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Beste lezers.
De koge 1 ,i s door de ke rk: het de rde te levi~ienet zal op 1 apri 1 1988 in de
lucht komen. Minister Brinkmanen regeri ngscommi s sa ris voor de omroep, mr. A.
EXPLOITATIE: Internationale Club
Geurtsen, gaven met deze beslissing toe
van Radio Vrienden.
aan de druk vanuit de Tweede Kamer en
bezwaren van de Consumentenbond.
HOOFDREDAKTEUR: Hans Knot
Want
als het derde net op 1 oktober zou
EINDREDAKTEUR: Ton van Draanen
beginnen, da n zouden zo ' n 2 miljoen
, VASTE MEDEWERKERS:
Nederlanders de zender nog niet kunnen
Paul Jan de Haan, Tom de Munck, Jac Zom,
ontvangen omdat alle technische voorzi e ~
Ger Kruger, ' Paul S. Hansen, Jelle Knot,
ningen (lees: bouwen van de zenders)
Marcel Poelman, Patrick Bekaert, Mari a
niet voor 1 oktober klaar zijn.
,
Depuydt en Hans Meyering.
De omroepverenigingen zijn nie~ bli j me t
deze beslissing, Want de omroepen hadd en,
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER NEDERLAND:
met veel passen en meten, het uitzend~
Ton van Draanen, Postbus 383, Hoofddorp .
schema klaar . Een schema voor drie nette n
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER BELGIE:
dat op 1 oktober 1987 I n zou gaan.
F. Jorus, Halmrodelaan 4, 251fr Mortsel.
Een hoop werk dat dus voor niets is geLEDENADMINISTRATIE:
Freewave, Postbus 65, 2510 Mortsel, België. weest. KRO-media-direkteur Richard
Schoonhoven noemt de beslissing onzorgCORRESPONDENTIE-ADRES:
Hans Knot, Postbus 102, 9700 AC Groninge n. vu ldig en hij sluit niet uit dat de
omrqepen, me tu i tzonde ring, van TROS en
ILLUSTRATIES: John van 'Draanen.
Veronica, schadeclaims gaan indienen bi j
DRUKWERK: Offset C. Decoene, Mortsel.
WVC. Ik denk dat het laatste woord over
LIDMAATSCHAP:
het derde net nog niet is gesproken!
Per half jaar: f19,--/325Bfr = 8 nrs.
Wat staat er in deze Freewave?
Per
jaar: f35,50/600Bfr =16 nrs.
"Nieu\"Js uit België" door Patrick Bekaert
TRANSAKT I ES:
en Maria Depuydt, daar beginnen we mee.
Voor België ASLK-rekening 001/0590423/60
"Z eeze nders Nu", met daarbij een foto
tnv Freewave,Postbus 65,2510 Mortsel.
van de MV Communicator,behandelt de peVoor Nederland Postgiro 3083666
riode van 18 januarit/m 8 februari.
tnv Ton van Draanen, Postbus 383
Na "TV News" in " Zeezenders Toen" deel 2
2130 AJ Hoofddorp.
van de korte historie van Radio Condo r
met
daarbij vier foto's die nog nooit
VERZENDING:
eerder
zijn gepubliceerd.
Eventuele klachten over onregelmatige
Vervolgens
lees je "News from England'!
ontvangst van Freewave sturen naar:
het
1
aats
te
deel ove r "A 1.1 I nd i a Raen
Freewave, Postbus 65~ ~510 Mortsel~
dio" geschreven door Karel Grobe Hagel
ADVERTENTIE TARIEVEN:
dat door Hans Knot, uit het Duits, werd
' Eénmalige plaatsing.
ve rtaa 1d. Na de "~adio Rub riek 11 een
1/1 pagina: f150,-- of 2250 Bfr.
boekbespreking over het boek "Pressei pagina: f 75,-- of 1125 Sfr.
agenturen auf Kurzwel1 (RTTY)" dat i s
~
pagina: f 40,-- of 600 Bfr.
uitgekomen bij Si ebel Verlag.
Kleinere advertenties zijn niet mogelijk.
Het '''Rad i o&TVLogboek 11 behandel t de
' Elke auteur en ~dverteerder is verantwoor- periode van 27 januari t/m 5 februar i en
del ijk voor zijn eigeri publicatie.
we sluiten met "Sealand al dan ni et
Zonder schriftelijke toestémming van de
radioaktief". Een verhaal over de la atste
redaktie i sgehe Ie of gedee 1te'l ij keover '"
oritwikkel ingen op het ~iland van de 6 3~
name u i t qeze Freewave ni et, 'toeges taan.
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Is je LAATSTE ,nL!mmer, i ndien je
niet tijdig hebt verlerigd. Wij
FREEWAVE NUMMER , 143
, , '"
verzoêken 'je het alsnog met SPOED
VERS
CHIJNT OP 23 MAART
te doen, als , je Freewavé wilt ' bl ijven ont vangen.
~--------------------------------~------~~
-------,--------2

Oe Raad van 6eheer van de BRT heeft
de begroting voor 1987 goedgekeurd. In
de begroting is rekening gehouden met ~en

toelage van 5.448.400.000 fr van de Vlaamse gemeenschap. Bovendien heeft de Raad
van Beheer bij de Vlaamse regering aangedrongen op een extra krediet voor uitbreiding van het tweede televisienet op
de zaterdag- en zondagavond. Men heeft
tevens bes1 ist dat voor de periode 19841986 een BRT prijs uit te schrijven voor
een doçtor~le verhandeling over het ontstaan, de groei en de proGlemat iek van
de omroep in Belgig.
MEER VLAAMSE MUZIEK GEWENST OP BRT.
, N~ar ' àanlei' ding VÇln het ' 25 jarig jubileum van de BRT 3 heeft gemeeMschapminister Dewael verklaard ~at hij 2 decreten voorbereid om zowel het componeren
als het uitvoeren ~an eigen muziek te
stimuleren. Elk door de Vlaamse qemeenschap gesubsidieerd ensemble zal-jaarlijks
tenminste een opdracht aan een Vlaamse
componist moeten geven en deze compositie niet alleen moeten creeären maar ook
in een aantal concerten verder moeten uit~
voeren, Het 1 igt in de bedoeling hiervoor een apart budget uit te trekken.
Voor BRT ensembles "zal dit meteen betekenen dat ze frequenter buiten de BRT studio's ~ul Jen moeten optreden en, zoals
Dewael zei, de gezonde concurrentie van
de normale concertpraktijk moeten aan'gaan.

KAMERDEBATTEN OP DE TELEVJSIE •

... Kamervoorzitter Defraï"gnel5 van plan
een oud voorstel opnieuw ter stemming te
brengen. Hij wil namel ijk voorstellen aan
de volksvertegenwoordigers de debatten
in de kamer in de toekomst rechtstreeks
via de televisie uit te zenden. Hij zei
\,ve 1 eerst contact met de RTBF en de BRT
te zullen opnemen om te zien of een der~
gel ijk voorstel technisch is te realiseren en tevens zal bekeken worden in hoeverre er wettel ijke bezwaren zijn, Pas
als dit is gebeurd z~l er een o~ficieel
voorstel in de Kamer worde.n behandeld.
OOK BRT JOURNAAL KRIJGT FACELIFT,
.
'Na "dë introdUktie van het ' nieuwe
dekor en de nieu0e opener van het NOS

F
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journaal zal het per 1 maart a.s. ook
wennen worden aan he~ nieuwe gezicht van
het BRT journaal. Ook de BRT zal beginnen met een nieuwe opener en zal telkens
de lange journaals beeindigen met een
weerman en weervrouw, die eindelijk de
populaire Armand Pien opvolgen. Inhoudelijk zal er niets veranderd worden daar
er geen geld voor is, aldus een BRT
woordvoerder,
'
UITBREIDING ZENDBEREIK VRIJE RADIO IS.
De erkenningsterm(jnvoor de vrije
radio's moet dringend uitaebreid worden
en de administratieve rom~slomp vereenvoudigd. Het ~ou niet slecht zijn om ook
arrondissementele radio's toe te laten
mits de kleinere stations beschermd blijven. Voor de nieuwe vorm van radio zouden sterkere zenders nodig zijn waardoor tevens een wetswijziging naar voren
dient worden gebracht. Dit is zo maar
een aantal faktQren d':lt onlangs naar voren werden gebracht tijdens een hearing
onder stations, gehouden te Alden Biesen.
Tevens wil men e~n vereenvoudiging van
de wettel ijke regels en de administratieve rompslomp. Tevens wil men de erkenningsperiode van 2 jaren verlengd zi~n
tot minimaal 5 jaren.
TOCH COMMERCIELE TV IN 1987 IN BELGIE.
'Er zijn nog werkelijke plannen tot
snelle invoering van commerciele televisie in Vlaanderen. Eerste minister Martens heeft zijn dromen hierover nog niet
laten varen hetgeen bl ijkt uit nieuwe
contacten met geinteresseerden die hij
sam~n met de Vlaamse cultuurminister
Dewael heeft gelegd. Er wordt nu gedacht
aan een nieuwe constructie waarbij vooral rekening zou worden gehouden met de
CIMcijfers. Dat is een organisme dat de
oplagen en aantal lezers per blad controleert en publiceert. Naar verluidt zou
gestreefd moeten worden naar een structuur die voor 35 % zou worden gecontroleerd
door de kranten, voor 35 % door de \-Jeekbladen en waarvan 30 % zou gaan buiten de
mediacenter. Er zijn rond die nieuwe constructie echter drie problemen gerezen.
Er is weinig enthousiasme vanuit de hoek
van de uitgevers van Het laatste Nieuws
en de verwante weekbladen. VUMbaas Leysen
zou niet bereid zijn meteen in de boot te
stappen. Toch zou hij erop staan dat het
pakket dat de groep die ondermeer Het
Nieuwsblad en de Standaard uitgeeft, ge~
reserveerd wordt voor het geval dat het
projekt toch zou doorgaan. ' De VUMbaas zou
dan pas beslissen of hij mee wil doen.
Het derde grote vraagteken is of de
Social istische krant de Morgen er mee moet
gaan doen, gezien de financiele problemen
die men daar de laatste tijd meemaakt.
3
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IN DE PRIJZEN.
De prijs van de TV kritiek gaat naar
de documentaire serie 'Als een wereld
zo groot, waar uw vlag staat gep.lant ' ,
die werd samengesteld ' en gepresenteerd
door Jan Neckers. De jury van de Vlaamse mediajournalisten 100ft de objektieve
stijl en de boeiende visuele manier waarop de serie is gemaakt. Een bijzondere
vermelding is gegaan naar het kunstmagazine lEiland' voor de orginele indeling
en de opmerkelijke presentatie van Johan
Thie1emans. De 'Gouden Klokke Roeland '
gaat naar het radioprogramma Taalstrijd,
omwi lle van het spitse taalgebruik en de
creativiteit waarmee een ludieke sfeer
wordt geschapen.
Patrick Bekaert en Maria Depuydt.

Zeezel1dersNII

18 JANUARI: Welkom bij andermaal een aflevering van het zeegebeuren. Allereerst
de 558 programmering voor deze zondag:
6-10 Keith Lewis, 10-14 Kevin, 14-18 Peter, 18-20 Mark, 20-22 Keith,22-02 Rob.
Op 963: 22-01 Mark met tU$sen 23 en 24
uur Splin off. Om 1 uur tot 3 in de nacht
lOverdrive is going blue' met technicus
- Mike. Het nieuws wordt deze week op Caro1ine de gehele week verzorgd - door Stuart
C1ark. 19 JANUARI: 558: 6-10 Kevin, 10-14
Pet er, 14 - 18K e i th, 18 - 2 0 Ma r k, 20- 22
Keith en 22-02 Rob. 963: 22.30-23.15
Ha r k, wa a rn a de 96 3 zen der u i t val t. 0 p
558 valt niet uit en Rob maakt ook geen
melding v~n de problemen op 963. In het
AD een compilatie van het Freewaveverhaa 1 cve r ,de on tw ikke 1 i ngen rond de Nannel, dat wij in november brachten. Jammer
dat het projekt niet doorging. Dat wisten
ze bij het AD ook niet, daar, toen men
ons benaderde, alles nog oké leek. Juist
2 dagen voor het plaatsen van het ADartikel hoorden we van de problemen. Allerlei
andere kranten dachten ook iets nieuws
te brengen door delen van het AD verhaal
over te nemen. Jammer dan dat dergelijke
verhalen met fouten worden herschreven.
Zo wist de Gazet van Antwerpen te melden
dat de Noordzee nu vier piratenschepen
telt en dat Monique 13 miljoen luister~
aars heeft. Wat een onzin! 20 JANUARI:
Een tender is geweest bij ' de Communicator. Technicus J is van boord gegaan om
over ongeveer 10 dagen terug te komen met
de nodige onderdelen~ Op Monique zijn
Wim de Valk en Herbert Visser te~ug en
is Rick Verhouten een nieuwkomer. Jan
- Veldkamp en Dick Verheul zjjn naar land
terug. Erwin "bl ijft aan boord. 558 programmering: 6-10 Kevin, 10,;,,14 Rob, 14-18
4

Richard Stains(nieuw), 18-22 Jaimy (terug), 22-02 Dave Alice (nieuw). 963: Mark
van 22.30 tot 0.30. Daarna andermaal we gens problemen uit de lucht. Peter Philips en Keith Lewis voor verlof aan land.
Stains heeft bij de VOP gewerkt en lijkt
aardig wat ervaring opgedaan te hebben.
Hij komt direkt erg goed over~ Dave is
enigzins nerveus. Er gaan geruchten als
zou Charlie Wolfe bij de BBC gaan werken
voor radio One. Hij zou een werkvergunning hebben aangevraagd. We wachten af.
21 JANUARI: 6-10 Kevin, 10-14 Rob,14-18
Richard, 18-22 Jaimy, 22-02 Dave. 963 :
22.30-02 Mark. Mark beloofde aan het begin inderdaad een complete Overdrive. Na
de antenneproblemen van de afgelopen 2
dagen had hij er blijkbaar zin in 'en het
lukte ook nog.22 JANUARI: Programmering
- ongewijzigd. Hoewel er pas om 8 uur in de
morgen wordt begonnen. Hetzelfde gebeurt
met Monique. Laser is ook weer terug in
de lucht. Om 19 uur een modulatietest
waarna om 20.40 het signaal weer verdwijnt. Om 5 minuten voor 23 uur terug
met nonstopmuziek en Laserblasts. Om 1
uur weer off air. 23 JANUARI: Programmeringen ongewijzigd. Laser met niet meer
dan 2 kW in de lucht. Signaal nauwel ijks
te ontvangen in Groningen. Om 13 uur komt
men in de l~cht met modulatietest. Om 14
uur volgt een plaat van John Lennon en
de Laserblasts. Daarna tot 14.30 een

the FABULOUS SOU'NOS of the SIXTIES
Een 2-maandelijks infoblad voor de liefhebbers van zestiger jaren muziek.
Elke 2 maanden minstens 48 pag. zeer
informatieve en goed gedokumenteerde
artikelen. Biografieën, discografieën,
foto's, hitlijsten, 'concert-, plaat- en
boekreviews, advertenties, en up-todate informatie over platenbeurzen en
optredens.
The fabulous sounds of the sixties, is
een uitgave van de stichting Fabulous
Sounds, Postbus 111 - 5280 AC Boxtel
Eén jaarabonnement kost f 23,50
(6 nummers)
Proefnummer f 4,50
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sound

draaggolf waarna men weer verdwijnt. Helaas kunnen we niet kompleet zijn met de
gegevens daar het station in Groningen
vaak niet is te volgen. Wel horen we zo
nu en dan de nieuwe jingles en zowel in
het Engels als het Nederlands aankondigingen dat het een testuitzending betreft
vanaf de Communicator. 24 JANUAR~: 558:
6-10 Rob, 10-14 Kevin,14-18 Jaimy,18-22
Richard,22-02 Dave. 963: 22-01 Richard
Sta Ins, waarna een non stop muziek band
met gedateerde muziek. Tijdens deze band
wordt gezegd dat het een testtransmission betreft vanaf de R055 Revenge in
International waters. leuk om mee te doen
met: Laser. In het AD een lang interview
me t voorma 1 i g Man iq uep resen ta tor Henk
I< rol ( he t Gay pro 9 ra mrn a). I n het a n der e
grote ochtendblad De Telegraaf, vinden
vJe een adverten.
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rikelen van Tack met de wafels, de platenindustrie, Mi Amigo, de vlucht uit Spanje, de aktiviteiten op Haiti (met een
leuk hoofdstuk over Voodoo) het ontmoeten van een schone uit Bol ivia, de drugssmokkel, de arrestatie in Parijs, het verbl ijf in de gevangenis, hoe Sylvain tot
inzicht kwam en ,een beter leven ging lijden en alles over zijn gezond leven nu.
Hij geeft ondermeer recepten om van bepaalde kwalen af te kunnen komen. Een
leuk boek die je voor ongeveer drie tientje kunt bestellen via de boekhandel$ylvain Tack is de titel, ISBN 90 02 15
7347 Standaard Uitgeverij Antwerpen/Cu1emborg. '
25 JANUARI: Veel van onze medewerkers
zijn er een aantal dagen tot weken tussenuit vanwege zakel ijke- dan wel vakantiebeslommeringen. Derhalve niet een al
te uitgebreide 10gging. Tevens is de ontvangst van b.v. Laser en Caroline niet
om aan te horen in het Noorden. We hebben bij Monique al een hele tijd de Citizen tijd niet meer gehoord op het hele uur. Misschien dat er weer een aantrekkelijk kontrakt kan worden afgesloten door de leiding. Timex hoef je niet
te proberen want die heeft sinds 1januari geen bedrijf meer in Nederland.
Zou niet aantrekkelijk genoeg zijn in
dit kikkerlandje. Wel e en nieuwe spot
op Monique op het hele uur waarin verme 1d wo r d t dat me n 2 mil joe n 1u i st era ars
he e ft . P r 00 st. 0 P 55 8: 6 - 1 0 Ro b, 10 - 14
Kevin, 14-18 Jaimy, 18-22 Richard, 22-02
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Dave A1ice. Op 963 wordt na Viewpoint
normaal de rel igieuzen afgekondigd en
Overdrive aangekondigd (vanaf cart). Helaas volgt er geen Overdrive. Stilte op
963. Er i S I een aanta 1 moge 1 ij kheden
dat er geen overdrive is: Mathews is einde1ijk ,naar land (aan boord sinds 6 september vorig jaar), hij staakt wegens
ontevredenheid of binnenkort wordt de
reeds eerder door ons gemelde wijziging
in programmering doorgevoerd. Erg onprofessloneel in ieder geval om de zender
al op een dergelijk vroeg tijdstip uit
de lucht te halen. Kun je beter een nonstopprogramma afdraaien. Het nieuws wordt
andermaal de hele week gelezen door Stuart Clark. 26 JANUARI: 558: 6-10 Kevin,
10-14 Rob, 14-18 Richard, 18-22 Jaimy,
22-02 Dave. Geen Overdrive. Op Laser
andermaal nonstop muziek. De signalen
gaan èr uit op een noodmast. Op het achtersch~p wordt gewerkt via de orginele
scheepsmast en de draad is vervolgens gelegd naar een nieuwe, 4 segmenten voormast. Binnenkort zou er worden overgegaan tot de bouw van een 60 meter hoge
vertikale mast waarbij via dyplexsysteem
2 signalen via de antenne zouden kunnen
wordèn uitgezonden. Een Moniquewoordvoerder brengt onrust door te stellen dat
deze mast er wel niet zal komen daar er
geen ge 1d mee r zou zij n bij Laser Iti
ieder geval horen we Laser nu al voor
de vierde achtereenvolgende dag met nonstop muzieko Omstreeks 14 uur wordt bekend gemaakt dat men uit de lucht zal
gaan voor onderhoudwerkzaamheden aan dek.
27 JANUARI: De programmals
van Caroline zijn ongewijzigd. Op Moni~ue is een
nieuwe commercial te horen
voor de Carnavals-elpee
van Arcade. De spot is ingesproken door André van
Duin. Op Laser incidentele
aankondigingen door zowel
een mannen- als vrouwenstem. Tevens valt het op
dat er gebruik wordt gemaakt van een
aarital jinglepakketten. Ze hebben in de
loff airl-periode in ieder geval aardig
wat produktiewerk gedaan. Een woordvoerdèr van Laser verklaart dat men met
het lage vermogen uitzendt (2,5 kW) daar
men de frequentie moet bezet houden daar
anders verwacht wordt dat er een locale
UBC zender op zal gaan zitten. 28 JANUARI: Nu op Carol ine na Viewpoint een nieuwe jingle waarin wordt aangekondigd ,dat
men uit de lucht zf:ll gaan. 'Voor wat Laser betreft steeds meer aankondigin~en.
Om R uur is declosedown met de oude ver0
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sie van de song 'thank you for the music'
van Abba, d.w.z. de verknipte versie.
(met dank aan TM, die zich 'de koning te
rijk voelt). 29 JANUARI: Laser pas rond
18 uur i n de ether om om 20 uur weer te
verdwijnen. 30 JANUARI: Op Caro1 ine Overdrive non stop vandaag. Op Laser nu ook
aankondigingen betreffende testuitzending.en in het Nederlands. Om half drie in de
middag een korte onderbreking en de eersten aankondiging wordt gehoord waarin vermeld wordt dat maandag a.s. de programma's officieel zullen worden hervat. 31
JANUARI: Allereerst hartelijke felicitaties aan de vandaag 23jarige Walter Sjmons. programmering 558: 6-10 Rob, 10-14
Kevin, 14-18 Jaimy, 18-22 Richard, 22-02
Dave. Vanaf 22.30 non stop Overdrive.
Nieuwe commercial op 558 voor Record Fair
in Brighton op 8 februari a.s., ingesproken , door Peter Phil ips. Vandaag wordt
ook bekend dat Charlie Wolfe definitief
geen werkvergunning zal krijgen voor werk
in Engeland. Via radio Mercury, waar hij
wekel ijks via een bandprogramma is te horen, was een vergunn1ng aangevraagd bij
de autoriteiten. Twee werknemers van het
station zijn de mededel ing persoonlijk in
Salt Lake City gaan overbrengen aan Char1 ie. De grote vraag is of Charlie nu misschien weer terug gaat naar Laser. Mijn
persoonlijke inschatting is nee daar hij
,ooit gezegd heeft dat zijn offshore periode voor goed voor bij is. Ik hoop dat
i k on ge 1 ijk kr i jg.
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Howard G. L Rose, ofwel Chrispian St.
John, ofwel Jay Jackson is de nieuwe vertegenwoordiger in Europa geworden voor
de Voice of Peace. Chrispian die gedurende een periode van 3 jaren werkzaam was
voor de VOP, ondermeer als programma 1eider, volgt hierbij Anoraks UK op. Jay
zal zich ondermeer bezig gaan houden,
naast zijn "werk bij radio Airé, met he t
ronselen van nieuwe 'medewerkers en adverteerders in Europa. Een aanbod van 200.
000 Engelse ponden is er gedaan om het
werkloze zendschip in de haven van Santander te kopen. ' De eigenaar van het
schip wil het echter niet onder de 380.
000 verkopen. En nu maar wachten op de
eerste roest~lekjes. Pete ' Lewis, voormal ig medewerker van de VOP ' ~n tot voor
kort hoofdtechnicus bij het ILR station

Red Dragon Radio in Cardiff, heeft zijn
eigen bedrijf opgericht, gespeela) is e erd
in satelliettechnieken. Abe Nathan is
inmiddels weer in het nieuws gekomen door~
dat hij bij de regering van Isra~l andermaal heeft gevraagd om een officiele 1 icehtie om van land te mogen gaan uitzenden . HIJ wil bij een eventuele toestemming
het zendschip op grote betonnen blokken
plaatsen op het strand van Tel Aviv. Reden van aanvraag 15 daar er onlangs een
eiectrok utie heeft plaatsgevonden aan
boord van de Cito, waarbij een technicu s
is omgekomen. Westwood one productions
uit Culve r City, aa n de westku st van d e
VS, heeft bekend gemaakt dat de nieuwe
Laserorganisatie op generlei wijze kontakt heeft gehad met d eze firma inzak e
eve ntuel e onderhandel ingen voor een spec ial e SCQtt Shannonshow op Laser. Di t
naar aanleiding van eerdere mededel ingen
via persberichten van de Laserorganisatie.
1 FEBRUARI: Dan zijn we al weer toe aan
de l aatste week van ons overzicht en beg i n n e n ~<J c rne t: cl e SS 8 pro 9 ra mm e rin g; 6 - 10
Rob, 10-14 Kevin, 14-18 Jaimy, 18-22
Richard, 22-02 David. 963 Non st op overdrive. Nieuws vandaag met Peter Phi lip s,
Richard Stains en Jaimy~ Stuart Clark
e n Mark Mathews van boord en Peter terug.
Een luis teraa r vr~agt aan Kevin nog
eens de lTlooie spot:' te draaien van Spin,

----......-. - -

waarop hij antwoordt ditniet te doen
daar de dea l met Spin verlopen lso Dixie
Peach, ex Carollnemedewerker uit 1983
is nu ook te zien bljde BBC en wel op
BBC2 in het programma Ebony, dat speciaal zich richt op de zwarte gemeenschap in Engeland. 1 FEBRU/\RI: Laser
redel ijk goed te ontvangen met non stop
muziek en regelmatig e onderbrekingen
waarin door Andrew Turner wordt aangekondigd dat vanaf IT~rgen de Amerikanen
komen. Om 13 uur ver laat La se r de ether
om voo r t ec hni es onderhoud ruimte te
maken. De techni ese ploeg uit t'-i,ede rland
is va nocht e nd weer aan boord gekomen en
probee rt ee n maximaal signaal uit de
ze nd er te halen. Voor morgen is 19 kW
be l oofd . Voorlopi g za l echter alleen
de nood mas t gebruikt gaan worden, dus
va naf de scheepsmast naar de nieuwe
VOO J~ma5t. Op t'1oni que div e rse nieu\I'Je
commercials voor Texas s igaretten en
shag. Welk reklameburo is ingehuurd voor
dez e c~ m pagne is ni et duidel ijk maar
deze zou \tJel gestraft moeten v-Jorden~ In
een van de spots wordt gesproken over
duizenden guldens verdienen OP rookplezier per jaar. Gevolg is wel dat je dan
minstens 75 sigaretten per dag moet roken, hebben we uitger e kend. Ik draai er
nog maar é~n. Tevens nieuwe spot voor
LP de 8este van Peter Koelewijn en een

-.-----
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I! Ca r ol i ne
int 0 t he 80 I S ", het n i e u~ve Ca rol i ne fot 0 b oe k
hoofdzakelijk gewijd aan de ROS5 Revenge. f 15,-

NIEUW BIJ SMC: t!The lid off Laser", het boek van Paul Al e xand e r Rusling,
waari n hij zijn eig e n falen tracht te vergoei 1 ijken. f 30,-

EEN JAAR LASER: ee n documentaire over één jaa r uitzenden met alle
-.. ~.~
. _ ~~
. ~."""""'~
.. -'.'~'~' en dieptepunten. f 10,-
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NIEUW: SMC Audio Magazine deel 11 en 12. Behandelt het tijdvak oktober t/m
dt7.cenlbe r 1986. Dee 1 12 b(~ t,ande 1t de ' te rugkE!e r varl Lase r.
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promo voor de mogelijkheid voor leerlingen van scholen om hun leraar of lerares te laten uitroepen tot Prins Carnaval. Lu, een koekjesfabrikant, zal vanaf 14 februari een campagne starten onde r de t i te 1 I Koe kj e va n de dag I . Nu a 1
een promocampagne hiervoor te horen op
963. Aan boord zijn gekomen Ad Roberts
en Erwin v.d. Bl iek. 2 FEBRUARI: 558:
6-10 Kevin, 10-14 Rob, 14-18 Richard,
18-22 Jaimy, 22-02 Dave. 963 22.30-01
Overdrive non stop. Promo voor Caroline
Rock~how op 5 febr. a.s. ingesproken door
Mark. Laser start officieel met de programmering. Afwisselend met Brandy Lee,
DL Bogart en Andrew Turner. De laatste
brengt ook het nieuws, een paar minuten
voor het hele uur. Een woordvoerder verklaart dat spoedig ook KC en John Anthony weer aan boord zullen komen. Het
geheel komt nogal amateuristisch over.
Na een paar uur luisteren kwam het mij
al de neusgaten uit. Kwal iteit is om
over te janken. Deejays zijn veel minder
dan we gewend zijn van Laser. Nee, als
dit het nieuwe Laser moet worden stemmen heel snel weer duizenden luisteraars
af op de 558 dat veel professioneler
k 1 i n kt. Bra n d y Lee kom t bij voo rb ee 1d
bijna niet uit haar woorden en DL Bogart
vertelt veel te vaak dat hij -de most
adorable bachelor op de Noordzee is.
Fijn voor hem! De promo's zijn ongeveer
hetzelfde als voor de Kerst. De Laser
jumpers zijn nog steeds als Kerstkadoo
te bestellen. 3 FEBRUARI: 558 ongewijzigd. Nieuw~ met Peter, 963: geen overdrive. Vanaf de Communicator is Mike
Barrington, technicus, weer terug aan
1and gekomen. En i 9z i ns on tev reden ': Vo 1gens hem wordt er veel te weinig geld
uitgegeven aan technies materiaal als
generatoren en antenneonderdelen en veel
te veel aan eten en drinken. Men wordt
wat dit laatste betreft volledig in de
watten gelegd. Volgens hem ontstonden
de kleine brandjes aan dek vanwege een
verkeerd tui systeem. Als tuidraad was
touw gebruikt, omwikkeld met staaldraad.
4 FEBRUARI: 558 ongewijzigd. 963: na
afkondiging Viepoint volgt jingle met
verwijzing programmering Monique volgende dag. Halverwege wordt de spot weggedraaid waarna men wordt uitgenodigd te
luisteren naar non stop overdrive.
Laser zeer zwak signaal. DL Bogart kondigt in de ochtenduren aan dat om 15
uur men de ether zal verlaten om te
werken aan de zender. Daarna zal het
signaal verbeterd zijn daar men berichten had ontvangen dat in Schotland er
praktisch niets werd ontvangen. Om 15
uur inderdaad voor een uur uit de ether
8
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maar om 16 uur retour met hetzelfde sianaal. Na 18 uur is in Nederland niets "
meer te ontvangen en vanuit Benfleet,
ruim 50 km van het schip, horen we dat
daar 's avonds oo k niets wordt ontvang en. Ach, dan hebben ze toch nog 20 luis teraars misschien aan boord van de Ros s.
Trouwens na het vertrek van John Taylor
hebben we slechts nog een keer een de ejay gehoord op Overdrive: Doug McLeod.
Op Monique een nieuwe commercial voor een
LP van ene ' Bob Rain . 5 FEBRUARI: Monique
geen internationaal nieuws vandaag. Tevens
om 13 uur geen Tony Berk maar Drie om
Drie met v.d. Bliek. 7 FEBRUARI: 558 :
6-10 Rob Charles, 10~14 Kevin, 14-1 8 Jaimy, 18-22 Richard, 22-02 Dave. Geen Ove r drive. Vele lezers hebben ons geschreve n
met de vraag wat er nu aan de hand is
met Overdrive. Wel ,de sponsor, Spin,
heeft zich teruggétrokken ofwel het contract is niet verlengd. Tevens zijn er
binnen de organisatie nogal wat onenigheden over het te hanteren format. Er zijn
3 ideeen:Overdrive, country of een gesponserd programma in de avonduren. Misschien dan toch Music of your 1ife, voordat een ander met dit format begint. Tussen de regels door lezen s.v.p. Een andere mogelijkheid is dat de technici aan
boord een andere frequentie via een dummy10ad aan het uittesten zijn. Dit omdat
nog steeds een dreiging vanuit Finland
boven het hoofd van Monique en Carol ine
hangt. Overdag testen is niet mogelijk
vanwege de reklamekont~akten die tussen
Monique en adverteerders lopen. Paul Dane
van Laser voor een drive in show in Nederland en verklaart dat voorlopig op de
noodrnast zal worden uitgezonden. Nadat
er genoeg geld van adverteerders binnen
is zal dit deels besteed worden aan nieuw
antennemateriaal. 8 FEBRUARI: Tender
haalt technici van de Communicator en
Herbert Visser vanaf de Ross. Aan boord
gebracht voor Monique is Peter de Groot o
Op Laser deze zondag geen David Lee Stone met Motown. Wel de Elvisshow om 15
uur. Op zondag zo om de 3 uur nieuws op
576, terwijl we gisteren niets hoorden ~
Tenslotte krijgen de lezers de groeten
van Charlie Wolfe, die door Paul Jan de
Haan werd gebeld in Salt Lake City. De
eerste vraag die Charl ie stelde was hoe
vervelend Laser klonk. Juist, ook daar
was het deels doorgedrongen~ Verder vertelde hij dat hij Europa erg mist, maar
voorlopig niet terugkomt. Ten eerste is
het uitblijven van een werkvergunning
hier de reden van en
wat betreft laser

.~

zal dat station eerst ~
beter en sterker moe-

~

Zoals het er nu voor staat kan de middagtele~isie met ingang van het komende seizoen pas om 17 uur van start gaan. De
VPRO heeft nu het voorstel gedaan in de
periode van oktober t/m mei reeds om 16
uur te beginnen met de programma's en in
de andere maanden pas om 19 uur. Volgens
een woordvoerder van de VPRO blijkt uit
ervaring dat in de zomer weinig tot geen
belangstelling bestaat voor de middagprogramma's van deze omroep. Tevens deelde
de woordvoerder mee dat men zich niet
heeft aangesloten bij het verzoek van de
andere omroepen om tegen een te laag 'uurbedrag de benodigde extra zend t ijd van
minister Brinkman voor vervroeging van de
middagtelevisie te verkrijgen.
18% TELETEKSTTOESTELLEN IN NEDERLAND.
Een recent onderzoek vàn buro Intomart, in opdracht van de NOS, heeft uitgewezen dat 18% van de Nederlandse huisWILHELMUS OP DRIE NETTEN.
houdingen een televisietoestel met Te1eVanaf het nieu~e televisie~
tekstmogelijkheid
heeft. 70% van deze
seizoen dat op 1 oktober a.s.
maken
ook
regelmatig
gebruik van de toevan start gaat, zal ' het waargevoegde
mogelijkheid.
Gemiddeld wordt er
schijnl ijk mogelijk zijn dat de
7
minuten
per
dag
besteed
aan de informa~ NOS de dagelijkse programma's
tie
via
Teletekst.
8%
van
de bezitters
gaat sluiten met het Wilhelmus.
gebruikt
de
Teletekstmogelijkheid
in zijn
Zoali bekend worden nu reeds door de TROS
geheel
niet.
De
rubrieken
voor
het
nieuws,
en AVRO de programma's met het volkslied
sport
en
het
weer
worden
het
meest
bekeafge s loten. De andere omroepverenigingen
ken
en
tevens
het
hoogst
gewaardeerd.
Ook
hebben inmiddels - toegestemd en in het
vragen
niet
bezitters
vaker
om
info
aan
NOS Bestuur zal binnenkort de uiteindewel bezitters. Het gaat hierbij vooral om
lijke beslissIng vallen.
verkeersinformatie, beursberichten en
KEUZE KABEL MOGELIJK IN AMSTERDAM •
winnende
lottonummers. Ouderen maken op
.. Met: ingangvan · 1april a.s. ·is het
hun
beurt
weer minder gebruik van de Televoor de Amsterdamse kabelkijker mogelijk
tekst
mogelIjkheid
dan de jongeren, maar
uit twee televisiepakketten te kiezen.
als
ze
kijken
besteden
ze er meer tijd
Het eerste is een standaardpakket van 15
aan.
Tevens
brengt
het
onderzoek
naar Vokanalen en het tweede is een pakket beren
dat
mannen
vaker
kijken
dan
vrouwen
staande uit 5 kanalen en een reserveka~
en dat mensen met een hogere opleiding
naal. Dit l~ a tste pakket moet in ieder
dit
ook doen ten opzichte van hen met een
geval bevatten: Nederland 1 en 2, het
lagere
opleiding.
lokale net en België Nederlands!' In de
GEEN VERHOGING OMROEPBIJDRAGE.
toekomst moet ook Nederland 3 verplicht
- , 6ndanks eerdere ~erichten als zou de
worden afgenomen. De maandelijkse kosten
omroepbijdrage in Nederland met 10 gulden
voor de 2 pakk~tten zijn respektievelijk
per jaar worden verhoogd, heeft mrnister ,
f 14,60 en f 11,50.
Brinkman toegezegd dat de verhoging niet
ZEEUWSE SPORTRAAD NIET EENS MET NED. 3.
zal worden doorgevoerd. Brinkman vindt
, be 'Zee~w~e Sporiraad is hooris~on- '
dat
Nederland 3 zich moet kunnen redden
tevreden met de plannen om per 1 oktober
van
de
extra inkomsten aan reklame door
a.s~ Nederland 3 ook deels' te vullen met
de
ingevoerde
zwevende blokken en de
de Sportprogramma's van de NOS. Men vindt
extra
reklametijd
op Nederland 3.
nieuwe
dat op die' wijze de Zeeuwen niet de moge~
BBC
DIREKTEUR
NEEMT
ONTSLAG.
1 ijkheidhebben -om de programma's te zien,
-De A1ge~een - Direkte~r van de BBC,
daar Nederland 3 op dat moment nog niet
Alasdair
Milne, heeft eind januari om
i n deze provincie is te ontvangen. Men
persoonl
ijke
redenen ontslag genomen.
zal minister Brinkman van WVC binnenkort
Milne,
die
ruim
30 jaar aan de aBC was
benaderen om te komen tot een gesprek
verbonden,
is
voorlopig
vervangen door
waarin het ongenoegen uitgebreid zal woradjunkt
direkteur
Michael
Checkland. Het
den besproken.
ontslag
van
Mi1ne
wordt
in
veiband geVPRO MET VOORSTEL MIDDAGTELEVISIE.
bracht met het ongenoegen dat in de
De VPRO heeft een afwijkend ·'dee omtrent de invulling van de middagtelevisie. Conservatieve Partij bestond over de maten gaan klinken alvorens Charlie wil
overwegen om terug te keren, Hij vertelde
t e vens dat hij bij IIK-96" ofwel KFMY in
Salt Lake City een zeer relaxed programma
presenteert en niet de Wolfe uithangt zoals de Europes e luisteraars van hem gewend zijn. Tenslotte: Paul Jan de Haan
is de eer te beurt gevallen om een speciale jingle in te spreken voor Charlie
in he t Nederlands~ die gedraaid wordt in
Amerika. Aan deze aflevering werkten mee:
Robert van de Leur, Maria Depuydt, Ate
Harsta, Wim Willems, Tom de Munck, Jack
Duyzer en Paul Jan de Haan. Samenstelling
Hans Knot.
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BERT LEYSENPRIJS UITGEREIKT .
De Bert Leysenprijs voor televisie
is voor de 26ste keer toegekend in België. Het is door een vakkundige jury toe gewezen aan Patr i ck Conrad en het programma 'Dad a tri s t e sse'. Dit is een produktie van de dienst Kunstzaken en een
hommage aan de Frans s chrijvende Vlaming
Paul Nehuys . In ha a r rapport maakt de
jury melding van de o rginele enscenerin g
en de handige mengeling van fictie en
realiteit, waardoor het gesprek een dramatisch gebeuren is geworden tussen geinterviewde als zodanig en tevens als
vertolker van de hoofdrol.
BESCHERMING EIGEN CULTUUR FRANKRIJK.
De Franse overheid heeft strakke
voorwaarden gesteld voor de exploitatie
van de twee privé televisienetten, Canal
Cing en Six. De voorwaarden, opgesteld
door ~e Nationale Commissie voor Communidie het festival di t jaar
/
/
catie en de Vrijheden (CNCL) bepalen ono~ganiseert, wil er dan ook
(/
iets groots van maken. Enkele /
der meer dat de exploitanten minstens
vragen blijven voorlopig onbeantwoord
300 zenduren per jaar moeten besteden aa n
kwa organisatie, omdat men deels in het
~orspronkelijke Franse fi lms en documentaires. Voor de geprivatiseerde zender
geheim de voorbereidingen wi 1 treffen.
'~à t we 1 de fin i tie f va s t 1 i g t i s het 1og 0 •
TFl geldt een minimum van 250 uur. Het
precentage oorspronkelijke programma's
Het is gebaseerd op het Atomiumdat in
voor Cinq en Six moet in het eerste jaar
Brus~el staat, waarvan twee ballen worden
getoond, verbonden met een Laserstraal.
30 bedragen en vanaf het derde jaar miDit logo mdet een sterk beeld uitdragen
nimaal 50. Voorts mogen per jaar niet
naar de buitenlandse kijker waarbij
meer dan 192 films worden uitgezonden.
technologische oritwikkelingen worden geWat betreft de reklame mogen per dag
koppeld met het entertainment aspect van
slechts 9 minuten per uur besteed worden,
' het Eurovisie Son~festlval 1987.
Een onderbreking van een film voor reklame mag maximaal 6 minuten duren.
OP Huis TV DE WASBEURT CONTROLEREN.
CHINA LANCEERT VOLGEND JAAR SATELLIET
Ruim 60% van de elektrische huishouChina heeft ziJn eerste order binne n
delijke toestellen in West Europa wordt
voor het lanceren van een Amerikaanse
geproduceerd door 7 bedrijven~ Over ruim
communicatiesatell iet. Het gaat hier om
2 jaren za1 het mogelijk zijn de dan geleverde toestellen van elk van die bedrij- een order van de maatschappij Teresat.
In de eerste helft van 1988 zal de opven op elkaar aan ·te sluiten en met een
drQcht worden uitgevoerd en komt in de
kleine computer te bedienen of ze te conplaats van een lancering via het ruimtetroleren. Zo zal een verbruiker via zijn
veer van de Amerikaanse ruimtemaatschapPhilips tv scherm kunnen zien hoe ver
pij.
het met de wasbeurt staat en hij zal met
DE UITBREIDING VAN DE STER TOT 1990.
een afstandsbediening via de computer
De uitbreiding van de STER tot het
' zijn thermostaat kunnen regelen van het
jaar 1990 gaat verlies op brengen in anmerk Siemens. Teneinde dez~ standaarisering uit te werken is er door , de bedrij~ dere reklamesektoren. Geschat wordt dat
80 tot 85% ten koste zal gaan van de dagven -een gezamenlijk kapitaal uitgetroken weekbladen en andere tijdschriften.
ken van 50 miljoen gulden.
Dit staat te lezen in een rapport opgeNIEUW COMMERCIELE TV IN NOORWEGEN.
maakt
door prof. W. Driehuis, in opdracht
De Noorse en tevens Deense en ' Zweedvan
de
NOS, de NOP en de Notu. Er wordt
se kijkers kunnen de komende -herfst w~ar- .
aangenomen
dat er tot 1990 bruto 320 mil schijnlijk gaan ktjken naar een nieuw
joen
extra
zal
binnenkomen bij de STER en
telèvisi.enet, dat op basis van reklame
dat
hiervan
270
mi ljoen ten koste gaat
zal worderi . gerund. Het zal een samenwervan
de
eerd
e
r
genoemde
sektor. De t ij dkin~sverband worden tussen Scan TV u i t
.
schri
f
ten
en
weekbladen
nemen hier een
het Noor~e Be~geri en MTV, een produktie
verlies
en
de dagbla de n
de
rde
va
n
a
l
s
firma uit Finl an d. Het zal officieel
twee
derde.
.
gaan werken als het tweede Noorse tvnet,, '
nier waarop de staatsomroep nieuwsonderwerpen behandelde. Eind vorig jaar beschuldigde die partij de BBC ervan dat
deze het nieuws vanuit een te linkse
invalshoek benaderde. Zo noemde voorzitter Tabbit de BBC verslaggeving over de
Amerikaanse luchtaanval op Libië tendentieus. Leden van het Lag~rhuis hebben
de regering intussen gewaarschuwd zich
niet met de benoeming van een nieuwe direkteur te bemoeien.
EUROVISIE SONGFESTIVAL.
Zoals je weet wordt öp 9 mei het Eurovi si e Songfesti va 1 i n de
6-~
Heizelpaleizen in Brussel
CO ~
gehouden. Ongevee r 500
C
7 ;)
mil j oe n k ijk ers zul··
Concours 00
/ /
Eurovision
/
1en he t ge beu ren
de la Chanson
vi a hun tv-scherm kun- Bruxelles
nen vo 1gen en de RTB F ,
Belgique

r
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Doór Hans Knot
,

LANG BLEEF HET VERDRAAID STIL.
Nadat de Condor de haven was binnengesleept bleef het angstig stil. Reden
was dat het financieel toch niet zo
goed ging en ook organisatorisch het
een en ander scheef zat. Pas op 13
september verscheen er weer een artikel
en wel in het altijd go~d geinformeerde
Haarlems Dagblad.
SCHIP ZAL GESLOOPT MOETEN WORDEN.
Het artikel liep als volgt: Het radioschip Condor zal de haven van IJmuiden uitgesleept worden op weg naar de
sloper. Sinds dat het schip van haar "
anker is geslagen bleven de problemen
voor de asp i rantradiopiraat zich opstapelen. Allereerst betekende het
terugslepen vanaf zee een enorme financiele tegenslag. Daarna verbood de
scheepvaartinspectie de eigenaar opnieuw
met de voormalige trawler uit te varen
omdat de papieren niet in orde waren.
De havenautoriteiten van Ijmuiden maakten echter dui4elijk dat het schip niet
langer in het guiten Spuit kanaal kon
blijven liggen.
WILLEMSEN ZAG HET NIET MEER ZO ZITTEN,
Volge~~ Wille~ienzou het meer dan
een jaar duren alvorens men via "een
notaris aan de benodigde scheepsbrieven
kon komen en zo lang kon men niet
wachten, hetgeen weer tot gevolg had
da t men moest ' besluiten tot verkoop
aan een sloper. Hoewel de Condor door
de verkoop verloren leek wenste hij
de idealistische plannen niet op te
geven. Hij beweerde dat er werd uitgekeken naar een andere boot en dat hij
adverteerders bereid had gevonden om
bij te dragen tot de exploitatiévan de
zender.
KONTRAKT MET EEN ONDERNEMING.
Enii~dag~n later verklaarde de
eigenaar een kontrakt te hebben gesloten
" met een Belgisch-Panamese onderneming,
die hei schip in eerste instantie naar
Zee brugge zou laten slepen en vervol~ens
n~ar Bilbao in "Spanje, Hij zei wel dat
er nóg gepoogd zou worden een andere
wending t e geven aan de verkoop maar
dat i~ eerste instantie wel diende worden overgegaan tot verkoop. ' Een sleepcontract naar een sloperij was de enige
manier om de boot uit de haven vap
Ijmuiden te krijgen. Inmiddels was er

~J

wel een proces verbaal door de politie
opgemaakt wegens het zonder toestemming
buiten laten slepen van de Condor. Dit
verbaal zou via de justitie in Haarlem
aan Willemsen worden overgedragen.
VERBAASDE REAKTIE VAN WILLEMSEN.
Op dit procesverbaal reageerde
Willemsen verbaasd: 'Ik begrijp hier
werkelijk niets van en zie geen rederi
om mij te verbaliseren. Allereerst is
de Condor niet op eigen kracht naar
buiten gevaren, maar is het gesleept.
Je hoeft dan zelfs geen kapiteinspapieren te hebben omdat in zo'n geval nu
eenmaal geen gezagsvoerder aan boord
hoeft te zijn. In feite was ik een
soort runner'.
ONVERWACHTE COMEBACK CONDOR.
Iedereen in de vrije rad{owereld had
de hoop tot de komst van nog een. zeezender opgegeven toen op 25 september
1973 p16t~eling de Condor toch weer .
voor anker ging ter hoogte van Zand- "
voort. Men liet het schip verslepen
en toonde aan de havenautoriteiten een
sloopopdracht met als bestemming de
haven van Dordrecht. Dit was voor de
autoriteiten voldoende om de beide
schepen de haven te laten verlaten.
Eenmaal buitengaats liet Willemsen het
sloopcontract voor wat het was. Op volle zee kocht hij zijn praam weer terug
en liet hij een nieuw zwaarder anker
neer op de plek waar de Condor reeds
eerder verankerd lag. Andermaal verklaarde hij dat het station binnen 10
dagen zou beginnen met testuitzendingen
op de 270 meter. De kosten van de sleepboot~ de Piranha Famagusta, werden be- .
taald door ~e eigenaar van een keten
van ,bars en restaurants uit Haarlem.
De eigenaar had zelf het anker, dat
volgens hem windkracht 12 kon verdragen,
ge~inancieerd en zei niet bang te zijn
dat hij probl~men ~ou krijgen met de
autoriteiten daar de annulering van
het sloopkontrakt volledig lègaal was
gebeurd. Tevens kondigde hij aan dat
er nu ook een FM zender . aan boord was
maar dat deze incompleet was gezien
anders dé douane het schip nooit zou
hebben laten gaan. Men had ook illegaal
de haven kunne~ verlat~n maar daar
had hij, ondanks vijf aanbiedingen, niet
voor gevoeld.
11

Steph Wil1emsen en Ron de Loos aan boord van de Condor.

Ron de Loos met op de achtergrond de t Kw-zender.

Steph Wi l1emsen en Ari Zwaneveld (foto's: archief Jel1e Boonstra).
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SFEERIMPRESSIE JELLE BOONSTRA.
De toen nog vrije radio aanhanger
en hedentendage journalist Jelle Boonstra, bracht begin oktober een bezoek
aan het nog steeds toekomstige zendschip
en haalde exclusief voor Zeezenders
Toen nog eens zijn toen neergeschreven
aantekeningen uit het archief: 'Radio
Condor ligt 6 mijl uit de kus~ter
hoogte van Zandvoort . . Dit heeft 2 redenen. De tender is afgemee~d iri de haven
van IJmtiiden. Het schip kon echter niet
voor anker gaan ter hoogte van Ijmuiden
vanwege de te drukke scheepvaartroute,
en het zou bovendien in de radarstraal
van de kustwacht van Ijmuiden terecht
zijn gekomen. Daarom is g~kozen . voor
de ligplaats .ter hpogte ' van Zandvoortjuist buiten de radarstraal.
TENDER ZONDER NAAM.
De Condortender, indien niet in de
-vaart, ligt afgemeerd in de Haringhaven
van Ijmuiden. en de ei.geriaa'r is Ruud
Braams. Een bevoorrading levert hem
200 gulden op wat zeer goedkoop is. De
tender heeft geen naam en de schipper
vaart met behulp van een kompas.
HET ZENDSCHIP CONDOR.
De verbouwing van de 'voormalige
trawler is in Ijmuiden gebeurd en
'volgens vissers is de Condor de grootste
trawler van Nederland, misschien zelfs
van Europa. Het schiV is zwart, de brug
wit en bruin. De schoorsteen is
blauw geschilderd met een gele streep.
De naam van het schip is in grote
.
blauwe letters voorop de brug geschilderd. Het schip maakt van de buitenkant
een redelijke indruk hoewel hier en
daar enige roestplekken zijn te zien.
Het heeft een bemanning van twee koppen:
Frank West en Jos Mulders. Deze laatste
heeft geruime tijd voor Radio Caroline
gewerkt.Op de begane grond van het
sch~p is een wc, ~nkele douches, een
kombuis, een provisiekamer en enkele ,
rommelhokken. De mes's room is de vaste
verblijfplaats. Deze i.s erg gezellig
ingericht. Er staan enkele bahken, een
tafel en een . piano~ De muren zijn getooid met leuke enorginele spreuken.
In de hoeken ligt lectuur: oude Panorama's, kranten en stripboeken. Ook staat
er een kachel en een radio (afgestemd
op Veronica). Naast de messroom zijn de
twee hutten van de bemanningsleden en
een trap die naar beneden voert alwaar
nog ~eer hutten zijn.
DE BRUG. '
De trap naar boven leidt naar een
vervallen brug, die echter opgeknapt
wordt. Op de plaats waar stuur en tele~
graaf hoorden te staan, ligt een ge14

weldige rommel. Ernaast is men bezig
een bar te bouwen . De twee televisie's
~taan er al. Ook staat hier de walkitalki apparatuur . voor de verbind i ng met
de wal . De walki talki antenne sta~t
op de brug . Op het dak staat tevens
een opgevouwen reddingsboot. Men is
druk aan het , v~rven. De bar wordt op de
brug ingeri·cht daar men van daar ui t
een overzicht ' heeft op de zee.
AGREGATEN.
'
Het schip heeft twee agegraten en
èen nood agegraat '.. Deze laatste s;taat
, voor op het schip onder een afdakje.
. In totaal' ge bruiken de 'agrega ten zo' n
4 a 5 liter dieselolie per uur.
BENEDEN IN HET RUIM.
.
Beneden in het ruim staan enkele
generatoren ~n ~nkele niet nader te
definierenrnachineS" cdie voor het
grootste deel verroest zijn. Aan het
vooreinde van het middenruim is een deur
die toegang verschaft ~ot de rui~te die
is voorbestemd om tbt studio te worden
omgebouwd. Ook zal ~ier in de toekomst
de gehele zendappara~uu~ opgesteld
worden eh tevens zal de studioapparatuur nog moeten worden ingebouwd.
DE STUDIOUITRUSTING.
Van een eigenlijke studio is nog
geen sprake. Van enkele latten is er·
e~n afscheiding gemaakt w~ar achter de
studio 'zal worden gebouwd. Achter deze
afscheiding staan twee tafel~. Op een
ervan staan 2 oude taperecorders. Voor
een gemakkelijke stoel staat een mengtafel met een VU metet. Ook de microfoon en koptelefoon zijn aanwezig.
Op de andere tafel nog een taperecorder
en een oude platenspeler. Alles doet
een beetje 'afdankerig' aan. Van geluisabsorberend mat~riaal is nog geen
spoor , te bekennen. Wel staat er een
tas met zo'n 20 banden in de hoek, met
daarop de programma's van Condor. In
de hoek ' van de 'studio' staat een werkbank en in de andere hoek een 500 Watt
zender met diverse trappen en de aanpassingsspoela.
.
DE TOEKOMSTIGE PROGRAMMA'S VAN CONDOR .
Met de divèrse zenders zal het verzorgen van uitzendingen mijn inziens
moeilijk worden door een g~oot spanningsverschil in de diverse apparatuu r.
Als de uitzendingen eenma~l toch gaan
lopen wordt er gedacht aan een continu
middle of the road achtig programma met
vooral in de avond jazz, blues en klas, siekspecials.
wordt vervolgd .

~~~ [~~lA~[[))'

vindt wel dat elk station op een gelijk
nivo moet kunnen concurreren. De komst ,
van Tara ~iet hij als een doodslag voor
de noordelijke commerciele stations in
Engeland. De plannen van Tara zijn inmiddels door de regering van Ierland goed
gekeurd en de planning is dat het station volgend jaar zomer van start zal
gaan.
NIEUW MINISTERIE VERWACHT IN ENGELAND.
De Läbourpartij heeft een voorstel
ingediend bij de regering tot oprichting
van een totaal nieuw ministerie onder de
naam: Arts and Media. De Nationale Unie
va~ Journalisten heeft inmidd~ls ingestemd met dit voorstel. Het ministerie
zal zich ondermeer moeten gaan bezig
houden met satellietomroep, kabelomroep
en commun i tyomroepen. De Home off iee
zal in de nieuwe opzet een beperkte rol
gaan spelen als tot nu toe.

ILLEGAAL GEBRUIK APPARATUUR AMERIKANEN.
De Amerikaanse musici staan weer
eens onder druk van de Britse wetgeving.
Voor optredens voor de Britse radio en
televisie gebruiken de Amerikaan~e artiesten vaak hun eigen microfoons die
volgens de Britten illegaal zijn voor
radio en tv uitzending. De Britse wetgeving staat een bereik rond de 175 MHz
toe met een output van 5 milliwatt. De
Amerikanen maken vaak gebruik van een
hoger vermogen en een bredere frequentie.
Men overweegt stappen te ondernemen tegen
artiesten die zich in de toekomst niet
houden aan de Britse regels.
FUSIE TUSSEN TWEE ILR-STATIONS.
Andermaal valt er een fusie te melden
tussen twee ILR-stations. Het gaat nu om
Radio Tees dat is overgenomen door Metro Radio.
In de praktijk komt het
.
e r op neer dat Tees al leen
nog programma's verzorgd
vanuit haar eigen studio's
deel 3
in Stockton tussen 6 en 19 uur van dinsNadat de Tweede Wereldoorlog tot een
dag t/m zaterdag en zondags vanaf 17 uur.
einde
was gekomen besloot men tot een
Het station werkt onder de naam "MetrO
snelle
uitbouw te komen van het medium
and Tees".
radio.
Men
stelde een 8 jaren plan op
EERSTE OFFICIE~E BBC SHOP.
,dat voor het huidige India, Pakistan en
BBC Enterpri'ses heeft de eerste winkBangla Desh van kracht zou worden.
el geopend waarbij het publiek ,allerlei
Het
l~g in de bedoeling om in grote , deBBC artikelen kan kopen zoals platen,
len
middengolfe~ relaiszenders te
video's, stickers, badges, truien etc.
plaatsen
w~ardoor ook alle afgelegen en
De winkel is gevestigd in het hartje van
mO~ilijk bereikbare _
gebieden de programLonden.
ma
s
zouden
kunnen
ontvangen.
Ondanks
LBC HAALT GELD B~~NEt~i VOOR GELE I DEHONDEN .'
-grote
tegenwerking
van
groepen
NatioLBC, het nieuwsstation in ' Londen,
nalisten
wist
men
het
voor
elkaar
te
heeft onder de luisteraars een aktie gekrijgen
dat
tegen
de
tijd
dat
de
onafvoerd waarbij donatie konden worden gehankelijkheid van het land India van
geven ten bate van de opleiding van ge,kracht
werd, er 33 miljoen inwoners
leide honden. Ruim 72.000 ponden werden
theoretisch
naar de programma's -van
er opgebracht. Hierdoor kunnen ruim 70
AIR
konden
luisteren.
Hoewel, let niet
honden een opleiding volgen.
te veel op dit cijfer, want er waren
PROTEST TEGEN KOMST RADIO TARA.
nog maar een kwart miljoen gelicenceerde
Zoals bekend hebben de Ierse staats·
luisteraars. De kortegolf uitzendingen '
omroep RTE en RTL beslot~n te kOmen tot
werden
via sterkere zenders verzorgd
de oprichting van een lange golf sta- '
hetgeen
ontvangstmogelijkheid verzeker- ,
tion onder de naam Radio Tara, dat 24 uur
de
binnen
een straal van 800 kilometer.
per dag zal gaan uitzenden via de 254 ,
In
1947
werden
de stations van de Mara, kHz. Dav i d Maker, ,ee rder a 1 u i tgebre i d
hadjas
overgenomen
door AIR en theorein het nieuws door zijn strijd tegen de
tisch
was
het
vanaf
dat moment mogelijk
uitzendingen van radio Nova, is direkteur
'om 85 miljoen van de Indiaase bevolking
van het ILR station Red Rose Radio, dat
met de programma's te bereiken, hetgeen
'uitzendt voor Leeds en Cardiff. ~ij proslechts 21% van de totale bevolking
testeert nu officieel tegen de pJahnen
inhield. In die tijd was -80% van de be~
van Radio Tara daar er programmals zulvolking
analfabeet en was radio het
len worden gemaakt met als doel ' luister.
medium
om
de bevolking te bereiken met
aars te trekken buiten lands gr~nzen, In
een
boodschap.
Reden genoeg om voor
dit geval buiten Ierland en dus Engeland.
de
regering
van
India, dat in 1947 onHij is niet tegen nog mee~ stations maar '

TEES
25'1

RADIO IN INDIA

afhankelijk was geworden,

' grot~

sommen
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geld te reserveren voor de uitbouw van
AIR. In 1951, aldus de direkte plannen,
zouden er 46 midden- en kortegolfsta~
tions moeten zijn met een maximaal vermogen van 1 kW, die allen lokaal gericht
zouden moeten uitzenden. Daarnaast zouden 25 studio's moeten worden gebouwd.
Men dacht op die manier een groot deel
van de 500.000 steden en dorpen te bereiken, hoewel men bij de planning niet
had gedacht aan het gegeven dat in
77% van de plaatsen geen elektriciteitsvoorziening bestond. Toen echter in
de begin 60'er jaren het land in een
snellere ontwikkeling kwam werd het
zgn. derde vijf jaren plan ook uitvoerbaar. hetgeen tot gevolg had dat in
1966 al 70% van de bevolking de
programma's zou kunnen ontvangen.

nog maar op 25 miljoen. In 1984 was het
bereik inmiddels gestegen tot 89% van
de bedekking van India waarbij ook enkele FM zenders werden ingezet. Er wordt
naar gestreefd nog in 1987 een bereik
v~n 95% te halen waarbij meer geld aan
het medium radio wordt uitgege~en dan
aan de televisie. Het verschil bedraagt
600.miljoen Roepias. ALs je het z·o beschouwd in vergelijking met de West
Europese situatie is het nog maar zeer
nietig hetgeen AIR presteert met haar
programma's. Er is dan wel praktisch een
landelijk bereik maar slechts een zeer
klein percentage van de bevolking is,
mede gezien de grote armoede, in staat
de programma's van de diverse radiostations te ontvangen.
Karl Grobe Hagei. Bewerking Hans Knot.

LISETTE HORDIJK OP NCRV-RADIO.
Tv-omroepster Lisette Hordijk van de
fO\ NCRV i s met in';'
c ~·o
gang van 1 fé""
:oooo~~: .
bruari regelmatig op de radio
te ho ren. Op dj c
t-....---.----------~ datulTI 'v'Je rd ze
bij de NCRV ook radio-omroepster~
Zij blijft daarnaast haar werk voor de
NCRV-televisie doen. Lisette begon haar
karrière in 1975 als tv-omroepster, Ook
presenteert ze incidenteel programMa's
als "u zij de Glorie" en bijvoorbeeld het
"Wereld Natuurfonds-Gala", Ze volgt bij
de radio Rieke Prinsen op die haar vast
dienstverband, dat op 1 november 1961
begon, onlangs be~indigde.
5 MILJOEN DOLLAR VOOR NIEUWE ZENDERS.
De Ha' rr is C"órpora t i on in Amerl ka
heeft opdracht gekregen tot levering van
nieuwe AMzenders voor de Voice of Ameri~
ca, die zullen gericht worden voor uit4endingen op het Caribisch gebied.
RUFA NIEUW VOOR WEST DUITSE RADIO.
RUFA is den~am vaneen nieuw~ organisatie die zich inzet voor het leveren
van 24 uur per dag nieuws aan de nieuwe
lokale commerciele radiostations in West
Duitsland~Het is een firma die is opgericht door Ufa Film und Fernsehn en een
voormalige medewerker van de ARD, Hans
Rolland Faesler, Ook is afname van nieuw s
mogel ijk via de DPA, de Deutsche Press
Argentur . Deze organisatie zal nog dit
jaar van start gaan met levering van items aan de lokale stations.
VERSLAGGEEFSTER VERBANNEN BIJ RADIO MARTI ~
Annette Lopez-Munoz is door radio
Marti aan de kant gezet daar ze op het
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Op dat moment waren er 54 omroepcomplex- .
en en 82 zenders in gebruik. Hierbij
waren de lokale zenders inbegrepen.
Daarnaast stonden ondermeer voor de
internationale service en het landelijk
programma 28 korte golf zenders ter
beschikking. Het werkelijke aantal luisteraars in 1966 ;s terug te vinden in
de statistieken van AIR: 6.487.123.
Maar dat was nog niet genoeg. In 1969
werd de eerste zender met een vermoaen
van 1000 kW in Calcutta in gebruik ~e
nomen en tevens werden 4 100 Kw zenders
in bedrijf gesteld. In de vijf belang-rijkste steden werden commerciele stations opgericht maar de in totaal 127
zenders in het land bereikten nog maar
slechts 73% van de nationale bevolking.
Ook was de radio nog lang geen gemeen~
bezit geworden. In een land dat in 1975
al meer dan 600 miljoen inwoners had
waren slechts ruim 13 miljoen licenties
vergeven. Hedentendage ligt dit getal
16
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Witte Huis tijdens de regelmatige perskonferentie president Reagan een vraag
had gesteld inzake de diplomatieke betrekkingen met Nicaraqua. Rad io Mart i is een
door de regering betaald stat ron en een
gouden regel is dat door de regering betaalde journal ist geen v ragen stelt aan
de president. Dit is alleen toegestaan
voor onafhanke 1 ij ke journa 1 i sten. In
eerste instantie werd Annette de verdere
toegang tot het Witte Huis ontzegd en later ook de toegano tot de gebouwen van
rad i 0 Ma r ti.
RADIO FREEWAVE NIETS MEE TE MAKEN.
Van verontrustende lezers kregen we
een reaktie naar aanleiding van een artikel in diverse kranten aangaande het door
de RCD , oppakken van de landpiraat Freewave. Men dacht een relatie te moeten
zoeken tussen dit station uit Leiden en
ons magazine. Gelukkig kunnen we bij deze verklaren dat geen van ons in de buurt
van de Sleutelstad woont en buitendien
wij ons niet bezig houden met i 11egale
praktijken.
RTL WELLICHT NAAR KEULEN.
Er zit een kans in dat RTL een deel
van haar kantoren en studio's gaat vestigen in de West Duitse Rijnstad Keulen.
De dienst Economie en Verkeer van deze
stad maakt zich er sterk voor om de
grootste omroep~ender van Europa binnen
haar grenzen te krijgen. Zo is met de
Deutsch1andfunk en de Deutsche Wel1e en
de West Deutsche Rundfunk Keulen al rijk
aan mediabedrijven en tevens het mediacentrum van West Duitsland. Op technisch
gebied heeft Keulen heel wat te bieden.
Interessant voor RTL is ook de mogelijkheid zich in het mediapark te installeren. Dit, toekomst gericht,projekt wordt
geprojekteerd op het terrein van een gewezen goederenrangeerstation van de Spoorwegen. Het zal een in de stijl van het
jaar 2000 ingericht stadsdeel worden en
za 1 in .1989 i n geb ru i k worden genomen
Een definitieve beslissing zal binnenkort door de leiding van RTL worden genomen.
ANDERMAAL RADIO NOORD DE WINNAAR.
Uit het recente onderzoek van de
Dienst Kijk en Luisteronderzoek van de
NOS blijkt Radio Noord andermaal het populairst is in Nederland. Als het om
lu1sterbereik gaat, dan staat Radio Frysland op de eerste plaats met 31%, gevolgd
door Omroep Brabant en Radio Noord elk
met 25%. De vierde plaats is voor. Omroep
Zuid met 12%. Radio Oost, Radio Rijnmönd
en Radio Stad Amsterdam 9% .en op de
laatste plaats komt Omroep Gelderland
met een luisterbereik van 6%. Qua aantal dagelijkse luisteraars komt Radio
0

Noord bovenaan met 210.000 luisteraars.
Radio Fryslan heeft 155.000, Radio Brabant 132.500,Radio Zuid 112.800,Omroep
Gelderland 88.800, Radio Rijnmond 81.900,
Radio Oost 64.800 en Stad Amsterdam is
laatste met 54.000 luisteraars.
MARGREET DOLMAN HEEFT PROBLEMEN.
Hoofdredakteur Jacobs van Radio Stad
Amsterdam wil een einde maken aan de
wekelijkse praatjes van Margreet Dolman.
Paul Haenen, die Margreet uitbeeldt, . verzorgt al meer dan 11 jaren deze weke1 ijkse bijdrage voor de regionale omroep
in Amsterdam. Van Jacobs mag Margreet
nog wel een keer per maand komen maar
voor de rest moet het afgelopen zijn.
Acteur Jeroen Krabbé heeft zich bereid
verklaard een aktie op touw te zetten
wanneer de beslissing over het item
definitief is gevallen. Hij vindt name1 ijk het onderdeel van grote klasse getuigen en wi 1 het behouden. Ook heeft
personeel van Radio Stad Jacobs om opheldering gevraagd. Volgens enige medewerkers wi 1 Jacobs Margreet laten verdwijnen uit persoonl ijke weerzin tegen
het item van Haenen.
DEUTSCHLANDFUNK BESTAAT 25 JAAR.
1 januari 1987 was het precies 25 jaar
geleden dat de Deutschlandfunk met
haar programma's van start
ging. Gedurende de komende
maanden zal in de program- ~
ma's ruim aandacht wor~ ~~
den besteed aan dit 25
jarig jubi leum. Er zullen ondermeer allerlei
historische program. . ..
ma's herhaald worden.
~
20 JAAR ADDX.
.
DEUTSCHLANDRJNK
Dit jaar zal via allerlei evenementen
aandacht worden besteed aan het 20 jarig
bestaan van deze DXclub. Men heeft ruim
4000 leden die geinteresseerd zijn in het
korte golf gebeuren. Via contesten en
DX akties zal men ondermeer feest vieren.
NIEUWE PUBLIKATIE RADIO NEDERLAND.
Radio Nederland Wereldomroep heeft de
ge editie uitgegeven van haar Receiver
Shopping List. In 36 pagina's worden 12
nieuwe kortegolfontvangers uitvoerig beschreven. Een briefje met vraag naar deze uitgaven kun je richten aan Radio Nederland Wereldomroep, Box 222, 1200
JG Hi 1versum.
GROTE ZORG OM ILLEGALE ZENDERS.
De West Duitse PTT en Politie maken
zich grote zorgen om het aantal illegale
zenders in West Duitsland. Vooral in de
grensstreek met Nederland is het aantal
het afgelopen jaar sterk toegenomen onder invloed van de Nederlandse stations~
Men hoopt dat de start van een aantal
17

privestations en lokale stations de piraten tot bezinning zullen brengen en
dat ze zullen stoppen met de il1 egll e
praktijken. Volgens ons valse hoop gezien het gedrag van de piraten in Nederland.
RAD I 0 JAPAN BRE lOT \LORS UIT.
Afgelopen november is de instal latie
van een 100 kvl korte çJo 1 f zender i n het
zenderpark Yarnat a in Japan rond gekornen.
Een paar week l ater werd een nieuwe 300
kW zender in gebrui k genomen. Men bl ijft
uitbreiden e n wanne er de werkzaamheden
in maart 1988 z ijn afgerond hee ft men
de beschikking over vier 300 kW en vi er
100 kW zenders die i n t e zetten zijn vi a
de korte golf.
RADIO 107 VOOR HAMBURG EN OMGEVING.
Radio 1~7 is de naam van een ni e uw
te starten lokaal c .q. regionaal station
dat binnenkort in Groot Hamburg van start
zal gaan. Als fr eq uentie zal men 97.1
MHz gaan gebruiken. Ee n officiele datum
is nog niet bekend gemaakt.
ONTVANGSTBERICHTEN STUREN OP CASSETTE.
De programmaleiding van K~laalitt
NJnaata Radioa, ofwel de internationale
uitzendingen van r a dio Groenland, dat
uitzendt vanuit Nuuk, vraagt de luisteraars die een ontvangst wi 11en bevestigen dit te doen op een cassette met daarbij een korte brief waarin . staat vermeld
wanneer het opgenomen f'rogramma werd ontvangen. Men zendt uit op 5 vefschi 11end c
middengolffrequenties met een vermogen
van 5 kW; deze progran~a's zijn niet t e
ontvangen. Via de korte golf 3999 kHz
zendt men tevens uit via een dipoolantenne en een zender met een vermogen van
1 kW. Ook deze programma's zijn slechts
zelden tot nooit te ontvangen. Lukt het
je wel stuur dan je cassette naar: Thomas Mikelsen, Technical Director, H.J.
Rinksvej 35, Box 1007 DK 3900 Godthab
Nuuk in Groenland. Je krijgt zondermeer
een prachtige QSL terug van hem.
RADIO JUGOSLAVIJA 42 JAREN AKTI~F~
Vanuit Joego-Slavi~ ho6r je praktisch
nooit iets over de media in d)t land.
Toch zijn er natuurlijk radio- en televisiestations aanwezig. Radio Jugoslavija: Het programma wordt in 23 verschil·
lende talen uitgezonden en bestaat hoofdzakelijk uit propaganda voor de politie ke
en sociaal~economische waarde van het
land en de mening ·van de regering op
het wereldgebeuren. Overdag zendt men
uit in het Albanees, Arabisch, Bulgaars,
Duits, Engels, Grieks, Ital iaans, Frans,
Spaans en Russisch. De gezamenlijke duur
van deze programma IS is 10 uur en 45
minuten. Daarnaast wordt in samenwerking
met de autonome regionale en lokale zen18
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ders in Joego-Slavl~ nog een groot aan~
tal programma's gemaakt die worden verzorgd in de diverse dialecten die het
land rijk is. De zenders hebben een maximaal vermogen van 100 kW en staan op~
gesteld in een zenderpark in Stubline,
op zo'n 90 ki lometer ten zuiden van Belgrado. Binnenkort wordt een ~root nie~w
zenderpark geopend met sterkere zenders.
Als gebruikte f(equenties kun je noteren: 9620 kHz, 7240 en 6100 kHz. Het
adres voor ondermeer Qntvang s tb0richten
is Radio Jugoslavija, Box 200, YU-11000
Beograd, Hi lendar ka 2/IV Joego-Slavi~.
GEEN JAMMING MEER; EEN SOVJETBELOFTf.
"De" So\! j

ëtàutor--Tte I ten

h e bf;f;~an een

woor dvoerd er van de BBC beloofd dat in
de toe kom 5 tal 1e

I

J a I1lITl i n <] , l end e rs
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den uitgedraaid, die s ta~n opgesteld om
van de BBC World Service, g e '"
ri cht op het Oostblok, verwrongen door
te laten kome n op de radio's va n de
Sovjetburgers~ H~t is de vraag of de be lofte ook wordt nagekomen.

de sig nalen

PRESS EAGENTUREN AUF KURZWELLE.
Bij het Siebel Verlag is een uits fek end boekwerk uitgekomen inzake alle b~~
langrijke, maar ook onbekende internat"ionale persbureaus. Het boekje waar sc huwt
al lereerst voo~ het gebruiken van materiaal wat ve rkregen wordt via het afluiste ren van de berichten. Hierop 1 iÇJt COPY""
right en mag all e en gebruikt worden via
een vergunning doar de desbetreffende
persbureau Elfoc0even. 001< he t rlondel ihÇJ
doorgeven van verkregen informatie is
uitgebreid beschreven.
Per bureaD wordt informatie ve rstrekt
omtrent oprichting,
korte historische
informatie, het adres
het doel, bul ten landse kontakten en de
frequenties waarop de
informatie wordt uit~ez onden. Naast de
vele erkend e bureau's
vv'ordt onderm(:er aç~ndacht besteec128n e nkele persbureaw's die anti.,.,gericht zijn. ,
10 wordt ondermeer de aktiviteit beschre ven van een bureau dat zich richt tegen
de regering van Angola. Verder is er een
lijst opgenomen van alle persagentschappén in de wereld en een frequentielijst.
"Presseagenturen awf Kw rzwe 11e" is voo'r
20 DM te koop bij: Siebel Verlag, Bonhoeffer \~e9 16,0-5309 Meckenheim, \J-Duitsland.

27 JANUARI: Bij de AVRO op Ned.l wordt
del a a t 5 tel IWe d den 0at. • . II van dit se i ~oen uitgezonden. H~t panel ~estaat uit
David Carradine, Jan Willem van de Wetering, Ivo Niehe, Josephine van Gasteren
en Ineke Spijkerman. De laatste is het
zgn. zaal-panellid. Zij wedt dat Jos
Brink niet voor het einde van de opname
50.000 gulden bij elkaar krijgt voor de
Vogelbescherming in Zeist. Deze aktie
werd vorige week al begonnen en vandaag
kwam het bedrag van f 191.545,13 binnen.
50.000 gulden werd geschonken door de
firma Heineken die de stortin0 via grote
advertenties in de dagbladen bekend
maakte ++In "In antwoord op uw schrijven" van 10 tot 11 uur bij de KRO op R1
draait Edvard Niessing een plaat van de
vorig jaar overl~den Groningse ar~iest
Ede Staal. Volgens hem is het voor het
~erst dat Ede Staal via de Hilversumse
zenders te horen is +++
28 JANUARI: Peter Teekamp vervangt Hans
Mondt tussen 9 en 11 uur in "Muziek terwijl U werkt" bij Veronica op R2 ++
~artha Röling is gast van Annette van
Trigt in 'tKlets.~op't en BZN-drummer Jack
Veerman is het idool in "Nederland Muziekland"-radio ++ In het DD[QJ~
"Podium van de Nederlandse liçhte muziek"

©
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van 22 tot 23 uur op , .
. ,
R1/2, opnamen die afgelopen maandag in
De Boerderij in Huiz~n werden gemaakt.
Frits Spits ontving Peter Koelewijn, die
op zijn beurt Circus Custers en Elsje
Scherjon uitnodigde. De laatste las gedichten van Toon Hermans voor +++'
29 .JI\NUARI: Tony Blackburn viert zijn
44-ste verjaardag. Van harte ++ Ferry Maat is terug
van vakantie en weer
te horen bij de TROS
op Radio 3 ++ Om 14.20
uur horen we bij Ad
Roland voor het eetst
een plaat die Tom Mulder heeft opgenomen:
"De Schone Slaapster" ++ In
de krant lezen we het volgende
bericht: Ge~~formeerden 1n het Sallandse
dorp Rijssen mogen niet trouwen als zij
een televisie hebben, Ook zal de doop
van ki~deren van wie de ouders een televisie hebben worden ve~t~aagd. De kerkbode van de gereformeerde kerk meldt dat
deze week. Oe kerkenraad wil hiermee een

extra accent geven aan de waarsc~uwingen
die de predikahten regelmatig loslaten
op de gemeente over de gevaren van televisie op grond van Gods woord +++
30 JANUARI: Een deel van het Veronicapersoneel is een lang weekend op wintersport. Daàrom presenteert Bart van Leeuwen tussen 15 en 18 uur de Nederlandse
Top 40 ++ Op veler verzoek wordt tussen
20 en 21 uu r de "G rand t1 i x 1'9 86" van Ben
Liebrand herhaald. De mix was voor het
eerst op 26 december j. 1. bij Veronica
op R3 te horen ++
Om 19 uur beginnen
de uitzendingen van
C H A N ,N E L
Super Channel, het
gezamenlijke projekt van BBC en ITV via
het satelliet-kanaal dat tot vandaag
werd gebruikt voor MusicBox ++
Om 20.30 uur is bij de
TROS op Ned.1 de
eerste uitzending
van "Moordspel" te
~ zien. Het spelpro~ gramma wordt gepresenteerd door Ron Brand~
++ Om 23.45 uur wordt
bij de TROS de laatste aflevering uitgezonden van "Der Alte" waarin Siegfried
, Lowitzde rol speelde van commissaris
Erwin Köster. Bijna 10 jaar heeft Lowitz
vrijwel uitsluitend van zijn rol als
' ''Der .tU te" geleefd. "Tenslotte had ik
er gewoon geen lol meer in", aldus de
akteur, die blij was dat hij verleden
jaar weer op het toneel kon staan in het
stuk "Genadebrood ' : van Toergenjev +++
31 JANUARI: Sounds of the 60s op BBC
Radio Two wordt gepresenteerd door producer Mike Hurst. Hij is o.a. de ontdekker van Cat Steve~s ++ NCRV's LosVast
komt uit spo~tcentrum Ruitershorn in
Muntendam +++
1 FEBRUARI: Drie jarigen vandaag. Gea
van der Pol van Veronica (23), Armand
Pien (67) en Nico Steenbergen (39) ++
Omdat Peter van Bruggen ziek is, presenteert Tom Blomberg vandaag de "Mini paradel! en Eddy Keur maakt een aangepast
"Weeshu i s van de Hi ts" ++ In "T ij d voor
Toen" en IIHï'tweek"' is Peter Koelewijn
voor één keer terug bi Jde KRO, In "TvTIl
i s "We don I t ta 1k anymore l l zijn lip 1aat
van deeeuw 'i en "Windforce 11" van Nadieh
is zij n "H i t van de week" in "H i tweekil .
Het is trouwens voor het laatst d~~ in
deze twee KRO-prog~amma's een ' gastis te
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horen. Vanaf volgende week mogen luisteraars bellen om de jaren te raden waaruit
de hits worden gedraaid in "TvTIl en in
"HitweekIl kan men bellen voor "de hit
van de week". Vandaag waren de platen in
I'TvT'I hits uit februari 1976 en februari
1963 +++
2 FEBRUARI: Stuart Henry viert zijn 45ste verjaardag. Van harte ++ Hans Schiffers heeft vandaag de eer om als eerste
aan de nieu\"Ie di s c-jockeytafel van Radio
3 programma te mak e n. Van 7 tot 9 uur
presenteert hij "Dit is de AVRO-maandag"
++ "H 0 1 1a nds G lor ie" me t Krij n Tor rin ga
komt uit Den Bos ch ++ In de "Avondspit s "
zegt Frits dat dit de laatste maand is
wa a rin 'I Kr u i pin de h u i d van...' I wo r d t
ges pee ld . I nma art komter een n i e UvJ
spe I ++ I n de .IIT ROS GouvJe OU"v€ Club"
draait Ferry Maat, van 9 tot 10 uur op
R2, platen uit de Top 100 van 1984 +++
3 FEBRUARI: ex-RNI discjockey Diek de
Graaf viert zijn 42-ste verjaardag. Met
de hartelijke felicitaties++ Jan ' Douwe
Kroeske is terug van vakantie en - weer
KROls "Lieve" Paul van der Lugt.
van 14 tot 16 uur bij de VARA op R3 te
horen met "T\tJee meter de lucht in" ++
"Ra d io op l angere termijn", over "AktuaRob Stender s is ziek. Peter Holland moe t
liteite n radio!' en l't'1 uziekradio ll +++
daarom de "Verrukkel ijke 15" presenteren.
5 FEBRUARI: Hans Le Poole van de EO én
Zogenaamd weet h i j niet hoe dat moet en
mi
n i s ter 8rinkman worden beiden 39 j a ar .
wordt da arom geholpen door Jeroen Soer,
\jan
har t e ++ Op het Veronica Symposium,
Tom Blomberg, Riek van Velthuysen en
dat
gi
s t e r en werd gehouden, werd in de
Jeroen van Inkel. De heren pre senteren
d
i
$
C
u
S
s
i e 0 ver 11 Ra d i 0 0 P 1a n9 ere ter mij n I 1
een stukje van de "Verr-ukkel ijke Ti ps "
o.a.
çjepraat
ov e r "ZVJevende st e rblokken"
tu s sen 16 en 17 uur en in het t weede
op Rad i 0 3. Vo 1gen? STE R~
_._-:' ~-: "" -" '-'-' ___",
uur 'probe ert' Peter he t zelf ++ Tijdens
direkteur Chr."is Smeekes zou " ,. . , '
de officiêle opening van het J aarl ijkse
dj t kun~en, orndat ~ r geen . S ~~I
congres van christelijke radio- en tvverschil bestaat tussen het
~
stations in Washington wist de Evangeliopgewonden geschreeuw van een discjockey
sche Omroep gistermiddag de show te steen de roep in de STER. Deze opmerking is
len door president Reagan 20.000 bloemen
bij Frits Spits niet in goede aarde geaan te bieden. Omdat de president om gevallen.
Hij begint de "Avondspits" vanzondheidsredenen verstek moest laten
avond met: "Dit is nu typisch zo'n opmergaan, werd de bloemenzee, gesponsord
king van iemand di~ niets van dit vak bedoor het NederlandseBloemenbureau en de
grijpt. Een opmerking van iemand die alEO, onder luid applaus persoonlijk in
leen g~ld ziet blinken en die straks over
ontvangst genomen door vice-president
Radio 3 walst ... Dit vak heeft, net als
George Bush ++ Een Goede Klassieke morgen
elk ander vak, uitblinkers, middelmatigen
bij de TROS op R4 met de van oorsprong
en slechterikken. Maar ik verzet me erteFriese fi lmer Pieter Verhoeff +++
gen dat het wordt bezoedeld door de ondes4 FEBRUARI: Peter Teekamp vervangt Hans
kundigheid van een 'reklameworstl, die de
Mondt als presentator van "Muziek terwijl
arrogantie heeft te veronderstellen dat
U werkt" ++ Ted Troost is gast in "Kletsde reklamespot ook maar in de schaduw ,
kop" en Berdien Stenberg is het idool in
kan staan van een geTnspireerde, nog ni e t
I'Nede r 1and ~1uz jek 1and- rad jol' bij Ve ron i ca
door geldzucht verzwolgen deejay."
op R2 ++ In het "Podium van de NederlandGevraagd om een toelichting zegt Frits
se lichte muziek" van 22 tot 23 uur op
Spits een uitgesproken tegenstander te ,
R1/2 praat Frits Spits o.a. met Herman
zijn van zwevende reklameblokken op R3.
Stok over het Nederlandse lied en het
!lEen programma is een eenheid, dat heeft
toekennen van de Gouden Harp aan ,hem ++ '
In Theater Gooi land houdt Veronica vandaag alles te maken met de inhoud die niet
een symposium over "Radio in de jaren 90". verstoord mag worden door reklameboodschappen. Dit is een mooi vak, dit vak i s
Er worden o.a. discussies gehouden over
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mij lief. Deejays worden vaak op één hoop
gegooid en er worden vaak dingen gezegd
door mensen die absoluut geen gevoel
hebben voor dit vak. Daar kom ik tegen
i nop sta n d ." ++ Los Va s t - t v wo 'r d t t'u ss en
19.12 en 20 uur bij de , NCRV op Ned.2
uitgezonden vanuit de Bonte Wever in
Slagharen +++
6 FEBRUARI: Erik de Zwart terug van de
wintersport en weer te horen tussen 11 en
13 uur bij Veronica op R3 ++ Countdown
Café wordt gepresenteerd door Kees Baars
Simone Wal raven +++
7 FEBRUARI: Sounds of
the 60s op BBC Radio 2
wordt gepresenteerd
door Mike Berry, je weet
- ol') we 1, die van "T rib u te
\>Q'
to Buddy Ho 11 y" ++ ,
~
De opnamen van "Nederland
Muzie k 1a n d' " die om 19 . 12
uur op Ned.2 worden uitgezonden, zijn
,afgelopen week gemaakt op de meest uiteenlopende plekjes in de provincie Groningen ++ Om 20.28 uur presenteert Henny
Huisman, bij de KRO op Ned.1, de finale
van de "Soundm i x Show". Wi nnaa r we rd
Jean~Pierre van der Sluis in zijn creatie van Frank Sinatra met 266 punten.
Tweede werd Joan Dorder als Cheryl Barnes
met 234 punten en derde David Regun als
Tom Jones Met 232 punten +++
8 FEBRUARI; Van ' 15 tot 16 uur presenteert
Tom B1ombe rg "T i j d voor Toen"-n i euwe 5 tij 1.
Luisteraars mogen bellen om de jaren te
raden waaruit de platen worden gedraaid.
Hits uit de maand fèbruari, maar uit welk
jaar? Het eerste half uur waren dat hits
~it februari 1984 en
he t tweede ha 1f uu r ;
hi ts ' ui t februari
i ' ·'
1967 +++
9 FEBRUARI: Meta de
Vries is ziek. Bas
Westerweel vervangt
haar tussen 11 en
12 uur bij de AVRO
op R.3 ++ i'Hol1ands Glorie" met Krijn Torringa komt tussen 12 en 14 uur uit Hoorn
++ De VARA zendt op Ned.1 de laatste "Je
ziet Maar", de kwis me.t Karin Bloemen,
uit ++ Bij de TROS op Ned.2 de allerlaatsteaflevering van "Are you Being Served"
die door de BBC werd opgenomen. Na dit
programma "Het Gouden Harpen Festival" dat
afgelopen zaterdag in het Koninklijk Conse~vatorium in Den Haag werd opgenomen.
Gouden Harpen werden uitgereikt aan Herman
Stok, Rob en Ferdi Bolland en Seth Gaaikema. De presentatie was in handen van
Willy "dreft" Dobbe ++ In de TROS "Gouwe
Ouwe Club" op R2 vandaag geen Top 100platen uit één bepaald jaar, maar verzoe-

0.'-

ken van luisteraars +++
10 FEBRUARI:- Een goede klassieke -morgen
bij de TROS op R4 met len Dales, tweede
kamerlid van dè PvdA ++ Rob Stenders is
hersteld van een grie~je en weet te horen
als presentator van de "Verrukkelijke 15"
+++ 11 fEBRUARI: De Rotterdamse stakingsleider Paul ~osenmöller is gast van Annette van Trigt in "Kletskop" en Marriette
Bruggeman i s he t i doo 1 i n "N ede rl and Muziekland"-radio. In dat programma ontvangt
Chiel van Praag o.a. Tom Mulder en praat
met hem over zijn plaat "De Schone Slaapster" +++ Bij Veronica op Ned.1 in "Countdown" een mini-special met Spandau Ballet
+++ 12 FEBRUARI: Vanaf vandaag zal Jeroen
Soer tussen 9 en 11 uur bij de TROS op
R3 vier weken Hugo van Gelderen vervangen ++ In de Escape aan het Rembrandtplein in Amsterdam wordt het oprichtingscontract ondertekend van het Nationaal Instituut voor Lokale Omroepen
(NILO) tussen de initiatiefnemers de
gemeente Amsterdam en Sky Channel. ' Het
NILO gaat zich bezighouden met het orleiden van lokale omroepmedewerkérs,
heeft studiofaciliteiten en een professionele reportagewagen ter beschikkihg
en gaat werken als een bibliotheek voor
informatie over lokale omroepen en programma's voor lokale radio- en tv-makers.
De OLON in Arnhem heeft laten weten dat
men niets met het instituut in Amsterdam
te maken wil hebben. Volgens de OLON zal
het instituut alleen lokale tv-producenten in Amsterdam ten goede komen +++
13 FEBRUARl: Countdown Café,
BV
bij Veronica ·van 22 tot 24 ~
uur op R3, is om twe!erlei
,
redenen feestelijk getint.
'
Vandaag bestaat het programma precies
5 jaar en wordt de "BV Popprijs" uitgereiktdoor minister Brinkman van WVC.
De BV Pop is de beroepsvereniging popmuzikanten die drie jaar geleden werd opgericht. De genomineerden voor de BV
P~pp~ijs waren HelloTse, Frank Boeyen
Groep en Claw Boys Claw. Ministef Brinkman reikt de prijs uit aan Clew Boys Claw
die, met het winnen van deze prijs, ook
een videocl lp mag maken. Claw Boys Claw
wi 1 het geld echter gebruiken voor platenprodukties en nieuwe instrumenten +++
14 FEBRUARI: "Sounds of the 60s" op BBC
Radio Two wordt gepresenteerd door Julie
Rogers ++ "LosVast" biJ de NCRV op R3
komt vandaag uit Belgi!. Jan Rietman
staat met zijn circus in Dancing Goma in
Nieuwmoer +++
15 FEBRUARI: In KRO's r:Tijd voor Toen"
de hits uit februari 1980 en 1973+++++++
++Volgende keer meer++Ton van Draanen++~
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21

, SEALAND AL DAN NIET RADIOAKTIEF?

Na het lange ' yerhaal ' ~~t ~e schreven rond de gebeurtenissen over de MV
Nanoell, die helaas niet die wending namen als velen hadd en gehoopt, kregen we
veel reakties. Het merendeel van de reakties bestond uit opmerkingen waaruit
mocht blijken dat men na het lezen van
het verhaal een tevreden gevoel had dat
men nu eindelijk ee ns uitgebreid was
geinformeerd omtr e nb datgene wat er in
Santander gaande was. Daarnaast vroeg
een groot aantal lezers om nader gein~
formeerd te worden omtrent alle gebeurteni,ssen rond Sealand. Nu hadden we dit
wel eerder willen brengen ware het piet
dat een dergelijk verhaal werd voorbereid door de redaktie van Monitor Magazine . Gezien he t feit dat i k zelf oo k
van deze redaktie deel uit maak vond ik
het rond november onnod ig om zelf ook '
met een dergel ijk verhaal te komen. Derhalve een co mpi latie van eigen gegevens
en het verhaal dat geplaatst is in de
zojuist versche nen editie van Monttor.
Sealand werd, zoals bekend, in de mid
60' er jat'en, als onafhank ~~ lijke staat
opgericht op een van de vele forts die
voor de Britse kust werde~ gebouwd in
de 2e Wereldoorlog. Roy Bates, eerder

eigenaar van Radio Essex, wist in de
daarop volgende jaren telkens opnieuw
in het nieuws te komen door het ~rengen
van een eigen 'paspoort, eigen postzegels, het uitbrengen van certificaten
waarbij nieuwe eigen,aar s geld konden ' Jo-vesteren voor uitbr ei ding van het eiland, een gijzeling op het eiland van
een Nederlander, steeds m~er sterke ~er
halen omtrent uitbre idi ngen etc. Ook ~
was er met een bepaalde regelmaat in ;
zijn verhalen 'nieuws' te horen omtr~nt
plannen voorde start van een radiostation vanaf Sealend. Koning Roywist zich
telkens goed te plugg e n en tevens
zijn Koninkltjke fElffll.lie.Beg:in 1986
brachten wij in FreE;~wa ve de f.!er s te bE;~ 
richten uit het geruchtencircuit a],8
zou Roy andermaal vanaf z ijn , fort w il~
len beginnen met radiou:ltz C? nd:ingen. Tom
de Munck belde vervolgens met de zoon
van Roy en deze wis t exclusief aan ons
te vert:E;;lleD dat de mo geltjkhedd er ~as
dat er binnen de 2 jaren drie radiostations vanaf het koninkrijk zouden ui ,t zenden. Op 8 juli 1986 was het andermaal
de publiciteit d je werd gezocht door ~
Roy. Vergezeld van zijn vrouw Joan was
hij te gast in de zeer populaire BBC:
talk show van T(;~rry \vog 21 n '~ Delen van di t
gesprek volgen lUl;
T: Wat voor speciaals hee f t je koni.nk-·
rijk te brengen?
'

BEATLES UNLIMITED PRESENTEERT: '
op zondag 19ápri11987(paäs~()ndag)

in

"De Mee 'r vaart" in Amsterdam de achtste Internationale

Culturee 'l Centrum

BOO'I JESDAG
Niet zonder trots kunnen wij op deze
dag Michael McCartney als gast verwelkomen. Hij komt speciaal uit
Engeland over om zijn nieuwe fotoboek
"Mike ~1acls White and 8lacks (plus
one colour)" te presenteren en te
signeren.

En natuurlijk zal er een uitgebreide
Beatlesmarkt zijn met boeken, platen,
fotols en rariteiten. De hele dag zul"
len er videols worden vertoond,
De toegang voor de 8-ste Internationale Beatlesdag is f 12,50.

b@8~18S unllml~8d

Postbus 602,3430 AP Nieuwegein '
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R: Moment eel werkt een ontwikkelingsmaats c happij aan de opzet von drie ra diostations en hun speciale taak zal ' het
bekijken, van alle aanvragen die voor de
radiostat:ions zuIlen \"forden jng(~ djend, zi.jn.
T: Maar jullie hadden eer der een rad iostation?
J: Dat was tota.a l anders, tientaljen '
jaren ge leden toen we rad:Lo Essex had-den was dit e e n pJratenzender. Dit n ie u-we projekt zal J,egaal worden; Sealend

Radio.
T: Ik he b gehoord dat er geen belasting
betélçtld h oeft. te word en maar dat jE.;1
,voor vrijstelling pas in aanmerking
komt als je gedurendE! lange ttjcl op ~et

platform verblijft.
.
R: Dat is jouw probleem.
T: Het is een grote grap het Koninkr ijk,
of niet?
J: Zou jij miljoenen spenderen aa n een
grote grap? Geld was je met moeite hebt
verdiend? Nee, het is geen flauwekul,
het is een klein eiland e n internationa~
Ie advokaten, die zich verdiept hebb~n
in de status van ons land, hebben on ~e

legaliteit beaamd~
Dieper werd er tijdens dat interview
niet ingegaan op de plannen van de radiostations. Het duurde slech ts 3 weken

alvorens andermaal nieuws was te melden.
In een persbericht werden verdere plan' nen bekend gemaakt op 31 juli: De regering van het Koninkrijk Sealand, een
onafhankelijke staat in internationale
wateren zes mijlen uit de kust van Essex, maakt bekend dat men over is gegaan tot opening van een inschrijfperiode voor de aanvraag van een licentie
tot het bedrijven van radiouitzendingen
vanaf Sealand. Elk van de drie te starten radiostations zal een potentieel
bereik hebben van 200 miljoen engelstalig
sprekende mensen in Groot Brittanni~,
Frankrijk, België, Nederland, Duitsland,
Denemarken, Noorwegen en Zweden. Het
toewijzen van de radiolicenties door de
regering van Sealand i s een deel van
het ontwikkelingsplan om het eiland
commercieel aa nt rekkelijker te maken
voor investee rders. Het ter beschikking
stellen heeft ondermeer te maken met
internationale interesse die getoond
is vanuit het buitenland en commerciele
druk vanuit de platenindustrie. Een
ieder di e meer in f ormatie wenst omtrent
'de moge l ijkhe i d een licentie te krijgen
kan schrijven naar The Sealand State
Corporation, P 0 Box 3, Felixstowe,
~uffolk, England. De uiterste inschrijf;' datum voor de licenties werd tenslotte
~ ge~teld op 10 december 1986. De dag
dat het persber j cht uitkwam had de
· tolchest e r Evening Gazette reeds nader
, nieuws. Men schreef ondermeer dat de
Kon i nkrijk van Sealand door de 63
jarige eigenaar RoyBates in de60'er
jaren was afgedwongen via rechtbanken
in Engeland. Men had ook commentaar gevraagd aan een woordvoerder van de Depa rtment of Trade en Industry CDTI).
De ze woordvoerder zei dat men in internationale wateren lag en men gebruik
zou maken van het internationale radiospectrum en derhalve overgegaan diende
t e worden tot het aanvragen van frequenties bij de internationale telecommuni.catie unie in Zwitserland (ITU). Men
g~ng niet in op de vraag of er eventueel
DTI maatregelen waren te verwachten tegen de drie ie starten stations. Wel
deelde Bates in het artikel mede dat de
stations alle 'BUMA' rechten zouden gaan
betalen 'en als ' legale projekten operatie f zouden~orden. Teven~ zei hij dat
de stat~ons zouden worden opgericht om
een verfrissing te brengen ten overstaan
van de grijze tadioindustrie in het
V ere nig.d.Koninkri~k~ Hij verklaarde dat
ee n statlon het~ountryformat zou ' gaan ,
hant eren, een ee~ popStation zou worden
e n de derde ee~ middle of the roadsFa~
t ion met drang naar nostalgie. Tenslot7
I

te refereerde men in het artikel aan
de nog steeds bestaande plannen het
eiland aanzienlijk uit te breiden met
nieuwe platforms dan wel drooglegging
van stukken water, waarbij ondermeer
werd gedacht aan de exploitatie van een
casino en een conferentiecentrum. Op
2 augustus bracht Music Week een artikèl waarin werd gesteld dat via een ,
60 meter hoge antenne 3 verschillende
signalen zouden worden uitgezonden die
uitgestraald dienden te worden via evenveel zenders met een vermogen van 50 kW.
Men deelde tevens mede dat in de Sealand State Corporation de v~lgende personen als aandeelhouders waren vertegenwoordigd: De familie Bates, de zakenman
John Addie en Hal Sharper van de Sparta
Florida Music Group, allen inwoners van
het Koninkrijk Sealand. In het weekblad
werd andermaal de vraag gesteld of het
ging om een grote grap. Sharper antwoordde hierop dat dit projekt een van
de belangrijkste buitengaatse projekten
zou worden uit de wereldgeschiedenis
en hij hoopte dat het projekt een definitieve start zou krijgen in april 1987.
De Evening Echo, een dagblad uit Southend, ,maakte 2 dagen later bekend dat
Hal Shaper een bekend persoon was uit
de internationale muziekindustrie en
dat hij betrokken was geweest bij de
carri.eres van ondermeer Frank Sinatra,
Glenn Campbellen Paul Anka en dat hij
ondermeer themas voor 80 film$ had geschreven. Een ander dagblad, de Scotsman, meldde diezelfde dag: Een muzi~k
uitgever, die onderscheidingen heeft gekregen voor zijn werk en multi millionair is geworden, raakte betrokken
bij het Sealand projekt toen hij 18
maanden geleden benaderd werd door een
Amerikaanse televisiemaatschappij om
mee te werken aan een 2 uur durende film
over de familie Bates eb haar aktiviteiten. In het verhaal verklaarde men dat
deze millionair de uit Zuid Afrika afkomstige Shaper was. Shaper vertelde
ondermeer aan de krant dat men een offieiele vergunning had aangevraagd bij
de lTU en dat de Britse regering noch
de DTI maatregelen zoud~n nemero~egen
de stations daar men daartoe ge~n recht
zou hebben. Tevens kondigd. eh 1j' aan
dat wanneer de stations in ' de lucht zouden komen er vele nieuwe ártiesten, die
via de BBC geen kans krijgen, geplugged
zullen worden waarbij hij ~ooraldenkt '
aan de zwarte populatte ' in Engeland.
De krant meldde tevens dat de~illionair
reeds vanaf 1967betrokke~ is in de mu- '
ziekindustrie en medeverantwoordeiijk
was voor het grote succes van 'de m~sical "
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Hai r en later de fi lmproduktie "Fi rst

grotingsafdeling van TFl zei onlangs dat
het bod van het ' personeel zal worden
gebaseeerd OP .het systeem van LMBO u Dit
systeem maakt het de werknemers mogelijk
om een meerderheidsbelang in hun onder' neming te houden. Hij verklaarde dat de
bijzonderheden van dit plan,dat door
een team van financiele deskundigen werd
voorbereid, binnenkort openbaar zal worden gemaakt. Hij voegde er aan toe dat~
eerste reakties zeer gunstig zijn onde~
d~ ruim 20~O medewerkers~ Binnenkort z~l
door de regering ook de minimum verkoo~~
prijs van het station bekend worden ge~
maakt. Onder de verdere voornaamste bie- '
ders op TFl bevinden zich ondermeer
de steenrijke Bernard Tapje, de bouwma~
naa.t Franc i sSOY9UeS en de Ined j amagnéli"if
Hersant"

Blood " van Sylvester StallQnt;. Delondon
Standard bracht op 5 augustus een nieuwtJe door te stellen dat diegenen die de
licenties zouden krijgen toegewezen zelf
voor hun zenders zouden moeten zorgen en
dat de studiofaciliteiten door het Koninkrijk Sealand beschikbaar zouden worden gestel~. Op 15 augustus werd bekend
gemaakt dat reeds 80 belangstellenden
een offerte hadden inge'
'/I~Pàt~~r.~)~
d i end om aan één van de
drie licenties te komen.
Tevens verklaarde een
woordvoerder dat andermaal een verzoek tot
toewijzing van golfleng~
ten was verstuurd naai de
~~ aóó'B. "
I TU en dat, wannee r er geen an t~~o rd zou
komen, men zelf de frequenties zou kiezen.
Eind november werd meegedeeld dat de apstichting
paratuur voor de stations reeds aanwezig
was op het fort en dat de zenders zoude~
UNIQUE DOCU's KOMPLEET ,
worden geleverd in opdr~cht van diegenen
'In docu ·- deell It/orot de start beschre'"
die de licenties zouden verkrijgen~ Een
ven v~n " het eerste lokale commerc1ile
week later hoorden we dat met behulp van
, r~diostation op het kabelnet van Amstereen hel ikopter een zender reeds aan boord
dam. Op deze C-90 Dolby ,B stereo cassette
van het ei land zou zijn gebracht. Tevens
zijn unieke opnamen te horen van programzou een FM zender, die door de Nannell
mamake rs van he t ee f$ te uu r t zOa 15: RUlid
organisatle zou zijn besteld maar door
Hendrfks, [rik de ZVJart, Ad P,öberts en
Pa u 1 Ale xa n der Hu s h 1 i n 9 ( j a hij we er)
Tom van der ' Velden. Verd~r op deze casonderschept bij de Amerikaanse firma~ ersette, die de periode 1978-1982 behandelt,
gens in Europa klaar staan om verscheept
de start in de l 'vrije ' ! ether met dageli.jl<te worden naa r het e j 1Çlnd ~ '
se uitzendingen (als eer ~ tein Amsterdam)
Conclussie: Bates en zijn volgel ingen
en de eerste nieuwsuitzendingen met Frtts
hebben andermaal grote plannen m~ar voor
Koning en Ton Lathouwers als Hans Verl~an.
mij is de grote vraag of er ooit iets van
In docu deel 2 i$ duidelijk te horen
terecht komt~ In het verleden heeft hij
hoe Unique uitgroeide tot een lokaal
te vaak hoog van het platf~rm geblazen.
2 Lt-Ullrs-station (al~ ee,rste in Amsterdam).
Trouwens techn i sch ' i s he t moge 1 ijk om 3
Verder de perikelen rondom de sçhoor~
~enders via een antenne te lnten functi ,osteen in Amsterdam-noord en natuurl ijk de
neren en generatoren te plaatsen op het
opzienbarende ludieke invallen in de ~o
platform. Het 1 ijkt me toe dat het in de
mer van 1984. Op deze (-90 Dolby B-stereo
lucht brengen en gezond houden van een
cassette weer unieke opnamen v9n o.a. \.Jim
station al hoofdbrekens genoeg kost. Lade Valk, Rob Hardholt en Jos , Maathof ~ls
ten we maar afwachten tot er meer nieuws
Hans vld Mark.
.
komt. Zo omstreeks d~ze tijd, zo heeft
Deze· tVJee un i eke .cassettes zi jn t.e "':
men beloofd, zal bekend worden qemaakt
bestellen bij de Stichting Unique FM,
aan welke organisaties de liceniies worPostbus 22551,1100 ,DB Amsterdam. Pastden toegewezèn~ Dus in een van de komende
9 J r o 452'030 en kosten 25,- per stuk.
nummers van Freewave is het mODel ijk dat
Natuurlijk inklusi~f ver~endkosten.
we hier op terug komen.
De Ç-60 çassette met Unlque~jingles is
1987 Monitor/Freewave
Hans Knot~
nog beperkt leverbaar voor f 27,,60.
De )everino van de cassettes geschiedt
PERSONEËL WIL TF 1 OVERNEMEN.
De werkneme r 's 'v'anhet 'Fraï,se te 1C;3V i'" op ~olgQrde van blnnenkQ~$t en staft
e~nd maart. Voor alle duidelijkheid, de
siestatiQn TFl hebben zich kandidaat gecasse~tes
worden per st0k gedraald op een
steld voor de overneming van het' station,
Nakami~hi~deck
vanaf de mo~derband om
dat dit voorjaqr zal 'worden geprivati ...
een
kwa
1
i
tat
i
ef
hoog rend~men t van de \].
seerd. De privat~serlng van cle oudste en
'
TOK
....
cassette
te
k'unnenw,aa
rborg~n ~ Om '~
tevens p6pulairste zender van Frankrijk
het
unieke
van
de~e
cassettes
te waarbqrmaakt onderdee 1 u i: f "'yan ' een omvangr ij ke
9
e
nis
elke
cas
set
t
et
genummerd
en al s "
denational isering$programma Vand~ ' re~
zodanig
enig
in
zijn
.
sport.
gering. Thierry Schluck, hoofd van de b~-

unique fm-_

.

24

,p .

'

I

