direkte bedoeling 
van de AVRO om in de nabije toekomst de 
nieuwsvoorziening te verleggen vanuit 
het verre buitenland naar het regionale 
nieuws, 
NAAMVERANDERING IN CHILI~ 

H~~ staat~~i~ii~~Ra~io Nacional heet 
in de toekomst Radio Sistema 'NaciQnal en 
de frequentie 15,150 is vervangen door de 
15140 kHz. 
ADVENTIST WORLD RADIO NIET UIT ITALIE. 

Advent istWorld Rad-io hè'efthaa~r 'pro
gramma1s vanuit het Italiaanse Forli stop~ 
gezet daar de Ital iaanse PTT heftig had 
geprotesteerd tegen het feit dat men ge
bruik maakte van een frequentie die bui~ 
ten de officiele band zou ligge~. 

JQS KUYER NAAR STUDIO SPORT. 
Pe r l ' ap r ,l -a . s ~ " i s Jos 'Kuye r benoemd 

tot eindredakteur van StudiQ Sport bij de 
NOS~ Jos werkte sinds 1975 werkzaam bij 
da AVRO als ondermeer eindredakteuf va~ 
AVRO's Sportpano~ama, Daarvoor werkte hij 
bij Radio Noordzee. Sinds een jaar prese~
teerde Kuyer eens per week het radiopro
gramma ,Langs de Lijn van de NOS. 



, DECEMBER: Eerst even een foutje herstel- , 
len. Aan het slot van het Logboek in het 
vorige nummer staat dat de AVRO en VARA 
op 'een gedeelde derde plaats staan 
als popu. läirste .. tv-omroe p m.et 3%~ m· 
Dat moet zijn: AVRO en KRO. Met ~ 
excuses aan de KRO voor deze fout ~ 
++ Een Australische omroep voor 
~ inderheden heeft de eerste 26 afleverin
gen van "Zeg . 'ns AAA" gekocht van de VARA. 
Bij de aankoop is vooral gedacht aan de 
vele Nederlandse immigranten die in Aus
traliëwonen en zal met ondertiteling op 
het scherm verschijnen +++ 
10 DECEMBER: Twee NOS-technici zijn van
daag jarig. Rob Hamaker en Beer Gerten
bach. Van harte ++ Stuntman Dick Beer is 
gast in "Kletskop" en John Lanting is 
het idool in "Nederland Muziekland"-radio 
bij Veronica op R2 ++ Het doek valt nu 
vrijwel zeker voor Europa TV. Minister 
Brinkman heeft geen enkele respons ge
kregen tijdens de conferentie van de 
Raad van Europa in Wenen op het verzoek 
om geld steken in de satellietzender +++ 
11 DECEMBER: Fatima, bekend van Radin 

14 DECEMBER: René Shuman is gast in de 
KRO-R3-p rog ramma' s "T ij d voor Toen" ,en · 
"H j tweek". 'n "TvT" de hits u i t decembe r 
1975 en 1968 ên de eerste plaat die René 
Shuman ooit kocht "Tush" van ZZ Top. In 
Hitweek is "Walk likean Egyptian" ,van 
The Bangles zijn "hit van de week" ++ 
"Wie kent Nederland" is de titel van een 
nieuw NCRV-tv-programma, waarin drie 
kandidaten door Eddy Becker worden getest 
op hun algemene kennis van Nederland. 
Vanavond is op Ned.1 de eerste aflevering 
te zien +++ 
15 DEC~MBER: Arend Langenberg is weer 
als nieuwslezer, van de radionieuwsdienst 

. te horen. Zoals je weet was hij in novem-
ber naar Europa TV gegaan, helaas, 
de zender is uit de lucht 
verdwenen ++ Bij de 
TROS van 9 tot 10 
uur op R2 draait 
Ferry Maat pla
ten uit de ~ 
Top 100 van ~j 
1973 ++ Van 
12 tot 14 uur 

Thuisland, is jarig. Van harte ++ LosVast komt Krijn Torrin-
tv komt u i t de Me rweha 1 i nOordrecht, ga met "Ho 11 ands 
In het programma reikt Jan Rieman platina Glorie" ui t Zwolle ++ Adam Curry i smet 
lp's uit aan Lee Towers, Anita Meyer en "Countdown'! 'vandaag voor het eerst op 
Martin Duiser +++ Music Box te bewondéren +++ 
12 DECEMBER: Emperor Rosko viert zijn 16 DECEMBER: De Nederlandse Topdanser 
44~ste verjaardag. Van harte ++ Naar aan- Han E~belaar is de gast-presentator van 
leiding van zijn 7~-ste verjaardag zet 'lEen Goede Morgen met" bij de TROS op R4 
Minjon Magazine, om 18.15 uur op R2, ++ Riek van Velthuysen doet de "voice-
Frank Sinatra in de schijnwerpers +++ over" bij Toppop-tv op Ned.1 ++ "In de 
13 DECEMBER: BBC deejgy's Andy Peebles Hoofdrol" ontvangt Mies Bouv-/man vanavond 
en Gary Davies en KRO's Wlnfried Povel pianist Louis van Dijk ++ Peter Hollànd 
zijn jarig. Van harte ++ Tussen 14 en 15 presenteert "Dubbellisjes" van 19 tot 20 
, . _ . "" uur is bij de VARA op R2 de uur bij de VARA op R3 alleen, omdat Oom 

~'v~)D*~ eerste van 14 afleveringen te Ben met vakantie naar Suriname is +++ 
~ horen ove r de t i ener i do 1 en in 17 DECEMBER: Si mon Bates v i ert zij n 39-

,MAG JE WAT VERWACHTEN j d . . 6 . d . . . . . ', .. _" '. '.' ,-, , e J are nO. 0 era lOS e r I eis s te ver j a a r dag. Van har te ++ In' 'K 1 ets -
gemaakt door H~rman Stok en Beer Gerten- kop" is Huub van Boeckel de gast van 
bach ++ Sounds of the 605 van 10 tot 11 Annette van Trigt en Marc6 Bakker is 
,uur op BBC Radio Two wordt gepresenteerd het idool in !'Nederland Muziekland"-radio 
door Alan Blakley en Chip Hawkes van The ++ In de rubriek "Nooit gedacht" in Ne-
Tremeloes ++ Bij de KRO begint om 20.30 derland Muziekland vandaag Chiel van 
uur op Ned.1 alweer de negende serie van ' Praag zelf als zanger van het nummer 
de Sound Mix Playback Show van Henny Huis- "Fresh out of love" van R()ndy Edelmann 
man. Zijn show zal dit seizoen een iets ++ In "Countdown"zien we de winnaars 
gewijzigde opzet hebben~ Huis~a~ zoekt de van "De Grote Prijs van Nederland 1986" 
kandidaten voor iijn show thui$ eerst op en een mini-special ' met Paul Young +++ 
en zal de kijkers ook laten zien wat ze 18 DECEMBER: Jan de Hoop viert zijn 32-
voor de kost doen. De Jongen die bakker ste verjaardag. Van harte ++ Op Music 
is, krijgt een bakkerij als deço~. In Bo>, zien we vàndaag de eerste promo voor 
dit nieuwe seizoen zullen WIJ dan ook 42 Super Channel ++ Door een kleine mis-
verschillende decors zien +++ rekening is Jeroen Soer voor het nieuws 
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Bekende tv~pr~sentatoren . in het 

van 16 uur te vroeg klaar met deel 1 van 
de Nat i on~ 1 e H i tpa rade-Ui tzend i ng. Kap 
gebeuren ++ In Hoogland i ' ~ vandaag de 
6-mi ljoenste telefoon aangesloten +++ 
19 DECEMBER: Aase Rasmussen, Rudi Carrell 
en Lex Tondeur zijn jarig. Van harte ++ 
Wouter K. mag weer eens de oplossing van 
de Radiorebus geven in de top40-uitzen-
ding bij Veronica op R3 +++ 
20 DECEMBER~ Annette van Trigt viert 
haar 30-ste verjaardag. Van harte ++ Los~ 
Vast van 12 tot 16 u~r bij de NCRV op R3 
komt uit Benschot ++ Sounds Of the 60s 
op Radio Two wordt gepresenteerd door 
Joe Brown. Hij begi~t de show met zijn 

eigen hit uit de sixt'ies 
"Picture of you",maar na 

een! minuut kkrraaaaasssss 
en de medede 1 i ng "weg m~ t 
die "shit" ~ Leuke grap van 
Joe Brown +++ 

21 DECEMBER: Omdat Tom Blom~ 
berg vandaag vrij is, presenteert Eddy 
Keur "Tijd voor Toen" en "Hitweek'! bij de 
KRO op R3. Gast is Gerard Cox die in TvT 
zijn favoriete plaat "Clopin Clopane" 
v a n Les 0 jin n 5 ' en i n " Hit wee k I I als Hit 
van de week "\4a 1 kl i ke an Egypt i ani! van 
The Bangles laat horen.' In "TvT" verder 
de hits uit december 1961 en 1977 +++ 
22 DECEMBER: Piet Wielinga en Noel Ed~ 
mond s zijn jarig. Van harte ++ Deze wee~ 
geen norma 1 e "Avondsp i ts'! maar de "~re"" 
1 ij s t 1986" vo 1 gens de V rede 1 i ng Ve rede ... 
I ing . Alle donateur~beheerders hebben de 
1 i j s t van 1986 t huis gekregen met het 
ve rzoek om hun 3 favoriete platen op een 
br iefkaart terug te sturen naar di NOS. 
24 . 

Veronica-programma van het jaar. 

H~ns Vredeling stopte de gegevens in ZIJn 
c6mputer en stelde ' zoe~n lijst samen van 
56 platen. In ,het programma ook Z I FH·S van 
1986. De eerste twee zijn vandaag Linda 
de Mol en Jan Rot +++ 
23 DECEMBER: Een Goede morgen bij de TROS 
op R4 met rabbijn Abraham Soetendorp ++
llP's in de "EreliJst 1986" zijn Jan 

. Keijzer van BlN en ~as Westerweel +++ 
24 DECEMBER: Ra1ph Inbaren Ruud Hermans 
zijnjatig. Van harte ++ Nelly Frijda is 
gast van Annette van Trigt in "Kletskop" 
en Harry Saçksioni is het . idool in 
"Nederland Muziekland"-radio ++ 
llP's in de "Erelijst 1986" zijn Adam 
Curry en Hubert van Hoof ++ De makers van 
het Veronica "' programma "Countdown" trak ... 
te ren de ki j kc rs vanavond op 'IThe P rinces 
Trust Concert l' • Het is een registratie 
van het grandioze popconçert dat in de 
zom~r van 1986 in Londen werd qe~even 
t.g.v. het 10 "' jarig 
bestaan van een door 
Prin~ Chilrles in 1976 
opgerichte fonds, dat als doel heeft het 
ve rl enen van 5 teun en geven van , adv i es 
aan de jeugd. Een reeks topartiesten ver~ 
leende belangeloos medewerking. O.a. Tina 
Turner, Paul Y6ung, George Michael, Elton 
John, RQd5tewart, Sting, Phi} Co11lns, 
Mark Knop f ler en Paul Mc Cartney +++ 
25 DECEMBER: Drie jarigen vandaag: Joop 
Landré, Wibo vld Linde enKenny ' Everett ~ 
Van harte ++ De TROS Radio 3~pfogramma's 
zijn vandaag in kerststemming. Na de 
I:Havermol,Jtshow!1 van Tom Mulde.r presenteert 
I'.d Roland tot 12 uur "Een Goede ' Kerstmor-



. gen" mèt uitsluitend ·kerstplaten. Van 12 
tot 14 uur 50 'Piek' of een envelop met 
Tom Mulder. Van 14· tot 18 uur draaien 
Jeroen Soer en Ferry Maat hits uit de 
Nationale Hitparade Top 100 1986. Van 19 
tot 21 uur de IIsoftsoulshow" door Ferry 
Maat gevolgd door een extra lange LP en 
CD-show van Wim van Putten met de LP en 
CD Top 25 aller tijden. Het programma 
duurt tot 24 uur met techniek van Michiel 
Richa~dson ++ Van 18 tot 19 uur presen~ 
tee rt Tom B 1 ombe rg dee 1 4 van de 'IE re 1 ijs t 
1 986". ZIP I s zij n F red e r i q u eSp i 9 t, za n ge -
res van I 've got theBullits en Boudewijn 
Buch ++ Naar aanleiding van het kerst
feest heeft het bisdom van Brugge een 
kerstverhaal laten opnemen dat door 24 
vrije radio's in Be1giê wordt uitgezonden. 
Het verhaal, geschreven door Patrick Keir
se van Welzijnszorg, speelt zich af in 

een armoedige buurt van de 
binnenstad +++ 

26 DECEMBER: Drie jarigen 
vandaag: Harmen Siezen 
(46), Richard Skinner (35) 

en Lisette Hordijk van de 
NCRV. Van harte ++ Tussen 10 ~n 

18 uur is bij Veronica op R3 
de Top 100 1986 van de Stich
ting Nederlandse Top 40 te ho
ren++ Tussen 18 en 19 uur 
heeft de NOS zendtijd afgestaan 

aan Veronica. In d~e tijd horen we de 
"Grandmaster Mix 1986 11 van Ben Liebrand 
++ Omdat Alfred Lagarde met vakantie is, 
presenteert Kees Baars IICountdown Café" 
samen met Simone Wijl raven +++ 
27 DECEMBER: Sounds of the 60s op BBC 
Radio Two wordt gepresenteerd door En
gelbert Humperdinck ++ NCRV's LosVast 
komt uit Sporthal de Bosrand in Benschot 
++ Op BBC Radio Oneis om 14 uur het 
geSP~ek te horen dat Simon Bates met 
Madonna maakte in New Vork ++ Tussen 18 
en 19 uur het l~atste deel van de 'IEre-
1 ijst 1986" ,bij de NOS op R3. ZIP's zijn 
Jan Rietman en Fel ix Meurders. Op nummer 
één van ,de 1 ijs t kozen de Dona teLJ r
beheerders "Don't giveupll van Peter Ga
brie1 en Kate Bush ++ Bij de TROS OP 
Ned.Z vanavond In "Oe eerste de beste" 
een reçhtstreekse uitzending vanuit de 
Stassenhal in Lisse waar het wereldrecord 
Domino stenen m~t pijn en. moeite w~rdt 
gehaald. Van de 1.250 , 000 stenen, gingen 
er 755.836 omver +++ 
28 DECEMBER: Van 12 tot 13 uur presen~ 
teert E~dy Ke~r bij de KRO op R3 een 
g~ee~ Uit de 1 Speciale Aanbiedingen ll die 
dit Jaar werden gekozen ++ Josê, Hoebee 
is gast in "Tijd voor Toen'! en I'Hitweekll . 
In "TvT" hits uit december 1964 en 1979 
en de eerste plaat die José ooit kocht: 

I'Hold Me" van P.-J. 'P.roby. lri "Hitweek'l 
i s 'I Don' t g i ve Up'l van Pe te r Gab r iel en 
Kate Bush haar "Hit van de week" ++ Van 
20 tot 22 uur presenteert Marc Staken
burg voor de laatste keer "Krachtvoer" 
bij de KROop Radfo 3 +++ 

. 29 DECEMBER: Ad Roland wordt vandaag 41 
en Peter Koelewijn 45. Van harte ++ Bas 
Wes te rwee 1 ,p resentee rt de Toppop- rad i 0-

uren van Robin Albers die met vakantie 
is ++ Bij Veronica is van 14 tot 21 uur 
op Radio 1 1'87 Nederlanders" te horen. 
Bekende Nederlanders beantwoorden telkens ' 
een brandende vraag van hun voorganger 
in , de rij en stellen zelf een xraagaan 
de volgende. Een greep uit de sthake1s in 
de keten: Chriet Titulaer, Jef Radema
kers, Evert van Benthem, Dolf Brouwers, 
Wubbo Ocke1s, Gerrie Knetemannen Hans 
Wiegel . Presentatie is in handen van Jan 
de Hoop en Simone Wiegel. Regie: Pieter 
van der Ploeg ++ Bij de VARA op Ned.1 is 
variavond de.' Rock-opera "1 k Jan Cremer" 
te zien +++ 
30 DECEMBER: , Bob Bouma HElGAATGQED 
viert zijn 57-ste verjaar- MElDE ' 
dag. Van harte ++ Bij de , •• 
VARA op Radio 3 de "Verrukkelijke 85 van 
1986'1. Een I i j st -d i è door Menno Vi sse r 
werd samengesteld aan de hand van alle 
Verrukkelijke lS-1ijsten van 1986. Op 
numme r 1 staat "Seven i nto the sea" van 
In~tua-nua ++ Een Goede Klassieke morgen 
bij de TROS op R4 met pianist Martijn 
van den Broek ++ "Toon ll is de titel van 
de eerste van een viertal collages uit 
dertig jaar IIToon Hermans one man shows ll 

Vanaf 20.30 uur bijna twee uur fragmenten 
met liedjes en conferences van Toon Her
mans uit shows van 1958, 1965, 1967, 
1974, 1978 en 1979 ++ Na Toon Hermans de 
eerste ~flevering van "AVROI,s Music Hal 1" 
gepresenteerd door Pim Jacobs. I n het 
programma uitsluitend live-muziek door 
het Metropole orkest o. l.v. Rogier van 
Otterloo, Diane -Schuur, Eddy Daniëls, 
Lee Towers en Jasperina de Jong +++ 
31 DECEMBER: Mies Bouwman viert vandaag 
haar 57-ste verjaardag. Van harte ++ Vanaf 
11 uur staat het Veronica programma op R2 
in het teken van Oud & Nieuw. Tot 17 uur 
wordt ieder uur twee maanden nieuws van 
het afgelopen jaar belicht en wordt een 
gast uitgenodigd die in de behandelde pe
riode in het nieuws stond. De presentatie 
i$ in handen van Annette van Trigt, Will 
Luikinga, Bart van Leeuwen, Peter Teekamp 
e ft C h iel van P r a a g .++ 0 P Ne d. 1 zen d t Ve -
ronica ook uit. Met van 18.15 tot 20 uur 
',ITop 86" met de grootste hi ts van het af
gelopen jaar. Na het NOS Journaal presen
teert Koos Postema "Het programma van het 
jaarll waarin wordt teruggebl ikt op de 
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opmerkelijkste gébeurtentssen van 1986. 
Gasten zijn o.a. Premier Lubbers, Henny 
Hulsman, Marco van Basten, Dave Strijbos, 
Hein Vergeer, Tineke Dijkshoorn en Bart 
Peeters. Zoals je op de foto op de vorige . 
pagina kan zien, traden bekende aktuali
te i tenpresentatoren als . "Showb i nken!' op. 
Oe heren zongen een liedje over 1986 dat 
zij zeer sletht playbekten ++ Na een af~ 
levering van "Miami Vice" voor de tweede 
keer in de geschiedenis eenoudejaars
conference van SethGaaikema ++ Het Duit
se tv-station ARD maakte vahavond een 
enorme blunder door de volledige nieuw
jaarstoespraak van Bondskanselier Kohl 
van 1985 uit te zenden! De ARD verklaarde 
dat de banden van 1985 en 1986 bij ver
gissing waren verwisseld en dat er van 
opzet geen sprake was. Kohl was laaiend. 
In een verklaring van de persvoorlichting 
ih Bonn werd gesproken van een grof schan
daal. De "nieuwe" nieuwjaarstoespraak zal 
de ARD morgenavond alsnog uitzenden +++ 
1 JANUARI 1987: Bij de TROS op Radio 3 
van 11 tot 12 uur de "Europarade 1986" 
door Ad Roland en van 12 tot 18 uur komen 
de programma's vanuit het Hilversumse 
Goo i 1 and onde r de . t i te 1 "A 11 emach tIg, he t 
is alweer 1987". Op deze nieuwjaarsrecep
tie komen veel artiesten langs en wordt 
de uitslag van de "TROS Poll 86" bekend 
gemaakt. Frank Boeyen is de populairste 
zanger en de Dolly Dots de populairste 
groep +++ 
2 JANUARI: Leo van der Goot viert zijn 
37-ste verjaardag. Van harte ++ Lex 

begint het nieuwe jaar goed: 
Hij i s dec art me t de , t u ne 

lJ....oIIII!!:iii.I!I~~ van de Top 40 kwijt! 
,,-...... ........ .c6rl... I (1 he t Pop jou rnaa 1 

Radio 3-programma
makers met hun ideeën 

Q voor 1987. We horen o.a. 
0~ Paul vld Lugt, Jan Douwe 

Kroeske, Ferry Maat en 
Frits Spits ++ Erik de Zwart vervangt 
Alfred Lagarde als presentator van 
"Countdown Café" tussen 22 en 24 uur ++ 
Wat niemand ooit voor mogelijk had ge
houden is dan toch gebeurd: Robert Long 
presenteert een spelletje bij de TROS op 
televisie! Om 19.25 uur is hij als pre
sentator te zien van "Mijn Geheim". De 
opzet van het spel is, dat een panel van . 
vier 'bekende landgenoten' eén wi llekeu
rige gast een geheim probeert te ontfut- ' 
selene "Mijn Geheim" is gebaseerd op het 
Engelse programma "It's a secret" ++ Af
gelopen nacht is ex-Mi Amig6 discjockey 
Herman de Graaf in Amsterdam overleden 
+++ 3 JANUARI: Sounds of the 60s op BBC 
Radio Two wordt gepresenteerd door e~~ 
Bonzo Dog 000 Oa Band-lid Viv Stanshall 
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++ Bij de NCRV op ' R3 rs van 14 tot 16 
uur de Nieuwjaarsreceptie te horen die 
in de hal van het NCRV"'gebouw wordt ,ge
ho~den voor leden van h~t NC~V·Jongeren~ 
blad "Paperclip". Na dit programma pre'" 
senteert Mart van der Stadt vanaf dezelf~ 
de lokatie deallerlaatste . "Hitherinnne'" 
ringen". Mart stopt voorlopig met zijn 
radiowerk ++ In de "Avondspits" is de 
Oonateur~Beheerder van het Steunfonds 
Carla van Velthuysen, inderdaad de vrouw 
van AVRO-dj Riek vanVelthuysen +++ 

, 4 JANUARI; Richenel is gast in de KRO 
programma t s "Ti Jd voor, Toen" en "Hi tweek" . 
Naast de hits uit januari 1968 en ' 1983, 
ho ren we z'i j n "P 1 aa t van de eet,Jw": Th i s 
wheel l s on fi re van Jul ie Or; seoll. In 
"H i tweek'" i s IIC' es t 1 a v i e" van Robb ie 
Nevil zijn "Hit van de week" ++ Van 20 
tot 21 uu r wo rdt de ee rs te "Rad i 0 Thw is-

, land" bij de KRO u i tgezonden ,gevo 1 gd 
door 11 De Kr ijsende Tafel" het nieuwe 
programma van Marc Stakenburg en Chris
tof van Basten Batenburg ++ In het "Wees
huis van de Hits" de uitslag van de Wees
huis Nieuwjaarspoll 1986. De luisteraars 
kozen tot single van het jaar én de spe
ciale aanbiedîng van het jaar: "War" van 
Bruce Springsteen; als tv-gebeurtenis 
van het jaar: de 11-stedentocht; als 
radio-gebeurtenis van het jaar: Het wees
huis van de hits; als LP van het jaar: 
de ~ruce Springsteen bQx; als artiest van 
het jaar: Bruce Springsteen; tot guppie 
van het jaar: Morrison. met als goede 
tweede Paul de Leeuw, tot stomste guppie: 
Ronald Reagan. Tot slot vonden de luis
teraars van het "Weeshuis van de hits" 
de ramp in Tsjernobyl de grootste ergernis 
van 1986 en is de grootste wens voor 1987 
eindel ijk vrede ++ 500 BBC~technici sta
ken naar aanleiding van het uitblijven 
van loonsverhoging. Er worden alleen van 
te voren opgenomen programma's uitgezon
den. Geen journaals en aktualiteitenru
brieken e.d. +++ 
5 JANUAR I: "Hoe 1 ang i 5 AVRO 3? 1" da t is 
de vraag die vandaag aan de lui~te.raars 
van Radio 3 wordt gesteld. De hele dag 
kan men bellen met het aantal meters. 
Als je alle 7 AVRO deeJay's op elkaar 
zou stapelen, hoeveel meter krijg je dan. 
Om 17.15 uur maakt Bas Westerweel de uit
slag ' bekend: 12 meter en 89 centim~ter ~ 
WinnaQr is Wendy ,Vqn Laarhoven uit Vlis
singen ++ Ondanks de staking is de BBC 
vanaf vandaag op het Amsterdamse kabelnet 
te z i en ++ In' !Sonj a op maandag " wordt 
hevig gediscussieerd tussen kijkers en 
programmamakers over goede en slechte 
programma's op de Nederlandse televisie++ 
++Volgende keer meer+++ Ton van Draanen++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



RTVTIP' 
06~01-86 A Gu~rantee of love ~ Smitheteens 
'13-01-86 Caravan of ~ Isley/Jasper/Isley 
20-01-86 If yoy ready - Ruby turner 
27-01-86 Gold'" Sandra Reemer , 
03-02-86 Southside ' gfrl ~ Don Dixon 
10-0,2-86 Night Moves - Marllyn Martin 
17-02-86 Destiny '.., Jennifer ' Rush 
24-02-86 C ry to heaven - , E"lton ,John , 
03~03~86 Shoudn't have ~ Fra Lippo Lippi 
10-03-86 Living in another · ... Talk Talk 
17-03-86 Itls qll gone - Chris Rea 
24"'03-86 Welve got tonight -Anita & Lee 
31-03~86 You better not - Haywoode 
07-04,'-86 You I re gonna be mi ne ..; Novo Band 
14-04·86 Don't try to ~ Sue Cha10ner 
21"O~~ 86 Bad Boy - MiamiSound Machi ,ne 
28~O--86 Prisoner of love - Mil1ie Scott 
05-05 .... 86 Al rineed - Mike & Mecan i cs 
12~05-86 J'aime la vie - Sandra Kim 
19-05-86 We don't have - JermaineStewart 
26-05~86 Dancing in the Street-Matt BiancQ 
02-06-86 10QO x Ou - Munchener Fteiheid 
09-06 .. 86 Take care - An i ta/Ky 1 e/Domi ni c/ Ju 1 y 
'16; 06-86 Papa don I t P re,ach - M,adonna 
23~06~86 A new begtnning - Bucks Fizz 
30'-06-86 Ho 1i day Rap ... MC Mi ke r G & DJ Sven 
07-07~86 Sweet Freedom ~ Michael McOonald 
14-07-86 love Parade - Dream Aca.demy 
21-07-86 :When I look into - HaYwood ~ 
28~07-86 Lady in Red ~ Chri~ de Burgh 
04-08-86 Sound of Musie ... Fa~ço 
11-08-86 Shoop Shoop Song ~ Nancy 60yd 
18-08-86 Are you ready ~ Star Sisters 
25~08-86 Zwijgen ~ H~t Goede O~el 
01-09-86 Human ~ Human League 
08~09~86 Stuck with you ... Huey Lewis 
1 5- 09"" 86 Man s i 'des love - Kl ymaxx 
22-09-86 Ego - Nat Augustin 
29-09-86 A fine mess- Temptations 
06-10-86 Bittersweet - Bi1ly Ocean 
13-10-86 Walk 1ike an Egyptian - Bangles 
~0-ln~86 Don't forget me ,.. Glass Tiger 
27-10-86 When the wind blows - David Bowie 
03·,i~86 Through the Barricades-S.Ballet 
10~11~86 Ta be a lover'" Bi l1y Ido1 
17~11~86 Break Out ... Swingout Sister 
24p11~86 Celebration Rap- ' MG Miker G. 

Deej ay Sven 
Ql-12~86 French Kissin' ~ Oebbie Harry 
08~ 12~86 Everybody have fun - Wang : Chung 
15 .... 12-86So co1d the night - Communards 
22"'1: 2~ 86' Is th i s love ... A 1 i son Moyet 
29~, 12.,,86 Somet imes ... E rasu re 

f' ' 

~~. FAVORIET 

04-01~86 MfJn hoofd weer - Wil1eke Alberti 
11-01-86 The Sunalways shines - A-ha 
18-01-86 De Zee- Will Tura 
25-01-86 Help me out , ~ Labyrinth 
01-02-86 Burnrng Heart - Survivor 
08-02-86 Do not let . - Barry Springfield 
15-02-86 Remember the good ,- Frank Ashton 
22-02-86 living tor your - ' Chris Isaak 
Ol~03~86 Week in .the Presence - Floy Joy 
08-03-86 You'~e lost - Grarit ' & Forsythe 
15-03~86 Two fools - G. Brooker & L. Spee 
22-03-86 Talk we don't - PAL 
29-03-86 Just like th~t- Gemini 
'05-04-86 Don't ta'lk of ,- Manilow/Mathieu 
12-04-86 OneStep - Kiss!ng the Pink 
19-04-86 Alles heeft In ritme - Frizzle S. 

' 26-04-86 Loves .comes quickly-Pet Shop B. 
03-05-86 Look Away - Big Country . 
1 0~·05-86 Lone 1 y won I t - ,Je rma i ne Jackson 
17-05-86 On my own ... P.Labe1le&M~McDonald 
24-05-86 Af ter the Party , - Ma~rten ~eeters 
31-05-86 Rolling Home - Status Quo 
07-06,-86 When Tomorrow comes ~ EUrythmi cs 
14-06-86 Blue Suede shoes ' - Elvis Presley 
21-06-86 Oragan - Stéphanie 
28-06-86 Schoolgirl - Kim Wi lde 
05-07-86 Experience - Diana Ross ' 

. 12"'07-86 Highe r 'l ove - , Stev i e Winwood 
19"07-86 Summer in her eyes - D~ ,Rousos 

' 26-07-86 The Final Countdown - Europe 
' 02-08-86 lIve got the Music. - ,B. St.Clai re 
, 09~08-86 The way it is ~ Bruce ~ornsby 

16-08-86 Give a 1 ittle ~ Hammond & ,West 
23-08-86 BreakingAway - Jaki Graham , 
30-08 .. 86 ZwiJgen- Het Goede Doel 
06"'09-86 5ti.mmen im wind - Juliana Werding 

' 13~09~86 Limousine ' - Hubert Kah 
20-09-86 Love always - El Debarge 
27~09·86 Question of time - Depeche Mode 
04-10-86 Lonely Girl - René Shuman 
11-10-86 Heartache all over - E1ton John 
18~10-86 In the Army now ... Status Quo 
25-10-86 You are my life - Anita Meyer 
01-11-86 Stay with me - New London Chorale 
08-11-86 This is the world - BOb Geldof 
15-11-86 Take it Now - Maarten Peeters 
22-11~86All I askofyou- Cliff&Sarah 
29-11-86 How are 'you - The Kinks 
06-12-86 Goldmine - Pointer Sisters 
13-12-86Pç rty Time - Members Only 
20-12-86 Have Mercy - Gemini 
27-12-86 They Dance - Golden Earring 
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os-o 1-86 For Yoü - Snowy Whi te 
12-01-86 1 canlt wait w Stevie Nicks 
19-01-86 Sanctify Vourself - Simple Minds 
26-01-86 And she was -Tälking He~d$ 
02-02-86 Mani 'c Monday - ' The Bangles ' 
09~02-86 Fortress - Sting , 
16~02-86 Musical Lesson - Wailer$ 
23-02-86 Jerichri - Simply Red 

, 02-03-86 Absolute6eginners - Da.vid Bowie 
09-03-86 st lentRunning - Mike&Meçhani~s 
16-03-86 American Storm - Bob 'Segar ' 
23-0,3-86pigging your scene - 6low Monkeys 
30- 0)-86 No ' one IS . too bI ame - Howa rd Jone$ 
06-04~86 One Step - Kissing the Pink 
13-04~86 ~ave you ever ~ 'Style CounsJl -
20~04'-86 . Wonderful Worl.d - ' Sam Cookè , 
27~04-86 Sledgehammer- Peter Gabriel ' 
04-05-86 ForAmerica '- JacksonBrowne 
1~-Ö5-86 Great train ~ ' Bl~ck Uhuru 
18-0S~86 What a fooI - Doobre 'B~ótherè 
2S-0S-B6 Changes gotta come - S. Burke 
01~06-86 Invincible - Gen~sis ' 
08-06~86 Somethlng to believe in - Ramones 
lS-06-86 Leave it toluck - Topper ~eadori 
22-06-86 ' If you · leave - OMD 
29~06-86 Happy 'Hour ' - Housemartins 
06-07-86 Sing our own son.g -UB 40 
13-07-86 Dreamtime - Daryl Hall , 
20-07-86 Love of a 1i fet i 'me ~ - Chaka Khan 
27-07-86 Oh People - Patti Labelle 
03-08-86 Sally '- Carmel 
10-08-86 Baby please d~n't - J. Butle~ . 
17-08-86You can call me Al ~ Paul Simon ' 
24~08-86 Walk this way -Run DMC 
31~08-86 Wild Wild Life - Talking Hea~s 

?, 07-09~86 I 111 b~ over Yo~ - Toto 
14-09-86 Word Up - Cameo 

. 21-09-86 Wonderland - Paul Young 
2'8~09-86 ' Di amond· Gi rl - Pete Wyl ie 
OS-10-86 It should have-I 've got the B. 
12-10-86 Donlt 'get me wrong ' - Pretenders 
19~10-86 Sweet Love - Anita Baker 
26-10-86 Always the Sun- Stra'nglers 
02-11-86 Thisis thè world - Bob Geldof 
09-11-86 Donlt give up - Gabriel & Bush 
16-11-86 War - , Bruce Springsteen 
23~11-86 Hjghwayto Freedom - Fahrenh.l04 
30-11-86 Noloökin l back - Michael McOQnald 
07-12- 86 Slow Ri ve rs - El ton & eli f f 
14-12-86 Hy~n to Her - Pretenders 
21-12~86 Crazy lo~e - Maxi Pri~st 

.. 28-12-86 GEEN AANBIEDING GEKOZEN. 
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oa-ol~86~irly Gir~y- $ophi~ George ' 
09- 0 1-·e·6 't:Ie. j'u's t - Mozes 
16''' 01-861 t 's' Al1 'right - Eyrythmic·s \ 
.23-01-86 L i vi n9 i 'n Amer i ca ~ J~une's a rown 
30-01-86 Ba Ba Bankuberfall"Alg~Verunsich, 

. 06 .. 02 ... 86 You 1 i ttle Thi ef : ..... Fearg81 Sha:rkey 
13-02~86 Vahevala .. Massada . 
20~02-86 Tonig~t ~ Ken Laszlo 
27~02·86 Zonder JOu - Eric Mesie 
06-03-86 I~ was love ~ Frank Duval f 

13~03-86 Donlt wast~ my ~Paul Hardcaitle 
20-03-86 Donlt you want my love - Niçhole 

',27 .. 03~86 Dictator ~ Centerfold 
03-04-86 living 0011 ~ Cliff & Yoûng Ones 
10-04~86 Thatls ~hat they ~ay- Fli~ 
17.04-86 All the things - Sfmple Minds 
24-04-86 Rock me Amadeus - Falco 

, Öl~05-86 I will always ~ Donna Lynton 
08~OS-86 What ha~e yQU ~ ' Janet , JacksQn 
lS-0S-86 I heard. it ~ ' MarvJn Ga'ye ' 
22-0S-86 Hands across ~ . V9ices of Amerlca 
29-0S-86 Set me free ~ J~ki Graham . 
05-06-86 Underground -. David Bowi~ 
~2~06-86 Mountains - Pri"ç~ 
'9 '~06-86 Atlantis is Calling - M,Ta1king . 
~6-06-86 Soul of R&R - Robeitó Jacketti . 
03-b7-86 I canlt wait - Nu Shoo~ . 

, 10;07-86 Dancing on the .. Lionel Richie 
17~07-86 WhOIS Johnny ~ El Debargè 
24~07-86 Every beat of - Rod Ste~art 
31-07-86 Falling in love· Mi~mi Sound M. 
07-08-86 When yo~~ heart - Cock Robin 
14~08-86 Typical ~ale ~ , Tina Turner 
21-08-86 Spanish Heart ~ Gerard Joling 

.28 p 08-86 W~lk this way - Run OMe 
04-09-86 (Forever) Live and die ~ OMD, 
11-09~86 Ik wil a.1 tiJ ~ ... . Corry ~n Koo$' 
18-09-86 True ~lue - Madonna 
25-09-86 Gravity ~ JamesBrown 
02-10-86 Love çan turn-Farley Jackm.Funk 
09-1a~86 Love will conquer - L. Richie · 
1 6 T 1 0'- 86 All I wan t tod 0 - U 64 0 
23~10~86 I Just died ~ Cutting Crew 
30 .. dO-86 This Girl'" Dolly 'DQts . 
06 ... 11-86 Two peopl~ "" T'na Turner 
13-11-86 Donlt gtve up • Gabriel&6ush 
20 ... "' .. 86 Showing, ,Out ... MeL&Kim 
27-11-86 La.nd of Confusion ~ Genesis 
04-12~ 86 C1est la vie ~ Rabbi. Nevil 
1,-i2-86 La Isla ~onita - Micaela 
18--12 ... 86 Like Flames ... Berlin 
~5-12-86 Oriving home for ... Chris Rea 


