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Zonder schriftelijke toestemming van de 
redaktie is gehele of gedeeltelijke over
name uit deze Freewave niet toegestaan. 

VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D Is je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week j~ abonne
ment te verlengen. 

D Is je LAATSTE nummer, indien je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij " 
verzoeken je het alsnog met SPOED 

te doen, als je Freewave wilt b1 ijven ont
vangen. 

Bes te 1 eze rs . 
Misschien dacht je dat het schip op de 
voorkant van deze Freewave één of ander 
nieuw zendschip is, maar helaas. 
Het is de "Condor'i het schip van de heer 
Steph Wi 1lemsen uit Haarlem dat in okto
ber 1973 even voor de kust bij Zandvoort 
heeft gelegen. 
Meer over "Radio Condor" lees je in 
"Zeezenders Toen". 

We beginnen deze Freewave met "TV
News" en "Zeezenders Nu". Speciaal voor 
"Zeezenders Nu" heeft Hans Knot de nieu
we woo rden "logge rs" en "1 ogg i.ng" u i tge
vonden. Na "News from England" bericht 
Jac Zom over de vorderi ngen van "Medi a
land". Maria Depuydt en Patrick Bekaert 
verzamelden weer "Nieuws uit België". 

"Radio in Latijns Amerika" is een ver
haal van Hans Knot en het "Radio&TV Log
boek" behande 1 t de pe r i ode van 15 feb ru
ari t/m 10 maart. Tot slot "Roddels" en 
de "Freewave Ledenservice". 

Dan nog even het volgende: 
Pegelmatig gebeurt het dat corresponden
tie naar ons adres in Mortsel wordt ge
stuurd. Maar zoals je in de kolom hier
naast kunt lezen is Postbus 102 in Gro
ningen het correspondentie-adres en 
Postbus 65 in Mortsel het adres van de 
ledenadministratie. 

Dat geldt zowel voor Belgische- als 
Nederlandse leden. 
Dus denk eraan als je wilt schrijven. 
Het scheelt ons een hoop extra werk. 
Veel leesplezier, prettige paasdagen en 
tot over drie weken. 

Ton van Draanen. 
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ZES NIEUWE TV SHOWS HENNY HUJSMAN. 
Ondanks diverse berichten In de dag-

bladpers zal de Soundmix en Playbackshow 
bij de KRO het komende seizoen wel door
gaan. De voorronden zijn reeds van start 
gegaan. Daarnaast zal Huisman een serie 
van 6 shows gaan presenteren, waarvan de 
inhoud later bekend zal worden gemaakt. 

' Ook deze programma's zullen een produk
tie zijn van Joop van den Ende. 
GELUKWENSEN MOGELIJK ViA VARA TV. 

De VARA televisie gaat onder de ti
tel 'de VARA feliciteert' in de zomer
maanden een reeks nieuwe programma's uit
zenden waarin de kijkers de gelegenheid 
krijgen iemand met iets te feliciteren 
en bovendien mogen zij de gefeliciteerde 
een cadeautje aanbieden. De felicitaties 
kunnen van alles betreffen: verjaardagen, 
jubilea, het slagen van examen's etc. 
De cadeautjes kunnen worden gegeven in de 
vorm van bepaalde televisiefragmenten of 
eigen werk, dat -door de VARA zal worden 
vastgelegd. Er zuilen 15 afleveringen 
komen van elk 25 minuten. Blijkt het pro
gramma een succes dan zal tijdens het 
winterseizoen andermaal een serie worden 
uitgezonden. 

, SAMENWERKING IN FRANKRIJK. 
Het derde Franse televisienet FR3 

en SEPT, een producent van televisiepro
gramma's, hebben een samenwerkingsakkoord 
ondertekend waardoor vanaf 1 mei a.s. 
via FR3 bepaalde SEPT-produkties te zien 
zullen zijn. Ook zullen de programma's 
gezamenlijk worden gemaakt. Het doel is 
om later de programma's ook internatio
naal af te zetten. In de programmaraad 
van de SEPT zijn vier Europese tv maat
schappijen opgenomen: het Britse Channel 
Four, de West Duitse ZDF, de Ital iaanse 
RAl en de Zwitserse SSR. De SEPT beschikt 
over een begroting van 2 miljard BFR. 
waarvan 400 miljoen zal worden besteed 
aan de samenstelling van kwaliteitspro
gramma's. Vanaf 1 september a.s. zullen 
de programma's regelmatig worden opge
nomen in de FR3 programmatie en voordien 
zal een aantal speciale programma's reeds 
worden uitgezonden 
SCHLESWIG HOLSTEIN KRIJGT PRIVE TV. 

Naast de privé radio krijgt Schles
wig Holstein begin 1988 op privé televi
sie. Er zullen 21 zenders te beschikking 

worden gesteld door de West Duitse PTT 
om het uitzendgebied optimaal te kunnen 
voorzien van een laagvermogen signaal. 
Einde van de komende zomer zal een licen
tie worden vergeven. 
BOM GAAT WEER MET BUS OP REIS. 

De VARA heeft besloten dat ook het 
komende zomerseizoen Frits Bom met zijn 
Konsumentenbus naar het zuiden kan afrei
zen. Vooral het succes van de reis naar 
Spanje, afgelopen zomer, heeft tot het be
sluit geleid. Het ligt in de bedoeling 
dat de reis nu zal worden ondernomen naar 
Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Zwitser
land, Joegoslavië en Griekenland. Vanwege 
het vrouwvriendelijke gezicht ~an de 
VARA zal dit jaar voor een vrouw worden 
gekozen als chauffeur van de bus. 
BERGING TITANIC MOGELIJK OP TELEVISIE. 

Een olieman uit Texas wil in samen
werking met Franse wetenschappers een 
expeditie ondernemen om voorwerpen uit 
het gezonken passagiersschip Titanic te 
halen en drie kluizen te bergen en open 
te maken. De expeditie zou rechtstreeks 
op de televisie worden uitgezonden. De 
TV uitzending staat voor de komende zomer 
gepland en zal worden verzorgd door de 
Westgate Group, die ook de opening vah 
de kluizen van Al Capone uitzond. De 
voorgenomen berging is sceptisch ontvang
en door historici terwijl er ook vragen 
zijn gerezen op juridisch gebied. Bezwa
~en :ijn er tevens bij het oceanografisch 
Ins t I tuut \·Joods Ho 1 e, dat in 1985 bet rok
ken was bij de ontdekking van het wnak en 
dat met behulp van een robot filmopnamen 
maakte. Men vindt dat het schip, de 
slachtoffers en dus ook hun eigendommen, 
hun laatste rustplaats in de oceaan heb
ben gevonden en dat di t n i et mag worden aan
getast. De expeditie, die naar schatting 
3 miljoen dollar zal kosten, wordt gro
tendeels gefinancierd door Jack Grimm van 
de gelijknamige 6lieonderneming uit Abi
lene in de staat Texas. Er is inmiddels 
een kontrakt ondertekend. Of er veel 
uit het schip zal komen is de grote vraag 
daar overlevenden van de ramp hebben ver
klaard dat voordat het schip zonk de 
k!uizen al waren leeggehaald. De expedi
tie zal tussen 7 augustus en 20 september 
worden gehouden. 
MONTHY PYTdN TERUG BIJ DE VPRO. 

. De VPRO heeft het plan opgenomen om 
een aantal aflev~ringen uit te zenden 
van het legendarische programma Honty 
Python ." Het bet reft 26 af 1 ever i ngen, die 
al eerder dóor de omroep op het scherm 
zijn gebracht. Er wordt momenteel over
legd omtrent de aankoopprijs van de se
rie. Eventueel zal men op 12 april a.s. 
de eerste aflevering gaan uitzenden. 
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FILMNET WIL OP SATELLIETKANAAL. 
Filmnet heeft zich bereid verklaard 

om het opgevallen satellietkanaal van 
Europa TV te gaan vullen. Men zal, mits 
men toestemming krijgt, op 1 september 
a.s. van start gaan onder de naam Fi1m
net 24. Naast de spee1fi 'lms wil men dan 
ook meer specialistische uitzendingen 
gaan verzorgen, waarbij gedacht wordt 
aan sport,kinderprogramma's en nieuws. 
Ook voor deze programmals geldt dat ze 
dan al leen zijn te ontvangen via het ge
bruik van een decoder en derhalve ook 
betaald dient te worden voor de uitzend
ingen. Naast Filmnet heeft een consor
tium van diverse t.v. organisaties uit 
West Europese landen, de AVRO en _het west 
duitse Sat 3 zich bereid ver~laard om 
het kanaa I te vu llen. ' 
NU AL VERLIES OLYMPISCHE WINTERSPELEN. 

De ABC verwacht op de OS van volgend 
jaar in Calgary een verlies te lijden 
van 130 miljoen dollar. Drie jaar gele
den kreeg men de exclusieve rechten voor 
het vertonen van beelden van de winter
spelen. Nu is men niet meer tevreden over 
het toen gesloten contract. De rechten 
bleken in 1984 ruim 309 miljoen dollar 
waard. De overeenkomst werd gesloten in 
een periode dat er niet genoeg sport op 
de Amerikaanse televisie was en men ver
wachtte de programmals aan vele stations 
te kunnen slijten. De adverteerders op 
de programmals laten het echter steeds 
meer afweten waardoor er bij de stations 
ook weinig interesse bestaat voor het 
aankopen van programma IS. 

NATIONALE IDEEENBUS VAN VOO IN ENGELAND. 
Central Television, een van de com

merciele tv maatschappijen in Engeland, 
heeft de rechten gekocht tot uitzending 
van het VOO programma, tenminste qua 
idee, het komende seizoen. Men zal nauw 
gaan samenwerken met maker Michiel Praal 
en Belboprodukties. Ook de Zweedse en 
Israe1ische omroep hebben interesse ge
toond en er wordt overwogen in de toe
komst gezamenlijk een Europese Ideeën
bus op te zetten. 
----------
SPECIALE VIDEORECORDER GEZOCHT. 

Voor het overzetten van een unieke 
RNI film betreffende de overdracht aan 
Ghadaffi, een rondleiding en de uitvaart 
vanuit Rotterdam richting Midden Oosten 
zoek ik een AKAI VTR 120S Videorecorder~ 
Wie 0 Wie helpt me. Schrijf me zo spoe
dig mogelijk als je er zelf een hebt of 
iemand anders weet die in het bezit van 
een dergelijke recorder is. Postbus 102 
Groningen. 
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Zeezef1t1ersNtt 
Zoa 1 s eerder geme 1 d vroegen WIJ I n onze 
Rubriek om een aantal loggers voor de pro
grammals van Monique. Spontaan heéft een 
aantal mensen de afgelopen weken een 10g
ging ingestuurd. Helaas zijn ze groten
deels te laat gekomen. Desondanks zijn we 
zeer dankbaar voor de inzendingen. We 
wi 11en diegene die in de toekomst een 10g
ging wil sturen verzoeken deze af te stu
ren naar ons adres in Groningen op de 
maandag nadat de week is afgelopen. Het 
NUverhaal wordt n.l. per week uitgewerkt 
op de woensdagavond. Hartel ijk dank al
vast. Derhalve ook deze keer wat achter
stallige berichten voordat we met ons 
normaal overzicht beginnen. 29 DECEMBER: 
op Laser worden nummers genoemd: 38-17 en 
43 urgent. 30 DECEMBER: Dezelfde nummers 
en om 10.03 wordt nummer 21 toegevoegd. 
30 DECEMBER: In tegenstelling tot e~rdere 
berichten van onze kant: 13.49 576 zender 
aangezet, 13.50 Laserblasts (lx), 13.51 
andermaal daarna Abba met thankyou for 
the music en daarna nogmaals Laserblast 
waarna men uit de lucht ging. 15.28-15. 
43 testtoon. 16.57 Thank you for the mu
sic en andermaal Laserblasts. 20 JANUARI: 
Monique: Richard Falkner, Jan Veldkamp 
en Dick Verheul afgelost door Rick van 
Houten, Herbert Visser, Wim de Valk en 
Erwin v.d. Bliek. 22 JANUARI: Monique 
wegens technische omstandigheden pas om 
8 uur in de lucht. 23 JANUARI: Monique 
programma IS weer vanuit eigen studio. 
24 JANUARI: De nieuwe satellietschijven 
werden alom 7 uur bekend gemaakt. Eddie 
Ouwens ziek en vervangen door Maarten de 
Jong. Van 15-16.30 Erwin en van 16.30-
18.00 Rick van Houten. 26 JANUARI: Wegen s 
technische omstandigheden pas om 6 uur in 
de lucht op 963. Erwin v.d. Bliek neemt 
het eerste uur over van Tony Berk, tape 
misschien weg? 27 JANUARI: Monique: Tony 
Berk wordt vervangen door Rick. 28 JANU
ARI: Monique i.v.m. antennewerkzaamheden 
pas om 6.30 in de lucht. Rick neemt Tony 
over. 29 JANUARI: Rick neemt Tony over. 
30 JANUARI: idem. 31 JANUARI: Eddie Ouwens 
programma op Monique gepresenteert door 
Maarten de Jong. 2 FEBRUARI: In plaats 
van Tony Berk Erwin van den Bliek. 5 FE
BRUARI: Tussen 1 en 2 Erwin met drie om 
drie i.p . v. Tony. 7 FEBRUARI: 15.16.30 
Op Monique Erwin en van 16.30-18.00 Ad . 
8 FEBRUARI: Monique: Erwin en Herbert af 
gelost door Peter. Vader Abraham draait 
in zijn programma louter carnavalsmuziek. 
Dan onze reguliere 10gging: Vandaag hoor 
den we dat Fergie MacNeil voor10pi~ niet 



i n dienst komt van de 'Nereldomroep omdat er 
geen vakatures lopen. Misschien dat hij 
een kans heeft bij de VPRO waar hij mo
menteel in onderhandeling is. Zijn Neder~ 
lands is beter dan ooit tevoren. Hij werkt 
momenteel op een bloemenveiling. Derhalve 
was hij stom verbaasd te horen van Maria 
dat Overdrive al een tijdje niet meer 
wordt uitgezonden. Als commentaar gaf hij 
dat het wellicht niet definitief is ge
daan met Overdrive. Hij heeft nog regel
matig kontakt met Tom Anderson en deze 
heeft hem er niets over gemeld. Dus m.a.w. · 
we worden niets wijzer. Vele reakties van 
lezers wezen uit dat iedereen zo snel mo
gel ijk Overdrive terug wel. Carol ine heeft 
daarmee bewezen dat aan de macht van de 
commercie nee is gezegd door een derge
lijk programma te brengen. Vanzelfsprek
end is derhalve een vaste luisterclan 
ontstaan in West Europa. programmering 
558: 6-10 Rob Charles, 10-14 Kevin Turner, 
14-18 Jaimy King, 18-22 Richard Sta ins, 
22-02 Dave Alice. Jaimy heeft het terloops 
over een televisieprogramma dat op de BBC 
morgen zal worden uitgezonden en zegt: 
'tomorrow's the British Music Award that 
will be broadcast on the idiot box'. Er 
is een oliebollenfestijn aan boord van de 
Ross en zelfs de Britten weten het woord 
vlekkeloos uit te spreken. 9 FEBRUARI: 
558: 6-10 Kevin", . 10-14 Rob,14-18 Richard, -. 

18-22 Jaimy en 22-02 Dave. Nieuws met 
Richard, Jaimy en Kevin. Jaimy meldt re
gelmatig over het Awardfestijn in haar 
programna.Programmering Monique: 5-6.30 
Wim de Valk, 6.30-7.00 Johan Maasbach, 
7-9 Peter de Groot, 9-10 Wim de Valk, 
10-12 Joost den Draayer, 12-14 Mark de 
Mast i.p.v. Tony Berk, 14-16 Maarten de 
Jong, 16-18 Ad Roberts en 18-19 RonaId 
v.d. Meiden. De eerste commentaren zijn 
er al op de terugkomst van Laser. Een 
woordvoerder van de DTI zei dat het voor 
de organisatie van de DTI zeer frustrerend 
was dat laser terug was vooral omdat er 
zoveel geld was uitgegeven om LLaser uit 
de ether te krijgen. Verdere stappen zou
den er voorlopig niet worden ondernomen 
om Laser een halt toe te roepen. Wel zul
len alle Britse havens in de gaten wor
den gehouden inzake de bevoorradingen. 
De leiding van Radio Essex wenste niet 
een commentaar te geven daar men een 
totaal ander publiek zou hebben als La
ser. Eddie Blackwell weet wel beter denk
en we. 10 FEBRUARI: 558: ongewijzigd. 
Viewpoint op 963 liep door tot 22.45, 
waarna andermaal closedown. De ontvangst 
van Laser was weer om te huilen. Derhal
ve maar 20 minuten geluisterd. DL Bogart 
schijnt niet veel verstand te hebben van 
muziek want Chuck Berry vertrouwde hij 
toe aan de Motown stal. Een nieuwe ore~ 

Een kijkje in de machinekamervande Ross Revenge. 
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ner voor he t nieuws i s er we 1 waardoor 
we afscheid moeten nemen van de oude RNI 
nieuwsjingle. Bogart zegt tevens dat de 
verkoop van 'airtime ' erg snel loopt. 
We moeten de komende dagen dus de eerste 
commercials verwachten. Vanuit de orga
nisatie wordt gemeld dat één van de 
powerplay's op het station voor de duur 
van een jaar is verkocht aan een en de
zelfde platenmaatschappij en dat tevens 
het station gerunned kan worden op alle 
inkomsten, die middels plugging binnen
komen. Ook de Nannell geruchten doen weer 

'de ronde. Men wi 1 toch nog een poging 
ondernemen een financier te vinden. On
dermeer zou worden gedacht aan een even
tuele syndicator vanuit Amerika. De kans 
lijkt groot dat, na het vinden van een 
financier, er ook valt te praten met de 
Moniqueorganisat1e. Deze zou dan overwe
gen ook vanaf de Nannell ~e gaan uitzen
den van voor de Nederlandse kust. Weer 
andere opmerkingen komen vanuit de Caro
lineorganisatie die weten te melden dat 
Monique enigzins verliefd is op Laser en 
dat een deal met Laser er eerder in zit. 
Afwachten maar wie van de drie zendsche
pen Monique in de toekomst zal (blijven) 
herbergen. 11 FEBRUARI: Wie kent nog 
Peter de Vries van Radio Caroline (79/80) 
Peter is Wout van der Meer en hij is na 
zijn vertrek bij Caroline gaan werken in 
de vis. Een moderne viskraam werd inge
richt maar al snel na de opening raakte 
de kraam in brand. Dat speelde zich in 
1980 af. Vandaag was het met zijn tweede 
kraam ook weer raak. In de brand door 
het overslaan van een vonk. Misschien dat 
hij beter vis kan gaan vangen vanaf een 
zendschip. The new music authority on 
576 vandaag beter te ontvangen. Zo rond 
de 7 kW. 558: ongewijzigd. Veel traffic 
reports bij Kevin en op het half uur 
newsheadl ines met Richard. Rob brengt 
veel historische feiten en verjaardagen 
in zijn programma. Opvallend is dat we 
sinds zondag geen Peter Phil ips meer heb
ben gehoord. Waarschijnl ijk nog wel aan 
boord. Jaimy vertelt in haar programma 
dat iedereen weer zit te drinken in de 
messroom, a 'discusting habbit l • Reden: 
de kapitein was jarig. Programmering 
Monique ongewijzigd. Dus nog steeds Mark 
i.p.v. Tony. 12 FEBRUARI: Monique vanaf 
5.30 in de lucht maar tussen 6.10 en 
6;30 onderbreking. Laser reeds om 7 uur 
in Groningen te ontvangen hetgeen wijst 
op een hoger vermogen. Ook de eerste com
mercials, die niet afkomstig zijn vanuit 
'de organisatie zelf: NLG Sales Inquires 
(een financieringsbedrijf). Richard Sound 
and Visions Warehouses Londen, American 
Discount Fair, North City tweede hands 
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auto·s. 13 FEBRUARI: geen wijzigingen. 
14 FEBRUARI: Op Monique wegens omstand
igheden geen nieuws. Top 50 zonder tech-
nicus Rob v.d. Zijl en ook mindernaam
jingles in het programma. 558:6.10 Rob, 
10-14 Kevin, 14-18 Jaimy, 18-22 Richard 
en 22-02 Dave. Valentijnsdag wordt ge
vierd zonder dat er een kaartje van een 
luisteraar is gekomen. Frusterend, maar 
de post zal wel weer een maand later 
aan boord worden gebracht. Op Laser horen 
we ook de gehele dag dat het Valentijns
dag is. Rond 15 uur uit de lucht voor 
onderhoud. Waarschijnlijk wordt er aan 
een nieuwe mast gebouwd. In de Monique 
programmering draait Ad Robert Pat Bana
tar en zegt dat dit de mooiste video was 
van 1986. Waarschijnlijk staat de tijd 
stil bij Ad. 15 FEBRUARI: Laser in de 
middaguren andermaal 'off air ' . Ook geen 
David Lee Stone Mbtownshow en geen Elvis 
Presleyshow. Live programmering Monique 
op deze zondag: 6-8 Ad, 12-14 Peter, 
14-16 Ad, 16-18 Wim en 18-19 Peter. Va
der Abraham vertelt in zijn show dat hij 
in de periode april/september iedere 
week drie keer met zijn show in België 
zal komen en daar tevens een groot aan
tal nieuwe artiesten ter publiek zal 
brengen. Wat te denken van het volgende 
overzicht aan commercials bij Monique: 
tussen 14 en 15 uur hoorden we in totaal 
5 minuten aan spots met: Texas, Heino, 
Betermeubel, Goudhaantje, BK Pannen, Paul 
Rain (de vorige keer hadden we het over 
Bob) Remia, Marcus H, Dinols Carnaval, 
Bose, Bakker, Marskramer en Texas. Dus 
81/3% van het uur met reklame. Het daar
opvolgende uur telden we 12 reklames 
met een duur van 4 min 50 sec (8%). 
Sommige spots uit het eerdere uur werden 
niet gehoord wel weer anderen. 
Rudi Koot heeft de laatste tijd voor ons 
ingeluisterd op Viewpoint en heeft een 
aardig overzicht gemaakt van de rel igieu
zen. Daar meerdere lezers hebben gevraagd 
hier aandacht aan te besteden volgt een 
overzicht 
ZATERDAG: 
19.00-19.15 Johan Maasbach. 
19.15-19.30 non stop muziek. 
19.30-19.45 Garner Ted Amstrong. 

' 19.45-20.00 non stop muziek. 
20.00-20.15 Seek me Early (Melba Forsberg* 
20.15-20.30 rion stop muziek. 
20.30-21 .00 Words of 1 i fe (Robert Boyd) ;'; 
21.00-21.30 Sacred Name Broadcast (Ader 
Jacob 0 Meye r ) ,', 
21.30-21.45 Harvest Time Tabernacle (Pas
tor Loren C. Irish):;', 
21.45-22.00 Perfect Wing (Charles D Ber
na rd i ) :;', 



ZONDAG: 
19.00-19.30 Johan Maasbach. 
19.30-19.45 Garner Ted Amstrong. 
19.45-20.00 non stop muziek. 
20.00-20.30 Wings of Healing (Evelyn 
Wyatt) ï', 
20.30-20.45 Voice of Bethel (Pastor John ' 
Boyd) ;', 
20.45-21.00 Faithway Baptist Hour (James 
B roöme) ;', 
21.00-21.15 Jewish Voice Broadcast (Louis 
and Chira Kaplan)* 
21.15-21.45 Word of faith (Evangelist 
R. P. House) ;'. 
21.45-22.00 Christian M Fellowship (Al
be rt Bon k) ;', 
MAANDAG T/M VRIJDAG. 
19.00-19.15 Johan Maasbach. 
19.15-19.30 non stop muziek. 

.. 
19.30-19.45 Garner Ted Amstrong. 

. 19.45-20.00 Ernest O'Nei11. 
20.00-21.00 Foundation of Human Under
standing (Roy Masters)* 
21.00-21.15 World Missionary Evange1ism 
(Dr. John Doug1as and daugther Yvonne)* 
21.15-21.30 non stop muziek. 
21.30-22.00 telkens afwijkend. Zie volg
end overzicht. 
22.00-22.30 Word for today (Pastor Chuck 
Sm i t h) ;', 
maandag: 21.30-22.00 Bib1e Way (Bishop 
Sma11wood E. Wi11iams)* 
dinsdag: 21.30-21.45 Strength for today 
(Lane B rown ) ~ ;', 

21.45-22.00 Frank en Ernest* 
woensdag: 21.30-21.45 Hall Del iverance 
Foundation (Frank1in Hall)* 
21.45-22.00 Youthtime radio* 
donderdag: 21.30-21.45 non stop muziek. 
21.45-22.00 Harvest G1eaner Hour (Dr. 
Hende rson) ;', 
vrijdag: 21.30-21.45 non stop muziek. 
21.45-22.00 The old country church (Rev. 
Pa u 1 E. Sm i th) . 
* kunnen naast hun eigen adres ook be
naderd worden via BCM Box 66 London WCIN 
3XX England. 
Garner Ted Amstrong via Box 2525 Lincoln 
England. Ernest Q'Nei 11 Box 220 London 
WC1 England. Johan Maasbach Postbus 44 

2501 CA Den Haag. Verder meldde Roy Mas
ters de laatste tijd regelmatig dat hij 
naar Europa zou komen om al zijn vrien
den onder de luisteraar~ te ontmoeten. 
Nu heeft hij echter meegedeeld niet te 
z u 11 en komen. We 1 hee ft hij he tin zij n 
programma telkens over verwachte korte
golf uitzendingen voor Europa. Nader 
nieuws volgt. Trouwe luisteraars van 
BBC Radio London zijn er reeds achter 
gekomen dat Tony Blackburn de laatste 
tijd de orginele PAMS jingles draait, 
die door BIG L voortreffelijk zijn ge
bruikt in de 60 l er jaren als zeezender. 
15-2 We beginnen deze week eerst maar . ~ 

eens met algemeen nieuws. Binnen de Mo-
niqueorganisatie, zo vertelt een van on
ze informaten, rommelt het weer. Het 
schijnt zo te zijn dat een van de hoofd
personen niet meer wordt gepruimd. Hij 
zou alleen voor de dominees en voor BOSE 
hebben gezorgd en voor de rest weinig 
werk verrichten. Overdrive is uit de 
lucht omdat de deejays nog steeds geen 
geld hebben gekregen. Zelfs Tom Anderson, 
en dat wil heel wat zeggen, wil niet te
rug voor hij zijn geld ((2000) heeft ge
kregen. Het 558 signaal wordt in de open
gevallen uren niet overgezet op 963 om
dat deze deejays zich solidair hebben 
verklaard met het 963 team. Ook het in
voeren van andere formats, zoals door ons 
gemeld, is van de baan. ' Wat betreft Laser 
kan worden gezegd dat de adverteerders re
delijk tevreden zijn. Men heeft veel re
akties ontvangen. Ook het station zelf 
heeft veel post ontvangen, waarbij nogal 
wat klachten over de slechte ontvangst. 
Inmiddels is Robbie Day ontslagen als 
managing director Europe. Reden: teveel 
onzinnige verklaringen naar buiten gedra
gen. Inmiddels heeft men John Cat1ett, 
eerder betrokken bij Laser 558, benoemd 
tot managing director Amerika. De vlag 
dekt niet geheel de lading daar hij zich 
niet bezig houdt met managing. Hij ronselt 
alleen Amerikaanse adverteerders (de 
eersten zullen binnenkort te horen zijn) 
en probeert nieuwe deejays in dienst tè 
nemen. Zo heeft hij vandaag nog gesproken 
met Char1ie Wolfe. Deze zegt zeker onder 
de huidige condities niet terug te willen, 
maar dat meldden wij eerder exclusief. 
Intussen denkt Mike Barrington, chef tech
nicus, er over om toch gebruik te gaan ma
ken van een andere frequentie. Er zijn 
tevens allerlei geruchten rond de mast van 
de Communicator. Catlett zegt dat gewacht 
wordt met de bouw totdat er nieuwe fondsen 
zijn. Andere lieden uit de organisatie 
hebben gezegd dat Laser interesse heeft 
in de Nannell en vanuit Engeland wordt 
zelfs gezegd dat men het schip al heeft 
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gekocht voor [ 250.000. Bij goed weer 
zal het komend voorjaar worden overgegaan 
tot ombouw van de apparatuur op de Nan
nell. We wachten maar af wat waar is. 
Men zegt bij de organisatie dat men op 
een vermogen van 5,5 kW uitzendt met 
een modulatie van 115%. Geloof het maar 
niet. Chrispian St. John ofwel Jay Jack
son vertelt aan een ieder die het wil 
horen dat Caroline binnenkort zal gaan 
testen via de 105 MHz. Waar hoorden we 
het eerder. KG zou beter zijn voor ver
re ontvangst. Over verre ontvangst ge
sproken. Het 963 signaal is eind vorig 
jaar ontvangen in Japan, waarna een 
ontvangstrapport werd gestuurd naar New 
Vork. In het Britse Parlement wordt ge
sproken over de mogelijkheid tot uitbrei
ding van de 3 mijls zone naar 9. Hier
bij zou de mogelijkheid zijn voor de 
DTI en de pol itie om de zendschepen re
gelmatig te bezoeken op zoek naar drugs. 
Tja, een pakje drugs is zo neergelegd 
en het schip kan dan binnenvaren. In
dien met zal overgaan tot invoering van 
de 9 mijlszone zouden de zendschepen nog 
verder de zee op moeten en dus niet meer 
liggen in de beschutting van de vele 
zandplaten. Over Sealand's plannen wordt 
in Engeland even hard gelachen als wij 
er om hebben gelacht. Laat Roy maar 
mooi Koninkje blijven spelen wordt er 
veel gezegd aan de andere kant van de 
Noordzee. Bij de International Telecom
munication Union zijn klachten binnen
gekomen rond het gebruik van de 558 kHz 
door Radio Caroline. Een woordvoerder 
wenste niet te bevestigen of deze klach
ten uit Ierland afkomstig waren, zoals 
wij vermoeden. Caroline zou te veel 
spetteren. Naar aanleiding van de vele 
diefstallen aan boörd van de Magda Maria 
in de entrepothaven van Amsterdam is er 
opdracht gegeven door de eigenaren om 
deuren etc. dicht te lassen, hetgeen in
middels is uitgevoerd. Jessie Brandon 
werkt momenteel weer in Amerika en wel 
bij het station WTRG in Rocky Mountains. 
iJ)n Engeland heeft Alen West een grote 
puinhoop na gelaten met zijn Air Raid 
Service. Vele mensen hebben geld over
gemaakt en nooit wat ontvangen. Voor 
zijn vertrek naar Riviera 104 heeft hij 
de Service overgedaan aan Anorak UK, die 
nu met de gebakken peren zitten want 
enkele mensen hebben zelfs al met een 
rechtzaak gedreigd. 558 programmering: 
6-10 Rob Charles, 10-14 Kevin Turner, 
14-18 Jaimy King, 18-22 Richard Stains 
en 22-02 Dave Allce. Nieuws Jaimy en Rich
arde 16 FEBRUARI: Laser om 3 uur weer 
uit de lucht voor onderhoud. Om 5 uur 
weer terug waarna om half 6 weer uit de 
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lucht. Om 7 uur in de avond was vervolg
ens het 576 signaal weer retour. Op Mo
nique tussen 13 en 14 geen Prijsbewust 
wel Ad Roberts met drie om drie. 558: 
6-10 Kevin, 10-14 Rob,14-18 Richard, 18-
22 Jaimy en 22-02 Dave. Nieuws Richard, 
Jaimy en Kevin. 17 FEBRUARI: Op Lèser een 
commercial voor Ski-Magic holiday travels 
naar ondermeer Spanje. Voor snelle boek
ingen daar reeds het komend weekend wordt 
~fgereisd. Ook is de concert calender 
weer ingevoerd op Laser. Op Monique heb
ben we vandaag voor het eerst het Koekje 
van de Dag gehoord, om half 2. leuk is 
het niet, is onze mening. Vanuit Finland 
komt een bericht van de staatsomroep, ra
d i 0 V 1 eis. I n jun i zal me n 24 u u r per e t -
maal uitzenden, waarbij gebruik zal wor
den gemaakt van de 558 en de 963 kHz. Op 
het einde van dit jaar zal het zware ver
mogen op de beide frequenties worden ge
zet. 18 FEBRUARI: Jan Groeneweg, eigenaar 
van het Norderney-Veronicaschip, vertelde 
ons vandaag dat het schip als discotheek 
gaat vertrekken uit Lelystad en op rond
vaart gaat. Men zal in ieder geval de 
Noordelijke provincies van Nederland niet 
aan doen. Op BBC Local Radio London is 
nog steeds Tony Blackburn te beluisteren 
en draait sinds kort weer alle oude zee-

BEATLES UNLIMITED PRESENTEERT: 
op zondag 19 apri 1 1987 (paaszondag) in 
Cultureel Centrum "De Meervaart" in Am
sterdam de achtste internationale 

BFAl'1 IESDAG 
Niet zonder trots kunnen wij op deze 
dag Michael McCartney als gast ver
welkomen. Hij komt speciaal uit 
Engeland over om zijn nieuwe fotoboek 
"Mike Mac's White and Blacks (plus 
one colour)" te presenteren en te 
signeren. 
En natuurlijk zal er een uitgebreide 
Beatlesmarkt zijn met boeken, platen, 
foto's en rariteiten. De hele dag zul
len er video's worden -vertoond. 
De toegang voor de 8-ste Internatio
nale Beatlesdag is f 12,50. 

bea~lesunllml~ed 
Postbus 602, 3430 AP Nieuwegein· 



zender Big L jingles. Leuk om weer eens 
naar te luisteren. Bij Monique is Ad 
Roberts duidelijk aan vakantie toe. In 
het ochtendprogramma verzorgt hij het 
nieuws en de verkeersinfo. Hij is zelfs 
in staat om na het weerbericht de verkeers
info te brengen en daarna weer het weerbe~ 
richt. Soft Soap, met behulp van een 
pompje, is een nieuwe commercial op Mo
nique. 558: Om 16.06 off air waarna om 
16. 11 ~etour in de lucht.De Laser Road
show wordt weer in hevige mate gepromoot 
en Rob Day (die wel de roadshows mag blij
ven doen) heeft het de komende tijd druk, 
gezien de vele boekingen. Andermaal geen 
Tony Berk met Prijsbewust, wel Ad Roberts. 
Roy Masters draait in Viewpoint een spot 
waarin wordt gemeld dat de organisatie 
(dus die van Roy Masters) de beschikking 
heeft over een korte golf zender die via 
de 6185 kHz uitzendt. Start om 6 uur in 
de ochtend. Probeer maar eens in te luis
teren. 19 FEBRUARI: 558 en 963 geduren-
de enkele uren in de middag uit de lucht 
voor onderhoud. Hetzelfde is het geval 
met Laser, dat om 3 uur uit de lucht is 
om niet meer terug te komen. Overlast 
van het zware weer, zo b1 ijkt 2 dagen 
later. Ruwe zee, windkracht 5 tot 7 uit 
het Noord Oosten. 20 FEBRUARI: Laser pas 
om 9 uur in de lucht. 21 FEBRUARI: Laser 
hele dag uit d~ lucht. Bij Monique geen 
top 50 aanwezig. ' Dan kregen we vandaag de 
nieuwe Audiocassettes van de Stichting 
Media Communicatie toegestuurd. Nr 11 
betreft de periode oktober t/m december 
van Caroline en Monique. Veel over de 
diverse onderbrekingen voor generator 
onderhoud, de problemen met de 'werk
weigering' van de Monique deejays, info 
over de mastbreuk van de Mi Amigo. De 
fantastische spot 'Ja ik wil naar Yester
dav', de zeer persoonlijke vraag van een 
luisteraar hoe ze 'het doen' aan boord, 
sinterklaasgedicht, ontvangstrapport Ja
pan en de Kerstviering. Op nr 12 aan-
dacht aan de terugkeer van Laser. 90 mi
nutenlang de eerste test en de eerste 
officiele periode. De openingsdag wordt 
ook be 1 ' Icht, evena 1 s de Grote Ve rwa rr i ng 
over de terugkeer. Vooral de laatste 
cassette is de moeite waard, hoewel ik 
moet stellen dat verbindende teksten tus
sen de fragmenten nog steeds worden ge
mist. Voor meer info even bel len met 
SMC 020-621141 (na 18 uur). 
22 FEBRUARl: 558: 6-10 Rob, 10-14 Kevin, 
14-18 Jaimy, 18-22 Richard en L2-02 Dave. 
Op Viewpoint tot 22.15 rel igie. Laser 
pas om 12 uur in de lucht. Ook geen Da
vid Lee Stone. Wel Elvis show met John 
Anthony Rock and Roll. Een nieuwe com
mercial voor een LP van het Mil1ion 

Dollar Quartet. (Elvis, Johnny Cash en 
Jerry Lee Lewis). 23 FEBRUARI: Geen enkel 
bandprogramma op Monique, uitgezonderd 
Johan Maasbach. 558: 6-10 Kevin, 10-14 
Rob, 14-15 Richard. Om 15 uur uit de 
lucht voor noodzakelijke werkzaamheden. 
Om 17.15 terug met Richard. 18~22 Jaimy 
en 22-02 Dave. Monique ook om dezelfde 
tijd uit de lucht. Van 17.15 tot 18.00 
Ad Roberts met Windkr~cht kwart over 5 
tot 6. Door afwezigheid en dus het gemis 
van gespetter van Caro1ine kwam Laser 
veel beter door in het Noorden. Brendie 
Lee vertelt dat morgen de programmering 
zal worden gewijzigd en teven? dat er 
veel post is binnengekomen van de luis
teraars.Joost de Draayer van Monique in 
de problemen. Tientallen gouden ~n p1a
tinap1aten zijn uit zijn kantoor gesto
len. Triest, want het was een unieke 
herinnering aan zijn glansrijke carriere. 
24 FEBRUARI: 558: 6-10 Kevin, 10-14 Ri
chard Jackson, 14-16 Jaimy, 16-18 Richard 
18-22 Jaimy en L2-02 Tim Sheppard. Tim is 
nieuw aan boord evenals Steve Conway, die 
het nieuws verzorgd. Weg zijn Richard 
Stains, Rob Charles en Dave Alice. Terug 
is Richard Jackson. Geen nieuwe commer
cials meegebracht en we kunnen dus rus
tig stellen dat het slecht gaat met Caro
line. Bij Monique van boord Wim de Valk 
en Ad Roberts. Aan boord Rick van Houten, 
Erwin van der Bliek en Peter de Groot. 
Nieuwe commercial voor LP Hits Revival. 
Verder promo voor 'the American dream'. 
Bij Laser is nieuwkomer Paul Jackson voor 
het eerst te horen. Doet ons veel aan 
Carl Mitchel1 denken (Caro1ine en RNI). 
programmer i ng: 7-11 Pau 1 Jackson, 11- 3 
DL Bogart, 3-} Brendie Lee en 7-1l John 
Anthony. Nieuws wordt verzorgd door nieuw
komer John Allen. Andrew Turner afgelost 
en voor korte periode weer naar Blue Da
nube radio in Wenen. Op Monique hoorden 
we ook geen Prijsbewust, andere tape
programma's wel weer aanwezig. 26 FEBRUA
RI: Nu zes keer per dag, 7 dagen per 
week, het spelletje 'Koekje van de dag' 
op Monique.Bij Laser presenteert Brendie 
haar programma samen met John. Om 19 uur 
closedown voor noodzakelijk onderhoud. 
Veel nieuwe platen zijn te horen bij La
ser. Tevens commercials voor Hotelboeking
en in Londen en Platen en CD zaak in 
Clacton ons Sea. 27 FEBRUARI: Andermaal 
geen Prijsbewust. Hoe zou het trouwens 
met de Communicator Club zijn. Er zouden 
toch dag'el ijkse prijswinnaars worden ge
trokken. Te duur dus. Andermaal weer ge
zamenlijke presentatie van Brendie en 
John op 576. Zeer sterke presentatie van 
dit duo. Doet toch weer aan de 558 peri
ode denken. Wel een optimistisch be-
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richt dus op het einde. Tot over drie 
weken met dank aan: Paul Jan de Haan, 
Ate Harsta, Tom de ~unck, Maria Depuydt, 
Robert van de Leur, Wim Willems, Jack 
Duyser, Jan van Heeren, Rudi Koot en M. 
van der Maden. Samenstel 1 ing: Hans Knot. 

BEZUINIGINGEN BIJ DE BBC. 
Binnen de direktie van de BBC wordt 

momenteel gepraat over het te voeren be
leid voor de komende jaren. Om goed uit 
de rode cijfers te kunnen komen zijn er 
twee plannen. Of alle lokale BBC stations 
zouden er, uitgezonderd een paar grote, 
uit moeten of de regionale zenders zou
den eruit moeten met handhaving van al
leen de grote. Later dit jaar wordt een 
besluit verwacht. 
BBC ·0 I REKTEUR OVERLEDEN. 

De vroegere algemeen direkteur van de 
BBC, Sir Hugh Carleton Greene is onlangs 
op 76 jarige leeftijd overleden in een 
ziekenhuis in Londen. Greene kwam in 
1940 bij de BBC als hoofd van de radio
uitzendingen in oorlogstijd naar Duits
land. Onder zijn leiding begon de BBC in 
1960 met een reeks satirische programma's 
om op die manier te proberen onder haar 
ouderwetse aanzien vandaan te komen. In 
de 60'er jaren trad hij ook veel in de 
publiciteit om het oordeel van de BBC te 
verkondigen aangaande de Britse zeezend
ers. Hij was een van de initiatiefnemers 
tot de oprichting van de Britse nationa
le popzender Radio One, als vervanger van 
de zeezenders. 
SKYNET VOÓR BRITSE TROEPEN BERLIJN. 

In Berlijn is een speciale ont~~ngst
schotel geplaatst voor de ontvangst van 
de programma's van Skynet. Dit satelliet
kanaal verzorgt de programma's voor de 
Britse troepen. TAV 
CAPITAL RADIO DE BEURS OP. 

Capital Radio heeft besloten een aan
delenpakket te koop aan te bieden van 
1 i ef s t 3.908.850 aande ~ en. De verkoop ge '
schiedt door Barclays de Zoete Wedd Ltd, 
Ebbgate House, 2 SWAN lane London Ec4R 
3DR. Mocht je interesse hebben kun je een 
inschrijfformulier bij bovenstaand adres 
aanvragen. Altijd leuk om een aandeel te 
kopen, herinner ik me nog goed van het 
VAT (Rem aandelen). H.K. 
CHECKLAND TOPMAN BIJ BBC. 

Michael Checkland is benoemd tot 
direkteur generaal bij de BBC en volgt 
daarmee Alisdair Milne op, die voor en
kele weken plotseling zijn ontslag in
diende. Check land werd gekozen uit 6 
kandidaten door de Raad van Bestuur van 
de Britse Staatsomroep. Hij was reeds 
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plaatsvervanger en kwam in 1964 bij de 
BBC in dienst als hoofd van de afdeling 
financiën. 
THAMES TV INVESTEERT IN ASTRA. 

De Britse commerciële televisiemaat 
schappij Thames TV heeft 5% van het 
aandelenpakket van ASTRA, ·het Luxembur
gse satellietprojekt, opgekocht. Het 
gaat hierbij om een bedrag van 3,7 mil
joen gulden. Zoals bekend doet Thames 
TV niet mee aan het Super Channel pro
jekt van ' de commerciele televisie en de 
BBC uit Groot Brittannië. WBN 
EERSTE TV FESTIVAL GEHOUDEN IN CHINA. 

China heeft haar eerste internatio
nale televisiefestival onlangs gehouden 
in Shanghai. Men ontving ter beoordee
ling 105 t.V. programma's uit 16 landen 
waarbij 24 verschillende organisaties 
hun medewerking verleenden. Ondermeer 
werden er 23 documentaires gedraaid. 
Gedurende het festival heeft Shanghai 
TV liefst 45 verschillende buitenlan~se 
programma's uitgezonden via haar twee 
netten. WBN. 

In een van de vorige Freewave's heb ik 
melding gemaakt van de plannen om in Hil
versum -nabij de Expohal- tot een Media
land te komen. Medialand zou 
een centrum moeten worden 
waar allerlei aktiviteiten 
op omroepgebied plaatsvinden_~~/~~ 
en de bezoekers dit van 
nabij kunnen meemaken. 
De afgelopen maanden 
is met de diverse 
omroepen, produktie
maatschappijen en speci
fieke organisatie als de 
NOS opleidingen over het idee 
Medialand nader van gedachten gewisseld. 
Vanuit die oriënterende gesprekken blijkt 
één ding: er · bestaat grote belangstelling 
voor dit projekt. En dat zowel bij, bij
voorbeeld, de TROS als de VARA, Veronica 
en de VPRO. De omroepen zien in Medialand 
een goede mogelijkheid om zich t.o.v. 
hun publiek beter te profileren. Ook aan 
een uitgebreidere vestiging van het om
roepmuseum in Medialand wordt grote waar
qe toegekend. ' Momenteel wordt het concept 
Medialand door het NRIT ~mede op basis 
van de eerste oriënterende gesprekken
nader uitgewerkt. Daarna volgt de uitge
brè i de haa 1 baa rhe i dss tud i e '. ave r i gens: 
een grote institutionele belegger heeft 
zich nu al in principe bereid verklaard 
Medialand te financieren. Jac Zom. 



DE CONDORZENDERS. 
In dezelfde ruimte waar de studio 

zich bevindt staan drie zenders opge
steld. 1) 500 Watt zender. Eigenbouw 
met 3 trappen vermogen. 8 a 9 kW. 
2) 10 kW RCABTA 10 JI zender. Zelfde 
zender als gebruikt door radio 270 en 
Capital Radio. (bleek later inderdaad 
dezelfde zender te zijn). De zenderruim
te werd vroeger gebruikt als droogplaats 
voor de visnetten. Verder naar voren 
i n het schip is de ruimte waar een 
tweede gebruiksruimte is gepland. Voor 
i n het schip is enkel rommel en ballast 
te vinden. 
Verder is een FM zender gepland. 
TOESTAND VAN HET CONDORSCHIP. 

Van binnen ziet het schiP er over 
het algemeen rommelig uit. Kaal en on
verzorgd. De twee koppige bemanning is 
echter' de gehele dag in de weer om het 
schip op te kriappen. In de ene helft 
van het schip is er geen electriciteit 
zodat gewerkt e~ ~ekookt moet worden 
bij kaarslicht en met petroleum. 
De navigatielichten zijn echter in goe
de staat. Werkzaamheden om de uitzend
ingen voor elkaar te krijgen gebeurd 
door eigenaar Willemsen en een technicus 
uit Sliedrecht. Door financiele proble
men kan deze man slechts 4 keer per 
maand een dag of wat aan boord komen. 
Door hetzelfde probleem kan het ook 
best mogelijk zijn dat het station 
nooit in de lucht komt. Aan de idealis
tische medewerkers zal het echter niet 
liggen. Alle respect voorde medewerkers 
van Condor, hoewel hun koffie niet te 
drinken is~ 
ONDERHANDELINGEN MET RADIO ATLANTIS. 

Volgens medewerkers van Radio At
lantis waren er plannen om het Condor
schip aan te kopen maar er werd volgens 
programmaleider Tony Houston vanaf ge
zien dat Condor een amateuristisch 
zootje was me~ bijzonder gebrekkig 
materiaal.' Tot zover de indrukken die 
Jelle Boonstra destijds optekende. 
GERUCHTEN VLIEGDEKSCHIP ATLANTIS. 

Op 24 oktober verschenen de eerste 
geruchten in de pers rondom een even
tueel eigen zendschip voor Atlantis. 
Adriaan van Landschoot had bekend ge
maakt een radio en televisiestation 
op te richten dat zou gaan uitzenden 

vanaf een voormalige Japans vliegdek
moederschip. Het Nederlandse reklame
buro SPI in Zwijndrecht had hij bereid 
gevonden om bedrijven voor reklame te 
interesseren. 
EINDE CONDOR .. 

Nog voordat een enkel signaal de 
ether was ingegaan was het einde van 
Condor gekomen. Geldgebrek en veel pech 
brachten een einde aan de plannen. Het 
schip werd verkocht aan Adriaan van 
Landschoot. Desondanks zei Willemsen 
destijds dat hij de zendapparatuur zou 
behouden en zijn idealen ooit nog eens 
zou verwezenlijken. Ondermeer had hij 
een plan om een zendschip uit te rusten 
op de Bodensee in Zwitserland. Van 
Landsthoot kocht het schip op en bestel
de nieuwe zendapparatuur in Amerika. 
Tenminste dat zei hij tegen een ieder 
die het wenste te horen~ Echter huurde 
hij de voormalige zender van het 
REMeiland van ene Arie Swaneveld, die 
het in hetzelfde jaar opkocht uit een 
loods in Scheveningen. Van Landschoot 
had eerst zelf interesse getoond en 
nadien een groep Schotten. Tesamen 
kochten ze het schip voor vijftig dui
zend gulden aan hetgeen twintig duizend 
gulden meer was dan er destijds door 
de Condororganisatie was betaald voor 
de praam. Echter was er voor vele 
duizenden guldens geinvesteerd in de 
ombouw. Ondanks dat niemand ooit iets 
heeft gehoord beweerde Willemse dat 
Condor diverse testuitzendingen heeft 
uitgevoerd. Dit zal d~n wel op een 
dummylood zijn gebeurd. 
VAN LANDSCHOOT WIL NAAR CADZAND. 

Direkt na de aankoop vertelde van ' 
Landschoot dat hij het schip naar de 
Belgische kust, ter hoogte van Cadzand, 
zou laten slepen. Hoewel deze plannen 
niet direkt werden uitgevoerd, zou 
het eens werkelijkheid worden. 
NABESCHOUWEN MET WILLEMSE. 

Enige maanden na het mislukken van 
het gehele projekt stapte Rob Olthof 
naar de voormalige eigenaar toe en pro
beerde met hem het projekt te beschouwen 
waarbij hij als eerste vraag aan hem 
stelde wanneer het Condorprojekt was 
begonnen: 
Willemse: Eigenlijk is het Condor projekt 
begonnen, hoewel het toen nog geen Con-

11 
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dor heette, met King David. We hebben 
toen wat opnamen verzorgd voor de uit
zendingen van ds. Toornvliet op Capital 
Radio en we zouden dus verder ook nog 
andere programma's voor het station 
gaan maken. Zoals U weet is het schip 
toen op het strand gelopen bij Noordwijk 
hetgeen tot gevolg had dat daarmee de 
kous af was voor Capital Radio. Voor ons 
was de kous niet af want er is foen een 
periode geweest dat een medew~rkster 
van ds. Toornvliet een schip had in 
Haarlem waarmee zij de uitzendingen wou 
hervatten. Het betrof hier de 'Hendrik
Jan' hetgeen een grote flop is geworden. 
De juffrouw in kwestie was gewoon domweg 
veel te enthausiast. Op zichzelf is dit 
prijzenswaardig. Ondanks alle waarschuw
ingen, die ze van alle kanten kreeg, . 
dramde ze maar door en het mislukte. 
Ik werd gevraagd om voor de zendappara
tuur te zorgen en de studioapparatuur. 
Gelukkig was ik zo verstandig geweest 
om alles aan land in elkaar te zetten 
en niets aan het schip te doen en dat 
was allemaal klaar toen het projekt 
stuk liep. 
Rob: Ik herinner me dat al snel werd 
gezegd toen het projekt in de belang
stelling kwam dat het schip bij het 
minste geringste zou losslaan. 
W: Het schip was domweg veel te klein. 
Volgens een ingenieur kon er een mast 
op van slechts 20 meter en afgezien van 
het feit dat het scheepje zelf nog geen 
30 meter lang was was het topzwaar daar 
er een geheel andere bovenbouw opgezet 
was en de stabiliteit geheel verloren 
ging. Het was een prachtig mooi jacht 
maar tot windkracht 4 a 5 ging het 
allemaal nog maar net. 
R: Is het juist dat het projekt is 
stuk gelopen omdat er door de politie 
een aantal illegaal in ons land ver
blijvende Portugezen door de politie 
van Haarlem aan boord werd ontdekt? 
W: Het lijkt er inderdaad allemaal erg 
veel op maar het klopt allemaal precies 
niet. Het is zo dat de politie in Haar
lem wist dat deze mensen in Nederland 
legaal verbleven en hadden hun pension 
opgezegd om met Bob Peters, de eigenaar 
van de Hendrik Jan, in zee te gaan. 
WILLEMSE ONTWIJKT DE PROBLEEMSTELLING. 
Willemse vervolgt het antwoord: de man 
die de boot moest varen kreeg de pre
tentie dat de boot van hem was, maar 
om terug te keren op Uw vraag: U wilde 
weten hoe met met het Condor projekt is 
gelopen. . 
R: Ja, maar dat loopt in elkaar over 
begrijp ik. 
W: Condor komt voort uit Capital en 
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via een zijweg, de assistente van ds. 
Toornvliet met haar Hendrik Jan, naar 
ons projekt. De Bendrik Jan is trouwens 
nooit uit de Spaarne in Haarlem geweest 
en dat kun je dus wel voor je verhaal 
vergeten. Wat ik dus al zei is dat de 
zenders e.d. klaar stonden en het was 
allemaal uitgetest. Het was op een re
delijke afstand hoorbaar en ZlJn we 
zelf gaan zoeken naar een schip. We 
vonden het n.l. nogal zonde dat al het 
werk voor niets was geweest en zo kwam 
ik al zoekende in allerlei havenplaatsen. 
Allerlei mensen die ik sprak waren enorm' 
tevreden over datgene wat Capital Radio 
had gebracht en men meende dat er weer 
zo'n station moest komen. Ik ben toen 
gaan begrijpen dat er in die richting be
paalde behoeften bestonden en aan diè 
behoefte hebben we later gedacht bij de 
opbouw van onze programmering. Goed, bij 
het zoeken van het schip stuitte ik ook 
op de Haarlemse berger Gerrit Elfrink, 
die uitstekend werk heeft verricht en erg 
hard voor het projekt heeft ingezet en 
er voor zorgde dat wij voor een prikje 
het schip konden kopen. Toen het schip 
eenmaal in Ijmuiden lag moest hij zich 
terugtrekken daar hij de opdracht kreeg 
tot de berging van een enorm groot schip 
uit China, hetgeen ik nog steeds betreur. 
Het bergen van dit schip, de Wang Chung, 
is een enorme mislukking voor hem gewor-
den ............. maar goed, Condor dus. 
Dat lag dus in Ijmuiden dankzij Elfrink. 
R: Wat gebeurde er toen? 
W: Van alles! Niet zo als bij een normale 
uitrusting van een ~endschip, waarbij 
meestal een half miljoen gulden beschik
baar is. Zulke bedragen speelden er niet 
bij ons. Het schip wat wij kochten was 
een uitgewoonde tobbe waar zwervers de 
laatste maanden hun onderdak hadden ge
vonden. Het was ontzettend vies en er zat 
b.v. geen ruit meer in. Het was een schip 
van 51 meter en totaal uitgewoond zodat 
we met tien man er regelmatig op hebben 
gewerkt gedurende 9 maanden. Nadat we 
het zo goed mogelijk hadden schoongemaakt 
hebben we eerst deels de electriciteits
voorziening weer aangelegd. Alle leiding
en waren doorgesneden en het sanitaire 
gedeelte ontbrak ook nog. Op een bepaald 
moment hebben we de zenders gekocht van 
de King David (Capitai), die in Heerwaar
den lag. Daar hebben we zowel de 10 als 
de 1 kW zender gehaald. 
R: D~e tien kW zender, deed die het nog? 
W: Nee, dat was een half leeggeroofde 
kast' die ik alleen maar wenste te ge~ 
bruiken als lineartrap. 

wordt vervolgd. 
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~IEUW\ UIT ~EffiIE 
DE NIET COMNERCIELE REKLAME VIA DE BRT. 

Omdat de BRT geen scherpe richtlijnen 
heeft gekregen over wat er wel en niet 
als niet-commerciele reklame op het 
scherm mag, komen soms wazige beslissing
en uit de Raad van Beheer. Enerzijds mo
gen suiker en boter wel als puur natuur 
worden aangesmeerd maar anderzijds wordt 
een mensenvriendelijke boodschap van 40 . 
farmaceutische bedrijven over een betere 
k\FJal iteit van het leven dankzij weten
schappelijk onderzoek gewraakt. Omdat 
wordt gevreesd dat de kijker hierdoor 
nog meer geneesmiddelen zal slikken, is 
men tot een weigering van de spots geko
men. En de Belgen behoren, volgens een 
woordvoerder van de BRT, toch al tot de 
grootste medicijngebruikers ter wereld. 
Blijkbaar hebben ze bij de RTBF meer 
vertrouwen in de kijkers en de betrok-
. ken farmaceutische laboratoria, want 
daar wordt de spot wel gezond bevonden 
en dus uitgezonden. 
VERVANGING OMROEPGELD DOOR BELASTING. 

Joos Somers, VU senator in de Vlaam
se regering, komt met het voorstel om 
de omroepgelden in België te vervangen 
door betal ing~ van 1% belasting per jaar 
op het nettoinkomen. In het voorstel 
zouden mensen met een marginaal inkomen 
volledig worden vrijgesteld van betaling, 
terwijl lagere inkomens minder zwaar be
last worden. Somers heeft zijn voorstel 
verwerkt in het amendement op het wets
ontwerp betreffende het kijk- en luister
geld. 
BRT TE LOG EN GEBONDEN. 

In opdracht van de BRT heeft het on
derzoeksburo Marwick een studie gemaakt 
over de werking van de BRT. Als eind 
conclussie van het onderzoek komt naar 
voren dat de BRT dringend uit de greep 
van de pol itieke partijen en vakbonden 
moet worden gehaald. Ook moeten de doel
stellingen en verantwoordelijkheden dui
delijker worden afgebakend en moeten de 
produktiekosten sterker en constanter 
gecontroleerd worden. Het onderzoek he
kelt vooral de ondoorzichtigheid van 
de BRT, de logge administratie, de on
duidelijke doelstellingen op het vlak 
van de produktie, de financieen en het 
personeel. Er is ook een gebrek aan co
herente visie en aan prioriteiten. De 
BRT moet leren plannen en budgetteren 
op lahge termijn en tevens valt er veel 
aan te merken op de organisatie van de 
BRT. Enkele andere punten waarop wordt 
gewezen zijn: Er zijn teveel bazen in 

ve r gelijking tot de personeelsleden. 
De informatie inzake genomen beslissing
en naar het personeel toe is onvoldoende. 
Veel funkties zijn onvoldoende omschre
ven, teveel mensen rapporteren direkt 
naar ·de administrateur generaal en het 
werkregelement zou veel te stroef zijn. 
Met andere woorden: Er dient veel te 
worden veranderd om van de BRT een ge
zond bedrijf te maken. 
REKLAME MAG NIET BIJ DE BRT. 

De BRT zal moeten stoppen met het 
uitzenden van reklameboodschappen voor 
produkten of diensten van particuliere 
bedrijven. Dit heeft de recht er in Brus
sel besloten in een kort geding die was 
aangespannen door de Belgische kranten en 
weekblad uitgeverijen. De Vlaamse omroep 
zendt al ruim een jaar voor de Journaal 
uitzendingen 'reklameboodschappen ' uit. 
Dat mag, zolang er reklame wordt gemaakt 
voor overheidsdiensten. Dus is publici
teit in de lotto, het vliegen met Sabe-
na of het stoken met aardgas toegestaan . 
De BRT zond de laatste tijd ook veel
vuldig filmpjes uit waarin b.v. reklame 
werd gemaakt voor Hollandse kaas of va
kantiereizen per bus. Deze fi lmpjes mo
gen nu niet meer worden vertoond. Of, 
zoals de rechter het zei: 'De BRT mag 
geen reklamespotjes uitzenden die de 
verkoop bevorderen van goederen of dienst
en van particulieren'. 
STUDIO BRUSSEL BLIJFT BRUSSEL. 

Tijdens een vergadering van het Dage-
1 ijks Bestuur van de BRT heeft men beslo
ten aan de Raad van Beheer voor te stel
len de naam Studio Brussel ·te behouden 
wanneer deze zender in september een na
tionaal karakter zal krijgen. Het is na
melijk zo dat Studio Brussel op dit mo
ment alleen maar in en in een ruime straal 
om de hoofdstad is te ontvangen. Oorspron-
kelijk was deze omroep met beperkt zend
bereik trouwens opgezet als hoofdstedel ij
ke radio met muziek en snelle informatie 
o.a. over verkeersmoei 1 ijkheden. Zoals 
bekend zal Studio Brussel in de toekomst 
gaan funktioneren als nationaal station 
voor de jeugd. 
LAZLO OOGST PROTEST IN BELGIE. 

De keuze van Viktor Lazlo als presen
tatrice heeft in België weer de nodige 
kritiek geoogst. De Union Francophone des 
Belges à 1 'etranger is een vereniging van 
in het buitenland verblijvende Franstali
ge Belgen. Het is die vereniging zuur op
gebroken dat de RTBF besloten heeft om de 
presentatie aan Lazlo te geven. De Unie 
heeft een vragenlijst gestuurd naar de 
verantwoordelijken voor de organisatie 
met de eis een andere kandidaat voor de 
presentatie te zoeken. Volgens de Unie is 
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Lazlo onaanvaardbaar daar ze niet de Bel
gische nationaliteit bezit maar de Franse 
Dit gaat de Unie duidelijk te ver. 
PUBLIEKSPRIJS NAAR ADRIAEN BROUWER 

Op het 27ste internationale t.v.festi
va 1 van Mon t reux heef t de BRT de pub,l i cks
prijs toegewezen gekrege~ voorde serie 
Adriaen Brouwer. De gouden nympfen werden 
toegewezen aan de FiMse tv maatschappij 
FBCen de Japanse omroep NHK. Deze laatste 
prijzen werden toegewezen aan een fictie
programma en een reportage over de kern
ramp in Tsjernobyl. De nympf voor de 
beste acteur werd toegekend aan Colin 
Blakely voor zijn rol in 'Drums Along 
Balmoral Drive ' van de BBC. 
PRIJS JOURNALISTIEK GEMEENTEKREDIET. 

De Prijs Journal istiek Televisie van 
het Gemeentekrediet is toegekend aan Paul 
Jambers. Hij is journalist bij de BRT 
televisie. De jury bekroonde zijn Pano
ramabijdrage 'Junkieverdriet ' over drugs
verslaafde jongeren in Limburg. De re
portage werd vorig jaar mei ~9~6 u!~ge
zonden. De franstalige televIsIeprijs 
werd toegekend aan de RTBFploeg van La
mensch, die in december 86 het programma 
Striptease over de jacht bracht. . 
UITGEVERS VRAGEN PERSSTEUN IN VLAANDEREN. 

Een speciale werkgroep, waarin uit
gevers, nationale en deelregeringen ze
telen, gaat zich buigen over de voor
waarden die moeten worden ingelost om 
te komen tot het opstarten van commer
ciele televisie. Dat is het resultaat 
van een onderhoud dat de Vlaamse persbe
drijven hebben gehad met minister Mart
ens en gemeenschapsminister Dewael. 
De uitgevers vragen bijkomende rentetoe
lagen voor investeringen en herstructu
reringen zodat, toegevoegd aan de ex
pansiewetten, de totale interestlast 
tot 1% zou worden teruggedrongen. Er 
worden bovendien voorwaarden gesteld, 
zoals een gewestwaarborg, hoewel de · 
uitgevers de voorkeur geven aan een 
staatswaarborg. De bevoegdheid over de 
materie schept overigens de nodige pro
blemen. Voorzitter Gaston Geens van de 
Vlaamse gemeenschapsregering blijft 
vooralsnog enige tegemoetkoming weigeren. 
Verder zal in de werkgroep ook nog wor
den gepraat over een herschikking van de 
rechtstreekse steun aan de opiniepers 
,en over het gelijkschakelen van de on 
rechtstreekse steun aan de dag- en week
bladen. De VU/~ bI ijft weigeren om sa-
men te werken met andere uitgevers om te 
komen tot een commercieel net. 

Patrick Bekaert en Maria Depuydt 
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TROS HOUDT BIG BAND
TRADITIE IN ERE. 
Het "TROS Big Band Fes ti
val" behoort tot de goe
----- . de tradities 

o rgan i see rt 
TROS-Radio dus 

een dergelijk fes
tival. Dit jaar koos de TROS Scheveningen 
als festivalplaats. In de organisatie van 
het evenement werkt de TROS samen met de 
Stichting Scheveningen Bad en Barclay. 
Het "Big Band Festival" omvat dit jaar 
vier zaterdagen: 9, 23 en 30 mei én 6 ju
ni. Per zaterdag kunnen vijf bands optre
den op het Kurhausplein in de b~~plaats. 
De twintig uitverkoren bands krljg~~ elk 
drie kwartier om hun kunnen te beWIjzen. 
De optredens staan steeds gepland tussen 
13 en 19 uur. TROS Radio neemt alle op
tredens op en zendt hoogtepunten ervan 

• I'S .. 'I P uit in twee afleveringen van eSjun 0 

donderdagavond via Radio 3 in de zomer. 
NIEUWE BENOEMINGEN BIJ DE AVRO. 

De AVRO-leiding heeft 5 vacatures in
gevuld op verschillende afdelingen: . 
Met ingang van 1 maart is Koen Corver be
noemd tot adjunct-manager Sector Infor
m'at i e RIT\! van de AVRO. Ron Kroon i s aan
gesteld als eindredacteur van AVROls 
Sportpanorama. Hij volgt tijdelijk Jos. 
Kuyer op die van de AVRO naar NOS Studio 
Sport is vertrokken. Nico Steenbergen, 
ja, ja de oude RNI-deejay, is de nieuwe 
eindredakteur van AVRO's Radiojournaal 
geworden met ingang van 1 maart. Rob. 
Schwitters is benoemd tot Hoofd afdeling 
Persen voorlichting. Hij was sinds 1981 
adjunct-hoofd van de afdel ing Pers en ; 
Public Relations.Tot slot ~~J7~~ f) 
is Baukje van Griet- ~~~ 
huysen benoemd tot Hoofd Public Relations. 
Zij was voorheen programmavoorlichter op 
de afdeling Pers en Public Relations. 
RADIO DRENTHE LAAT OP ZICH WACHTEN. 

Niet eerder dan 1 januari 1989, dus 
niet 1988, zal radio Drenthe i~ de ether 
verschijnen als gevolg van de opspl itsing 
van Radio Noord. De vertraging is onder
meer het gevolg van het feit dat WVC nog 
geen zendaanvraag binnen heeft van de 
provincie Drenthe. Pas wanneer dit ver
zoek binnen is kan er opdracht worden ge
geven aan de NOZEMA om de zenders te be
stellen, te installeren en het bouwen van 



een zendmast in Hoogezand (voor de ver
spreiding van het signaal van Radio Noord) 
waarbij vervolgens het signaal van radio 
Drenthe zal worden verzorgd via de hui
dige zendmast! in Smilde. 
PATER BAKKER HOOFD KRO RADIO. 

Het is zo goed als zeker dat Pater 
Bakker benoemd zal worden als hoofd van 
de afdeling radio bij de KRO. Hij zal 
daarbij Gerard Hulshof opvolgen. Momen
teel is Pater Bakker hoofd van de af
deling Godsdienst van de KRO en zal de 
eerste geestelijke worden op een derge
lijke hoge positie bij de KRO. 
PLANNINGSPOSTER DUITSE LOKALE RADIO. 

Voor geinteresseerden is nu de lokale 
radioposter te krijgen met daarop alle be
langrijke data aangaande de West Duitse 
lokale radio. Je kunt schrijven naar: 
Neue Mediengesellschaft, Ulm, Karlstrasse · 
41, D 7900 Ulm. West Deutschland. TAV 
ZENDT1JD WEER WIJZIGEN IS ONGEWENST. 

Paul Hollaar, hoofd radio van de 
NCRV en bed~nker van het eind 1985 inge
voerde zendschema van Radio 1 t/m 5, is 
ervan Qvertuigd dat de radioindeling niet 
ingrijpend gewijzigd zal worden. Uit 
geheime plannen van de radiodirekteuren 
blijkt ondermeer dat de VOO en de TROS 
op korte termijn hun programma's op ra
dio 4 kwijt willen in ruil voor meer zend
tijd op radio) en 3. Verder zou het NOS 
programma de Avondspits moeten verdwij
nen. Na het uitlekken van de plannen is 
volgens Hollaar bij een aantal omroepen 
groot rumoer ontstaan maar hij voorspelt 
dat dergel ijke wijzigingen geen doorgang 
kunnen vinden. De wenselijkheid van de 
landel ijke negen zendgemachtigden lopen 
zo u i teen dat dit soort bet rekke 1 ijk 
simpel ogende veranderingen een ratje-
toe wordt ingeleverd en daarmee de volg
ende ratjetoe introduceren. Hij wil het 
huidige zendschema tot eind 1990 aanhou
den. 
FINANCIERING NIEUW ZEELAND. 

De nationale commissie voor radio, 
televisie en communicatie heeft een ad
vies uitgebracht aan de regering waarin 
staat vermeld dat de internationale uit
zendingen van Radio New Zealand weer moe
ten worden gefinancierd door het ministe
rie van Buitenlandse Zaken. Wanneer dit 
voorstel wordt aangenomen zal spoedig 
worden overgegaan tot de bouw van een 
nieuw kortegolfstation met een zender van 
50 kW in Rangataiki. Dit zou al eerder 
gebouwd zijn ware het niet dat de rege
ring besloot de geldkraan dicht te draaien. 
CHINE~E RADIO JN AMERIKA. 

The Voice of Free China zendt haar 
programma's gericht op Europa momenteel 
ondermeer uit via WYFR in Florida. Dit 

gebeurt iedere dag tussen 22 en 23 uur 
UTC op de 6155 en 7355. Vanuit Taiwan 
wordt zelf gewerkt via de 9955 kHz. 
DXPROGRAMMA VANUIT ARGENTINrE. 

RAE, de Argentijnse staatsomroep runt 
een 15 minuten durende DXspecial, die be
staat uit bijdragen van de luisteraar en 
de medewerkers van het programma. Het 
wordt uitgezonden op donderdag vanaf 18. 
15 en 21,30 UTC. De programma's zijn te 
ontvangen via de 15345 kHz. 
VERHUUR VAN ZENDERS IN BRAZILIE. 

Om het station zelf enigszins finan
cieel gezond te kunnen runnen heeft Radio
bras in Brazilië besloten haar zender
park deels ter beschikking fe stellen van 
andere stations. Men heeft de beschik
king over 6 250kW zenders die een fr~
quentiebereik hebben tussen 3 en 3011Hz. 

RADIO IN LATIJNS AMERIKA 
Carnaval in Rio de Janei ro, op straat 
honderdduizenden, ritmische klanken, de 
radio staat veelvuldig aan, 7 verschil
lende stations die allen de2elfde vrol ij
ke klanken uitstralen tijdens de feeste-
1 ijkheden. Bezoek aan Costa Rica. Bij het 
draaien aan de schaal is er ondermeer 
een zender te horen die alleen nieuws 
en kommentaren uitzendt, in de achter
grond het konstante tikken van een klok. 
Cuba brengt 5 verschillende radiostations 
die elk meerdere frequenties gebruiken. 
Na middernacht is slechts 1 station in 
Havanna te ontvangen. Drie moment opna
men die al duidelijk maken dat de radio 
in Latijns Amerika veelzijdig kan zijn 
in verscheidenheid. 
COMMERCIEEL EN VRIJ? 

Wanneer je stelt dat in Latijns Ame
rika de commerciêle radio de macht heeft, 
dan spreek je slechts de halve waarheid. 
Wel is de ruime meerderheid van de sta
tions een privé onderneming. Bijna alle 
stations financieren zich d.m.v. commer
cials, maar echte netwerken gelijk aan 
Amerika zijn er nog niet. D.w.z. ze zijn 
er wel op papier maar in de praktijk 
worden ze niet gebruikt. 
REGERINGSEIGENDOM 

Naast de vele commerciêle stations 
is er in elk land een groot aantal 
zenders die eigendom zijn van de regering 
en des te demokratischer een regering is 
des te minder eigen zenders men heeft. 
In Cuba heb je b.v. onafhankelijke zend-
ers slechts nog op papier; Venezuela 
daarentegen heeft slechts 1 Staatszender 
met een vermogen van slechts 1,5 kW. 
Ook kan de stelregel worden gehanteerd 
des te demokratischer een land is des 
te groter is de verwarring op de afstem-
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schaal ofwel des te meer st~tions hebben 
een vergunning om uit te zenden. 
NIET ALLEEN BEDRIJV~N. 

Daar in Latijns Amerika niet alleen 
bedrijven het recht hebben tot het op
zetten van een station, hebben ook veel 
rel igieuse organisaties een station. 
Vooral de katholieke kerk is sterk ver
tegenwoordigd. Bij een ieder is wel het 
sterke station HCJB bekend, die ook in 
Europa zeer duidelijk (bij condities) is 
te ontvangen. De meeste der religieuse 
stations worden gerund door Amerikaanse 
organisaties, maar ook de diverse ont
wikkelingshelpers runnen een dergelijk 
station. 
MENINGSVORMING 

Is het dan niet moei I ijk een duide-
I ijk eigen ,mêrï ing te krijgen bij het 
luisteren n~ar zoveel diverse stations 
die allen hun eigen mening kunnen opdrin
gen aan de luisteraar? Welnee, de meeste 
stations ~~bben w~inig tot geen invloed. 
Het betekent niets tot weinig als een 
klein station haar mening geeft. Een re
gering kan ook gemakkelijk haar invloed 
uitoefenen als de mening van een station 
te veel van doorslaggevende aard wordt. 
Men neemt dan gewoon gepaste maatregelen. 
De leiding van een dergel ijk station 
wordt b.v. uitgenodigd om te komen praten 
over de al dan niet verlenging van een 
uitzendvergunning~ Derhalve houden de 
meeste stations zich wel aan de mening 
van de regerende partij. Grote zenders 
zijn er eigenlijk alleen in Venezuela 
en dezen beginnen langzamerhand dan ook 
een machtspositie te verovere~. 
INHOUD 

De inhoud van de meeste programma IS 

der kleiner~ stations stelt niets ~oor. 
Welk klein station kan ~ich b.v. een ab
onnemen t ve 'ro"o r loven bij een nieuwsagen t": 
schap? Derhalve worden de goedkope bron
nen aangeboord en zit vaak de nieuwslezer 
de krant voor te lezen. Heeft men wel een 
eigen nieuwsdienst ' dan is dit meestal 
een 1 persoonsafdeling, b.v. de sportre
dakteur die het er even bij doet. Deze 
stations krijgen hun nieuws vaak direkt 
van het nieuwsagentschap, welke door de 
Staat wordt gerund. i 

INVLOED BIJ PROBLEMEN OP REGERINGSVLAK 
De radiostations mogen tijdens pro- , 

blemen op regeringsnivo totaal geen in
vloed uitoefenen. Derhalve bezetten de 
mi litairen in dergelijke gevallen direkt 
de radio en televisiestations. Gedurende 
de regelmatige confl icten in Bolivia ge
durende de laatste jaren is ~r vaak hevig 
gevochten in de buurt van de radiosta
tions en er is ook een groeiende tendens 
in Latijns Amerika van korte golfzenders 
18 

die door 'piraten ' worden bemand, om 
derhalve ook nog een eigen mening te 
kunnen geven aan de bevolking. 
ARME RADIO 

Latijns AmeMikaanse Radio is de Arme 
Radio. De fantas~ische reklamespots die 
er voor allerlei Virma's worden gedraaid 
lijken geweldig. I~ de real iteit stelt 
het echter niets voo~ In de grote steden 
is de konkurrentie groot en op het plat
te land is er weinig bevolking en derhal
ve ook weinig geld om de reklames duur 
te betalen. Vaak wordt er helemaal niet 
betaald. 
ROLVERWISSELING MET DE TELEVISIE. 

Langzamerhand wordt ook in Latijns 
Amerika de leidende plaats van de radio 
ingenomen door de televisie. De luister
aars willen niet alleen de opzwepende 
klanken van de sportverslaggevers horen 
maar willen ook het spel visueel gaan 
volgen. De televisiemanie die zich in 
onze omgeving in de eind 60 ' er en de 
70 'er jaren manifesteerde, begint zich 
nu pas in Latijns Amerika te ontwikkelen. 
JE KUNT ZE HOREN 

De Latijns Amerikaanse stations zijn 
deels in West Europa te ontvangen. Naast 
enige miQden- en korte golfstations 
speelt het merendeel van het radiogebeur
en in Latijns Amerika zich af in de zgn. 
Tropenband (60 meter) en wel tussen de 
4750 en de 5100 kHz. Zelfs 1 kW sterke 
zenders komen duidelijk door. Ontvangst
mogelijkheden zijn er zo na 11 uur in de 
avond. De eerste stations die door dring
en komen uit de Oostelijke landen, b.v. 
Brazil ië. Een uur later worden stations 
uit Venezuela en Colombia duidelijker. 
De ontvangstmogelijkheden lopen door tot 
een uur of 5 in de ochtend. 
DE STERKERE STATIONS 

Eén der sterkste stations is onge
twijfeld Ecos del Torbes uit San Christo
bal in Venezuela, die via de 4980 kHz 
uitzendt. Een ander sterk station is Ra
dio Sutatenza uit Bogota via de 5075 kHz. 
Dit station zendt tevens een 2e programma 
uit via de 5095 kHz. Andere voorbeelden 
van stations die regelmatig zijn te ont
vangen zijn: Radio Barquisemeto (4990), 
Radio Rumbas (4970), Radio Juventud 
( 4900 ) en Ra d i 0 B ra s i 1 C en tra I ( 4985) . 
Ondanks dat de meeste stations .uitzenden 
in het Portugees en/of Spaans is het geen 
probleem ze te onderscheiden, daar de 
gewoonte , is, vanwege de hoeveelheid van 
stations, de stationcall tot in de treur
nis te gebruiken. In de komende t)jd zul
len we via Freewave een aantal van de 
landen in Latijns Amerika in het kort 
gaan belichten aangaande hun mediasitua-
tie. Hans Knot. 



Eerst even een foutje herstellen die wij 
op 1 februari maakte in het logboek. Daar 
kon je lezen dat "We don't talk anymore" 
van Cliff Richard voor Peter' Koelewijn 
IIde plaat van de eeuw" was, maar dat moet 
zijn: Miss you Nights" van Cliff Richard. 
15 FEBRUARI: Rudi Carrell heeft met zijn 
sati rische tv-programma "Rudi 's Tages
schau" een diplomatieke rel tussen Iran 
en de Bondsrepubliek veroorzaakt. In de 
uitzending van vanavond, op het eerste 
Duitse net, werd een fotomonta
ge getoond waarin vrouwen on
dergoed gooiden naar ayatollah 
Khpmeiny. De Iraanse luchtvaart
maatschaprij reageerde vervolgens 
door met opzet een vlucht uit 
Frankfort naar Teheran met zeseneenhalf 
uur te vertragen De I raanse ambassade 
rliende een officieel protest in; de con
sulaten in West-Berlijn en Hamburg zijn 
tijdelijk gesloten. "De uitzending is een 
helediging voor het hele Iraanse volk,11 
aldus de I raanse ambassadeur in West
Duitsland Mohammad Djavad Salari +++ 
16 FEBRUARI: Jom Mulder viert zijn 40-ste 
ve r j aa rdag. Ha r.te 1 ijk Ge fe 1 i c i tee rd. Om
dat Jeroen Soer ziek is, mag Tom Mulder 
zijn geboortedag beginnen met 4 uur 
"Nachtwacht l' te presenteren bij de TROS 
op Rl/2 ++ In de TROS Gouwe Ouwe Club, 
van 9 tot 10 uur op R2, draait Ferry Maat 
platen uit de Top 100 van 1968 ++ Het 
c i r cu s van K rij n Tor rin g a I IH 0 1 1 a n d s G 1 o
r i eli komt u i t Do rd rech t ++ Rob i n Albe rs 
is twee weken op wintersport. Bas Wester-
weel neemt TopPop-radio van 14 tot 16 uur 
van hem over +++ 
17 FEBRUARI: VPRO-R3-programmaleider Roel 
Benz vld Berg viert zijn 38-ste verjaar
dag. Van harte ++ In VARAIS Vuurwerk van 

21 tot 22 uur een I'speciallf 
VAI~A over Deep Purple, de groep 

• die komend weekend in het 
Rotterdamse ~hoyl speelt +++ 
18 FEBRUARI: Brigitte Kaandorp is gast in 
'lKletskop" ++ Peter Teekamp vervangt Wi 11 
Lu i k i nga in "W i 11 Wil We 111 en Jody Pij pe r 
is het idool in "Nederland Muziekland"
radio ++ In "Countdown" zien we vanavond 
hoe Minister E1co Brinkman de BV-popprijs 
(afgelopen vrijdag) uitreikt aan de punk
groep C1aw Boys C1aw. De zanger van de 
C1aws, Peter, was zo blij met de prijs 

-dat hij de minister van WVC een zoen op 
de wang gaf. Samen met Simone Wal raven 
nam de minister ook neg even de Top 10 

van de Nederlandse Top 40 door ++ Omdat 
de klok op de deejay-tafel niet goed 
staat, is Frits Spits 1 minuut te vroeg 
klaar met de "Avondspits" ++ eI 
Jos Maathof is tussen 21 en 23Xl-==' 
uur gast in "Mix\t-leek" bij de ---
VLOH, de lokale omroep van de Haar
lemmermeer +++ 
19 FEBRUARI: Karel Prior wordt al
weer 63 jaar. Van harte ++ M~ nister 
Brinkman maakt bekend dat het derde 
Nederlandse televisienet niet op 
1 ok tobe ra. S., maa r op 1 ap ril 
1988 van start zal gaan. Hij geeft oaar
mee toe aan de druk vanuit de Tweede Ka-
mer, bezwaren van de Consumentenbond 
en tal van individuele burgers tegen 
een start van de uitzendingen via Ned.3 
terwijl de zender in bepaalde delen van 
het land nog niet te ontvangen zijn. 
Zoln twee mi ljoen kijkers zouden hierdoor 
worden gedupeerd ++ De VARA is boos op 
Veronica omdat Henk Spaan en Harry Ver
meegen gisteravond in I'Veronall de spot 
dreven met "VARAIs Nachtshow" met ge
bruikmaking van beelden van de Nachtshow 
die nog moeten worden uitgezonden. 
We gaan er zeker iets aan doen, zodra 
we hebben uitgezocht wie er verantwoor
delijk is," aldus Thomas Notermans van 
de VARA. Dè Nachtshow was van plan het 
onderwerp "De leukste thuis" uit Verona 
belachel ijk te maken. Maar de band van de 
opname van Jack Spijkerman en Adelheid 
Roosen kwam in handen van Spaan en Ver
meegen, die op hun beurt de verleiding 
niet konden weerstaan om die te gebrui
ken. "Deze band is ons op duistere wijze 
in handen gespeeld. Toen we die afspeel
den bleek 'De Nachtshow ' een parodie op 
ons in voorbereiding te hebben en toen 
besloten wij om er maar iets mee te doen," 
aldus Henk Spaan. Thomas Notermans: 
"Tegenover onze eigen televisie-direc
teur heeft Rob Out al verklaard dat dit 
niet kan. En de baas van dienst van de 
NOS sprak al over 'mafiapraktijken ' in 
de omroep". +++ 
20 FEBRUARI: Peter van Dam wordt vandaag 
alweer 35 jaar, André van Duin viert zijn 
4Q-ste verjaardagen KRO-collega Marc 
Stakenburg wordt 30 jaar. Hartelijk Gefe
liciteerd ++ Super Channe1 is met ingang 
van vandaag te zien via het kabelnet in 
Heemstede en Bennebroek ++ In "Kruip in 
de huid van •.••• " speelt ~enno Visser 
voor John Peel ++ Het panel dat vanavond 
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de moord moet oplossen in "Moordspel" 
bestaat uit de jarige André van Duin, 
~Ii m Bos boom en Ca rry Tefsen ++ Je roen van 
lokel presenteer de drie uren van "Curry 
en Va n I n k el' , +++ 
21 FEBPUARI: In het BBC Radio 2-programma 
I'Sounds of the 60s" draai t Jet Harris 
zijn favoriete plaatjes uit de 60-er ja
ren ++ In LosVast, van 12 tot 14 uur bij 
de NCR,\} op R3, opnamen van het "Comeback
concert" dat André Hazes enige tijd gele
den in de Edenhal in Amsterdam gaf +++ 
22 FEBR.UARI: In KP.O's Tijd voor Toen" de 
hits uit februari 1979 en februari 1962 

;; ~:t E~~~~:a~~ ~~~ /~;~_~li WI' .......... .. 

op Sky Channel, werd opgenomen in de 
discotheek Alexandra's in Kopenhagen ++ 
In New Vork is Andy Warhol aan een hart
aanval overleden +++ 
23 FEBRUARI: ANP-nieuwslezer Raymond 
viert zijn 33-ste verjaardag en René Eij
berse van de NCRV zijn 47-ste. Van harte 
++ I n de 'lT ROS Gouwe 0 uwe C 1 u b" dra a i t 
Ferry Maat hits uit de Top 100 van 1980 
++ Deze week is Gary Davies op tournee. 

1 i j n "B i tin th e M i d d 1 e" h ee t 

_
~ deze week "Moving Bit in the 
~. ~1i ddle", Met de Radio One mobi
~," r~ le studio staat hi j t~ssen 

~12,45 en 15 . uur O.a. In de 
volgende plaatsen: Berkshire, Sussex, 
Maidstone Market en ... 0.' Amsterdam! ++ 
"Hollands Glorie" bij de A.VR.O op R3, komt 

uit Enschede ++ In de DD~~ 
"P.voncsp i ts" i s het -de © ~ 
laatste week dat "Kruip '---l 
in de huid van, ... " wordt gespeeld. Deze 
week kruipen bekende Nederlanders in de 
huid van andere bekende Nederlanders. De 
luisteraars moeten raden w1e dat zijn, 
op een briefkaart schrijven en sturen 
naar de NOS. De eerste is Youp van 't 
Hek die speelt voor Henk vld Meyden ++ 
In "Klasgenoten" bij Veronica op Ned.2 
ontvangt Koos Pos tema de klasgenoten van 
Tweede Kamer-voorzitter Dick Dolman uit 
het schooljaar 1946/1947 ++ VARA's Achter 
het Nieuws zendt op dringend verzoek 
van minister van den Broek van Buitenland
se zaken toch maar niet het gewraakte 
fragment van de Iraanse leider Khomeiny 
ui t "Rudi 's Tagesschau" van zondag 15 
februari uit. In een rechtstreeks tele
fonisch gesprek met Paul Witteman zegt 
de minister dat hij vandaag door de Ne
derlandse ambassadeur in Iran is gewezen 
op ernstige gevolgen voor de Nederlanders 
in Teheran als het fragment zou worden 
uitgezonden. "Mijn ernstige vraag aan u 
i s , is het ons dit allemaal wel waard~ 
In feite gaat het hier om een amusements
programma dat gewerkt heeft als een 
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d i epe be 1 ed i ging i n de ri ch ti ng van he t 
Iraanse volk. Ik kan de gevolgen van uw 
uitzending niet uitsluiten. Ik wil u ook 
niets verbieden en ik ben ook niet gewend 
om te wijken voor de buitenlandse druk 
als het gaat om onze persvrijheid," aldus 
minister van den Broek +++ 
24 FEBRUARI: Jack Spijkerman is zijn stem 
kwijt. Daarom presenteren zijn opa's de 
"Steen en Beenshow" van 12 tot 14 uur op 
R3 ++ Een Goede Morgen bij de TROS op R4 
met André Spoor, hoofdredakteur van 
Elsevier's Magazine ++ Voetbal liefhebbers 
kunnen vanaf vandaag samenvattingen van 
Nederlandse voetbalwedstrijden zien op 
Sky Channel. De commerciële satelliet
zender betaalt jaarlijks ruim één miljoen 
gulden voor de exclusief door de NOS ge
leverde beelden. Daarvan gaat 65% naar 
de KNVB en 35% naar de NOS ++ "In de 
hoofdrol'; bij de AVRO op Ned.l vanavond 
Alexander Pola ++ In "Kruip in de huid 
van .•... 1! speelt André van Duin voor 
de enig echte Ome Joop +++ 
25 FEBRUARI: Tineke Verburg viert haar 
31-ste verjaardag. Van harte +~ Tineke 
de Nooij presenteert "Kletskop" en ont
vangt KPO-collega Violet Falkenburg ++ 
Schaatser Leo Visser is het idool in 
I'Nederland' Muziekland"-radio ++ In"Kruip 
in de huid van ..•• " kruipt Jack Spijker
man in de huid van Kárdinaal Simonus +++ 
26 FEBRUAHl: Anne van Egmond viert haar 
40-st~ verjaardag en Hugo van Gelderen 
zijn 45-ste. Hartelijk Gefeliciteerd ++ 



Tom Mulder is met vakantie. Ad Roland 
rresenteert "De Havermoutshow" en Wim 
van Putten "50 Pop of een klap voor je 
kop" ++ Van 14 tot 15 uur wordt voor het 
laatst de "Po"lderpopparade" bij de TROS 
op R3 uitgezonden. Vanaf volgende week 
zullen Jeroen Soer en Ferry Maat vier 
uur lang platen uit de Nationale Hitpara
de Top 100 draaien. Ad Roland zal platen 
uit de Polderpopparade vrijdag's tussen 
17 en 18 uur op R2 draaien ++ Om 9.40 uur 
is de zender Lopik twee minuten uit de 
lucht ++ Om 20.25 uur is bij de TROS 
op Ned. 2 de ee rs te liEp Oorkl eps hov/" te 
zien. Totaal zullen er zeven shows worden 
uitgezonden. André van Duin speelt Ep 
Oorklep, de onhandige assistent van me
neer van Gulden (Frans van Dusschoten) 
beheerder van "Het Feestpaleis" ++ In 
"Kruip in de huid van .... " kruipt Brigit
te Kaandorp in de huid van "Dizzy Miss 
L i zzy' I +++ 
27 FEBRUAR I: Henk \·!es t
broek viert zijn 35-ste 
verjaardag. V?n harte ++ Om 14.30 uur 
heeft Jeroen van Inkel een 'link-up' met 
Radio One. Gary Davies staat namelijk met 
zijn "Moving Bit in the Middle" op het 
Thorbeckeplein in Amsterdam. Jeroen kon
digt "I knew you were waiting" van Areth2 
Franklin en George Michael aan op Radio 
One ++ Tom Blo~berg is een week naar de 
wintersport. Ton van Draanen vervangt 
hem als producer van de "Avondspits". 
In "Kruip in de huid van .... " kruipt 
Paul" de Leeuw in de huid van Wi lly Walden 
++ Er zijn nu al problemen met de nieuwe 
deejay-tafel van Radio 3. De faders 
kraken zo erg dat een draaitafel vandaag 
bijna niet te gebruiken is +++ 
28 FEBRUARI: Bob Noakes viert zijn 37-ste 
verjaardag ++ Paul Witte presenteert de 
Monique Top 50 ++ Sounds of the 60s op 
BBC Radio Two wordt gepresenteerd door 
Chri"s Andrews ++ LosVast komt uit Prin
senbeek ++ In de al ler-allerlaatste 
(851-ste) "Kruip in de Huid van ........ " 
kruipt Tineke Schouten in de huid van 
Sjoukje Dijkstra. Op maandag 9 maart 
begint het nieuwe spel "De dag die je 
niet vergeten mag", Frits Spits zal je 
dan vragen stellen over gebeurtenissen 
die op je geboortedag zijn gebeurd +++ 
1 MAART: BBC-deejay Mike Read viert zijn 
35-ste verjaardag ++ Het VARA-programma 
"Vroege Vogels" van Ivo de Wijs en Letty 
Kosterman, dat van 8 tot 10 uur op R2 
wordt uitgezonden, komt rechtstreeks van
af het Greenpeace-schip De Sirius in de 
haven van Ijmuiden ++ In "Tijd voor Toen" 
draait Eddy Keur de hits uit maart 1981 
en maart 1970 en presenteert hij ook het 
p rog ramma "H i tv!eek" omdat Tom B 1 ombe rg 

naar de wi ntersport is ++ ilHet Zwarte 
Gat", Veronica's programma over het para
normale, het buitenaardse en onpeilbare, 
komt tussen 12 en 15 uur rechtstreeks 
vanaf de paranormale manifestatie "Para
visie Groningen" in de Martinihal +++ 
2 MJ\ART: I n de TROS Gouwe Ouwec 1 ub d raa i t 
Ferry Maat geen platen meer uit één Top 
100 van een bepaald jaar, maar platen op 
ve rzoek van 1 u i s te raa rs ++ "Ho 11 ands G 1 0-

rie" staat in het teken van Carnaval en 
komt uit "De Ster" in Nieuw Cuyk ++ Lacher. 
in "De Zwevende He
mel" van 1<1 tot 20 
uur bij de AVRO op 
R3 want Hans Schif- ." 
fers laat "blunders" ;, 
van radio-collega's 
horen die werden 
verzameld door Bas 
Westerwee1 +++ 
3 MAART: Aard Zwaal, een van de betere 
NOS-technici, viert zijn 28-ste verjaar
dag en Piet Bambergen wordt alweer 56 jaar 
Van harte ++ De Voorzitter van de VVD 
Tweede Kamerfractie Joris Voorhoeve pre
senteert "Een Goede Morgen met ... " bij de 
TROS op R4 ++ Vanmorgen overlijdt op 74-
jarige leeftijd Danny Kaye aan een acute 
hartsti lstand. Na het laatste journaal 
zendt de AVRO een gesprek dat Mies Bouw
man een paar geleden met Danny Kaye had 
over o.a. zijn werk voor Unicef +++ 
4 MAART: Eerst maar even gebak eten bij: 
Hubert van Hoof die 36 jaar wordt, bij 
Rob Out die 47 wordt, Keith Skues die 
48 wordt en Menno Dekker die zijn 37-ste 
verjaardag viert ++ Hans Mondt is een 
naar weken met vakantie. Peter Teekamr 
neemt "Muz i ek te rw ijl U we rk t" bve r ++ 
Marathonschaatser Dries van Wei jen is 
gast in "Kletskop" en Leoni Jansen is 
het idool in "Nederland Muziekland"-radiC' 
++ Mart Smeets is één van de gasten van 
Jan Lenferink in "RUR". Het leuke is dat 
hij tegelijk op Nederland 1 en 2 te zien 
is. "RUR" werd vanmiddag opgenomen en 
"Studio Sport" wordt rechtstreeks door 
Mart gepresenteerd +++ 
5 MAART: Ad Langebent viert zijn 54-ste 
verjaardag. Van harte ++ Van 14 tot 16 

_NATIONALEJ uur wordt door de 
Kil 'IDE TROS op R3 v~or het 

HITMRr eerst de Nationale 
I" Hitparade Top 100 uit-

gezonden. Niet alle honderd platen, maar 
de nieuwe binnenkomers, snelle stijgers 
en de hele Top 20. BUMA/Stemra is ' ver
antwoordelijk voor deze lijst die wordt 
gemaakt dankzij "De Vredeling-Veredeling" 
++ In de Soulshow geen "Disco Action Top 
20" meer maar de "Import Top 10" ++ Los 
\last tv werd opgenomen in "De Bonte We-
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ver l
' in Slagharen en wordt door de NCRV 

van 19.15 tot 20 uur 6p Ned.2 uitgezonden ' 
++ De omroepbonden hebben het bestuur . 
van de NOS het ult1matum gesteld v66r 13 
maart meer duidelijkheid te verschaffen 
over het te voeren sociale beleid bij de 
reorganisatie van de NOS. Deze e~ volgen
de week worden nog gesprekken 'gevoerd 
tussen de vakbonden en het bestuur, maar 
als die ni~ts opleveren zullen er akties 
worden ondernomen +++ 
6 MAART: Gerard Cox wordt vandaag 47-, 
Bram van Splunteren 35-, en RenéMioch 
28 jaar. Van harte ++ Veronica is op R3 
i 1 Komkomme rc jee 11

' bez i g. Ar i e Boksbeuge 1 
is de nieuwe programmaleider van Veroni
ca geworden en laat de deejays reklame
boodschappen tussen de platen door draai
en. We horen reklames voor Egas Verlich
ting en Teekamp's Naaihu~sje e.v.a. 
Adam Curry doet de Top 4n .omdat Lex 
Harding een week naar de wintersport is 
++ .Bij de TROS op Ned.1 pre- . 
senteert Ron Brand
s te der a 1 we er de 
laatste "Moordspel". 
In het panel zitten 
Jos Brink, Nico Scheep
maker en Mike Burnsteyn. 
Feest bij de Stichting 
Nederlandse Top 40. De Stichting bestaat 
precies 12·! jaar +++ 
7 MAART: Sounds of the 60s op BBC Radio 
Two wordt gepresenteerd door Heinz, eens 
lid van The Tornados en zanger van de hit 
IIJust Like Eddy" ++ Op Starlight Radio, 
een piraat in Aalsmeer, heeft Paul Witte 
tussen 10 en 12 uur een gesprek met Ad 
Visser over zijn "High Tech Heroes" +++ 
8 MAART: Francis Bouwman van de Stichting 
Nederlandse. Top 40 is jarig. Van harte ++ 
In "Tijd voor Toen" draaien Eddy Keur en 
Ton v~n Draanen hits uit maart 1977 ' en 
maart 1964 ++ Bij de KRO vandaag tweé 
primeurs: de LP van SimplyRed en de LP 
van U2 +++ 
9 MAART: ex-AVRO deejay Romeo Altenberg 
viert ~ijn 29-ste verjaardag. Van harte 
++ In de "Avondspits" wordt voor het 
ee rs t "De Dag die jen iet" ve rgeten ma"g" 
gespeeld. De eerste kandid~at werd gebo
ren op 9 maart 1963 en k~eeg over die dag 
vijf vragen ++ Europa TV, de AVRO en 
t-1eteo Consult 'zijn de nieuwe gegadigden 
voor een plaatsje op de ECS-satelliet, 
die tot vorig jaar november werd gebruikt 
door Europa TV. Dat heeft de PTT vandaag 
besloten. Europa TV en de AVRO krijgen 
zendtijd dagelijks van 's avonds zes uur 
tot 's morgens 5 uur en Meteo Consult, 
de wee rc 1 ub van Ha;- ry Of ten , '. van 's mo r
gens 5 uur tot 's avonds zes uur. De PTT 
zal met de nieuwe ~e~adigden rondom de 
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.tafel gaan zitten voor he.t opmaken van 
de contracten, zodat snel met de uitzen
dingen kan worden begonnen. Het ministe
rie van WVC heeft al laten weten dat de 
AVRO. niet zomaar op de satelliet mag. 
Er bestaat nog zo ' iets als de "omroepwet" 
+++ 10 MAART: Jeroen Soer viert zijn 31-
ste .verjaardag en Eva Smrt van de TROS is 
ook ' jarig. Van harte ++ Dieuwertje B.lok 
'vervangt van 9 tot 10 uur Angelique Stein 
bij de VARA op R3 ++ "Een Goede Morgen 
met.~." wordt bij de TROS op R4 gepre
senteerd door Anton K~rsjes +++Volgende . 
kee r mee'r+++ Ton van D raanen++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -

REKLAME MEER NAAR BUITENLAND. 
Drs. K. van der Steenhoven van het 

ministerie voor WVC en verantwoordelijk 
voor het mediabeleid is er zeker van dat 
de adverteerders zich, bij gebrek aan 
mogelijkheden in Nederland, steeds meer 
via de buitenlandse zenders ~ullen pte
senteren. Het is volgens hem een dreiging 
die de mediaspecial isten iri omroepland 
niet door hebben. Hij pleitte onlangs 
voor een drastische uitbreiding van de 
STER om op die manier meer mogelijkheden 
te kunnen creëren voor de Nederlandse 
adverteerders. 
ABC NETWERK IN FINANCIELE PROBLEMEN. 

Het Amer i kaanse tv netwerk ABC komt 
in de problemen nu de kijkdichtheid van 
de omstreden t.v. serie Amerika lager 
uitvalt dan werd verwacht. ABC moet de 
adverteerders nu geld terug betalen of 
met extra zendtijd · tege~oet komen. Het 
station had een kijkdichtheid van 35% 
gegarandeerd. Als dat cijfer niet zou 
worden gehaald dan zou daar een compensa
tie voor de adverteerders tegenover staan. 
Alleen de eerste aflevering (38%) vol
deed aan de verwachtingen. De tweede 
aflevering liep al terug naar 31% en de 
derde aflevering had nog slechts 26 % 
van de luisteraars over. 
VOO KOOPT SERIE AMERICA. 

Veronica heeft de omstreden t.v.se
rie America gekocht. Ook de VPRO en de 
EO ~adden belangstelling voor ~e serie 

. maar lieten afweten toen zij een deel 
van de serie hadden gezien. Zoals be-



kend speelt de serie zich af in 1996 
en de makers schetsen een toekomst, waar
in de VS bezet zijn door een Russisch 
leger. Veronica zal de serie in 12 de
len gaan uitzenden hoewel dit niet eer
der zal geschieden dan half 1988. Eerst 
moet men wachten totdat de videorechten 
zijn geexploiteerd. 
KRO CORRESPONDENT ONDERSCHEIDEN. 

President Aquino heeft KRO corres
pondent Nijhoff onderscheiden voor zijn 
I ro 1 i n he t sla gen van der e vo I u tie I • 

Nijhoff, die zijn werk gewoon heeft ge
daan, heeft the People Power Medal voor 
zijn werk ontvangen. 
ONTBIJTTELEVISIE IN RUSLAND. 

De Russische televisie wordt nog 
levendiger dan de afgelopen maanden al 
het geval was. Door de te conservatieve, 

' zwaarwichtige en saaie t.v. op te vro
lijken zal men nu ook overgaan tot de 
i nvoer i ng van een dage I ij kse ontb ij tshovv. 

MEEST BEKEKEN TV PROGRAMMAS IN 1986. 
Liefst 19 eigen produkties van de 

Nederlandse omroepen en de NOS komen voor 
in de top 25 van de meest bekeken omroep
en. Hier volgt het overzicht: + De eerste 
de beste (TROS), 2 Wedden dat(AVRO) 3 Zeg 
Ins AAA (VARA), 4 Playbackshow (KRO) 5 
Eurovisiesongfestival (VOO) 6 Elfsteden
tocht (NOS),7 30 jaar Toon Hermans (AVRO), 
8 Het wassende water (NCRV), 9 Oudejaar 
met Seth (VOO), 1'0 TV Show (TROS), 11 In 
de hoofdrol (AVRO), · 12 Schatjes (AVRO), 
13' Derrick (TROS), 14 The blue lagoon 
(AVRO), 15 De kip en het ei (TROS), 16 

WK Schaa tsen (NOS), 17 Journaa I (NOS), 18 
1,2,3, Lottoshow (KRO), 19 Rondje Ralf 
(TROS) 20 Cosbyshow (NCRV), 21 Mini play
backshow (KRO) 22 Helemaal in je eentje 
show (NCRV) 23 Sonja op woensdag (VARA), 
24 WK voetbal finale (NOS) en 25 Tineke 
VOO. 
MINI EN MAXI NAAR MONTREUXFESTIVAL. 

Het AVROprogramma Mini en Maxi in con
cert zal Nederland vertegenwoordigen op 
het festival om de Gouden Roos in het 
Zwitserse Montreux. Dit is besloten door 
de werkgroep Amusement van de omroepen. 
De werkgroep maakte uiteindelijk een keu
ze tussen dit programma en het VARApro
gramma Kinderen voor Kinderen. Het festi
val wordt van 9 tot 16 mei gehouden. 
RECORDBEDRAG WK VOETBAL. 

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft een 
recordbedrag bedongen bij de verkoop van 
de televisierechten van de komende drie 
toernooien om de wereldtitel. De FlFA 
zal voor de t~levisiebeelden van de WK 
van 1990, 1994 en 1998 ruim 450 miljoen 
gulden ontvangen van de internationale 
onderneming, die daartoe begin maart een 
kontrakt zal tekenen. Dan zal ook bekend 

worden welke onderneming instaat voor de 
financiering. Verwacht wordt dat de media
gigant Berlusconi achter de financiering 
zit. 
SATELLIETEN REDDEN 651 MENSEN. 

Het internationale satellietzoeksy
steem, dat in 1982 van start is gegaan, 
heeft in totaal 651 mensenlevens gered. 
Dit zoeksysteem is een samenwerkingsver
band tussen Amerika, de Sovjet Unie, Ca
nada en Frankrijk. Het gaat bij de gered
de mensen om 346 personen die vermist 
waren na vliegtuigongelukken, 277 zeelie
den en 28 op een andere wijze vermiste 
personen. Bij het zoeksysteem zijn drie 
Sovjet en 2 Amerikaanse satell 1eten in
gezet. Ze vingen signalen op van kleine 
zenders die weer verder gegeven werden 
aan grondstations, waarna zoekoperaties 
konden worden opgestart. 

FrEEwaVE lEdEnSErvicE 
Welkom bij andermaal een aflevering 

met speciale aanbiedingen. Nog leverbaar 
enkele exemplaren van het boek van Rem 
tot TROS. Het gaat hier slechts om 5 ex
emplaren. Voor 15 gulden te bestellen. 
Ook het boek de Historie van Radio Noord
zee is nog steeds leverbaar voor 25,--. 
Hiervan zijn nog wel meer exemplaren le
verbaar. 
Wat betreft de jingletapes is tape 10 in 
de herhaling en is nieuw leverbaar tape 
22. Per tape 25,-- op cassette 1 30,-
Dan herstarten we onze serie zeezender 
historie. Leverbaar zijn weer deel 1 en 2 
per stuk op band 125,-- per tweef40,-
op cassette per stuk f35,-- per twee 
f 60.--. Binnenkort zijn nieuwe delen 
leverbaar. 
Dan de regul iere tapes: 
1-830 WAXY FM Scotty 1986, WLS Chicago 
1970 met Larry Lujack, 1969 WCFL Dick 
Biondi, WCBS 1985 met Jack Spector, WXYZ 
Detroit 1962 met Paul Winter en WCFL 
Chicago 1973 met Wolfman Jack 
2-841 Radio One met Tony Blackburn, Dave 
Lee Trav i s en John Pee 1 in 1970, Ame ri
can Radio 60's highl ights en CFNY met 
Pete and Ted en Jay Nelson. 
3-844 Een band met veel opnamen van Ra
dio Caroline en Car. International in 
de periode 1966/68, met ondermeer Ross 
Brown, Johnny Walker, Steve Young, Kee
fers en Dave Lee Travis. Tenslotte 30 
minuten Jay Jackson op Radio Air . . 
Leverbaar op tape per 6 uur 1 25,--. 12 
uur f 40.-- en 18 uur 1 50,--. Op casset
te per 6 uur f 35,-- per 12 uur 165,-- en 
per 18 uur 1 85,-- Te bestellen op giro
nummer 2929268 t.n.v. J.A. Knot te 
Groningen. 23 



Jaarlijks worden 40.000 Nederlanders getroffen door een hart
infarct en n(lg eens 20.000 d()or een herseninfarct (ber(lcrte). 

In ziekenhuizen., revalidatiecentra ell op vele andere plaatsen 
w()rdt hard gewerkt ()In dit onvoorstelbare aaIltal vaI160.000 slachtoffers 

I 

terug te dringen. I:.· 
AI dit werk is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. I1et 

bezuinigingsbeleid van de overheid biedt v{)or dat onderz()ek echter 
steeds minder ruimte. l Jw gift zorgt er voor dat dit levensreddende werk 
kan d()orgaan. 

Geef aan de collectant, of stort uw bijdrage op giro :3()() of bank
rekening 70.70.7().600 Hartelijk dank. 

IAAT UW HAKf SPREKEN! CÎ2=va~=~ng 
SOPHIALAAN 10, 2514 JR 'S-GRAVENHAGE, GIRO 300 - BANK 70.70.70.600. 


