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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D Is je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week je abonne-

. .ment te verlengen. .' '0 Is je LAATStE nummer, indien je 
. niet tijdig hebt verlengd. Wij ' 

verzoeken Je het alsnog met SPOED 
te doeri, als Je Freewave wilt blijven ont
vangen. 
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·Beste lezers, al 'negen Jaar schrijf ik 
deze kolom vol, maar dit keer weet ik 
niet ·hoe. ik moet beginnen. 

Zal ik beginnen met alle Free Radio 
Magazine (FRH) lezers welkom te heten 
die zo teleurgesteld zijn in de nieuwe 
opzet van dat blad en daarom abonnees 
van Freewave zijn geworden? 

Zal ik beginnen over het probleempje 
bij Radio Noord? Luisteraars daar in 
4ron i ngen ziJn namelijk een aktie begon
nen om Kirsten Kleynsma weg te krijgen. 
Zij verrui lde vorig jaar oktober de NCRV 
voor Radio Noord. Onder aanvoering van 
Harry KeiJzer uit Hoogezand is een aktie 
op touw geze t tegen de IIH i 1 ve rs umse s fee ril 
bij Radio Noord. "Kirsten hoort hier niet, 
ze weet niet hoe een noordeling denkt 
en voelt, en heeft weinig kennis van 
zaken van de provincies Groningen en 
Orente", zegt Harry. Noord-direkteur 
Rademaker is echter niet van plan om 
Kirsten Kleynsma de laan uit te sturen, . 
te r.ech t! Za 1 i k deze ko I om beg innen ove r 
de veranderingen van de middag-tv bij de 
invoering van het derde net? Nee, daar 
is al genoeg over gepraat. 

Of zal ik deze kolom beginnen over de 
problemen bij Laser? Niet bij de organi
satie, maar op het schip. De zender is 
meer NIET dan WEL in de lucht. Dat komt 
omdat het zendmast je op het schip bij 
het minste of geringste stormpje op de 
noordzee al naar beneden komt. Laser 
hoopt binnenkort van dit probleem af te 
zijn, want er zullen twee masten op het 
schip komen, met daartussen de antenne
draden. Inderdaad dezelfde konstruktie 
die Veronica op de Norderney toepaste. 

Ach weet Je, ik begin deze kolom maar 
gewoon met de inhoudsopgave van dit num
mer. We beginnen met TV-news, gevolgd , 
door Zeezenders Nu, Nieuws uit Belgi~ 
en Zeezenders Toen. Na News-News het 
slot van "Het sukses van FRS-Ho 11 and" 
en deel 2 van "All India Radio". Op de 
achterpagina de Monique Satellietschij
ven van 1986 die werden bijgehouden door 
Hans Meye ring. 
Veel leesplezier. Ton van Draanen. 
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EUROPA TV: 40 MILJOEN GULDEN 
SCHULD. 
De schuldenlast van Europa TV 
I igt op 40 mi ljoen " ---, --Ä-~ ~ . 
gulden. Daarin is [fu~--~ 
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tingen. Er zijn inmiddels ontslagproce
dures in werking gezet voor de + 20 mede~ 

werkers van Europa TV. De PTT iibegonnen 
met de \'Jerving van nieuwe kandidaten voor 
het satellietkanaal dat door Europa TV 
werd gehuurd. De huur is door het station 
per 12 februari definitief opgezegd en 
het kanaal kan dus vanaf dat moment door 
derden gebruikt worden. Er zullen onder
handelingen worden opgestart met circa 10 
gegadigden, waarbij zowel datagebru1kers 
als televisieorganisaties zijn. 
GEEN COMMERCIELE , BBC IN NABIJE TOEKOMST. 

De plannen van de BBC een financieel 
gezond bedrijf te maken zijn voorlopig 
in de ijskast gestopt. Het zgn. "Green 
Paper" is niet door de regering goedge~ 
keurde Het lag in de bedoel ing via BBC
radio én tv commerc~ alblokkenin te voe
ren waardoor meer financi@nvrij zouden 
komen 
TELEVIZIER MEEST BEKEKEN VIERDE KWARTAAL. 

Onlangs zijn de kijkcijfers bekend 
geworden over het vierde kwartaal van 
1986 aangaande het kijkgedrag naar de 
actualiteitenprogrammals op de Nederland
se televisie~ De resultaten: AVRO's Te
levizier 21,8%, TROS Aktua '18,3%,VOO 
Nieuwslijn 17,4%, VARAIs Achter het 
Nieuws 16,9%, NCRV Hier en Nu 12,1% en 
KROls Brandpunt 8,8%. Individueel beke
ken scoorde de aflevering over AIDS op 
Eerste Kerstdag via de AVRO het beste 
met 27,4%. 
TELEVISIE LOZE DAG IN DE WEEK. 

In de Twentse gemeente Wierden is 
dominee van Oord met het idee gekomen 
de gelovigen een dag minder per week naar 
de televisie te laten kijken. Op de vrije 
avond moet in de kerk gediscusseerd wor
den over het medium. 
NACHTEGALEN VERKOCHT AAN DE VS. 

Het TROS programma met Kerstliederen 
gezongen door de Poolse Nachtegalen is 
verkocht aan het Amerikaanse station 
WGBH en zal het komend najaar in geheel 
Amerika worden uitgezonden. 
THE DAV AFTER VERKOCHT AAN RUSLAND. 

De geruchtmakende Am~~ikaa~se film 

'the day after ' dat gaat over een atoom
aanval is door de ABC verkocht aan de 
Russische Staatstelevisie. ABC hèeft aan 

"de uitzendvergunning bepaal~e voorwaarden 
gesteld. Zo zal de vertaling de oorspron
kelijke tekst zo nauw mogelijk moeten 
volgen en mogen de Russen geen eigen dia
loog inbrengen. Bovendien moet de film 
worden vertoond zonder onderbreking voor 
invoeging van commentaar. 
HEEST BEKEKEN PROGRAMMA VAN 1986. 

27 December j. 1. werd door de TROS 
de poging tot het halen van het wereldre
cord Dominostenen omgooien uitgezonden. 
Het bI ijkt dat dit het meest beReken pro
gramma is , geworden over het jaar 1986. 
De kijkdichtheid was 60 hetgeen betekent 

:dat 8,2 miljqen kijkers hebben ingescha
keld op het programma. Ook de waardering 
was erg hoog 7,6. Heel vreemd is het 
dat dit geb~urde gezien de slechte regi
stratie van het programma. De KLM heeft 
inmiddels een samenvatting ~an het TROS 

'programma later monteren met eigen op
namen van de luchtvaartmaatschappij. Het 
eindprodukt zal in de diverse vliegtui
gen van de luchtvaartmaatschappij worden 
vertoond. 
HET NOS JOURNAAL IN NIEUWE TV SEIZOEN. 

, De NOS zal bij de start van het Der
de televisienet in oktober een volwaar
dig journaal van 10 minuten introduceren 
dat zal worden uitgezonden om 19 uur, 
dit in plaats van het bestaande korte 
Journaal om die tijd. Er is een akkoord 
tussen de omroepen en de NOS gekomen 
waarbij de Journaals op de volgende net
ten en tijden zullen worden gebracht: 
Op Nederland 3 een 10 minuten journaal 
om 17.30, het jeugdjournaal van 10 min 
om 19 uur en een 20 minuten journaal om 
20 uur. Tenslotte een 10 minut~n jour
naal om 22.30. Op Nederland 1 een tien 
minuten journaal om 17.30, een journaal 
van 10 minuten om 19 uur en een 10 mi
nutenjournaal om 22.30. Op Nederland 2 
tenslotte een 20 minuten journaal om 
20 uur en een journaal van 5 minuten 
bij de sluiting van het net (zwevende 
tijd). 
DE POLITIE IN FLATERVORM OP TELEVISIE. 

Televisiekijkers in de Amerikaanse 
stad Houston mochten mee kijken hoe een 
bende drugshandelaars zou worden over 
vallen door de politie. Met een televi
siecameraman op de hielen viel een over~ 
valcommando van de plaatselijke narcoti
cabrigade een huis binnen. De daar aan
wezige vrouw werd met veel geweld tegen 

, een muur aangedrukt waarna haar de boei
en werdenomgeda~n. Ze ,werd afgevoerd 
naar het bureau voor verhoor. Achteraf 
bleek het huis al verhuurd te zijn aan 

3 



de vrouw, als zijnde de nieuwe huurster. 
Ze was druk bezig haar nieuwe stulpje 
op te Knappen en werd dus voor het ge
hele volk onnodig voor schut gezet. De 
vrouw heeft inmiddels bij de justitie 
een klacht ingediend tegen de politie. 
AMATEURRACE BIJ DE VARA. 

Bij de VARA is een aantal spelshows 
in vooibereiding waarbij gezocht zal 
worden naar de beste amateurtoneelspeler 
van Nederland. De serie heeft als voor
lopigewerktitel 'Amateurrace ' meegekre
gen. Als er genoeg belangstelling vanuit 
de toneelwereld bestaat zal het program
ma vanaf het komenende televisieseizoen, 
in het komend najaar, eens in de vier 
weken worden uitgezonden. De opzet van 
de shows staat nog niet geheel vast. Het 
programma zal worden gemaakt in samen
werking met ID produkties van Harry de 
Winter. . " 
INDELING ZENDERS TV NEDERLAND ROND. 

De Nederlandse omroepen hebben een 
akkoord bereikt over de indeling van de 
3 televisienetten per 1 oktober a.s. , De 
nu vastgestelde schema's gelden voor 2 
jaar. De EO is op het eerste net toege
voegd en de VPRO op het tweede net oOmdat 
de VPRO wilde vasthouden aan de zondag 
en de EO om principiële reden juist niet 
op die dag wenste uit te zenden kon elk 
van de andere omroepen twee vaste dagen 
krijgen. Na twee jaar wisselen de VPRO 
en de ro van net. Voorts is afgesproken 
dat op de vrijdagavond de nachtfilm op 
r~ederland 2 wordt ui tgezonden en op za
terdag 'op Nederland 1. Op Nederland 1 
heeft de KRO de maandag en de vrijdag, 
de NCRV de dinsdag en de zaterdagen de 
VARA de donderdag en de zondag. Veroni; 
ca krijgt op het tweede net de woensdag 
en de zaterdag, de AVRO de maandag en de 
donderdag en de TROS de dinsdag en de 
v rij dag. 
VAN DIS WEER VISUEEL BIJ DE VPRO. 

Adriaan van Dis zal vanaf 22 februa
ri a.s. weer te zien zijn op de VPRO. 
Hij zafdan het maandelijkse literatuur 
programma presenteren. De opnamen van 
het programma zullen telkens geschieden 
in theater de ~alie in Amsterdam. 
AVRO'S SERVICE STATION 2x PER WEEK. 

Met ingang van 1 oktober a.s. zal 
het middag tv programma van de AVRO, 
Service station met Catherine Keyl en 
Amanda Spoel, waarschijnlijk 2 maal per 
week worden uitgezonden, onder de voor
waarde dat de middag televisie zal blij
ven bestaan. Het programma blijkt enorm 
populair te zijn. Wekelijks kijken tus
sen de 1,5 en 1,7 miljoen kijkers naar 
het programma, dat een gemiddelde waar
dering heeft van boven de 7. 
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NBC NIEUWS IN EUROR·A. 
De Amerik~anse televisiemaatsch~ppij 

NBC wil nog dit jaar zijn nieuwsprogram
ma's aanbieden aan Europese hotels, kabel
netten etc. Dit werd onlangs in New Vork 
~ekend gemaakt door NBC president Gross
man. Om dit te bewerkstelligen is NBC een 
samenwerkingsverband aangegaan met Ame
rican en het Ierse Independant News. Men 
zal ondermeer de programma's Nightly 
Press, Today, Meet the Press en Sunrise 
gaan u it.zenden naa r Europa. 
SATELLIETEN TELEVISIE IN BROCHURE. 

De Oostenrijkse omroep ORF heeft 
onlangs een 76 pagina dikke brochure 
uitgegeven met allerlei informatie inza
ke satelliettelevisie. Het biedt naast 
programmering ook veel informatie betref
fende de techniek. Voor informatie kun 
je schrijven naar Oesterriechischer 
Rundfunk Würzburggasse 30, A-1136 Wenen 
i n 00 s ten rij k • 

Zeez.endersNu,· 
25 DECEMBER: Doordat de post nogal wat 
vertraging had in de laatste weken van 
1986 \vas het n i et moge 1 ijk i n onze vor i
ge aflevering zo kompleet mogelijk te 
zijn, derhalve eerst wat achterstallig 
nieuws: Vandaag sluit Herbert Visser de 
programma's op Monique af en lees even 
goed mee wat hij zei: 'Niet te veel 
drinken als je moet rijden, maar blijf 
liever gezond'!?!? De livesfeer is ons 
goed bevallen hoewel af en toe veel te 
veel werd gedonderjaagd met de commer
cials. Achter een Bose spot werd b.v. 
een jingle gedraaid met de tekst 'wat 
een onzin'. Van de adverteerders moet 
je het wel hebben. Geen Satellietschij
ven tijdens de kerstdagen maar kerst
platen op het hele uur. 26 DECEMBER: 
Freewavelid Snoeij draaide over de mid
dengolf en hoorde via Radio Orwell een 
telefonisch interview met Charlie Wolfe 
die zei: 'I don 't think 1'11 be showing 
up on the watery wireless l

• Verder ver
telde hij dat hij Engeland erg ml.ste .~ 
vooral omdat hij veel van de 'Quèen ' 
hield. Helaas werd Charlie niet genoemd 
in de kersttoespraak van de Queen. Is 
het niet zo in de vrije radio wereld dat 
niet willen moet worden uitgelegd met 
graag willen? 27 DECEMBER: Ouwens draait 
fragmenten uit zijn Kerstshow , en heeft 
geen wekelijkse gast. De top 50 met Max 
de Graaf was vandaag een zeer trieste 
vertoning. In het 2e uur werd b.v. 14x 
zijn naamjingle gedraai.d en moets techni
cu~ Robzonodig ~et commercials spelen. 
28 DECEMBER: Laser in de lucht met non 



stop muziek. Wel de David Lee Stone show 
hoewel deze van eerdere datum was want 
er werden nog Kerstkaarten te koop aan
geboden. Ook was er een commercial voor 
het blad Skieer die we hoorden. 
Ook de Elvis club ging eruit. Af en toe 
ging de zender eruit wegens problemen 
met de generator. Carol ine 558 program
mering: 6-10 Mark Mattews, 10-14 Dave 
James, 14-18 Richard Jackson, 18-22 
Keith Lewis en 22-02 Peter Phillips. Op 
963: 22-02 John Taylor en 02-05 Mark. 
Onderbreking was er van 23 tot 24 toen 
het Spin Concert met Laurle Anderson ten 
gehore werd gebracht. We hoorden dat men 
bij Radio Carol ine wel 150 
kerstkaarten had gekregen 
van luisteraars. Dan 
vraag je je af waar de 
hoogtijdagen zijn ge
bleven toen er duizen
den kaarten kwamen. 
29 DECEMBER: Een prachtige 
kleurenfoto stond op de 
voorkant van de kaart 
die wij ontvingen van EAP, 
je weet wel het bedrijf 
achter Laser. De foto 
was van het Laserschip op 
zee die net was opgeschilderd. 

o 

Helaas is het technisch onmogel ijk om de 
kaart in Freewave· ?f te drukken. 
Carol ine wijziging: ' 963 van 22.30 tot 
1.30 met John Taylor. Daarna verdween de 

zender plotseling uit de lucht. 30 DECEM
BER: Ook vandaag nonstop op Laser. Om 
1 uur, midden in een plaat, uit de lucht 
om voorlopig niet terug te keren. Duide-
1 ijk problemen met de generator. Caroline 
558: 6-10 Mark 10-12 Keith en daarna uit 
de lucht tot half 4. Vervolgens Richard 
en om tien voor 6 andermaa 1 'off a i r'. 
In de avond was het signaal plotsel ing 
terug en hoorden we Keith Lewis. 963 
van 22.30 tot 1 uur John T. Helaas geen 
Mark daar hij zich niet fit genoeg voel
de. Het nieuws wordt nog steeds alleen 
gelezen door Stuart Clark, die eerder 
voor Abe Nathan op de VOP werkte. Tay
lor opende trouwens Overdrive met dezelf
de plaat waarmee men de dag eerder plots 
uit de lucht was verdwenen. Hij vertel
de dat hij tesamen met Peter in de mast 
was geklommen bij windkracht 8. Klasse. 
31 DECEMBER: Op Oudejaarsdag de top 100 
op Monique; presentatie Joost, Marcel 
Korevaa r en Rob van Zij 1 (techn i c i) , 
Tony Berk, Max de Graaf, Ma~rten de 
Jong, Mark van der Mast, Eddie Ouwens en 
Ronald van der Meiden. Om 18 uur Oude
jaarsreceptie met Ad Roberts en Erwin 
van der Bliek. Ondermeer zegt Wim Valk 
bij de afkondiging dat men 1500 nieuws
uitzendingen heeft verzorgd. In het AD 
een artikel waarin gesuggereerd wordt 
dat Paradijs spoedig zal terugkeren. 
Een verhaal waar wel veel onzin in stond 
naar onze mening. De kop klopte in ieder 

Ray Anderson in de machinekamer van de MV Communicator (foto: Theo Dencker) 
5 



·geval niet. Laser stil. Aan boord alleen 
nog Mike Barrington en ene James Day, 
die ooit eerder kort in dienst was van 
Caroline. Carolineprogrammering 558: 
6-10 Mark, 10-14 Dave, 14-18 Richard, 
18-22 Keith, 22-01 Mark 1-6 gehele team. 
De favoriete top 50 van de deejays werd 
als feestelijk gebeuren gedraaid. Op 
Overdrive Peter Phillips. De Ouden 
Nieuw wissel ing werd ui teraard twee keer 
gevierd. Vanaf 12 tot 1 met de Neder~ 
landse ploeg en daarna met de Engelsen. 
1 JANUARI: B,ij Monique normale program
mering. Ontbreken opgemerkt van de jingle 
met Gelukkig Nieuwjaar, die andere jaren 
wel werd gedraaid. Radio Gemeente Bloe
mendaal was er tussen 9 en 10 uur. i-p-v 
drie om drie. Nieuwe commercials waren: 
Nieuwjaarwens Raadgever, Bakker Tuincen
trum Hillegom, LP Engelbert Humperdinck, 
LP Heino, Marskramer en een fake commer
cial die we eerder hoorden op Caroline: 
Ithe best Kids in town van Billy Joel I. 
Terug is de reklame voor Neckermann en 
vanaf vandaag missen we Jan van der Broek 
die vanaf de start van Monique heeft mee
gelopen. Marskramer heeft ook een prijs
vraag waarbij je de stemmen moet raden 
van ondermeer Vader Abraham, Joost en 
Tony. Prijs een cadobon. Top 10 Popmaga
zine heeft een nieuwe commercial. Beetje 
het idee gejat van Doe de Pepsi Proef. 
Om 18 uur Ad Roberts en Herbert Visser. 
Hierbij wordt andermaal ingegaan op het 
aantal verzorgde nieuwsuitzeningen. Het 
zou gaan om 3589 en het was leuk voor 
alle Freaks om te weten. Wel heren als 
je dergelijke getallen doorgeeft moet je 
zelf ook wel gefreaked zijn, nietwaar? 
Carol;neprogrammering: 6-10 Dave, 10-14 
Ma r k , 1 4 - 18K e i t h, 1 8 - 22 R i c ha r d, 22 - 02 
Peter. 963~ 22.30-02 John met Easy Liste
ning Overdrive Special. In de voormiddag 
geen nieuws. 2 JANUARI: Monique geen 
Tony Berk. In Amsterdam is na een kort
stondige ziekte Mi Amigo deejay Herman 
de Graaf op 38 jarige leeftijd overleden. 
Carolineprogrammering: 558 6-10 Mark, 
10-14 Dave, 14-18 Richard, 18-22 Keith 
en 22-02 Peter. 963: 22.30-02 John en 
02-05 Mark. 3 JANUARI: Op Monique is de 
Flopparade om 18 uur afgeschaft, nu 
reggae. Triest nieuws rond de Nanell: De 
Belgische investeerders Boy Germain en 
Patrick Valain hebben zich teruggetrokken 
Dit gebeurde ondermeer nadat hun namen 
waren genoemd in een Vlaamse krant. De 
zendertechnicus is teruggeroepen naar 
Nederland en het is de vraag hoe het nog 
goed kan aflopen. 
4 JANUARI: Vandaag wordt bekend dat de 
komende dagen zowel Caroline als Monique 
regelmatig uit de lucht zullen zijn we-
6 . 

gens onderhoud aan de zendmast. Op Moni
que het zondagmiddagmatinee eindelijk 
weer eens gezellig. Op Carolrne even ge
luisterd naar de religieuse programmering 
en tussen 20.30 en 20.45 horen we de 
Voice of Bethel waarin John Boyd vertelt 
dat de zendtijd zal worden uitgebreid 
wanneer 5000Caroline luisteraars erom 
zullen vragen. Vergeet het dus maar. Wil 
je toch reageren dan kun je schrijven 
naar Voice of Bethel , Box 125, Bij de VOO 
in de Grote Verwa~ring aandacht aan com
merciele televisie. Andermaal verwarring 
toen gesteld werd dat REM TV aktief was 
in 1963 (1964). Programmering 558: 6-10 
Mark, 10-14 Dave, 14-18 Richard,18-22 

' Peter en 22-02 Andermaal Dave.963: 22-5 
John T. Tussen 23 en 24 uur een Spin 
Concert met the Fine Voung Cannibals van
uit de Ritz in New Vork. Ook in dit uur 
een commercieel voor de nieuwe lP van de 
groep. Nieuws op Caroline met Stuart 
Clark. Gehoord tevens een nieuwe commer
cial voor Lotto 649. Gezongen en erg 
mooi! Ook nieuwe spots voor de Spin Off 
programmais, ingesproken door Mark. 5 
JANUARI: 558: 6-10 Mark, 10-14 Peter, 
14-18 Keith, 18-22 Richard, 22-02 Dave. 
963: 22.30-02 John. Nieuws op Monique 
komt weer eens vanaf band. Je hoort Ad 
Roberts duidelijk aftellen en bovendien 
wordt vergeten de fader van het nieuws
kanaal af te sluiten. Gevolg: onder de 
satellietschijf draait een oud weerbe
richt. Vanuit de Laser hoek horen we dat 
men ontevreden is over de frequentie. 
Als men terugkeert zal men tijdelijk nog 
via de 576 te beluisteren zijn waarna 
verhuist zal worden naar de 531. Men wi 1 
eerst nog afwachten wat de mogelijkhe
den zijn tot interferentie op de BRT en 
de visserijband. De tender ligt in de 
buurt van de Ross Revenge. In de ochtend 

. is geprobeerd langszij te komen hetgeen 
met de grote boot niet gelukte. Derhal
ve geen Joost de Draayer. Tegen het mid
daguur gelukte het 'enkele cassettes op 
het dek van de Ross te gooien waardoor 
weer MMI programmals waren te horen met 
ondermeer tussen 12 en 13 Rob van der _ 
Mast en 13-14 uur Prijsbewust met T~ny. 
6 JANUARI: Het ' valt ons op dat de Moni
que drive in show maar geen boekingen 
krijgt in deze tijd van het jaar. Mis
schien dat de coproduktie met VOKO iets 
helpt. In ieder geval kun je o~ de dri-
ve in show naast het proeven van Texas 
nu ook een VOKO cassetterecorder winnen. 
De tender ligt nog steeds in de omgeving 
van de Ross. 558: ongewijzigd. 963: 
22.30-01 Mark en 01-03 John. Chicago 
werkt nog steeds aan verbetering van 
het 558 signaal. De optimod (nieuw) is 



al veel beter ingesteld maar het signaal 
spettert wel aan beide kanten ongeveer 
3 kHz door. Intussen word.t er binnen de 
organisatie gedacht aan het laten vallen 
van de Overdriveprogrammering. Er bestaat 
n.l. steeds meer belangstelling van de 
platenmaatschappijen voor meer commer
cieel werk en vooral uit de 'country' 
hoek is al veel geld geboden voor avond
programma's. Vergeet niet dat Ronan het 
in de 70'er en begin 80'er jaren orga
nisatorisch en programmatisch goed ver
knal t heeft en hij zondermeer bevree sd 
is voor de concurrentie die voor de deur 
sta at. Va n u 'i t deL ase r 0 r g a nis a tie ho ren 
we dat de testuitzending tussen Kerst en 
Nieuwjaar een ~ergissing is geweest. On
der druk van de eigenaar (Chris C) zou 
men in de lucht zijn gekomen terwijl de 
staf duidelijk had afgesproken dat men 
niet eerder weer terug zou zijn dan dat 
alles uitstekend functioneert. Deze lei
draad zal nu dan ook gevolgd worden en 
het zal zeker enkele weken duren alvorens 
men terug is. 7 JANUARI: Eindelijk kan de 
tender langszij komen en alle aanwezige 
Moniquedeejays eraf halen. Nieuw zijn: 
Dick Verheul, Jan Veldkamp en Richard 
Valken (voor het eerst aan boord). Ook 
is een nieuwe commercial meegekomen voor 
Neckerman Postor~ers. Mark i.p.v. Tony. 
Spotjes i.v.m. ve ~keersinfo in show van 
der Meiden wijzen niet op winkelcentrum 
cassette service.?!?!? Artsberg porce
lein nieuwe commercial op Monique. Ook 
Carol ine aflossing van de wacht. Van 
boord Richard, Dave en John T. Aan boord 
Kevin Turner en nieuwel ing Rob Charles. 
Kevin zou anders al als nieuwslezer op 
Laser te horen zijn geweest maar heeft 
door het uitblijven van Laser toch maar 
weer 'tijdelijk' voor Carol ine gekozen. 
8 JANUARI: 558 programnering: 6-10 Keith, 
10-14 (met onderbreking onderhoud mast) 
Peter, 14-18 Kevin, 18-20 Mark, 20-22 
Keith en 22-02 Rob. 9 JANUARI: Andermaal 
deels uit de lucht voor onderhoud mast. 
Uit Engeland vernemen we dat men bijna 
rond is bij Laser wat betreft het aan
trekken van twee oudgedienden. Zowel Jes
sic Brandon als Rick Harris zouden weer 
naar zee willen. Intussen is een Dyplex 
aan boord gekomen die moet worden gein
stal leerd zodat twee zenders via het an
tennesysteem kunnen worden verzorgd. 
Geruchten gaan dat aan ene Bolland al is 
aangeboden om een Nederlandse service te 
gaan runnen via een tweede frequentie. 
Ook zou al een nieuwe zender onderweg 
zijn naar het schip. Het gaat hier om de 
voormalige 50 kW zender van Radio Nova, 
die maar kort is gebruikt. Hieruit blijkt 
andermaal dat Chris C een duidelijke vin-

ger in de pap heeft. Informanten melden 
ons dat hij ook de man is achter Skier, 
de commercial op Laser. Suzan Charles ' 
(Radio Aire), Nick Richards (His Masters 
Voice) en Nigel Roberts willen niet weer 
aan boord van de Ross. Reden: geen ge
noeg geld ontvangen. AndyJohnson regelt 
momenteel de tendering en diverse aktivi
teiten aan land terwijl Rob Eden verant
woordelijk is voor het commerciele ge
deelte. De 'Herr Chicago' heeft aan alle 
mensen aan boord van de Ross verboden te 
praten met de Lasermensen. Wat betreft 
Radio Sovereign kan vertelt worden dat 
er al een 10 kW AM zender aan boord van 
het eiland staat. Per helikopter zou 
men diverse malen hebben bevoorraad. 
De grote vriend van Jay Jackso~ is momen
teel Rusling , die andermaal infiltreert 
in een organisatie. Ook zou hij de reeds 
bestelde FM zender van de Nanell' h~bben 
onderschept. D.w.z. hij heeft de bestel
ling zo veranderd dat het nu zal worden 
afgelaver.d bij Radio Sovereign Interna
tional. Het zou gaan om een 50 kW Stereo. 
Programmering 558: 6-10 Kevin, daarna 
of air. Later terug met tot 14 uur Peter, 
14-18 Keith, 18-20 Mark, 20-22 Keith en 
22-02 Rob. 963: 22.30-02 Mark. 10 JANUA
RI: Bij Laser zij~ de zendmasten naar be
neden gehaald. Op Monique is decommer
cial van Jan van der Broek terug en wor
den in de top 50 bij Max de prijswinnaars 
bekend gemaakt van het weerspel uit de 
maand december. 558: 6-10 Keith, 10-14 
Kevin, 14-18 Peter, 18-20 Mark,20-22 
Keith, 22-04 Rob. 963: 22-01 Mark en 
01-05 technicus Mike Watts met goede 
bluesmuziek maar slechte presentatie. 
In Amsterdam verbl ijven Amerikanen ver
gezeld van ene Rusling. Ben Bode wordt 
gebeld met de vraag of men het Paradijs 
schip mogen bekijken. Men wil wel een 
aanbetal ing doen wanneer het een geschikt 
schip lijkt. Allerlei telefonische vragen 
worden gesteld over grootte, diepligging 
etc. Men zegt in een kamer van een hotel 
te zijn in Amsterdam. Het hotel bestaat 
wel maar het kamernummer niet. De oplich
ter. Aangekomen in de entrepothaven ziet 
Ben dat er reeds een bord achter op de 
naam van het schip is geplakt met de 
tekst: This ship wi llbe soon Morning
star. Let maar op: Er zijn tientallen 
kiekjes genomen door Rusling en die wor
den aan potent iele adverteerders getoond 
in Amerika dat dit zijn nieuw zendschip 
is. En de investeerders maar dokken. Weg 
geld, Weg Rusling en weer een zeezender 
in de nevelen der geschiedenis vertrokken. 
11 JANUARI: Eerst maar eens een serie 
korte berichten: Pas nu is bekend gewor- ' 
den dat vorig jaar april, toen de Com- 7 



municator wërd verkocht, er een tweede 
bieder was die slechts enkele honderden 
ponden minder had ingezet en dus bijna 
de eigenaar was geworden: Jay Jatkson 
namens een aantal investeerders. Tom Har- ' 
dy is een van de vele ex Carolinemensen 
en werkt momenteel als Head of Music 
voor Chiltern. Hij is vervangen als dee
jay door een andere ex Carolineman, Neil 
Francis. Op Marcher Sound werkt Trevor 
James, die ook tijdelijk tot de Caroline 
staf behoorde. Als je nog van plan mocht 
zIJn op eigen gelegenheid naar de Commu
nicator te gaan is hier de positie: 51gr
aden 42 m' 32 11 Noord en 1 uur 35 ' 35 '1 

Oost. Vanuit de Laser organisatie horen 
we dat men wil terugkeren op een mini
maal vermogen van 22 kW. Als nieuwe dee
jays (alweer) worden genoemd Brandy Lee 
en DL. Beiden hebben jaren ervaring in 
commerciële radio in de USA. KABO SA is 
de naam van de onderneming die achter 
het Laser projekt in Panama staat gere
gistreerd. Wat nu precies Charlie Wolfe 
wi 1 i s ook n i et gehee 1 du i de 1 ijk. t1omen
teel werkt hij nog (op tape) voor het 
ILR stat ion Mercury , in Crawley en voor 

KFMY in Salt Lake City (USA). Tenslotte 
heeft deejay Mike Ross (RNI) het begin 
van 1987 doorgebracht in een cel nadat 
hij al voor de vierde keer was aange
troffen in bepaalde toestand in de auto. ' 
Bij Carol ine overweègt men een sterkere 
zender aan te schaffen voor de 558 fre
quenti'e, nadat de Canadese investeerders 
hierom zouden hebben verzocht. Andrew Tur
ner van de newsstaff van Laser zit momen
teel bij Blue Danube Radio in Wenen. Zo
dra Laser ~oed en sterk genoeg terug is 
zal hij ook terugkomen op de "Hot Hits". 
Op Monique zondagmiddagmatinee met 
Richard, Dick, Jan en andermaal 
Richard. 558: Keith van 6 
tot 10. 10-14 Kevin. 14-18 
Peter. 18-20 Mark. 20-22 
Keith en 22~02 Rob. 963: 
20-01 Ma~k. Nieuws door Stu-
art Clarke, de voormalige 
direkteur van ABC Radio in 
Ierland. Het is koud aan 
boord van de Ross Revenge, 
wat regelmatig in de pro
gramma's wordt verteld. 
Het schip ligt helemaal bedekt met een 
laag sneeuw, hetgeen een pracht gezicht 
moet zijn. I'n Overdrive tussen 23 en 24 
uur het eerste Overdrive Spin Off pro
gramma. Het wordt gepresenteerd door 
Mark en verschi lt al ,leen met de gewone 
overdrive programmals vanwege de vele 
informatie over artiesten, de platen
labels en de bestelnummers. Pure plug
ging d~s. ,Hopelijk brengt het genoeg op. 
a ' 

Tussen 00 en 01 uur een herhaling van 
het Spin concert met Hushudu life in 
Minneapolis en om 1 uur heel verrassend 
een haastige closedown door MM vanwege 
het uit de lucht moeten van Caroline 
voor noodzakelijk technisch onderhoud. 
Vreemd genoeg ' bleef de 558 zender wel in 
de ether. 12 JANUARI: Wakker geworden 
met de TROS en Ron Brandsteder. Hij be
gon met Eddie Ouwens zijn nieuwe plaat 
(Hello how are you) en eindigde niet de 
voormalige tune van Mi Amigo (Bronx). 
558: 6-10 Kevin, 10-14 Peter, 14-18 
Keith, 18-20 Mark, 20-22 Keith, 22-02 
Rob. 963: 22.30-02 Mark. 13 JANUARI: 
idem programmering als 12.1 De Monique 
programmals kwamen vanuit de Overdrive 
studio vanwege technische problemen in 
de Moniquestudio. Mark gaat af en toe 
in Overdrive lekker tekeer over de hoof
den van de Moniqueboys en het gebruik 
van de koptelefoons door dezen. Vanwege 
de ruwe zee is het beslist niet aange
n~am vertoeven op de boot.14 JANUARI: 
558: een uitzondering en wel tussen 18 
en 20 uur Peter i.p.v. Mark. 963: tussen 
22.30 en 23.30 uur herhaling special van 
Laurie Anderson. Vanaf 23.30 non stop 
vanwege slechte weer. Vanuit Denemarken 
ontvingen we een speciaal over Radio Vi-

. borg, opgenomen vanaf de televisie. Een 
blik in de studio toonde ons meteen een 
sticker van Mi Amigo en een van Caroline 
en het programma begon met I remember 
Elvis Presey gezongen door Ouwens. Wat 
een toevalligheid. Monique geen nieuws 
vanwege aanhoudende technische proble
men. Ook geen van der Meiden werk op 
band, derhalve Richard.15 JANUARI: 558: 
6:dO Kevin, 10-14 Peter, 14-18 Keith, 
18-20 Mark, 20-22 Keith 22-02 Rob. Rond 
21.20 uit de lucht voor korte noodzake-
1 ij kewe rkzaamheden aan antenne. Ook 
Viewpoint wordt onderbroken zodat het pro
gramma na half elf door gaat tot 5 voor 
11. Na 1 uur closedown Overdrive. 16 
JANUARI: 558:6-10 Kevin, 10-14 Peter, 
14-17.30 Keith. Daarria beide zenders uit 
de lucht. Monique verdwijnt midden in een 
plaat uit de lucht. Duidelijke problemen 
met de generatoren. Over de Nannell valt 
te vertellen dat men nu het wel helemaal 
laat afweten. Alle Belgische investeer
ders hebben zich .teruggetrokken en meneer 
X uit Vlaardingen heeft al laten weten 
niet lang meer geduld te hebben. Hij over
weegt zijn schip weer als normaal schip 
in de vaart te brengen waarna de appara
tuur en zenders ter beschikking gesteld 
zullen worden van de personen die garant 
hebben gestaan voor de betaling van de 
havengelden • . Triest en nog eens triest 
dat ook dit pr~je~t weer tot het verleden 



kan worden verklaard. Ook zou nog een 
onderhoud zijn geweest met Tack om te kij
ken of deze nog trek had in een avontuur. 
17 JANUARI: Caroline 5 voor 11 terug met 
non stop muziek. Om half 12 hervatting 
programmering: 558:-14 Kevin, 14-18 Keith, 
18-22 Mark, 20-22 Peter,22·02 Rob. 9&3 
22-01 Mark. Na 1 uur was een bluesuur ge
pland met Mike maar helaas vanwege tech
nische werkzaamheden kon dit niet door
gaan. Moni'que: om 11 uur terug. Engelse 
deejay kondigt testransmissions aan en 
vertelt even later dat Monique om half 
12 haar programma's zal hervatten, hetgeen 
geschiedt. Tenslotte het bericht dat in 
Amerika Oral Roberts, een van de Caroli
nedominees, nogal in het nieuws is vanwe
ge het feit dat hij blijft schreeuwen dat 
voor 1 maart 10 miljoen gulden van de 
kijkers moet komen voor zijn projekt. Als 
dit niet gebeurt zal hij volgens eigen 
zeggen sterven en van de aarde verdwijnen. 
De 68 jarige Roberts heeft een geschat 
vermogen van 1 mi ljard dollar. Dertig 
mi ljoen abonnees kijken naar zijn program
ma's via het Christian Broadcasting Net
work. Ook overweegt Roberts zich kandidaat 
te stel len voor het presidentschap van 
zIJn land. Samenstell ing Hans Knot. Met 
dank aan Maria Depuydt, Wim Willems, Ro
bert van de Leur, Ate Harsta, Paul Jan 
de Haan, Tom Mun ~k en Jack Duyzer. 

~ RAAD NIET OPENBA~E RADIOIs. 
~ Tot 18 december 1986 kom men op

nieuw zijn dossier ter aanvraag 
van een erkenning 
van een niet 

openbare om--
CJ() roep indienen 

bij de Raad. 
Ondanks dat 
er op dit 

moment al zoln 
400 stations in aanmerking komen (nog 
niet allen hebben een RTT vergunning) 
zijn er andermaal veel aanvragen binnen
gekomen. Alleen al voor Brussel zIJn er 
11 nieuwe aanvragen, terwijl er slechts 
één volledige frequentie en één frequen
tie die slechts 12 uur per dag mag wor
den gebruikt, beschikbaar zIJn. 
Een van die aanvragen zou Radio Extra 
betreffèn, een initiatief van Freddy 
Neyts, die reeds betrokken is bij radio 
Contact Brussel (ned. tal ig). De Raad 
van niet openbare radio's heeft echter 
bekend gemaakt niet aan de nieuwe dossiers 
te zullen beginnen alvorens er een deug
delijk frequentieplan voor Brussel is op
gesteld.Voorts aanvaandd men niet dat men 

meer frequenties aan franstalige stations 
in Brussel wil geven dan aan nederlands
talige. Wel zou men achter de schermen 
bezig zijn om het vermogen van de ~tads
radio's van 100 Watt naar 1 kW op te voe
ren. 
DE KETEN VAN RADIO CONTACT. 

Reeds eerder werd in Freewave meldin9 
gemaakt van een eventueel Contactketen 
en dat radio Annick de eerste was om de 
naam te veranderen in Radio Contact Ant~ 
werpen en dit via een franchise systeem 
was geschied. De algemene indruk is nu 
dat het met dit station nu beter gaat. 
Deze keten begint zich langzamerhand 
af te tekenen en is zelfs in kaart ge
bracht door potentiële adverteerders. 
Binnen afzienbare tijd zullen immers Ra
dio Noordzee (Oostende), WLS Kortrijk, 
VBRO Brugge, Caroline Gent, Noordzee 
Hasselt hun namen veranderen in Radio 
Contact, met als moederstation Radio 
Contact Brussel (ned.t.). In Wallonië 
doet zich hetzelfde verschijnsel voor. 
Wanneer dit alles verlopen is zoals ge
pland kan men ruw weg spreken van Radio 
Contact Nationaal. Bl ijkbaar is één van 
de initiatiefnemers Francis Lemaire. Wel
ke rol de IBF, de reklameregie van RTL, 
is, i s op dit momen t n i et du i de 1 ijk. We 1 
is het zo dat alle hierboven aangehaalde 
stations onder kontract staan bij IBP 
voor hun reklame. Nochthans is dit sy
steem ook weer niet zo nieuw want het be
staat al geruime tijd in Frankrijk. Daar 
is de mediagroep Energy die een dergel ijk 
keten heeft, met dit verschil dat deze 
stations meestal hun eigen naam gebruik
en zoals: Radio Kiss FM te Haluin en dus 
niet radio Energy Haluin. In tegenstel
ling tot wat Danny Vuylsteke van dit 
station verkondigde zendt radio Kiss FM 
zeker niet uit met 10 kW, doch slechts met 
een vermogen van 500 Watt, het vermogen 
dat in Frankrijk is toegestaan. (nog al
tijd meer dan de 100 Watt in België). 
MEDIAGIDS IN LOSBLADIG SYSTEEM . 

. In de loop van het najaar van 1986 
heeft uitgeverij Kluwer Rechtswetenschap
pen een losbladig mediagids uitgegeven 
in België. Deze gids poogt een ovetzicht 
te geven van alle bestaande mediavormen 
op professioneel vlak in Vlaanderen en! 
of België. Het voordeel van zo'n los
bladige uitgave js dat er niets steeds 
een nieuwe editie moet worden uitgegeven, 
doch dat men steeds kan aktualiseren 
dank zij losse bladen. Natuurlijk is 
zo'n uitgave dan ook niet goedkoop. Toch 
is het een professioneel opgezet werk 
dat zeker gebruikt zal worden door men
sen die hun job hebben in het mediawe
reldje of door hen die regelmatig de me-

9 



dia nodig hebben. Onderwerpen waarvan 
men zo goed als alles kan terugvinden 
zijn: Audio, boeken, dagbladen -weekbla
den en tijdschriften, publiè relations, 
radio en televisie: openbare . en priva
te radio, reklame, telecommunicati e / 
tel em~ tica, video fi lm foto en audio
vi s ue l e middelen en mediarecht. Wat 
be treft de private omroep vindt men o.a. 
terug: de erkenning van de organisaties, 
programmatoeleveri ng, reklame, RTT ver
gunning, lijst van radiostations etc. 
VIKTOR LAZLO PRESENTEERT SONGFESTIVAL. 

Het 32- s teE u r 0 v i si e S on gff-. - ............. "' . 
fes t i va 1, dat 9 me i a. s. in . ê? _~ 
Brusse 1 wordt gehouden en #}- _._ 
dat door de RTBF wordt Concours 0 P' 
geo rgan i see rd, za 1 Eurovision 0 / / 
worden gepresenteerdde~C~~on 

Bruxelles~ 
door zangeres Vi kt or BelgiqUe /~_ ' . 
La z 1 0 • Zij s pre ek tv1 oe i - / / _._.-/ 
end Frans. , Italiaans, Duits ~~ 
en Nederlands. Vooral die C/ 
eerste twee komen goed van pas bij het 
presenteren van het komende zangfestijn. 
Volgens de begroting van de RTBF zal het 
festival 20 mi ljoen gulden kosten. 
Regisseur Jacques Bourton zal met 12 came-· 
ra1s de deelnemers volgen. 

Pat r i c k Be ka e r t , 

DX TIPS ADVENTIST WORLD RADIO. 
Iedere week is er een - fantastisch 

DX programma te beluisteren via Adven .... 
tist World Radio dat wordt uitgezonden 
via een zender die opgesteld staat in 
het Portugese Sines. Iedere zondag tus
sen 8.15 en 8.30 UTC gaat het programma 
eruit via de 9670 kHz. De DX tips zijn 
altijd even aktueel samengesteld door 
Finn Krone. Hij maakt daarbij vooral ge
bruik van tips die hij ontvangt van de 
Danish Shortwave Club International. 
Deze club heeft nauwe betrekkingen met 
ondermeer de samenstellers van the World 
Radio and TV Handbook. Derhalve gaan er 
dan ook vaak zeer aktuele en vaak ook 
geruchtmakende berichten uit in het pro
gramma van Finn. Het is mogelijk QSL 
kaarten te ontvangen van het station 
dat te bereiken is via het volgende ad
res in West Duitsland: Am Elfengrund 66 
D 6100 Darmstadt 13. Het adres in Portu- . 
gal is: DP 2590 P 1114 Lissabon. 
BAYERISCHE RUNDFUNK BLIJFT POPULAIR. 

Ondanks de vele vergunningen die 
vergeven zijn in West Duitsland . voor het 
runnen van prive stations kan de leiding 
van de Bayerische Rundfunk tevreden 
zijn. Een recent luisteronderzoek heeft 
uitgewezen dat in Munehen en omgeving 
slechts door 16% van de potentiele 
luisteraars naar de lokale stations 
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wordt geluisterd. De Bayerische Ründfunk 
heeft dagelijks 71% van de luisteraars. 
KORTE GOLF RADIO VIA SEYCHELLEN. 

Het is nog niet zo lang geleden dat 
vanaf de eilanden groep de Seychellen, 
gelegen in de Indische Oceaan, alleen 
maar middengolfprogramma's waren te hor 
en in de direkte omgeving. Sinds 8 jaren 
is he t via de programma's van de Far 
East Broadcasting Association via de 
korte golf in Europa te ontvangen. De 
FEBA i s van origine een religieuse orga
nisatie die 2 100 kW zenders heeft en 
een met een vermogen van 25 kW. De pro
gramma's zijn hoofdzakelijk gericht op 
Oost Azie en Afrika. l uister maar eens 
naar de Engelstalige progra~ma's die 
iedere dag om 16.00 urc worden uitge
zonden via de 15 325 kHz. Lukt ontvangs t 
de eerste dag niet probeer het dan de 
volgende dag nog eens. De FEBS is te 
bereiken via Box 234 Mahe op de Seychel
len. 
DUITSTALIGE PROGRAMMA'S IN NAMIBIE. 

In het Zuid West Afrikaanse Namibie 
is sinds 7.5 jaar een duitstalig pro
gramma te beluisteren via de South West 
African Broadcasting Corporation. In 
eerste instantie werden deze programma's 
alleen uitgezonden via de AM zenders in 
Tsumeb en Gobbabis maar sinds 1980 wordt 
ook gebruikt gemaaki van twee 100 kW 
korte golf zenders die vlakbij de hoofd
stad Windhoek staan opgesteld. De ~orte 
golfservice van de SWABC zendt dagelijks 
24 uur per dag programma .1 s ui t in 11 
verschillende talen en via 7 verschil
lende frequenties. Naast de landstaal 
Afrikaans, Duits, Engels en vele dialec- ' 
ten worden bij de presentatie gebruikt. 
Het hoofdstation is gevest i gd iri Wind
hoek en er zijn regionale stations in 
Rundu, Oshakati, Khor i xas en Okahara. 
Een belangrijke rol spelen vooral de 
lokale berichten di e dagelijks in de 
programma's uitgebreid zijn terug te 
vinden. De financiering van het station 
vindt plaats middels inkomsten uit re
klamespots, die alleen tijdens de werk
dagen worden uitgezonden. Onder zeer 
goede condities wil het soms voorkomen 
dat de SWABC in Europa is te ontvangen 
via de KG frequenties: 4695, 4935, 3295 
en 3270 kHz. Mocht je het ooit lukken 
laat het dan eens weten aan de SWABC, 
p 0 Box 321 Windhoek 9000 Namibie~ 
ESSEX RADIO HEEFT BELANGEN ANDER STATION. 

Essex Radio is van plan deSuff61k 
Radio Groep op te kopen. In deze groep 
functioneren twee stations: Radio Orwell 
en Saxon Radio. Eerder vorig jaar waren 
er besprekingen tussen de leiding van 
Essex en Capital radio tot een fusie. 



Slotemaker besloot het geding te verdagen 
zodat Archer en Carry v~rweer konden 
geven'. Niet veel later kwam het tot 
een tijdelijke regeling tussen de 
Carolineorganisatie en BUMA STEMRA. 
Zo behoefde men een vast bedrag te be
talen voor zowel de uitzendingen Van 
Caroline, Atlantis en Seagull. 
NIEUWE PIRAAT OP KOMST. 

De eerste berichten omtrent een 
nieuwe piratenzender verschenen in een 
lokale krant, het Haarlems Dagblad, op 
30 juli 1973. Het betrof de aankondiging
van de idealistische zender Radio Condor 
en het verhaal van het station nemen 
we mee in het verhaal rondom radio 
Atlantis. Dit gebeurt in eerste instan
tie daar Atlantis later gebruik zou gaan 
maken van hetzelfde schip als Condor ge
bruikte en tevens daar de historie van 
Condor te kort is om er ~en apart 
verhaal aan te wijden. De krant meldde: 
Naast de reeds bestaande zeezenders gaat 
nu ook radio Condor proberen de aandacht 
van de radioluis.teraar te trekken. In 
hoeverre dat zal lukken is nog onzeker, " 
omdat de financiele basis uiterst zwak 
is. Het schip, een 17 jaar oude trawler, 
is gisteren de haven van Ijmuiden uit
gesleept alwaar het maandenlang heeft 
gelegen. Eigenaren van de schip zijn 
Steph Willemsen en de eveneens uit 
Haa~le~ afkomstige scheepsberger Gerrit 
Elferink. De laatste wil met de uitzend
ingen niets te maken hebben. Dit is wel 
het geval met mevr. S van Donselaar
Marotel, die de plannen met Willemsen 
heeft uitgewerkt. Het was eerst de be- . 
doeling dat het schip in mei de zee zou 
kiezen, maar achteraf vond men het eerst 
beter de beslissing van de Tweede Kamer 
over het lot van d~ z~ezenders af te 
wacht~n. Ondanks het feit dat deze ne
gatief is uitgevallen wil men nu toch 
met testuitzendingen van radio Condor 
beginnen. Men heeft er nu el zoveel geld 
ingestoken dat men dit niet zo maar weg 
wil gooien. Samen met een assistent is 
Willemsen nu bezig een 500 Watt zender 
op te bouwen. Hij is met het schip voor 
anker gegaan ter hoogte van Zandvoort, 
omdat de zeestroming daar gunstig is 
en hij niet in de nabijheid van de 
andere zeezenders wilde liggen. Radio 
Condor mikt, wat zijn klanten betreft, 

Door Hans Knot 
op mensen en organisatie~ die vroeger 
bij de HIRQ terecht konden. Behalve 
de Bloemendaalse predikant Toornvliet, 
die in eèn van de door ons gehoorde 
spotjes aan het woord kwam, maar met 
wie nog geen bindende afspraken zijn 
gemaakt, heeft zich tot dusver niemand 
gemeld. Willemsen verwacht dat daar wel 
verandering in zal komen. Aan boord 
van het schip komen geen deejays, de 
programma banden zullen aan land worden 
gemaakt om het budget zo laag mogelijk 
te houden. 
LANDELIJKE KRANTEN KOMEN OOK MET NIEUWS. 

De landelijke pers kreeg 60k lucht 
van het zendschip en schreven ondermeer: 
het zendschip ligt pal voor hotel Bouwes 
in Zandvoort en anderhalve mijl uit de 
kust. Men zal over ruim een week begin
nen met de testuitzendingen. Acht uur 
per dag zal de zender in de lucht komen 
met prettige muziek, Deze muziek zal 
niet worden onderbroken door reklame
boodschappèn. Wel zullen te zijner tijd 
minderheden, zowel op humaan, religieus 
als sociaal gebied, ~an het woord komen. 
De Condor heeft geen enkele binding 
met welke organisatie dan ook. Er zal 
van 9 uur in de ochtend tot 5 uur in de 
middag worden uitgezonden op de oude 
golflengte vàn Capital Radio, de 270 
meter. Pessimisten zeggen dan ook dat 
de eerste stevige brtes de Condor op 
het strand zal slingeren, want het schip 
heeft geen motor noch een schroef. Twee 
kleine aggregaten zullen de uitzendingen 
mogelijk maken. Er i~ tot nu toe voor 
aankoop van het schip en de installatie 
30 duizend gulden door de idealisten 
uitgegeven. Het schip ligt verankerd 

, aan een Rijnanker. 
OORSPRONG VAN HET SCHIP. 

De Scheepsexploitatie maatschappij 
de Marezaten bracht in 1948 haar eerste 
mbtortrawler in de vaart, de Ijmuiden 
10. De rederij is in de jaren 50 toe 
overgegaan een nieuwe motortrawler te 
bestellen van groter formaat en de op
dracht voor de bouw werd gegund aan de 
scheepswerf De Dollard in '. Landsmeer en 
is als bouwnummer 810 op stapel gezet. 
Op 21 april 1956 kon het casco te water 
worden gelaten. De afbouw geschiedde "in 
Ijmuiden waar het schip op 20 juni 1956 
arriveerde., Op 23 juni 1957 kon het 
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vaartuig, dat inmiddels de EMMA IJM 15 
had gekregen, naar Rotterdam vertrekken , 
en tijdens die tocht had de overdracht 
plaats. In die tijd moesten de schepen 
regelmatig gedemagnetiseerd worden om 
vrij te blijven van aantrekkingskracht 
van mijnen en dat gebeurde in de Waal
haven. Na terugkeer in IJmuiden werd 
de trawler visklaa r gemaakt en, vertrok 
op 1 februari 1957 voor haar èerste 
reis onder schipper Joh. Blok. De bruto 
inhoud was 403 ton, de lengtè bedroeg 
50,48 meter, de breedte 8,55 en de 
holtè 3,75 meter. Men had de beschikking 
over een Werkspoormotor van 880 PK. In 
april 1964 heeft de trawler tijdelijk 
afstand gedaan van de uitoefening der 
visserij en werd het gecharterd door 
een oliemaatschappij voor het nemen van 
proeven in de Noorzee. Dit werk eindigde 
in november 1964, waarna de ~isserij 
werd hervat in begin 1965 en het is 
i n de vaart gebleven tot juli 1967. De 
Marezaten verkocht het toen aan Ouwe
hands rederij en visverwerking in K~t
wijk aan Zee. De naam werd veranderd in 
Zeeland KW 122 en nam deel aan de haring 
visserij. De Katwijkse rederij heeft de 
trawler, na op 30 juli 1970 te zijn 
binnengekomen, uit de vaart genomen en 
daarna in de Haringhaven laten opleggen. 
In 1972 werd het schip voor de sloop 
verkocht hetgeen niet doorging. Het 
schip werd namelijk door Wil1emse van 
de sloper overgekocht. ' 
Dank voor dit researchwerk is ver
schuldigd aan Piet Treffers. 
TELEVISIEHANDELAAR IN DE PUBLICITEIT. 

Steph Willemsen, ' tele~isiehandelaar 
van beroep, zocht de publiciteit ,via 
enkele artikelen in de Westerse kranten. 
Hij wilde boven alles duidelijk maken 
dat het toekomstige projekt bestemd was 
voor organisaties die via de Hilversumse 
omroepen niet of nauwelijks aan de bak 
kwamen. Zo zei hij ondermeer dat het 
station bestemd zou worden voor organi
saties als Veilig Verkeer Nederland, 
Johan Maasbach en andereminderheids
groeperingen. Met het ge IQ ' van de zen
derhuur, dat per minuut of per kwartier 
etc. kon worden , gekocht, zou de exploi
tatie van het station gerund kunnen 
worden. In de interviews werd het echter 
niet duidelijk hoe de tarieven van de 
zendtijd lagen. Het schip lag al buiten 
maar men had nog geen' calculatie van' 
de running kosten gemaakt. De onthul
lingen naar de pers liepen via de secre
taresse van Willemsen, mevr. van Donse~ 
laar uit Haarlem. Op 1 augustus maakte 
zij bekend dat de zender nog niet klaar 
was maar dat men hoopte binnen een week 
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te kunnen starten met testuitzendingen 
op d~ 270 meter via een zender met een 
vermogen van 500 Watt. Het was de be
doeling om met de uitzendingen de 
Randstad te bereiken. Zij deelde verder 
mede dat in een later stadium een 
10 kW zender zou worden geinstalleerd 
en dat er reeds voor drie ~agen muziek 
op band was opgenomen. Het betrof hier 
proefprogramma's daar, aldus van Donse
laar, de echte programma's van latere 
zorg ~Jaren. In de proefprog,ramma' s 
waren ondermeer spotjes opgenomen van 
ds. Tootnvliet, die eerder aktief was 
op de zeezender Capital Radio. In de 
spotjes werd het zuivere ideale doel 
van het station uiteengezet waarbij 
tevens werd gesteld dat het station 
beslist geen popstation zou worden. 
Zeer nadrukkelijk liet zij tevens weten 
dat Condor niei gezien zou moeten worden 
als een tweede Evangelische Omroep maar 
dat sexprogramma's het grote taboe zou 
zijn. Wat Condor wenste was humane, 
culturele en vooral idealistische doel
stellingen aan het woord laten. Dus 
eigenlijk iedereen, zo lang het maar 
positief , zou zijn. Zij noemde daarbij 
b.v. het Rode Kruis, de drankbestrij
ding, maar ook Gods Woord. Om alle 
reakties te kunnen verwerken deelde zij 
mee dat een speciaal postbusnummer 
(2047) in Haarlem ter beschi kking was 
gesteld door de PTT. Zij deelde tevens 
mee dat het station geen schulden had 
en dat men reeds met de voorbereiding 
van Condor was gestart bij het op het 
strand lopen van de King David van 
Capitol Radio. Deidee~n waren ontstaan 
nadat Willemsen in de tijd van Capital 
Radio een ' groot aantal bandopnamen had 
gemaakt van de preken van ds. Toorn~ 
vliet. 
NIET LANG OP ZEE DOOR PECH, 

Pes~imi~t~n-hada~~ h~tcil aange
kondigd. Een schip zonder motor ver
~nkerd via een Rijnanker kan het nooit 
lang uithouden voor de Nederlandse kust 

, en ze kregen gelijk. Op 10 augustus was 
het raak. Tijdens een harde wind sloeg 
het schip van haar anker en moest de 
haven van IJmuiden worden binnenge
sleept~ Men was tot het binnenslepen 
overgegaan nadat de boot was gaan krab
ben en de zendinstallatie onklaar was 
gemaakt door de technici aan boord. 
Het vreemde aan de situatie was dat men 
het schip had binnengesleept en afge
meerd in het Buiten Spuitkanaal zonder 
de Rijkspolitie ter Water of de Velsen
se Gemeentepolitie (wa~ronder Ijmuiden 
valt) op de hoogte te stellen van de 
reden van afmering. wordt vervolgd. 



[{AD 10 MOSKOU INTROPENBAND I N HET DU lTS. 
Radio Moskou is nu ook me t duitstalige 

programma's te beluisteren in de Tropen
band en ' wel tus sen 21.00 en 21. 30 UTC via 
de 4860 kHz. Ook Radio Kiew heeft zijn 
f requenties voor de duitstali ge program- , 
ma's gewijzigd: van 17 tot 18 is men via 
de 5980 kHz te beluisteren en verder via 
de 6010, 6090, 6165 en 7195 kHz. 
RA DIO KAIRO AL GEMIST? 

Voor de DX'er die Radio Kairo heeft 
gemist op de door haar al jarenlange ge
br uikte frequenti e : 9805 kHz. kun nen we 
~elden dat men naar de 9900 kHz is ver
huisd wegens voortdurende inter i ërentiè 
problemen veroo rzaakt door RFI. 
RADIO MOZAMBIQUE LANGDURIG UIT ETHER. 

Wegens een groot defekt aan de zenders 
en ontbrekende onderdelen zal Radio Mo
zambique zeker tot eind april niet zijn 
te beluisteren via de 19 en 49 me terband. 
RADIO SOUTH AFRICA WISSELING, 

Radio South Afriea heeft haar fre
quentie via de Tropenband verlaten en men 
maakt nu gebruik van de volgende frequc M
ties voor de programma's gericht op Euro
pa: 11.900, 9.585 en 7.270 kHz. 
JAARLIJKSE CONFERENTIE 'EDXC IN FINLAND. 

De j~ailijk~e confereniievan de EOXC 
zal dit jaar van 5 tot 8 juni worden ge
houden in Espoo, een p 1 aa tsj e vI akb i j de' 
Finse hoofdstad Helsinki en worden geor
ganiseerd door de Finse DX Association. 
Voor nadere info inzake deelneming kun je 
schrijven aan EDXC 87, BOX 454, SF 00101 
Helsinki, Finland .. 
SHORTWAVE LISTNERS DIGEST VERPLAATST. 

R~di& Can~da - Iriternati6n~1 zendt nu 
de Shortwave Listners Digest gericht op 
Europa uit op zaterdagen vanaf 21.16 UTe 
en wel via de 11.960 en de 15.325 kHz. 
BIJVOEGEN VAN ILR STATION OP JE LIJST. 

, Er kan weer een commercieel station 
worden bijgevoegd bij de vele die er al 
zijn in Groot Brittannië. Ocean Sound is 
de naam van het nieuwe station in Win
chester en men zendt uit via de 1170 en 
1557 kHz. 
ONTVANST IN ENGELS UIT MONGOLIE. 
, In ' de~ze winterse dagen is ' het weer 
redelijk mogelijk om engelsta lige pro
gramma's te ontvangen van het stat i on 
Ul an Bator uit Mongol i e. Iedere dag is 
e r dr ie maal een 35 minu t en lang pro
gramma te beluisteren dat wordt uitge
straald met twee zenders, resp. 50 en 
250 kW. De zenders staan opgesteld aan 
de grens met de USSR en het zenderpar k 
ligt op ongeveer 200 kilometer afstand 

van de Mongolese hoofdstad Ulan Bator. 
Als luistertijden kun je kiezen uit: 
12 . 00 tot 12.35, 12.55 tot 13.30 en 
14 . 00 t ot 14 . 35 UTC . De programma's zijn 
a ll e da gen, ui~gezonderd zondags, te be
luisteren waarbij de eerst~ en l aatste 
via de 9615 en 12015 kHz zijn te ho r en 
en de mi ddelste via de 9575 en de 15305 
kHz . De te ontvangen s ignalen zul len 
niet enorm s t erk doorkomen daar de an
t ennes meesta l gericht zull en staan 
op Oos t en Zuid Oost Azie~ Voor ont
vangst rapporten kun je schrijven naar 
Ulan Bator Radio, C P 0 Box 365, Ulan 
Bator in Mongolia. ~ 
DE STATIONS Ulr PAPUA EN NIEUW GUINEA . 

De stat l ons ui t Papua en het voor
malig Ni euw Gu i n~a zijn ui termate moei
l i jk te ontvangen en a ls er een kans 
t ot ontvangst i s da n kun je puur alleen 
moge lijkheid krijge n in deze winterpé
r i ode . Een redelijke kans tot ontvangst 
is mogelijk via de 4890 kHz tussen 19.30 
en 14.00 UTC. He t i s he t staatsstation 
in Port Moresby di e deze programma's 
ver zorgt in het Engels en het Pidgin. 
Daa r men slechts met 10 kW uitzendt is 
het programma niet konstant via de ge
noemde frequentie te horen maar duikt 
het af en toe plotseling uit het niets 
op om even zo snel weer te verdwijnen. 
Tevens maakt, gedurende bepaalde tijden, 
Radio Bangla Desh ook gebruik van deze 
frequentie, waardoor het station niet 
is t e ontvangen. Gedurende de avonduren 
kan e r ook interferentie worden gehoord 
van een 100 kW zender uit Dakar in Sene
gal die eveneens van de 4890 kHz gebruik 
maakt. Voor ontvangstberichten kun je 
s chrijven naar de National Broadcasting 
Comnli ssion of Papua New Guinea, Box 1359 
Boroko in Papua New Guinea. 
ENGELSTALIG NIEUWS UIT OEGANDA. 

Sinds enkele maanden zijn er engels
talige nieuwsuitzendiDgen te ontvangen 
vanuit Oeganda en wel via de Tropenband, 
5026 kHz. De tijd van uitzending is 
18.00 UTC. Met een vermogen van liefst 
250 kW worden de programma's uitgezonden 
waardoor de ontvangstkwaliteit redelijk 
goed is. Voorafgaand aan het nieuwspro
gramma kan om 17.00 uur reeds het pro
gramma Blue Network worden beluisterd 
waarin telkens informatieve onderwerpen 

' worden behandeld i n het Engels, Zwahili, 
Frans en enkele l okale dialecten. Voor 
ontvangstrapporten kun je schrijven naar 
Radio Oeganda, Box 7142 Kampala in Oe
ganda. 
ONTVANGSTMOGELIJK UIT SIERRA LEONE. 

Gedurende deze winterperiode en de 
lentemaanden bestaat er ook weer de mo-
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gelijkheid om in te luisteren op de pro
gramma's van de Engelstalige service 
van de ~ staatsomroep van Sierra Leone, 
gelegen in West Afrika. De programma's 
worden gebracht via een 250 kW zender, 
afgestead op de 5980 kHz. Luisteren is 
mogelijk tussen 22 en 24 uur UTC. De 
interferentie van andere stations is 

. . gedurende die uren bijna nihil. Voor 
ontvangstrapporten kun je schrijven naar 
Sierra Leone Broadcasting Service, New 
England, Freetown, Sierra Leone. 

PAUL S I-lANSEN EN JELLE KNOT. 

SUNDAY-ENTERTAINMENT .ON Sw. 
'~UST A BIT DIFFERENT ...... " 

HET SUCCES VAN DE FRS HOLLAND. 
Gezien het succes van de krachtige zen
der werd besloten een volledig nieuw 
programmaschema op te zetten waarbij 
gekozen werd voor een afgewogen verde
ling ~ussen popmuziek en informatie en 
tevens de zendtijd werd uitgebreid tot 
6 uur. ' In januari 1984 ging dit nieuwe 
schema officieel van start nadat in de 
maand november al een soort van try-out 
was geweest. Twee maanden later, op 26 
maart, werd de lokatie van Delmare be
zocht door overheidsinstanties en werden 
de zenders in beslag genomen, hetgeen 
tot resultaat had dat ook de FRSH tijde- · 
lijk haar aktviteiten moest staken. 
Drie maanden later was men terug zei het 
op een zeer laag vermogen maar in novem
ber werd het vermogen opgeschroefd en 
kreeg men weer aanzienlijk meer reakties 
op het gebodene. Gedurende het eerste 
half jaar van 1985 waren er nogal ont
vangstproblemen bij alle korte golfsta
tions vanwege de zgn. Long Skip Condi
t i ons maar gelukkie veranderde dit in 
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augustus waarna weer een aantal succes
volle uitzendingen werden verzorgd. 
In januari 1986 werd andermaal de pro-
granuna's via de zenders van Delmare 
stopqezet, variwege diverse p~rs00nlijke 
6msiandigheden van Johan Roo~. Men re
alise~rde zich bij de FRSH dat gokken 
op een paard in de toekomst taboe was 
en derhalve nam men kontakt op met Rad io 
Rainbow en met de IRRS, hetgeen a11er
e~rst resulteerde in een uitzendig via 
de laatste zender in mei van 1986. Het 
lag en ligt nog steeds in de bedoeling 
iedere 3e en 4e zondag van de maand de 
programma's via de zender van IRRS te 
verzorgen zolang Delmare nog niet terug 
was i n de ether. Wanneer Delmare terug 
kwam zou de 3e zondag gebruikt worden 
gemaakt van de tx van Delmare en de 4e 
zondag die van IRRS. Na vijf maanden 
kwam Delmare inderdaad terug en zo is 
men dus nu iedere 3e en 4e zondag te 
beluisteren. H~t doelgebied waarvoor de 
prograrrma's worden gemaakt is centraal 
en west Europa. De output van de zender 
is 1 kW hetgeen meer dan genoeg is om 
bovengenoemde gebieden te bereiken. Men 
heeft onlangs een overzicht gemaakt van 
de post die men binnenkreeg uit de di
verse landen in Europa en daar eeri bere
kening van gemaakt hoeveel luisteraars 
men in een bepaald land heeft. Nu moet 
ik wel stellen dat een dergelijke bere
kening niet geheel eerlijk is daar be
paalde landen het luisterpubliek nu 
eenmaal gemakkelijker reageert dan in 
andere landen. West Duitsland st~at op 
kop met 42%, gevolgd door resp. Oost 
Duitsland 22%, UK 13%, Nederland 8%, 
Zweden 5%, Noorwegen 2%, Frankrijk 3%, 
Be1gie 1%, Denemarken 3%, Italie 1,3%, 
Zwitserland 0,8% en Finland 1,2%. 
De programma's worden door de presenta
toren in hun eigen studio's thuis opge
nomen waarna de programma banden in de 
centrale studio worden overgezet op 
een cassette waarbij het signaal door 
de equalizer gaat die is afgesteld op 
de frequentiebereik dat nodig is voor 
uitzending in de korte golf. De deejays 
zijn: Bert van Leer, Joop ter Zee, Peter 
Verbruggen, Gerd Danny Kay. Joop en 
Peter zijn al vanaf de start van de FRS 
bij het station. De programma's via de 
IRRS gaan de laatste tijd er uit via 
de 6830 kHz in de 44 meter band. Voor 
het beantwoorden van de post vraàgt men 
2 IRC's mee te sturen of een postzegel. 
Men heeft naast de programma's tal van 

. aktiviteiten zoals de verkoop van hut
tons en radioopnamen , het ui tgeven va"n· 
een infosheet, het hebben van een 1uis
terclub en de verkoop van een exclusieve 



video over de geschiedenis van het sta
tion. In het programma 
FRS GOES DX is ondermeer nieuws te horen 
over de zeez~nders, waarbij de redaktie 
van uw Freewàve af en toe een handje 
helpt door het verstrekken van aktuele 
informatie. Het adres van de FRSH is 
Box 41 7700 AA Dedemsvaart en mocht je 
het station nog nooit hebben gehoord dan 
wordt het zeker tijd om je kortegolfra
dio weer eens te ontdoen van de nodige 
stoflagen want ik kan niet begrijpen 
dat er een beter alternatief is dan de 
FRSH. Luisteren dus. JELLE KNOT. 

RADIO IN INDIA 
deel 2 

Nadat All India Radio in 1936 een 
feit was geworden groeide het medium 
radio langzaam. In 1939 waren er 92.782 
geregistreerde luisteraars en waren er 
inmiddels ook zenders in gebruik gesteld 
in Madras. lucknow. lahore. Trichinopoli. 
Peshawar en Dacca: Inde omgeving van 
de hoofdstad New , Dehli waren inmiddels 
ook andere zenders in gebruik gesteld 
die werkten in de tropen~ en kortegolf- ' 
band. Ook in de Indische 'Vorstenstaten' 
die niet onder direkte Britse Heerschap
pij stonden begonnen enkele Marahadjas 
met experimentele uitzendingen, hoewel 
de Britten het geheel niet eens waren 
met deze concurrentie daar hun heer
schappij ook in de rest van het konti
nent van India op deze wijze aangetast 
kon worden. Desondanks ontstonden in 
Hyderabad, Aurangabad, Mysore. Trivan
drum en Baroda middengolfstations, die 
niet tot All India Radio (AIR) behoor-

'den. De onafhankelijke Marahadjas zorg
den er al ras voor dat politieke con-

. flikten ontstonden en oude conflikten 
werden opgerakeld via het voor hun 
nieuwe medium radio. De toestand in het 
inmens grote land was al lang niet meer 
optimaal. Het Indiaase Nationaal Congres 
had niet alleen medezeggenschap geeist 
in het bestuur van het land maar ook 
respectering van de 'bezetters' van de 
Hindoestaanse en Islamitische gebruiken. 

,Mahatma Ghandi begon zijn hongerstaking 
:die de erkenning van de Harijans moest 
:afdwingen hetgeen veel later zou leid
den tot de onafhankelijkheid van een 
der dichtst bevolkte landen ter wereld. 
Inmiddels kwam het gevaar van de Tweede 

Wereldoorlog om de hoek kijken. In 
1937 was deze oorlog officieus begonnen 
en de Japanse troepen hadden een groot 
deel van China bezet en waren van plan 
ook India binnen te vallen. Indiase 
troepen, zo meende de Britse heerser, 
moesten niet alleen aan de Aziatische 
fronten maar ook aan de Europese worden 
ingezet. Welk medium was beter dan de 
radio om de mensen te rekruteren. In
middels was ook een radikale vleugel 
van de onafhankelijkheids beweging zich 
sterk gaan opstellen onder leiding van 
Subhas Chandra Bose. Subhas had zijn 
oog laten vallen op het Hitlerregime 
en reisde af naar Berlijn, alwaar hij 
steun verkreeg voor zijn doelstellingen. 
Ondermeer kreeg hij radiozendtijd toe
gewezen via de zender 'Concordia', hoe
wel hij onder censuur moest werken. Niet 
dat Bose dat direkt mocht werken want 
de Duitsers wisten op gerafineerde wij
ze hem te beinvloeden om hem te gebrui
ken voor de demoralisering van de Brit
se bezetters in India. De uitzendingen 
moesten plaatsvinden via de korte golf
zender van Concordia en of deze program
ma's ooit in India zijn ontvangen is een 
grote vraag waar nooit antwoord op zal 
komen. Wees eerlijk, welke Indiase 
nationalist had op dat moment de be
schikking over een ontvangsttoestel? 
Slechts enkele tientallen. Vanaf okto
ber 1939 begon All India Radio ook met 
nieuwsuitzendingen in de 7 belangrijkste 
landstalen: Hindoestaans, Bengalees, 
Tamil, Teluguees, Gujarati,Marathi en 
Pushtu. Deze laatste eigenlijk meer 
vanwege de vele Pakistani en Afghanen 
die in India woonden. Pakistan was toen 
nog grotendeels eigendom van het Brits 
Indische Rijk. Toen de oorlog goed door
brak was er meer nieuws via het medium 
te horen dan ontspannende programma's. 
Vanuit Delhi verzorgde de Britse rege
ring speciale programma's gericht op 
Zuid Oost Azie en het Midden Oosten 
waardoor de External Service ontstond . 
Besloten werd een groot studiocomplex 
in de hoofdstad te bouwen, die in fe
bruari 1943 werd geopend. Nog steeds 
wordt dit complex, hoewel gemoderni
seerd, door de internationale service 
van AIR gebruikt. . 
Karl Grobe-Hagel Bewerking: HANS KNOT. 

PRIVE ZENDER NU OOK IN WEST BERLIJN. 
Sinds 1 januari j.l. is in West Ber

lijn nu ook een privestation aktief en 
wel op de 100.6 MHz en wordt gerund door 
Schamoni Medien GmbH. 
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ADDX VIERT FEEST. 
Deze maand is het 20 jaar geleden 

dat door 6 kortegolfluisterclubs in 
Keulen het overkoepelend orgaan de ADDX 
werd opgericht. Men zal dit jubileum het 
komende seizoen met vele Contesten gaan · 
vieren. Voor meer informatie over het 
programma kun je een IRC sturen naar 
ADDX Postbus 130124 D 4000 Dusseldorf 
13 West" Deutschland~ 
SCREEN SPORT HEEFT NIEUWE LEIDING. 

Een van de grootste mediaexploitan
ten in Engeland~ WMSMITH uit Londen, 
heeft de beide satellietprogramma's 
Screen Sport en Lifestyle van hun vorige 
eigenaars overgenomen. Vooral met Screen 
Sport wil men de West Europese markt 
gaan bewerken door een zo breed mogelijk 
scala aan West Europese sportwedstrijden 
te gaan brengen. Financieen zijn er ge
noeg. WMSMITH heeft in Engeland 400 boe
ken zaken , 100 warenhuizen en tesamen met 
het Canadese Doubleday een florerende 
boeken~lub waarbij tevens enkele honder
den wirikels van zijn. Zowel Screen Sport 
als Lifestyle worden uitgezonden via 
de Britse satelliet Intelsat VA-F11 en 
kunnen probleemloos worden ontvangen in 
West Europa. 
NEW WORLD CHANNEL PLOTSELING TERUG. 

Het religieuse satellietkanaal New 
World Channel dat enkele maanden geleden 
plotseling uit de ether verdween is even 
plotseling terug. Men zendt nu zelfs 24 
uur per dag programma's, deels herha
lingen, uit. Dit gebeurt via de Intelsat 
V F 2. 
GROTE VRAAG NAAR FREQUENTIES IN AFRIKA. 

Ruim 250 gedelegeerden uit 50 ver
schillende Afrikaanse staten en de Golf
staten zijn onlangs bijeen geweest voor 
een konferentie in Nairobi, de hoofdstad 
van Kenia. De conferentie, die 3 weken 
duurde, werd georganiseerd onder auspi
cieen van de ITU, de International Tele
communications Union, en het ministerie 
voor Telegraaf- en Postzaken uit Kenia. 
Een van de conclussies tijdens het con
gres was dat sinds de vorige confereJ?tie 
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23 landen in Afrika onafhankelijk waren 
geworden en belang hadden bij eigen fre
quenties.Vooral heeft men veel belang 
bij vrije radiofrequenties daar de 
radio als medium een belangrijke rol 
speelt in de ontwikkeling in de Derde 
Wereld. Ook was men van meöing dat er 
nog teveel regeringen in Afrika de ra
dio en televisie te onbelangrijk vinden 
om in te zetten voor de ontwikkeling 
van de volkeren waardoor er ook weer te 
weinig financieen ter beschikking worden 
gesteld. Vaak moet men derhalve gebruik 
maken van zeer verouderde apparatuur 
en ook is er vaak geen beschikking over 
reserveonderdelen. In Geneve moet men 
zich dus maar eens gaan buigen over een 
herverdeling van frequenties waarbij aan 
de Afrikaanse Staten meer dienen worden 
toebedeeld als dat nu het geval is.WBN. 
281 KEER RAAK VOOR RCD IN DEN HAAG. 

In 1986 heeft de RCD liefst 281 maal 
ingegrepen tegen de lokale radio piraten 
waarbij radio Centraal koploper werd 
met liefst 40 overvallen van de RCD. Ra
dio Stad den Haag werd 39 keer opgerold 
en radio Randstad 28 maal. In totaal 
werden er 70 verdachten gearresteerd en 
werden tien complete opnamestudio's in 
beslag genomen. Slechts twee van de vele 
opgerolde stations zijn met de uitzend
ingen gestopt na de inval. Alle andere 
stations zijn rustig weer begonnen. 
BESCHERMING EUROPEES TELEVISIE PRODUKT. 

Dit jaar zal een verdrag worden uit
gewerkt dat alle 21 landen verenigd in 
de Raad van Europa als uitgangspunt zul
len nemen bij het beleid inzake 'grens
overschrijdende omroep'. De bedoeling 
ervan is de eigen, hoofdzakelijk niet 
co~nerciele omroepen en het eigen Euro
pees produkt te beschermen tegen de 
satellietzenders die overal in Europa te 
zien zijn en waarvan de exploitatie dus 
niet gebonden hoeft te zijn aan natio
nale regels. 
DX EXPEDITIE VANAF SEALAND HERHAALT. 

Enkele jaren geleden, we schreven 
via Freewave er een reportage over, werd 
er vanaf Sealand, het Koninkrijk van 
de familie Bates, een DX expeditie ge
houden door een aantal West Duitsers. 
Vele amateurstations probeerden tijdens 
de expeditie in kontakt te komen met 
leden van het team, daar een uniek land 
werd bereikt. Voor alle amateurs die het 
niet gelukt is om kontakt te krijgen zal 
er een hernieuwde kans komen. Men heeft 
het plan opgevat om de expeditie de 
komende zomer te herhalen. ' Omtrent de 
data van de expeditie houden we je op 
de hoogte. JELLE KNOT EN PAUL S. HANSEN. 



6 JANUARI: Herman Emmink viert zIJn 60-
ste verjaardag. Van harte ++ Edvard Nies-
5ing is er even een weekje tussenuit. 
Daarom wordt "In antwoord op uw schrij
ven" bij de KRO op Radio 1, van 10 tot 11 
uur, gepresenteerd door Frans van Sarr 
++ Van 21 tot 22 uur presenteert Henk 
Westbroek bij de VARA op R3 de eerste 
"Vuurwerk", een hardrockprogramma ++ Om 
half 9 presenteren Jos Brink en Sandra 
Reemer de eerste van een nieuwe serie 
"Wedden Dat". Het panel bestaat uit Kees 
Verkade, Willeke Alberti, Sören Lerby, 
Ronan Polanski. Het zaal-panellid is een 
zekere Gerda +++ 
7 JANUARI: ANP-nieuwslezer Hans Molenaar 
viert zijn 39-ste verjaardag en Willem 
van Kooten wordt alweer 46. Van harte ++ 
Ka~in Bloemen is gast van Annette van 
Trigt in "Kletskop" en marathonschaatser 
Jos Niesten is het idool in "Nederland 
Muziek1and"-radio ++ In Amsterdam wordt 
vandaag Herman de Graaf onder grote be
langstelling begraven +++ 
8 JANUARI: "leg Ins AAA"-acteur Manfred 
de Graaf viert zj jn 48-ste verjaardag en 
Leontien Ceulemans haar 35-ste. Van harte 
++ Problemen met machine 2 in de R3-dee-. 
jaytafel. De Sonifex weigert regelma~ig 
zijn werk te doen, hetgeen behoorlijk wat 
irritatie opwekt bij de TROS discjockey's 
++ .Feest in de "Soulshow", want "De Bond 
van Doorstarters" bestaat één jaar ++ In 
de LP- en CD-show heeft Wim van Putten 
de primeur van de nieuwe Alan Parsons 
Project LP/CD ++ Met ingang van vandaag 
keert "Hi 11 Street Blues" terug op het 
NCRV-scherm. Niet zoals voorheen op de 
vaste uitzendavond, maar op de zgn. wis
selavonden +++ 
9 JANUARI: Twe jarigen vandaag: Arend 
Langenberg (38) en Ruud Terweijden (47) 
++ De Top 40 is weer kompleet "met tune" 
te horen van 15 tot 18 
uur bij Veronica +++ 
10 JANUARI: De BRT ~ 
is b 1 i Jkbaar van me- '\ .... c;-~~"~ .... IoooV',, 

ning dat de stad on- 1 

dertussen voldoende op 
stelten is gezet en 
daarom wordt deze uitzen
ding voor de jeugd vanaf 
vandaag vervangen door een 

.nieuw sport- en spelprogramma dat "Speel 
op Sport" heet. Het programma, een reali
satie van de Dienst Jeugd, komt op de 
buis i.s.m. BOIC-Lentespelen. Elke uit-

zending staat dan ook in het teken van 
één bepaalde sport tak en naargelang de 
gekozen sport trekt de BRT naar een of 
ander sportcentrum. De uitzending van 
vandaag komt uit Antwerpen en de centra
le sport is "acro-gym" ++ "Sounds of the 
60s" op BBC Radio Two wordt gepresenteerd 
door Chris Barber ++ Van 23 tot 2 uur 
wordt op Sky Channel "1 ive" de "World 
Music Video Awards" uitgezonden . Dit 
schakelprogramma (vi~ satellieten) wordt 
gesponsord door Coca Cola. Presentator 
in Londen is Gary Davies, die schakelt 
naar Australi~, Ierland, Hollywood, Japan, 
MUnchen, Rome, Parijs en Toronto. Door 
het hele programma heen de bekendmaking 
van de 20 beste video's van 1986, zoals 
die zijn gekozen door kijkers van de sta
tions die aan het prqgramma meedoen: 
20 Dancing on the cei 1ing - Lionel Richie 
19 Land of Confusion - Genesis. 18 Kiss -
Prince. 17 Surburbia - Pet Shop Boys en 
Venus - Bananarama. 16 How wil1 I know -
Whitney Houston. 15 Rough Boy - Zl Top. 
14 You give love - Bon Jovi. 13 Yankee 
Rose - David Lee Roth. 12 Missionary Man 
Eurythmics en A kind of Magie - Queen. 

5:; .
. ~. . .11 Hunting high and 10\1-/ 
~ ~ Aha. 10 Addicted to 10-
~ ~ ve - Robert Palmer. 

9 Russians - Sting en 

C H A N N
· E LAbso1ute Beginners -

David Bowie. 8 Walk 
like an Egyptian - The Bangles. 7 Fina1 
Countdown - Europe. 6 Stuck with you -
Huey Lewis and the News. 5 True Colours -
Cyndi Lauper. 4 Notourios - Duran Duran. 
3 Edge of Heaven - Wham. 2 Sledgehammer -
Peter Gabrie1. 1 Papa don't Preach -
~~adonna +++ 
11 JANUARI: Mart Smeets viert zijn 40-ste 
verjaardag en KRO-producer Jeroen Keers 
wordt alweer 32 jaar. Van harte ++Barry 
Hay van de Golden Earring is gast in de 
KRO-programma's "Tijd voor Toen" en "Hit
we ek". N a ast de hit s u i tja n ua ril 966 en 
januari 1985 i n "TvT' t de lip laat van de 
eeuw" van Barry Hay "River deep, mountain 
high': van Ike en Tina Turner. In "HitweekIl 
is "I want you" van Elvis Costello zijn 
"hit van de week" ++ "Kids" is een nieuw'e 
jeugdserie die de NCRV vanaf vandaag van
af 15.50 uur uitzendt. Het betreft hier 
een Canadese "serie over kinderen uit zo
maar een straat in Toronto en bestaat uit 
13 afleverfngen +++ 
12 JANUARI: Krijn Torringa is met vakan-
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tie. Daarom presenteert Bas Westerweel, 

-AM'R!J}
inderdaad de jongen 
rechts op de foto, 

voor de eerste keer 
"Hollands Glorie". Het programma komt 
uit Ha~derwijk ++ Ook Ferry Maat is met 
vakantie. Daarom presenteert Wim van Put
ten de "Gouwe Ouwe Cl ub", met platen ui t 
de Top 100 van 1965 bij de TROS op R2 +++ 
13 J~NUARI: Een Goede Klassieke Morgen bij 
de TROS op R4 wordt gepresenteerd door 
acteur Jules Croiset ++ Lachen in de 
"Steen en Beenshow" bij de VARA op R3. 
Jack Spijkerman wordt zgn., na de opening 
om 12.04 uur, weggeroepen om strippers 
uit te zoeken voor de "Nachtshow". 
'Toeval 1 ig' is zijn opa, met een vriend. 
op bezoek i n de s tud i 0 en HET GAAT GOED 
de ~eren nem~n de p::sen- r.~7,E~T~D~E~"~~ 
tatle op komische wijze 
tot 14 uur voor hun rekening. In het pro
gramma maakt John de Mol sr. van de Stich
ting Conamus bekend wie de Gouden Harpen 
dit jaar ,zul1en krijgen: Seth Gaaikema, 
Bolland en Bolland en Herman Stok. De 
uitreiking vindt op 7 februari plaats en 
is op 9 februari te zien ' in een programma 
dat door de TROS op Ned.2 wordt uitgezon
den ++ Jan Douwe Kroeske is met vakantie. 
Henk Westbroek presenteert de komende 
weken "Twee meter de lucht in" bij de 
VARA van 14 tot 16 uur op Radio 3 ++ 
In een extra uitzending op Ned.1 en 2 
wordt om 20.20 uur een dankwoord uitge
sproken door Prinses Jul iana en Prins 
Bernhard voor de warme belangste1l ing 
t.g.v hun SO-jarig huwelijksfeest op 
7 januari j. 1. +++ 
14 JANUARI: NRC-Handelsb1ad fotojourna
list Vincent Mentsel is gast van Annette 
van Trigt in "Kletskop" en Sjoukje 
Hooijmaayer is het idool in "Nederland 
Muziekland"-radio ++ Wi 11 Luikinga wordt 
tussen 12 en 14 uur vervangen door Peter 
Teekamp ++ In de rubriek "Nooit gedacht" 
in Nederland Muziekland, vandaag Pim 
Koopman met zijn versie van "Gi rl" van 
The Beatles +++ 
15 JANUARI: In de Watergraafsmeer, een 
wijk in Amsterdam, begint vandaag een 
experiment met lokale televisie op wijk
niveau. In totaal zullen er drie uit
zeningen zijn: vandaag, 19 februari en 
19 maart. Daarna zal worden bekeken of 
het experiment een sukses is geworden en 
of het moet worden voortgezet. De uit
zendingen worden verzorgd door "Studio 
Puls", een stichting die zich richt op 
het gebruik van audio-visuele middelen 
binnen het onderwijs en welzijnswerk. 
Voor "Meer TV" stelt Puls personeel, 
apparatuur en studio's beschikbaar. De 
programma's zullen tussen 16 en 24 uur 
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worden uitgezonden op kanaal 29 van het 
Amsterdamse kabelnet. Elk programma duurt 
50 minuten en wordt elk uur herhaald ++ 
Tom Blomberg ligt met een zware verkoud
heid in bed. Ton van Draanen assisteert 
Frits Spits hij "De Avondspits" +++ 
16 J~. NUARI: Ferry Maat is jarig. Van har
te ++ "Enorm gekrakeel om niets" Zo om
schrijft TROS-direkteur Cees den Daas de 
deining die deze week is ontstaan over de 
middagtelevisie die per 28 september a.s. 
wanneer het derde net er komt zou moeten 
verdwijnen. Tegen Telegraaf-journal ist 
Co Berkenbosch zei hij: "Als het NOS
bestuur vandaag het voorstel van de Raad 
van Beheer van de NOS aanvaardt, zal 
middagtelevisie hooguit wat later begin
nen, maar niet alleen op Nederland 1, 
maar ook op Nederland 2 en om half 4 in 
plaats van nu nog om half 3 op al leen 
maar het eerste net. Vanaf kwart over 5 
komt dan Nederland 3 ook nog in de lucht 
en komt dus niet alleen meer middagtele
visie dan Nederland 66it heeft gehad, 
maar er ook meer keuze," aldus Den Daas. 
Het plan van de Raad van Beheer dat voor
ziet in een gefaseerde uitbreiding van 
middagtelevisie tussen 1987 en 1989 houdt 
wel in dat de omroepen in het seizoen 
1987~1988 dagel ijks anderhalf uur herha
lingen uitzenden. Maar daarop rust niet 
direkt de verp1 ichting die herhal ingen 
uitsluitend 's middags uit te zenden +++ 
17 JANUARI: "Sounds of the 60s" op BBC 
Radio Two, van 10 tot 11 uur Engelse tijd~ 
wordt gepresenteerd door Mike Sarne, die 
vanaf 28 juni 1962 twee weken nummer 1 



in Engeland stond met "Come Outside" dat 
hij samen met Wendy Richard opnam ++ 
"LosVast" komt tussen 12 en 14 uur op R3 

vanuit sporthal Meulvliet in 
Tholen ++ Bij de KRO op 

_Ned.lom 22.40 uur de eer
ste "Applaus", een program

, ma over film, toneel en kunst. 
Presentatie is in handen van Hans 

van Will igenburg en Tineke de Groot ++ 
18 JANUARI: Anne van Egmond is ziek, 
daarom presenteert Paul vld Lugt de uren 
tussen 10 en 12 bij de KRO op Radio 3 ++ 
Eddy Keur vervangt Tom Blomberg als pre
sentator van "Tijd voor Toen" en "Hit
week". Gast ion deze programma's is de 
zangeres Nadieh. In "TvT" is "Imagine" 
van John Lennon haar "plaat van de eeuw" 
en "Don't give up" van Peter Gabrie1 en 
Kate Bush is in "Hitweek" haar 'Ihit van 
de week". In "TvT" verder de hits uit 
j anuar i 1971 en Januar i 1960 ++ "Rad i 0 

Thuisland" wordt van 20 tot 21 uur gere
gisseerd door Ton van Oraanen +++ 
19 JANUARI: Drie jarigen vandaag: TROS
voorzitter Henri Mindèrop (64) Frits 
Spits (39) en Carla, produktie-assistente 
van de AVRO-3-ploeg (21) ++ Feest bij de 
TROS, want op 19 juli 1974 kreeg de om
roep de A-status toegekend. Dus vandaag 
bestaat de TROS 121 jaar ++ Wim van Put-

' ten vervangt Fe r: ry Maat in de "Gouwe 
Ouwe Club" van 9 Ot ,ot TROS. 
10 uur op R2 . In het - , .....,.. 
programma platen uit de Top 100 van 1983 
++ Ook vandaag presenteert Bas Westerwee1 

' ''Hollands Glorie" i.p.v. Krijn Torringa. 
Het circus staat in Wassenaar +++ 
20 JANUARI: Omdat Anne van Egmond nog 
ziek is, presenteert Hans van Wil1igen
bu rg IIHa 11 0 me t .... II van 11 tot 12 uu r 
bij de KRO op Rl ++ In "Wedden Dat ... " 
ontvangt Jos Brink: Willem Nijholt, Ron 
Brandsteder, Conny Froboess, Omar Sharif 
en een zekere Gineke als zaalpanellid. 
Ron Brandsteder is de "wedkampioen" en 
Omar Sharif haalt de historische score 
van NUL P u n te n + A a n het beg i n van "Wed -
den Dat •..• " i s Kees van Kooten even op 
de vloer. Met Wim de Bie had hij, voor 
de opnamen, van het programma, opnamen 
gemaakt voor hun VPRO-programma dat op 
1 februari wordt uitgezonden +++ 
21 JANUARI: En vandaag zien we Kees van 
Kooten ineens als gast van Jan Lenferink 
in' IRUR". Ande re gas ten zij n Ti m Krabbé 
en Adeliene van Lier ++ Midas Dekker is 
gast van Annette van Trigt in "Kletskop" 
en Wi llem Duyn i s het idool i n "Nederland 
Muziekland"-radio +++ 
22 JANUARI: In het programma van Hugo van 
Gelderen horen we zowaar de verkeersinfor' 
matie rechtstreeks uit Driebergen. 

Normaal doen de TROS 3-jays dè"verkeers
informatie zelf ++ In "Hollandse Hits" 
de' kwartfihale van de "Pats Boem Show'l. 
Het programma, dat van 17 tot 19 uur op 
R2 wordt uitgezonden, komt rechtstreeks 
uit een discotheek in Hilversu~ en wordt 
gepresenteerd door Wil1 Luikinga en Peter 
Teekamp ++ Een Kamermeerderheid van CDA 
en PvdA acht het onaanvaardbaar dat in
voering van het derde tv-net op 1 oktober 
ten koste gaat van het aantal uren mid
dag tv op de huidige twee netten. 
De PvdA is zonodig bereid tot een verho
ging van de omroepbijdrage met maximaal 
tien gulden (nu 158 gulden voor radio en 
tv samen). Dit in het geval dat de beno
digde gelden niet geheel kunnen worden 
geput uit de uitbreiding van de STER +++ 
23 JANUARI: Joop van Zijl viert zijn 52-
ste verjaardag. Van harte ++ Erik de 
Zwart is op wintersport. Adam Curry neemt 
tussen 11 en 13 uur zijn programma over 
bij Veronica op R3 ++ In de "playlist" 
van deze week zien we dat "Walk like an 
Egyptian" van The Bangles al 200x is 
gedraaid op de Nederlandse zenders ++ In 
Haarlem wordt vandaag een 28-jarige vrouw 
opgesloten in een cel, omdat zij met een 
vleesmes trachtte twee controleurs van de 
omroepbijdrage te verwonden. Het bleef 
bij gescheurde kleding. De controleurs 
riepen de hulp van de politie in, maar 
ook toen weigerde de vrouw hen toegang. 
Toen zij een steekbeweging maakte met een 
vleesmes, trok een van de agenten een 
pistool en sommeerde de vrouw het mes 
weg te leggen. Pas nadat een van de agen
ten eenkaratetrap in de richting van de 
vrouw deed, schrok zij en liet het mes 
vallen. De vrouw werd overmeesterd en 
naar het burea~ gebracht. Zij bleek de 
omroepbijdrage niet te hebben betaald +++ 
24 JANUARI: Sounds of the 60s op BBC Ra
dio Two wordt gepresenteerd door Vince 
Hi11 tussen 10 en 11 uur +++ 
25 JANUARI: Tom Blomberg is weer "boven 
Jan" en te horen bij de KRO op Radio 3. 
Gast in "Tijd voor Toen" en "Hitweek" is 
Pol 1 eEd u a r d • I n "T v T" 1 a a t hij zij n 
"plaat van de eeuw", "Satisfaction" van 
The Rolling Stones horen en in "Hitweek" 
is "Walk 1ike an Egyptian" van The Ban
gles zijn "Hit van de week". Het program
ma "Hitweek" is het allerlaatste dat op 
de oude discjockeytafel van Radio 3 wordt 
gemaakt. Morgen begint de technische 
dienst van de NOS met het bouwen van de 
nieuwe tafel in de Radio 3-studio. Eén 
week lang moeten de Radio 3-jocks hun 
programma's doen vanuit de "nachtstudio" 
++ Pas in februari zal begonnen worden 
met de bouw van de nieuwe Radio 3-studio. 
Hierover heb je in Freewave al het één 
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en ander kunnen lezen +++ 
26 JANUARI: Michiel Richardson, technicus 
van de NOS, viert zijn 28-ste verjaardag. 
Met de hartelijke f~licitaties ++ Wim 
van Putten presenteert van 9 tot 10 uur 
bij de TROS op R2 de 11Gouwe Ouwe Cl ub" 
met pla~en uit de Top 100 van 1975 ++ 
Kr i j n Ta r ri nga presen tee rt "Holl ands 
G 1 or i e"' vanu i tWee rt ++ Omdat Jan van 
Veen met vakantie is, presenteert Meta 
de V r i es , I I C a n d 1 eli g h t I I ++ Me tin ga n g van 
vandaag heeft het NOS Journaal een nieuw 
lij as j e". gek regen. De 1 eade ris ve rande rd , 
er i s e~n nieuw deco r en de wee rmannen 
doen hu~ praatje niet meer in het Half 11 
journaal, maar in het 8 uur journaal++++ 
Tot over drie ·weken+++Ton van Draanen++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Freewave ledenS€Nice 
We zijn al weer toe aan jingle tape 9 
wat betreft onze herhalingen en jingle 
tape 21 wat betreft de nieuwe tape. 
Op band kosten de delen per stuk f 25,
en op cassette deel 9 f 35,- en deel 21 
f 30,-. Wat betreft de historie van de 
zeezenders is deel 22 weer leverbaar 
en die kost op tape f 25,-en op casset
te f35 i -. Zeer binnenkort zullen weer 
nieuwe delen leverbaar zijn. Let op de 
aankondiging in een van de komende num
mers. 
Wat befreft onze reguliere aanbieding: 
1-129 bestaat uit 6 uur opnamen van RNI 
uit 19~1 met ondermeer een super hit 50 
met Joost de Draayer en verder de Engel
se service met Alen West, Chrispian St. 
John, Mike Ross en Mark Stuart. 
2-386 Is een band met 6 uur studiotapes 
van radio Caroline uit de periode 1979/ 
1980 met ondermeer de Belgische Nationa
le Hitparade met Sebastiaan Peters, Will 
Luikinga, Rob Hudson en Tom van der Wal. 
3-829 Is een tape met gevarieerde opna
men. Allereerst 3 uur lang Amerikaanse 
radio met de top 10 deejays van Amerika 
in 1985 en een terugblik op de topdee
jays uit de 60'er en 70'er jaren. Verder 
Radio Caroline met Johnny Dwyer en Peter 
Phillips, opgenomen in Benfleet en dus 
op zeer goede kwaliteit. Tevens op ver
zoek weer opnamen van het station CHUM 
in Toronto met de deejay Daryl Bee. Ten
slotte een opname van vorig jaar van 
WAXY FM in Fort Lauderdale. 
Prijzen: Op band per 6 uur f 25,- per 12 
uur f 40,- en per 18 uur f 50,~. Op cas
sette per 6 uur 35,- per 12 uur f65,-
en per ~8 uur f 85,-. Te bestellen via 
International Moneyorder of per giro 
nummer 2929268 t.n.v. J A Knot te Gron~ 
ingen. 
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OMROEPEN WILLEN KONTRAKT 
RADIO 1 KWIJT. 
De AVRO, Veronica, TROS, VPRO en 

t::l de E Ó ~! 1 1 en op ko r::te 
r1(;)\ termijn stoppen 

o ~.:o met de opze t van 
°.'0°' 00°:'-""': ' Radio 1 waarin 
o 0 0 11 0 ow 0 0 000 

• 11 op gezette tij-
'f d d 0, en e regiona-

len omroepen 
zendtijd overnemen. Volgens deze omroepen 
is de opzet geheel verkeerd en is samen
werking met de regionale omroepen onmoge
lijk. Opzegging is mogelijk omdat in het 
kontrakt een bepaling is opgenomen waarin 
staat dat wijzigingen alleen kunnen wor-

.den doorgevoerd bij meerderheid van stem
men. Er is een opzegtermijn van zes maan
den en men probeert de opzegging voor 
1 april door te sturen naar het NOS be
stuur zodat het bekrachtigd kan worden 
en per l -oktober 1987 een andere opzet 
van kracht kan worden. 
RADIO DATA SYSTEEM UU BINNEN i JAREN. 

Het Radio Data systeem, waarbij op 
de FM zenders een onhoorbaarsignaal kan 
worden meegevoerd, ~al binnen 2 jaren 
ook in Nederland worden ingevoerd. Hier
door zal het mogelijk worden om per re
gio in te breken in de programma's voor 
het brengen van verkeersinformatie. 
.DE AMERIKAANSE RADIOSTATIONS. 

Onlangs zijn ' de nieuwste gegevens 
bekend geworden wat betreft het aantal 
Amerikaanse stations. Eind oktober ston
den 10.046 stations geregistreerd, waar
van 3.936 commercieel worden gerund op 
FM, 4856 idem op AM en 1254 Educational 
FM stations. 
COUNTDOWN USA ANDERE PRESENTATOR. 

John Leader is gestopt ~et de pre
sentatie van de wekelijkse syndicateshow 
Countdown USA. Hij is vervangen door 
Dave Sholin uit San Fransisco. 
GROTE WINST CAP I TAL' RAD 10 LONDEN. 

Capital Radio heeft over het afqelo
pen boekjaar een winst gemaakt van ~uim 
E1.700.000, hetgeen 82% meer was dan in 
het daaraan voorafgaand jaar. Men had 
een omzet van ( 18.460.000. 
NIEL FOX NIEUW OP LUXEMBURG. 

Sinds enkele weken is regelmatig Neil 
Fox te horen op RTL. Voorheen werkte 
hij ondermeer bij Radio Wyvern waar al 
spoedig bleek dat hij een groot talent 
is. Logisch dat de grotere stations 
achter hem aan zaten. Uiteindelijk koos 
N~i 1 voor 208. 
STADION ALS RADIOANTENNE, 

. Het in a~nb6uw zijnde enorme overdekte 
Ryaad Stadion in Saoedi~Arabië wordt on
bedoeld tevens een van de grootste radio-
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te hoeveelhe,(lf':,::i • .. ,~U'Vrd Afrika, waar men via een midden" 
structie van golfzender vanaf Malta d.m.v. relayult-

an het nabij zendingen aktief is.) In tegenstel11~9 tot 
signalen ver- de Deutsche Welle is de Deutschlandfunk 

uctiestromen dat ., ~lleen maar bedoeld voor uitzendingen 
n van hun kranen'.' voor Duitsland en Europa en dIt alleen 

het Britse blad New via de lange golf en de middengolf 
Scientist. riserende lampen brand- (duitstalig op 155 kHz en overdag ook 
en zonder Q.P. ' net te zijn aangesloten. op 1269 kHz en 1539 kHz, 's avonds meer-
Andere lampen gingen aan en uit op het talig op die beide frequenties.) De 
ritme van de muziek. De zender heeft een laatste ontwikkelingen zijn, dat de duits-
vermogen van 1,2 megawatt en zendt uit talige programma's van de DLF nu via 
via de 585 kHz. Men heeft inmiddels het verschillende lokaties, verspreid over 
hele stadion geaard en elektronische lei- West Duitsland, ook via de FMband te ont-
dingen en onderdelen zwaar geisoleerd. vangen zijn. Haar via de 155 ~~z dus 
Glasvezelk~bels moesten zelfs de gebruik- alleen maar de Deutschland Funk. 
élijke koperkabels voor de televisiecame- POLITIEK DRINGT BRT NIEUWE NAAM OP. 
rals vervangen. De problemen lijken nu uit De Nederlandstalige omroep in Belgi! 
de wereld, maar de zender werkt slechts gaat binnenkort van naam veranderen. Het 
op half vermogen en men moet afwachten v~rtr.ouwde BRT (Belgische Radio en 
\vat er gebeurd wannneer het totale vermo~ Televisie) moet wijken voor VRT 
gen zal worden gebruikt. (Vlaamse Radio en Televisie). Dit 
VERONICA BEST BELUISTERDE OMROEP. hebben de fraktieleiders van de 0 

Onlangs zijn de cijfers bekend gemaakt vier grote Vlaamse politieke par-
van het luisteronderzoek dat in novem- tijen besloten. De BRT, financieel 
ber 1986 is gehouden. Hieruit blijkt dat volledig afhankelijk van de Vlaamse deel-
Veronica de best beluis-~ regering, zal zich bij het besluit neer-
terde omroep is. Elk leggen, ook al is de omroep niet blij 
Veronica programma is met de naamsverandering. De leiding van 
goed voor gemiddeld 775.000 luisteraars. de BRT heeft er al op gewezen dat zo'n 
De absolute topper is "Muziek terwijl U naamsverandering nogal wat geld kost, 
werkt" op R2, iedere woensdagmorgen. zeker enkele tonnen. Bovendien is de BRT 
Bijna 3 miljoen mensen luisteren naar in vrijwel alle landen ter de wereld 
dit programma. De TROS is een goede twee- herkenbaar als Belgische omroep. Met de 
de met ruim 622.000 luisteraars. Het best V van Vlaanderen in de naam is dat veel 
beluisterde programma van deze omroep is minder het geval. 
1/50 Pop" van Tom Mulder. De AVRO staat BOEREN EN TUINDERS KRIJGEN ERKENNING. 
op de derde plaats met 520.700 luiste- De dagelijkse berichten voor Boeren 
raars. De andere ' A-omroepen komen niet en Tuinders, die al decennia lang worden 
boven de 450.000 luisteraars. De VARA uitgezonden via de Nederlandse radio, 
trekt gemiddeld 419.000, de KRO 381.000 krijgen een offlciele erkenning. De mini-
en de NCRV 368.000. Met de luisterdicht- ster voor WVC heeft onlangs bekend ge-
he i d van de B-omroepen EO en VPRO i s het maakt dat de NOS wette 1 ij ke zendt i jd 
droevig gesteld. EO: 216.000 luisteraars voor deze rubriek zal krijgen. 
en naar de VPRO luisteren 140.000 lufs- De NOS zal dan tevens de verantwoorde-
teraars. Radio 3 is nog steeds de popu· liJkhefd krijgen voor ~e uitzendingen 
lairste zender. Daar wordt gemiddeld 80 van het KNMI, Rijkswaterstaat en de Fede~ 
minuten per dag naar geluisterd. Radio 5 ratle van Schippersbonden. Dit zal a11e-
daarentegen staat gemiddeld 2 minuten maal gaan via het ANP. Het gaat hfer-
per d ean. Aldus de bekendmaking van bij om een officiele uitbreiding van 
de af Kijk- en luisteronderzoek zendtijd van 2 uur en 20 minuten per week. 
van de SWEDEN CALLING DX'ERS. 
ANDE Het is lang geleden dat we aandacht 

der 
rie omtre 
u i t Ber I ij 
stond verme 
sche Welle 
'moet :z i jn De 
Wel 1e :zendt al , 

voor de hele we 
voor de z I ij 

er nog het een en an
op de artikelense
Golf. Nobert Scheel 
s: I n he t art I ke 1 

155 kHz de Deut
IS verzorgt, .tllt 

k. De Deutsche ,.; 
. op de korte gol f. ' 

u i tzonder i ng . 
landse Zee en 

besteed hebben aan de infosheet dat 
iedere veertien dagen kosteloos wordt 
toegestuurd door Radio Sweden Interna
tional. In de Infosheet 4 paglnals met 
allerlei tips voor DXlers, waarbij vaak 
melding wordt gemaakt van vele kleine 
veak onbekende stations. Voor nadere 
Informatie kun je schrijven naar Radio 
'$Weden International, SlOSlO Stockholm 
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MONIQUE SATElLIETSCHIJVEN 
Oq-01-86 Red Light ,- Patty Brard 

Leaving me now - Level q2 
11-01-86 You little thief - F. Sharkey 

Hey Baby won't - The Cats 
18-01-86 Just a little - Whisper Mode 

Het derde been - Vader Abraham 
25-01-86 Help me out - Labyrinth 

More than a name - Nikki Roman 
01-02-86 Be my little woman - Jack Jersey 

Sara - Starsh i p' 
08-02-86 When you learn ~ George Baker S. 

De Zee - Will Tura 
15-02-86 Almost in love - Dolly Parton 

Manie Monday - The Bangles 
22-02-86 Island of love - Demis Roussos 

Day by Day - The Tune 
01-03-86 Calling America - EtO 

Dictator - Centerfold 
08-03-86 You've lost that - Grant&Forsyth 

In een wereld - René de Haan 
15-03-8~ , Laser Love '- DeeDee 

Caught by Suprise - La Bon 
22-03-86 Lookin' through the ~ Michelle 

Hold me tight - Socfety 
29- 03-86 Gold - Sandra Reemer 

Jij - Gerard de Vree 
05 - 04-86 Sabemito - Rob de NiJs 

• Hey little girl - Sandra 
12-04- 86 I always will - Donna Lynton 

Weak in the presence - Floy Joy 
19- 04-86 That's what the say - Flip 

Quiet eyes - Golden Earring 
26-04-86 Wake me up - Crewn 

Don't try to - Sue Chaloner 
03-05-86 Rozen Je rozen - Lenny Kuhr 

Pistol in my pocket - Lana Piley 
10-05- 86 My Boy - Bombitas 

Automatic introductions - S.Kimio 
17-05~ 86 Swiss Boy - L~zern 

Fluitjesdans - Ad vld Plaat 
24-05- 86 1 '11 keep on loving - Princess 

Irresistible - Stephanie 
31-05-86 Leven me t jou - Ronnie Tober 

Gold - Ca~itaine Abandonné 
07-06-86 Johannes - Ria Valk 

Livin' for the City- Tina Turner 
14-06-86 Rock me Amadeus - VPOP 

Over my head - Patty Brard 
21-06-86 Run a mile - Hel10ise 

• Touch by To~ch - Joy 
28-06-86 Mend your broken heart-R.Wolter 

Point of the compass - Peru 
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05-07-86 Why do I .' ~ Golden Earring 
Hé pap - Johnny van Tiel 

12-07-86 When I look into - Maywood 
Leave it to luck - TopperHeadon 

19-07-86 Parlez vous Francais-P.Koelewijn 
Spanish night - Engelbert 

26-07-86 Jij was - Benny Neijman 
Dream Time - Daryl Hall 

02-08-86 Zandvoort - Pasadena Dream Band 
To good to be - Amazulu 

09-08-86 Bernadine - Piere Kartner 
Are you ready - Star Sisters 

16~08-86 True love - George Baker Select. 
A dirty mind - Vitesse 

23-08-86 1 hop~ - A.Stardust&S. Walsh 
Make me cry - Roberto Jacketti 

30-08-86 New Vork, Rio, Tokio - Trio Rio 
New Vork Afternoon-Mondo Kane 

06-09-86 Let's go down - M&M + Lady Raffles 
Mad about you - Belinda Carlisle 

13-09-86 Don't leave me - Communards 
Prime time television - Basia 

20-09-86 Twistin' the night - Sam Cooke 
You can do magie ~ America 

27-09-86 Calling al the heroes - It Sites 
Heartache all over - Elton John I 

04-10-86 Back in my arms - Robln Wol ter 
Beesten ~ Loeki Knol e.a. 

11-10-86 Dance Electric - Afric Simone 
Sweet so f t and - Vi ktof Laz10 

18-10-86 I am but - D.Lynton/H.Vermeulen 
Standing in your - OneFineDay 

23-10- 86 Every little kiss - B.Hornsby 
Hi-Hi-Hi - Sandra 

01-11-86 Mexico - Zangeres zonder Naam 
(I just) died - Cutting Crew 

08-11-86 Donlt leave-Everything bit Girl 
Doctor of love - Red Bamboo 

15-11-86 L. is for love - Al Jarreau 
A woman in me - Marl~ne Ritchie 

' 22-11-86 No lookin' .. Michael Mc DonaId 
vanaf 27-11 - 86: , 
Stay in my life - Bombitas 

29-11-86 Stay in my life - ,Bombitas 
Starting all over - Sharon&Haines 

06-12-86 Hello how are you - Eddy Ouwens 
Pirate - Ini Kamoze 

. 13-12-.86 J i ng] e be 11 rap- Comfort & Joy 
For America - Red Box 

20-12-86 Sometimes - Erasure 
1'11 be missing you-Winnie Wendorf 

27-12-86 Shake you down ~ Gregory Abbott 
Serious ... Donna Allan 
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