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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT; 

D . Is je VOORLA.ATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week Je abonne
ment te verlengen. -0 · Is je LAATSTE nummer, indien je 
niet tijdfg hebt verlengd. Wij 
verzoeken je het alsnog met SPOED 

~~ doen, als je Freewave wilt bl ijven ont
vangen. 
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Beste lezers~ 
Door een tikfout je zag je in de 

vorige ~reewave onderaan deze kolom 
staan dat nummer 144 op 20 april zou 
verschijnen, maar dat moest dus 13 apri 1 
zijn. En dit dus nummer 144. 

Een Freewave vol paashazen en infor
matie uit binnen- e~ buitenland. 

We beginnen met een flink portie 
"TV-news" dat wordt gevolgd door "Zee
lenders Nu" verzame 1 d door Hans Knot. 

Paul S. Hansen is verantwoordelijk 
voor "Nieuws uit Denemarken" en hij 
s eh ree f ook een "I n Memo ri am" ove r 
Brftt Wadner, oprichtster van Radio Syd 
een van de eerste zeezenders. Zij over~ 
leed op 13 maart j. 1. 

In "Zeezenders Toen" het laatste ge
deelte over "Radio Condor" en de "Kant"" 
tekeningen" werden dit keer geschreven 
door Maria Depuydt die vindt dat Ronen 
Q'Rahi lly zich wat men~e1ijk moet op
stellen. 

Al het nieuws uit Engeland hebben w~ 
verzame 1 d onder de kop "News From Eng-
1 and" en Marl a Depuydt en Patri ck Be
kaert schreven weer "Nieuws uit België, 
.dat wordt gevolgd door "News News News". 

Het "Radio&TV Logboek" behandelt de 
periode van 11 maart tlm 3 april en 
Jel1e Knot is vetantwoordelijk voor 
"Amateur Nieuws", 

We sluiten deze Freewave met de 
"Roddels", een rubriek met de meest 
uiteenlopende berichten. 

Namens alle medewerkers van Freewave 
wens ik je prettIge paasdagen met veel 
zon en luister op Eers,te Paasdag naar 
"Tijd voor Toen" bij de KRO op Radio 3. 
Dan hebben we name li j k een gesp rek me t 
de broer van Paul Me Cartney, Mike Mc 
Gear, en draaien we zijn favoriete ~la
ten van The Beatles en zijn eigen groep 
The Scaffold. Tot over drie weken. 

Ton van Oraanen. 

FREEWAVE NUMMER 145 
VERSCHIJNT OP 4 MEI 1987. 



DUITSE DEELSTATEN WILLEN PARTICULIERE TV. 
De minister presidenten van de 11 

West Duitse Bondsstaten zijn het eens ge
worden over een mediaverdrag die de moge
li jkheid opent voor particul iere radio-
en telev i siestations. Het verdrag geeft 
particul iere t.v. stations het recht om 
drie kanalen te gebruiken op de televisie
satelliet TV Sat-l. Volgens de burgemees~ 
t er van Hamburg krijgen particulieren nu 
een redelijke kans om televisie te maken, 
maar tegel ijkertijd wordt het voortbe
s taan van de openbare omroepen door de 
regeling gegarandeerd. Een andet moeil ijk 
beslissingspunt was d~ reklame op radio 
e n televisie. De omroepen mogen voortaan 
reklame maken op vrije dagen en feestda 
ge n , hetgeen voorheen niet mogel ijk was. 
De WD R, die voor~een geen reklame uit
zond, mag nu maximaal 90 minuten per dag 
uitzende n. De zender Hessen 3 mag door ~ 

gaa ~ met het uitzenden van re klamebood
schappen. De uitzending hiervan komt te 
ve rvallen zodra de kijk- en lu i stergelden 
z ijn verhoogd, waarschijnl i j k per 1 janu
a ri a.s. 
NIEUWE TOPMAN BIJ CHANNEL FOUR. 

De Britse voormalige filmregisseur 
Sir Richard Attenborough is benoemd tot 
president direkteur van het commircia1e 
t elevisiestation Channe1 4. Hij volgt in 
j uni Edmund Del1 op, die deze funktie de 
a fgelopen 7 jaar heeft bekleed. Atten
borough is tevens direkteur van (apita1 
Radio in Londen. 
ILLEGALE TV IN GUADELOUPE. 

Een illegaal commercieal televisie
s tation is haar uitzendingen gestart in 
Guadeloupe, een van de Franse Overzeese 
gebiedsdelen. Het station, Télé Caralbes, 
wordt geduld door de Franse regent, pre
s ident Felix Proto. Hij zlet het Station 
a ls een soort van zelfverdediging tegen 
de uitzendingen van liefst 17 satellieten 
d ie ' in het Caribisch gebied zijn te 'ont
vangen. 
NOS LEVERT BEELDEN AAN SUPERCHANNEL. 

Super Channel mag in de toekomst 
Nieuwsbeelden van het NOSjournaal gebrui
ken, mits ze niet voor 10 uur in de avond 

via het satellietstation worden uitgezon
den. Dit om te voorkomen dat het exclusu
viteitsrecht van de NOS komt te vervallen. 
Het akkoord dat onlangs is getekend moet 
gezien worden als een experiment en duurt 
voorlopig een jaar. : In eerste instantie 
wenste de NOS niets te weten omtrent een 
samenwerking daar Super Channel een puur 
commercieel station is. Toen er hierover 
problemen ontstonden met de ITN, aandeel
houder van Super Channel en partner van 
de NOS in de EBU, besloot de NOS alsnog 
het kontrakt te tekenen. 
TELESHOPPING OP SKY CHANNEL. 

Met ingang van 27 apri 1 a.s. is het 
moge 1 ijk v i a Sky Channe 1 een deè 1 van de 
boodschappen te doen. Het Londense be
drijf Space Shopping begint dan met een 
dagelijks experiment waarbij het moge-
1 ijk wordt de vertoonde artikelen tegen 
gereduceerde prijs aan te schaffen. Deze 
vorm van inkopen is een enorm succes in 
Amerika, maar het is de vraag of de 
nuch t ere Europeanen zullen warm lopen 
voor Teleshopping. Elke dag wordt in het 
programma van 15 minuten 5 of 6 artikelen 
op het scherm te koop aan geboden. De 
artikelen zullen iedere dag verschillend 
zijn. Het programma zal de vorm van een 
talkshow kr i jgen. Het programma zal ge
presenteerd worden doör Stephan Pater- . 
son en de bestellingen kunnen telefonisch 
wo rden gedaan t erwijl de betaling via een 
c redi tca rd kun nen gesch ieden. Gezien de 
credi t card nog niet die pópulariteit 
heeft als in de VS vragen we ons afof 
het nut heeft e~n dergel ijk programma 
op te starten. Patterson denkt zelf het 
eerste jaar een omzet te halen van f20 

. miljoen. 
ZESDE TV NET TOEGEWEZEN IN FRANKRIJK. 

De Nationale Commissie voorCommuni
catie en Vrijheden heeft de consessi~ 
voor het zesde Franse net toegekend aan 
Metropole TV, een projekt opgezet door 
CLT (de maatschappij achter RTL) en de 
Lyonnaise des Eaux. Via deze keuze heeft 
de commissie besloten om van het zesde 
net een werkelijk algemeen station te ma
ken in plaats van een type station dat 
door de andere kandidaten werd voorge
staan, namelijk een thematisch- en mu
ziekstation dat op jongeren mikt. De 
CNCL meent derhalve tegen de andere kan
didaten in, onder wie de huidige aandeel
houders, dat de reklamebronnen in Frank
rijk voldoende zijn om ~ijf algemene en 
gratis netten in stand te houden. Met 
haar keuze gaat de commissie in tegen de ' 
wens~n van een groot deel van de platen
maatschappijen en de muziekuitgeverijen. 
Omstreeks deze tijd zal het gezicht van 
het zesde net totaal gewijzigd worden. 
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Muziek zal nog 30% van het aanbod uitma
ken, maar ook zullen er in de toekomst 
series worden vertoond en aan informatie 
worden gedaan. 
VIJFDE NET NAAR BERLUSCONI. 

La Cinq, de vijfde Franse televisie
zender, is door de CNCL toegewe~en aan 
Berlusconi en de Franse uitgeverij Her
sant. Dè tendem beslecht zodoende het 
pleit in zijn voordeel en wint het van de 
Frans-Britse zakenman Goldsmith. Met het 
oog op de overnameplannen had Hersant 
zich verbonden met de huidige ' eigenaren 
van de zender, Berlusconi en de Franse 
industrieel Sydoux evenals een aantal 
banken en bedrijven uit Quebec eM Frank
rijk, die nu kleine aandelen bezitten. 
Het startkapitaal van La Cinq bedraagt 
ruim 6 mi liard BFr. Hersant wordt voor
zitter, Berlusconi ondervoorzitter en 
Phil ip Ramon direkteur. 
BERLUSCONI KOOPT CARRA WEG BI~ RAl: 

Rafaella Carrà, top zangeres - ar
tieste en vooral presentatrice,.is ge
zwicht voor het aanbod dat 8erlusconi 
haar heeft gedaan om te komen werken voor 
zijn commercieel t,v. net Canale 5. On
langs nam ze afscheid van haar RAlpu-
bI iek en verl iet ze de staatsomroep. Al 
eerder had ze een aanbod gehad van Ber
lusconi maar toen had de Italiaanse 
St~atstelevisie haar andermaal weten te 
strikken voor een kontrakt, waarin ook 
internationale uitzendingen waren beloofd 
Aangenomen kan worden dat Berlusconi diep 
in zijn buidel heeft getast om Carrà 
over te nemen; tevens kan worden aange
nomen dat hij haar ook internationaal 
za I lanceren. 
DERDE NET KOST TOCH GELD VOOR KIJKER. 

Al zal de omroepbijdrage niet omhoog 
gaan dan zal de invoering van het derde 
net in Nederland de kijker toch meer geld 
gaan kosten gezien het merendeel van de 
kabelnetten een verhoogd tarief zal door~ 

berekenen aan de kijker. Dit komt daar 
de kabel beheerders kosten moeten maken 
om het signaal door te geven. De zenders 
van het derde net zullen tevens de ont
vangst van Duitsland 2 in sommige delen 
van ons land storen. Om storing bij door
gif te te voorkomen moeten ook maatregelen 
worden getroffen. 
TV RECHTEN EUROPA ZOMERSPELEN SEOEL. 

De EBU heeft "zich voor 28 miljoen 
dollar verzekerd van de exclusieve uit
zendrechten voor Europa van de Olympische 
Spelen 1988 in Seoel. Voor de Spelen van 
1984 (Los Angeles) weid destijds slechts 
19,8 miljoen dollar betaald. 
WKSCHAATSTEN VOOR HEREN TROK 6 MILJOEN. 

De u i tzendingen van ' de WK Schaatsen 
voor heren hebben een ongekend hoge k i) k-
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dichtheid behaald. Ook de waardering was 
bijzonder hoog. Zondagmiddag 15 februari 
j . 1. ke ke n r u i m 6 m i I joe n ki j ke r s n a a r 
de verrichtingen van de heren, dit be~ 
tekent een. kijkdichtheid van 44%. Oe eers
te dag keken er ongeveer 4 miljoen, het~ 
geen 29% inhoudt. De eerste dag lag de 
waardering op 7,7 en de tweede op 7,8. 
GROTE OPDRACHT VAN TURKIJE. 

, " O'e ' 005 ten rij ksè ffrma H i r,schmann El t . 

heeft de opdracht gekregen tot de leve
ring van 7~ TV zenders voor de Turkse om
roep. Het gaat hierbij om een bedrag van 
11 miljoen gulden. Binnen 2 jaren moeten 
de zenders. geinstalleerd worden voor de 
verzorging van een tweede televisienet in 
het ' land, ' TAV ' 

.Zeezel1dersNII 
Wat zijn drie weken toch weer snel om en 
wat valt er ook altijd weer ontzettend 
veel te vertellen over die zeezenders,die 
dit jaar al weer 29 jaar aktief zjjn in 
de internationale wateren in West Europa. 
Net zo als in het vorige nummer weer een 
aantal aanvullingen om mee te beginnen: 
20 JANUARI: Richard Falkner, Jan Veld~ 
kamp en Dick Verheul-afgelost door Rik 
van Houten, Herbert Visser, Wim de Valk 
én Erw;n vld Bliek. Vanaf deze dag geen 
Citizen tijd meer. 1 FEBRUARI:. Rik afge
lost door Ad Roberts. 8 FEBRUARI: Tony 
Berk heeft sinds 20.1 maar 6x zelf zijn 
programma gedaan. Als het niet van boord 
kwam werd het gepresenteerd door Mark de 
i1ast. Prijsbewust werd ,wel door Tony zelf 
gepresenteerd. 16 FEBRUARI: In het BBC 
programma van oud London deejay Terry 
Wogan verschijnen Stuart en Ollie Henry 
(ex Schotland en RTL) die praten over de 
ziekte waaraan Henry lijdt, multiple 
sclerosis, de ziekte die er de reden van 
is dat Stuart moeilijk verstaanbaar is 
en dat hij in een rolstoel zit. 17 FEBRU
ARI: Richard Sta;ns memoreert de uitzend
ing van de BBC in zijn programma op Caro-
1 ine en vertelt tevens dat Stuart zijn 
baan als deejay heeft moeten opgeven bij 
Luxembourg. 18 FEBRUARI,; In plaats van 
Prijsbewust op MQnique Drie om Drie met 
Ad Robert5~ 20 FEBRUARI; I,p.v. Tony 
Berk Peter de Groot tussen 12 en 13 uur 
live. 21 FEBRUARI: Bij Eddy Ouwens Ria 
en Patti van de Dolly Pots om te praten 
over de film 'Dutch Treat ' • 23 FEBRUARI: 
Geen tapeprogramma's op Monique. Van lO-
1 2 Ad, 1 2 - 1 4 Pet er, 1 4.;. 1 5 Wim ~ Om 1 5 u u r 
gaat de ~ender uit de lucht en komt om 
17.09 terug met Ad. Tussen 18 en 19 uur 
Peter de Groot~24 FEBRUARI: Om 19 uur 
worden op Monique de nummers 33 en 85, 



betrekking op P, omgeroepen. 25 FEBRUARI: 
I.p.v. Prijsbewust Erwin met Drie om 
Drie hetgeen ook betrekking heeft op 
27 FEBRUARI. 28 FEBRUARI: I.p.v. Max de 
Graaf presenteert nieuwkomer Paul Witte 
de top 50. 15-16.30 Erwin v.d. Bliek en 
van 16.30 tot 18.00 Peter de Groot. Op 
de Deense tv een korte special over het 
nieuwe lokale station Radio Merkur. Het 
station heeft dezelfde station ID als de 
zeezender Mercur. Tijdens de special 
enkele unieke beelden van de zeezender 
Mercur. We draaien het op de eerst vol
gende zeezenderbijeenkomst. Trek je agen
da maar: 13 juni a.s. in het Badhotel te 
Scheveningen. Verder daar voor het eerst 
de vertoning van een Laserdocumentaire, 
waarin allerlei oude beelden op een nieu
we, tijd, volgorde zijn gemonteerd. Tevens 
voor de eerste keer een 1,5 uur 
durende documentaire over Veronica als 
zeezender, waarbij zowel de positieve als 
negatieve punten aan bod komen. Vergeet 
die datum dus niet, want er is tevens een 
verrassing op die dag. 1 MAART: Op Laser 
andermaal geen David Lee Stone dus kun je 
aannemen dat we hem wel niet meer zullen 
terughoren. Liveoverzicht van Monique: 
5.15-8 Rik, 12-14 Peter, 14-16 Erwin,16-
18 Rik en 18-19 Erwin. Programmering Caro
line 558: 6-10 Richard Jackson, 10-14 Mark 
Mattews, 14-18 .Mark Warner, 18-20 Richard, 
20-22 Mark, 22-02 Tim Sheppard. Nieuws 
deze hele week met Steve Conway. Vertrok-

ken met de tender zijn: Jaimy en Kevin. 
Terug Mark M en nieuwkomer Mark Warner, 
die afkomstig is van de Voice of Peace. 
Goed om Mark M weer terug te horen met 
zijn uitstekende muziekkeuze en grote 
woordenschat. Of hij nu op 558 zit of 963 
hij past zich meteen aan het format aan. 
Klasse!!! 2 MAART: Heb je wel door dat 
met al die wisselingen op Carol ine er 
al rond de 90 nieuwe deejays zijn geweest 
sinds de herstart in augustus 1983? Pro
grammering 558:7-12 Mark M, 12-14 Richard, 
14-18 Mark W, 18-22 Richard en 22~02 Tim~ 
Op 963 draait de dienstdoende deejay na 
Viewpoint nog eens de aardJge ~onversatie 
tussen 'God' en 'Adam', wat i'ndertijd 
enkele keren werd gebruikt voor de over
gang tussen Viewpoint en Overdrive. Het 
bewuste bandje eindigt echter met: This 
is what you need: Caroline Overdrive. En 
daar zitten we nu juist op te wachten en 
krijgen we nog steeds niets van te horen. 
Macaber -grapje dus. De ~rogramma's op 558 
zijn, zoals je ziet, later gestart dan 
normaal. Iedereen had zich verslapen. Mark 
plakte er dus een aantal uren bij aan tot 
12 uur. Deze week geen tapeprogramma's 
door Joost en Tony op Monique. Respektie
vel ijk Erwin en Rik nemen de uren over. 
Wel op maandag, woensdag en vrijdag het 
spel Prijsbewust met Tony. We meldden de 
vorige keer over een nieuwe commercial bij 
Monique voor American Dream. Misverstand 
in de logging. Moet zijn: African Drink 

De Norderney begin maart gefotografeerd in het krui-ijs in Lelystad. 
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Safari~ laser door problemen met de storm 
om 13.15 uur de lucht. 3 MAART: Hele dag 
geen Laser gehoord eh ik ben er leker van 
dat U ook niets heeft gehoord. Op MQnique 
pas om 5.45 Dick Verheul , die Peter de 
Groot heeft afgelost. Er moesten eerst 
nog twee jinglemachines worden gemaakt. 
Vandaag is Mark M op Carolinewel op tijd. 
Hij vertelt in zijn programma dat hij de 
nacht in de discotheek heeft doorgebracht 
en regelmatig gewekt werd door vallende 
platen (reden de zware storm). Na View
p6int weer geknoei met Overdrivejingles~ 
Waa r heeft dit nu voor nod i g. '. Geef ons 
liever Overdrive terug~ 4 MAART: Laser 
terug maar in Groningen niet om aan te 
horen en hebben we de transistor maar 
weer uitgedraaid. 5 MAART: Het eerste 
kwartier van 'Opstaan met Monlque' met 
Rik daar Dick zich had ve'rslapen. 5 
MAART: Om 21.50 beide Carol inezenders e
ve~ uit de lubht gedurende 4 minuten. 
Vanuit Auckland horen we van ons kontakt
persoon dat het financieel zeer goed 
gaat met Radio Hauraki als FM station. 
Men is de absolute topper en opnamen be
wezen ons dat soms ~el 3 minuten achter~ 
elkaar tommercials zijn tè horen. Wat 
echter niet zogoed voor het station is 
is het feit dat men weigert te praten 
over het verleden. De personen die ge
vraagd wordt naar het verleden zeggen 
al len nièts te weten , van de zeezenderpe
riode. Ook weet men niets af·van een film 
over het station en na lang aandringen 
van onze kontaktman werd hij de deur ge
wezen met de legendarische woorden FUCK 
OFF. Tja, wat moet je er van zeggen. Ge
lukkig hebben we een adres gevonden waar 
we waarschijnlijk de film 1111 Days at 
Sea kunnen achterhalen. Zodra de film of 
een kopie er is zullen we deze vertonen 
of een van de zeezenderdagen. Het is mis
schienwel de mooiste d6cumentaire die 
ik ooit over Offshore Radio heb gezien. 
6 MAART: Caroline vandaag door tot 6 uur 
in de nacht. Steve Conway is verantwoor
delijk voor de uren tussen 2 en 6. Tij
dens de ' programma's wordt regelmatig 
aandacht -besteed aan d~ scheepsramp voor 
Zeebrugge~ 9ndermee~ wordeil regè'lmat·i g 
telefooMnum~ers genoemd waarheen g~b~ld 
kan worden door familieleden van per
sonen die zich aan boord bevondén ' yän ~ ' , ' 
de fe r ry. De ontvangs t va,n de :558 word t 
trouwens stuk,kenbeternu de' dagen zich 
ook weer beginnen te - ',lengen '! : ,'Van ', 
Rob 01 thof ontvlngen we , he,t ,ber i cht -:d~t , 
de foto's bij devo 'rig,~" afleve'rlngen van 
Zeezenders toen over Condör door hem ge
schoten zijn en niet cjoor Jelle BOÇ>jls;tra.: , 
Jui st: Er stond ook 'b ij FOTOARCH I EF' Je11e 
B en niet Foto's Jelle B. Caroline zoü 
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een FM zender gekocht hebben in Italië. 
Zodra het geld wordt overgemaakt zal men 
de zender kunnen krijgen. Het zou om een 
10 kW zender gaan. Inderdaad zal er zeer 
spoedig getest gaan worden meteen laag
vermogen FM ~ender vanaf d~ RQSS om de 
ontvangstmogelijkheden te kunnen beoor
delen. Mike Barrington schijnt de laan 
uit gestuurd te zijn bij , 
Laser. Reeds vier van de 
vijf generatoren werken 
niet meer op het schip. 

, 7 MAART: Programmering 
558: 6 ... 10 Mark W, 10-14 
Richard, 14-18 Mark M, ?;: 
1 8.,. 20 R i c har d 20 ... 22 ..... ,.' ._ . . .. '. '. '-. 
Mark M~ 22-2 Tim en . 

, 2-6 Steve. Monique 
Top 50 met Erwin. Oud 

, en Nieuwrespecttevelijk 
15 tot 16.30 Oick en van 
16-30 tot 18 uur met Rik. 
Laser is pas om 9.45 uur in de lucht. 
10-14 Paul Jackson 14-16 Brendie, 16-18 
John Anthony. Om 18 uur uit de lucht 
voor onderhoud en van 20-24 nieuwkomer 
Tim. Hij schijnt pas 18 jaar oud te zijn. 
Van Rob Olthof ontvingen wij het bericht 
dat Steph Wi llemsen, de Jgrote man achter 
'Radio Condor' ernstig ziek is. 5teph 
lijdt al jaren aan suikerziekte. Helaas 

' paste hij zijn levensstijl niet aan bij 
zijn zlekte. Dit leidde enige weken ge
leden tot o.a. het afzetten van een been 
en het mi$sen van een oog. Het ging ~l 
jaren niet meer goed met Steph, eerst 
al leen financieel niet en na het ' ver~ ~ 
trek van zijn grote liefde, Fietje van 
Donselaar, ook geestel ijk en lichamelijk 
niet. Bewoonde hij in de lOter jaren 2 
panden in Haarlem, de laatste jaren wa$ 
hij te vinden in een krot en toen deze 
werd afgebroken eindigde hij in een 
woonboot. Nadat de Condor verkocht ~ werd 
aan van Landschoot deed Steph pogingen 
om de Norderney te kopen, doch van alle 
14 miljoen Nederlanders waren er twee 
die geen eigenaar mochten worden van 
het schip: t.w, zijn vriend Tim Thomason 
(Capltal) en hijzelf. Jaren later ~~rd 
er een optie , gehomen op de Maria, welke 
i n de haven 'ván Scheven i ngen 1 ag. De .' 

.' meest ,:vreemde f j guren kwamen ,h ierbiJ.
-' l<c.ijken)o", a. Patriek -Va'laLn. Ook de,'
Bevrr:Î J di ng ,~raàd -vàn ··'Surlname. hqd· ~ tn te"; 
resse. Men wJ fde ' me~ deze bÇ>(:ft mensen 

' , ::haa;~, ,Suri n~rT,le ,. , br~n.gen en van~f he t sch i p 
' ~ropaga~da ~itzend[ngen dtien~ onder lei~ 
ding van ehln A Sen, Door enige interne 
ru;z Les binnen , he:t ,$u ri namse kamp is dit 

_plan nooit"d9Qrge9aan~Deze laatste klap 
i 5 , Step nooi t te boven, gekomen' • En i ge . 
plaatprodukties bracht'en hem' tenslotte 



tot de bedelstaf. Het is tragisch dat 
het zo met Steph moet eind.igen. BBC Ra
dio Kent heeft er een medewerker bij en 
Carol ine is er èen kwijt. Stu~rt Vincent 
is in 'dienst getreden van dit lokale 
station. Laser woordvoerder John Catlett 
heeft gereageerd op de e~entuele wets
wijzigingen in Engeland. Zoals gemeld 
zijn er plannen om de n~tionale wateren 
uit te breiden. De lwetswijzigingen wor
den binnenkort waarschijnl ijk goedge
keurd in het Parlement. Catlett zegt 
dat, ondanks het gemis van beschermende 
zandbanken, het geen probleem is voor 
Laser om 30 mijl uit de kust te gaan lig
gen. Ook aanpak van bevoorrading is niet 
mogelijk daar alles legaal gebeurd en men 
te maken heeft met een Amerikaanseorga
nisatie, die op Panamees grondgebied 
aktief is. Deejay KC zal ni~t terugkeren 
op Laser, zo meldde Catlett, hij heeft 
een baan aangeboden gekregen en geaccep
teerd in Amerika. Catlett zegt binnen- . 
kort so11 icitatiegesprekken te zullen 
hebben met een aantal nieuwe potenti~le 
jocks~ Ook ishij nog op zoek naar een 
derde nieuwslezer, die kan funktio~eren 
naast Andrew Turner en John Allen. Carl 
Kingston heeft sinds kort een eigen ~ro
duktie maatschappij. Deze ex Carol ine 
en VOP deejay maakt programmals speciaal 
voor de Amerika~nse markt in syndicate 

vorm. De naam van zijn bedrijf: Trans 
Orbitale De Laser hot hit jingles zijn 
trouwens gemaakt door Anthony James, 
die een jingle bedrijf heeft in Itali~. 
James werkte voorheen bij Chiltern Radio. 
De Nanel1 ~chijntnu definitief te zijn 
verkocht aan een internationale organi
satie en wel voor een bedrag rond de 
kwart ~iljoen Engelse Ponden. Hen werkt 
weer aan de vo 1 too i i ng van het sc.h i p en 
de planning is om binnen de 3 maanden 
voor de Nederlandse kust te gaan 1 iggen. 
In ieder geval komen er Engelstalige 
programma's. Andere berichten meldden 
ons dat het schip niet voor dit bedrag 
is verkocht maar dat de nieuwe organisa
tie per jaar 175.000 ·Pond zal betalen, 
gedurende 3 jaren, waarna het schip ei
gendom is van de nieuwe organsatie. 
Een zendertechnicus is onlangs aan boord 
geweest om te inventariseren welke onder
delen er nodig zijn om de 50 kW zender 
aan de praat te krijgen. In ieder ge-
val werkt de 10 kW zender uitstekend. 
Odk hier wordt gesproken van Engelstal i
ge programma IS om te kunnen concurreren 
met Laser en Carol ine. Richard Jackson 
zal afscheid nemen van Caroline. Ook hij 
zal afreizen naar Amerika alwaar hij een 
baan heeft aangeboden gekregen bij eèn 
bedrijf dat syndicate programmals maak~. 

\---~ 

BIEDING 
NIEUW BIJ SMC: "Caroline into the 80's", het nieuwe Caroline fotoboek 

hoofdzake 1 ijk gew i j d aan - de Ros s Revenge . . f 15,-

NIEUW BIJ SMC: "The lid off Laser", het boek van Paul A-lexander Rusling, 
waarin hij zijn eigen falen tracht te vergoei lij~en. f 30,-

EEN JAAR LASER: een documentaire over één jaar uitzenden met alle hooate-
en dieptepunten. f 10,- -

NIEUW: SMC Audio Magazine deel 11 en 12. Behandelt het tijdvak oktober tlm 
december 1986. Deel 12 behandelt de terugkeer van Laser. 
Per cassette f 12,-. Deel 11 en 12 samen: f 20,- . 

BOEKEN: "De Historie van RNI" het nieuwe meesterwerk van Hans Knot. 
Een boek om 1n één adem uit te lezen voor f 22,50 

UITVERKOOP: Het "Radio Mènique Album" + gratis single + kleurenansicht 
voor de belachelijke prijs van f 16,- (zolang de voorraad strekt). 

Stichting Media Communicatie 
POSTBUS 53121, 10n7 RC Amsterdam. Postgiro: 4065700. Banque de Paris: 634495216. 

-- --
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8 MAART: Monique 5-8 Erwin. De tip top 
tien, zoals die sinds vorige week in 
het programma van Vader Abraham wordt 
gedraaid (nederlandstalige tips) tussen 
11 en 12 uur, staat afgedrukt in het 
adverteniieblad 'Zondag'. 12-14 Erwin, 
14-16 Rik,16-18 Dick en 18-19 Erwin. 
Laser: Pas om half 11 in de lucht. Men 
begint met 30 min. non stop Beatles. 11 
tot 13 Paul Jackson, 13-15 Tim Curry, 
15-15.30 John Anthony Rock and Róll (op 
tape) met de Elvisshow, 15.30-19 Brend
die Lee (beslist geen Jessie Brandon 
zoals werd gemeld in FRM) 19-11 Joe 
Parry. Joe en Tim zijn dus de nieuwko
mers en Johnny Anthony en DL Bogart 
hebben de Communicator verlaten. Caro .... 
line: 6-10 Mark W" 10-14 Richard, 14-
18 Mark M, 18-20 Richard, 20-22 Mark M, 
22-02 Tim Sheppard, 2-6 Steve~ Nieuws 
vandaag met Steve en Mark M. Vandaag 
kregen we vanuit Engeland te horen dat 
de Tweede lezing van de Territorial 
Sea Bill in het Britse Parl~ment is ge
weest en nu zal worden voorgelegd aan 
de leden van the House of Lords. Hope
lijk komt men niet voor de verkieiingen 
aan de behandeling toe. Immers dan zal 
zeer zeker een indiensttreding worden 
geremd. Fantastisch of misschien droe~ 
vig was het te moeten vernemen dat de 
grijze duif, ook wel O'Rahilly genoemd, 
helemaal niet op de hoogte was van de 
plannen van de Britse regering tot uit
breiding van de nationale wateren. Wat 
betreft Sealand kan worden gesteld dat 
2 belangrijke financiers zich hebben 
teruggetrokken uit het projekt. We zul
len dus wel gelijk krijgen dat dit het 

, zoveelste sprookje van Roy 'Bates is. 
Een van de stations die zoti gaan uit
zenden vanaf het fort was Radio Sove
reign, een gouwe ouwe station dat eerst 
aan land aktief was. Er zijn nu twee 
mogelijkheden voor dit station: ofwel 
via een zendschip in 'de ether komen of
wel, zoals een woordvoerder met het 
idee kwam, beginnen met uitzendingen 
vanaf Shivering Sands. Men zou dan niet 
de MOA overtreden maar de Broadcasting' 
Law. Shivering Sands ligt .namelijk in 
nationale wateren. Vragen om moeilijk
heden dus. 9 MAART: Caroline 558: 6~12 

,Mark M, 12-14 Richard, 14-18 Mark W, 
18-22 Richard, 22-02 Tim. Nieuws voor 
de rest van deze week met Steve Conway. 
Laser om 1 o uur uit de ether om vandaag 
niet meer terug te keren. ' 

'Hij heeft het weer voorelkaar. We heb
ben het dan over de meester oplichter 
in Amerika, James Ryan, die ook bij de 
terugkeer van Caroline een dubieuze rol 
speelde. Hij heeft andermaal uitstel 
8 

van Z1Jn rechtzaak gekregen. Walter 
Betty, de rechter in de zaak tegen Ryan 
in de VS, meldde ons dat deze keer uit
stel was gegeven daar Ryan een nieuwe 
advokaat heeft die zich eerst in de 
materie moet verdiepen alvorens te kun
nen strijden. In november zal nu einde
lijk de sttafzaak worden behandeld, Of 
toch niet? .Groot nieuws: Eindelijk w~er 
een boeking voor de Monique disco show. 
Diegene die denken regelmatig het lach
je te horen van Charlie Wolfe in de 
live programma's van Monique, moet ik 
teleurstellen. Het betreft een l~~hje 
dat afkomstig is van een produktieelpee 
van de firma LA Force uit Fresno in de 
vs. 10 MAART: om 6.14 komt Monique pas 
in dè lucht en wel midden ineen plaat. 
Als Rik nQ maar niet heeft gedacht dat 
hij al sinds 5 uur in de ether was. 
Om 19 wordt nr 65 exclusief doorgegeven 
voor het kantoor. Mark M roept de luis
teraars op te blijven luisteren naar 
Caroline. Een leuke montage heeft hij 
gemaakt van recente hits op de Europe's 
Music Leader~ Jammer dat er niet meer 
adverteerders zijn. Alleen Lotto 649 en 
Bose worden gedraaid naast de vele 
promotieartikelen voor Caroline. Het is 
onvoorstelbaar dat er trouwens nog 
steeds de overgangjingle wordt gedraaia 
van Viewpoint naar Overdrive vlak voor 
de closedown van de 963. 11 MAART: Bij 
Laser wordt nu ook een gezongen Mail 
Bag Sp6t g~hoord bij behandeling van de 
-luisterpost. Ook gehoord? De plaat van 
de Communicators die zingen ,over Laser 
Hot Hits. Monique begint vandaag pas 
om half 6 en dan zijn we bij 12 MAART: 
Monique pas om 6.29 in de lucht. I,p~v. 
Tony Berk Riek van Houten tussen 12 en 
14 uur. 13 MAART: Caroline nu ook tus
sen 2 -en 6 en wel met Steve Conway. Op 
Monique tussen 12 en 13 Rik i.p~v. Tony, 
14 MAART: I,p.v, Eddie Ouwens live met 
Erwin op Monique. Wel weer sinds weken 
de top 50 met Max de Graaf~ Tussen 15 
en 16.30 Erwin en 16.30 en 18 Dick. 
Nieuwe commercials voor de LP Liedjes 

, van Oranje en voor Texas Filtersigaret. 
558: 6~10 Mark W, 10-14 Richard, 14-18 
Mark, ,18- 20 Richard, 20-22 Mark M, 22-2 
Tirn en 2-6 Steve. Nieuws met Steve en 
Mark M. In Lelystad zijn de voorbereid
dingen begonnen voor de afvaart van het 
voormalige Veronicazendschip de Norder
ney. Er ,kan echter niet eerder begonnen 
worden met het wegslepen van het" Bch! p 
dan wanneer al het kruiijs verdwenen 
is~ Het schip is voor een periode van 
een jaar daor de eigenaar, Holiday Ships 
uit Groningen, verpacht. Het zal nu 
diverse plaatsen gaan aandoen aan de 



IJssel en de Maas. Het is niét bekend 
wat er na dat jaar zal gaan gebeuren met 
de drijvende discotheek. Zoals je op de 
foto kunt zien zijn de masten naar be
neden gehaald om geen schade te krijgen. 
15 MAART: 558 programme ring: 6-10 Ma rk W, 
10-14 Dave James (terug aan boord) 14-18 
Mark M, 1'8-20 D~ve, 20-22 Mark M, 22-02 
Tim S, 02-06 Steve Conway. Nieuws de ge
hele week met Steve, uitgezonderd in het 
weekend. Dan wordt een deel van zijn werk 
overgenomen door Mark M. Met de tender is 
Richard Jackson terug gegaan aan land en 
de vraag is of hÎj ooit zal terugkomen 
nu hij een leuke aanbieding heeft vanuit 
de States. Onder de naam 'Drift Back 20' 
zal op 15 augustus a.s., dus over 5 maan
den, in het Bloomsburry C~est Hotel in 
Londen een grote offshorebijeenkomst word
en gehouden, georganiseerd door de Caro-
1 ine Movement. Dit ter gelegenheid van 
20 jaar Marince Offences Act. Uit Dene
marken ontvangen we het trieste bericht 
dat eergisteren op 72 jarige leeftijd 
Britt Wadner, ex directrice van Radio 
Syd, is overleden. Voor een in , memoriam 
zie elders in deze Freewave. Ergelijk was 
het weer om te luisteren naar de Grote 
Verwarring. Andermaal was het Ton Lat
houwers die meende, na het draaien van 
de Man of Action (RNI tune) te moeten 
stellen snel n~ar een ander onderwerp) 
de satell ieten, over te gaan daar dat 
hedendaagser was dan de zeezenders. Wel 
Ton: Er zijn nog steeds 3 radiostations 
die aktief zijn vanuit de Noordzee. He-

THE FABUlOUS 
SOUNDS OFTHE SIXTIES ' 

Voor slechts FI.25,5.0 of 470 Bfr 
krijg ,je 6,maal per jaar dit blad, 
boordevol herinneringen. in je 
bus!1 
Minstens 48 blz. met artikelen, Interviews, 
recenties, foto's, hitliJsten, agendaenz,enz. 
Plus de advertentie bijlage 
Collectors Columns met vele Interessante 
aanbiedingen. 
Stuur snel de bon In en haal de pop - historie 
In huls. 
-----------------------------------Note.r mil 11. abonn •• op uw blad: 

NAAM ..... ... ............... ..................................................................... . 

ADRES ............................................................................................ . 

POSTCODE + WOONPlAATS ........... .....•.......................... .... '" 

LAND ............ : .......... ....................................................................... . 
Op ...... n n..-:STJCHTlNG FABULOUS SOUNDS, 
O.V.NOORTSTR.8, 5223 TB DEN BOSCH, NEDERlAND 

laas hoor ik op miJn kabelnet nog steeds 
geen enkel radiostation dat afkomstig 
i s u i t he t ' h ee 1 al'. 1 6 HAA RT: 558: 6 - 1 2 
Ma r kM, 1 2 -1 4 D a ve, 1 4:- 1 8 Ma rkW, 1 8 - 2 2 
Dave en 22-02 Tim Sheppard. Duidelijk 
dus ~en tekort aan personeel. Monique: 
tender haalt Dick van boord en brengt 
Jan Veldkamp terug. Erwin en Rick blijven 
aan boord. Nieuwe commercials op Monique 
voor Scrupules (spel van MB), Texas (nu 
3 keer per uur), Singapore Airlines (te
rug) en BK pannen met gratis fluitketel. 
Jan Veldkamp verzorgt voor de afwisseling 
'Opstaan met Monique'. Normaal presen
teerde hij altijd 'Windkracht 4 tot 6'. 
Gisteren presenteerde Jan trouwens wel 
die u ren , 1 7 -3 Sin ga por e A i r I i nes n u ook 
met een soort van 'Radio Rebus. Monique 
brengt ook rekla~es voor LP Goud van Out, 
Dancing Vivaldi, A creme aftersun van Ni
vrin. Om 19 uur werd andermaal gevraagd 
om 2 steunelementen. Deze hele week geen 
Tony Berk, wel Prijsbewust. Riek neemt 
de programma 's van Berk over. Laser pas 
om 17 uur terug in de lucht nadat men om 

n 8.02 ui t de ether ver,dween 
vanwege het slechte weer. 
's Avonds Brendie Lee en 
John Anthony Rock and 

Roll.Vanuit de Mo~ 
nique-organisatie 

werd bekend gemaakt dat 
het merendeel van de 

boordprogrammals ook van 
band zullen komen. Zo zal tus

sen 7 en 9 de programma's wordeh gepre
senteerd door Nico Stevens. Tussen 9 en 
10 uur komt een programma met gouwe ouwe, 
waarbij de favoriete -Top 3 zal worden 
gesponso rd door Keser u itzendbu ro' s. 
Wie de presentatie daarvan gaat doen is 
niet bekend. Waarschijnlijk zal Max de 
Graaf ook stoppen met de Top 50 en zal 
zijn plaats ingenomen worden door een 
'prof'. Wat moeten wij daarbij denken? 
In principe zal in de toekomt alleen het 
p rog ramma "W i ndk rach t 4 tot 6'1 van boord 
komen. 18 MAART: St. Patricksday in Ier
land en derhalve op Radio Caroline veel 
muziek van Ierse popgroepen. Op het ant
woordapparaat van de Caroline Movement 
wordt bekend gemaakt dat Paul Rusling 
met een nieuw boek bezig is maar dat 
dit boek slechts in beperkte oplage zal 
verschijnen. Waarschijnlijk om allerlei 
leugens niet te veel te verspreiden. 
De nieuwe zendmas ten' van Laser kun je 
voorlopig wel vergeten. Tot latere datum 
is aanschaf uitgesteld. Bill Reed is 
een nieuwkomer op Laser. Hij doet zijn 
eerste programma vandaag. Om, 8 uur ver
telt hij dat de storm gisteren de reden 
was dat Laser uit de lucht was. Dit her-
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haalde hij om 9.15 en toen, midden in 
de volgende plaat, vloog Laser ander
maal de lucht uit. Uit een Brit~ onder
zoek blijkt dat Laser bij lange na niet 
zo populair is als in de eerste periode 
en derhalve ook l~ng niet zo veel luis
teraars heeft. Ten Hoorden vén Lon~en 
is men bijna niet te ontvangen en di,t 
komt ondermeer door de overspettering 
van het Caro1inesignaa1. Het wordt tijd 
dat Herr Chicago de optimod wat beter 
instelt op de 558. De testuitzendfngen 
van de Finse zender op de 963 z~jn ook 
begonnen en wel , op laag vermogen. In een 
deel van Engeland zit er nu een soort 
van 'jamming ' in het 963 geluid en is 
het luisteren niet aangenaam meer. Simon 
Barett, het laatst aktief bij Europa 
TV, werkt nu bij het I LRstat ion Wyvern 
Radio. Vandaag blijkt op Monique dat de 
Keser top 3 niet in het gouwe ouwe pro
gramma komt maar dage1 ijks om 12.15 in 
de Tony Berk show. Monique was trquwens 
laat in de ether. Zo om en na bij half 7. 
19 MAART: Laser pas om 7.20 in de lucht. 
fen verv~le~d piepje verschijnt regel
matig in het signaal. Net alsof de zender 
i kHz 'off 'channe1' is. Nie~w is een com~ 
mercia1 voor de Chestburry Discotheque 
in London 'op de 576. 20 MAART: Tussen 
9.45 en 10.13 1 iefst 4 keer BK reklame 
op Monique. Een foutieve planning dus. 

' 21 -MAART: Laser pas om half 9 in - de 
lucht. , Wel sterker maar ook meer geflui t. 
558:6-10 Mark W, 10 .. 14 Dave, 14-18 Mark 
M, 18-20 Dave, 20-22 Mark M, 22-02 Tim 
en 2-6 Steve. Monique pas om ,5.30 tn de 
lucht. Max de Graaf maakt in zijn pro~ 
gramma bekend dat hij binnenkort zal 
stoppeh met de presentatie van de top 
50. Aan het begin van elk uur nu de slo----- -....- - - ---.-

VRIENDEN GEZOCHT IN NEDERLAND. 
Ik ben MarttnT6~~~end uit Engeland 

en ben op zoek naar een even fanatieke 
Monique luisteraar dan ik ben. Deze zou 
uit Ne~erland moeten komen en met mij 
willen corresponderen over Monique, de 
platen die specifiek op dit station wor"" 
den gedraaid en diegene die het leuk zou 
vinden om met mij te schrijven kan zijn/ 
haar brief "richten aan Hartin TQwnsend 
Post Office Flat, High Street, Bloxham, 
Banbury, Oxfordshire, OX15 4LT England. 
NOG EEN VRIEND GEZOCHT. 

Ik ben John Hóëking en volg momenteel 
een talencursus Nederlands. Tevens ben ik 
geinteresse~rd in de zeezenders en lees 
Monitor Magazine. Wie wil met mij cor
responderen? Mijn adres: John Ho~king, 
Flat 3, 70 Gresham Ro~d, Staines, Midd1e~ 
sex, TW 18 2 AE England. 

gan: 'Opstaan met Monique, 3 om 3 gouwe 
ouwe, Joos't den DrÇlayer, Berk in u i t,.. 
VQerin9,Prfjsbewust, Windkracht 4 tot 6, 
Maarten de Jong en Natuurlijk Meiden
werk! Geen wonder dat jij ook kiest voor 
het midden van de middengolf: Monique. 
Wel dat was weer al het nieuws zoals al
tijd bijelkaar geschraapt door Hans Knot 
en ingestuurd door: Pau1 Jan de Haan, 
Ate Harsta, Maria Depuydt, Jack Duyser, 
Tom de Munck, Robert van de Leur, Wim 
Wi11ems, Rudi Koot eri H van der Maden. 

Nieuws uit Denemarken 
GROTE WINST VOOR RISKAR. 

Onlangs werd bekend dat Mr. Riskar, de 
ex baas van Kana1 2, ongeveer 50 tot 60 
miljoen DKr. heeft verdiend aan de ver
koop van zijn aandelen, eigendomsrecht en 
zendvergunning. Zoals bekend heeft hij dit 
verkocht aan Eselte en 2 nieuwe Deense 
aandeelhouders. Tevens zal Riskar, tot de 
invoering van de nieuwe wet op lokale ra
dio en televisie maandelijks een grote 
som geld krijgen voor het gebruik van de 
zendvergunning. De nieuwe wet zal op 1 
oktober a.~. van k~acht worden. , Radio Mer
cur, het nieuwe lokale station, zal op 
5 mei a~s. van start gaan met verzoekpro
gramma's in de oude Radio Mercur stijl en 
met Bingoshows. Zoals bekend zijn soft
sPQnsering v~n deze Bingoshows verboden. 
Th~ Voiee~ die gestraft is voor het voeren 
van reklame en de gehele maand april niet 
mag uitzenden in Kopenhagen, heeft een 
manier gevonden om toch in de lucht te 
komen. Men heeft een andere zendvergunning 
aangevraagd en gekregen in Frederiksberg . 
Daar zal gedur~nde 12 uren per dag via een 
nieuwe FM freque~tie en een andere iend
er worden uitgezonden~ Vanaf 1 mei a.s. 
zal men weer gebruik maken van de eigen 
zenderen studio's inde hoofdstad. 
MERCUR NU LEGAAL AAN LAND IN DENEMARKEN, 

"- ', ' Een n 'j euwl ëgaëd ' 1 Qkaa) 'comme'rci ee 1 
station onder ~e naam Radio Mercur, dat 
is het nieuwste gegeven vanuit Denemarken~ 
Het station zendt uit in Klampenborg 
en we 1 van I s ochtends 7 tot 3 in da' 
nacht~ Er zit echter een onderbreking in 
tu~sen 18.30 tot 24 uur, dan zal men uit 
de ether zijn. Die uren zijn niet aan
trekkeliJk gezien de concurrentie van de 
televisie. Men maakt bij het station ge
bruik van dezelfde opener als die van de 
zeezender Mercur in de 60 ' er jaren. Groots 
werd onlangs de start van het station aan
gek.ondigd via de televisie, waarbij,naast 
de beelden van het nieuwe station, veel 
mooie shots werden getoond van de zee
zender. Zendtijd is te huur voor 1400 kr 

_____ . __ _____ " per minuut en men gokt op ' een publiek van 
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rond de 25 jaar. Ook zal men vele wed
strijden, waaronder bingoprogramma's, or
ganiseren om de luisteraars te trekken. 
John Steenberg is de grote man achter het 
nieuwe projekt en hij iei ons exclusief 
dat alle 40 mede,werkers belangeloos mee
werken aan het station. Pas wanneer het 
een financieel haalbare zaak is zal men 
betaald gaan worden. 
KAN AL 2 STEEDS MEER AFNEMERS. 

Kana1 2 krijgt steeds meer kijkers. 
Onlangs werden de nieuwe cijfers bekend 
gemaakt wat betreft het aantal verkochte 
decoders. Men is de 73.000 aansluitingen 
ruimschoots gepasseerd. 
Kana1 L is ondertussen een samenwerking 
aangegaan met het Dagblad Aktvelt. Ge
durende een proefperiode van 6 maanden 
zal men gaan samenwerken op het gebied 
van journal istiek. Men startte onlangs 
met een nieuw avondprogramma 'Good eve
ning', waarbij zowel items vanuit de 
Kanal 2 studio als vanuit de nieuwska
mer van Aktvelt worden gepresenteerd. 
KL zorgt voor de technische outfit, waar
onder de reportagewagens zodat er door 
de krant alleen journalisti~k werk wordt 
geleverd. Een leuke manier om zowel meer 
lezers voor de krant als kijkers voor 
Kanal 2 te krijgen. 

Op de tijden dat Kanal 2 met een test
beeld uitzendt . via haar frequentie, wordt 
sinds kort het g~luid meegestuurd van de 
rad i op rog ramma' s van The Voi ce. I n de 
loop van de maand veranderd dit echter 
daar Kanal 2 haar eigen deejays in dienst 
heeft genomen om 'radio' programma IS via 
het t.v. scherm te verzorgen. Ook tussen 
de diverse onderdelen van de programmering 
zal de deejay te horen zijn. Dan Rachl in, 
voormalig medewerker van the Voice, is be
Jast met de uitvoering want hij is hoofd 
van de afde 1 i ng amusement geworden. 

TV Syd beschikt al 3 jaren over een 
I icentie voor het verzorgen van regiona-

1e televisie voor Zuid Jutland en begin 
januari heeft het controlerende orgaan 
voor radio en tv in ons land bekend ge
maakt dat TV Syd de eer heeft als eerste 
tv station commercials te mogen gaan uit
zenden. De nieuwe regeling gaat 1 apri I 
a.s. in. Syd heeft nog financiele tekor
ten en minister Clausen heeft inmiddels 
aan de regering gevraagd deze tekorten 
te betalen zodat per 1 april het regio
nale tvstation ' als een gezond bedrijf kan 
herstarten. Men zal dan iedere dag ,30 
m ~nuten in de lucht zijn, waarvan 5 mi
nuten gevuld zullen moeten worden met 
commercials. Dit om het bedrijf in de 
toekomst ook gezond te 1 a ten ~ b I i j ven. 
Er is gekozen voor Syd zoqat ze kan gaan 
concurreren tegen NDR TV, dat in Noord 
Duitsland uitzendt en in Zuid Jutland 
ook veel bekeken wordt. Inmiddels heeft 
de raad ook bekend gemaakt dat met in
gang van 1 oktober liefst 5 ,lokale sta
tions in en in de omgeving van Kopenha
gen gebruik zullen moeten maken van de 
102.8 MHz. Dit houdt ondermeer in dat 
de zendtijd van de Voice aanmerkelijk 
zal worden teruggedraaid. De Barron, Me
deeigenaar van het station, heeft inmid
dels claims gelegd op 2 van de nieuwe 
te vergeven licenties voor de frequen-
t ie. P a u 1 S. Ha n sen. 

IN MEMORIAM 

Britt Wadner 
In de vroege uren van de ochtend van 

de 13e maart j. 1. overleed na een maand
enlange slopende ziekte Britt Wadner, 
in haar woonp 1aats Bc§stad in Zuid Zweden. 
Een ware vechtster voor onafhankelijke 
en vooral vrije radio en televisie is 
Britt de afgelopen 30 jaren geweest. De 
eerste bekendheid verwierf ze in de eind 
40'er jaren toen ze werd uitgeroepen tot 
schoonheidskoningin van haar land. Maar 
haar interesses gingen verder dan alleen 
maar verschijnen in fotobladen, modeshows 
en films. Zij ging helemaal op in de ra
dio wereld. Haar eerste commercial sprak 
ze in voor Trans Air in Malmö, een com
mercials die werd uitgezonden door de zee
zender Sk~nes Radio Mercur (gehuurde 
zendtijd van Radio Mercur, dat haar pro
gramma's verzorgde vanaf het zendschip 
Cheetah 1.)Ditze1fde schip zou later, in 
1959, Britt's eigendom worden toen het 
aan haar werd verkocht en het schip ging 
dienst doen voor Radio Syd. Men had twee 
opnamestudio's voor de programma's in 
Landskrona. In de loop van 1960 werden 
grotere studio's in gebruik genomen in 
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Malmö. Spoedig daarna werd de voorma-
1 ige vrachtvaarder Masken aangesch~ft 
en deze boot van 280 ton werd herdoopt 
tot .Cheetah 2 en Syd werd een commer
cieel succes, Zelfs toen de anti-zee~end~ 
erwe.t van kracht werd in Skan inavië ging 
Brittdoor met haar aktiviteiten. De wet 
in Zweden staat toe dat een veroordeelde 
tijdens detentie zijn/haar normale be
roep mag uitoefenen en ;zo werd Britt ver:.. 
oordeeld tot gevangenisstraf waarbij ze 
haar Radio Syd programma's normaal in de 
cel opnam. :roener een zware ijszee ,was 
moest ze in 1965 uitwijken . en verhuurde 
ze haar schip begin 1966 aan de Carol ine 
organisatie. Later werd de Cheetah 2 
gevaren naar de kust v~n het Afrikaanse 
Gambia. In eerste instantie werden de 
Sydprogramma's van band af verzorgd maar 
later in studio's aan land. In dit land 
wonen vele Zweedse immigranten. Syd be
staat derhalve hedentendage nog steeds 
onder de leiding van Britt's dochter 
Connie. Britt Wadner, voor wie ik tijdens 
de zeezenderperiode werkte, was een vrouw 
waarvoor ik veel bewondering heb gehad en 
tijdens al mijn werkjaren heb ik niet 
zo'n goede baas gekend. Niemand die haar 
oolt heeft ontmoet kan haar enorme door
zett ingsvermogen vergeten. Met haar is 
een stuk historie en een stuk vreugde 
heengegaan. Copenhagen, Paul S Hansen • . 

LOKAAL RADIOSTATION 
iN . ÄMSTERÖ"iÜ'1? ' 
Er bestaan in Am
sterdam vergevorder

de planneri tot de op-
richting van een lokaal 

radiostation dat louter 
of vrijwel alleen nieuws 
gaat uitzenden. De nieuwe 

zender kan binnen enkele 
maanden via éên van de open 

radiokanalen van de KTA aan de slag gaan. 
De startdatum hangt voo~al af van 'de ' tijd 
die de PTT nodig heeft voor het aanleggen 
van een kabel van de studio naar de KTA. 
Hoe het nieuwe station zijn nieuwspro
gramma's gaat samenstellen (de nieuws ... 
ga ring) i s nog n i et bekend. Als er muz,i ek 
wordt uitgezonden zal dit auteursrecht
vrije muziek zijn (zoals bijvoorbeeld 
_klassiek) . 
-~------ --- ..... ----. 
IK ZOEK EEN AANTAL OUDE FREEWAVE's. 
Wie helpt ~iJ daaraan? Het gaat o~de 
nummers 2,3,4,7,13,15,18 en 24. Heb je 
ze en wil je ze missen, laat het mij dan 
even weten! Cees 'schaap, Westerdam 31, 
8891 GL Midsland. ~el.: 05620 - 8498. 

12 - - - - - - - - .- - ... --

FM PROGRAMMA TSJECHO SLOWAKIJE. 
D~ TsJe~hl~che Staatsomroep is met 

de uit~endingen van een meertalig FM sta
tion begonnen. De programma's kunnen 

. echter niet door de Tsjechen zelf worden 
ontvangen daar z.e worden uitgezonden via 
de 101.8MHz, een frequentie bovèn de 
frequenties die in de Oosterse landen 
worden gebruikt voor FM uitzendingen. 
NIEUWE ZENDER TRANS WORLD RADIO. 

Ra~io Monte Carlo heeft opdracht ge
geven tot de bouw van een nieuwe midden
golf zender, die vanaf september aktief 
zal worden voor het uitzenden van de 
rel igieuse programma's van Trans World 
Radio. 
MARGRIET BRANDSMA NAAR NCRV-RADIO. 
Pe~ 1 mei a.s~ treed~ de 29~jarige Mar
griet Brandsma in dienst bij de NCRV
radio als bureauredactrice bij de actua-

~
. 1 i teitenrubriek "Hier en Nu". 

Zij volgt daarmee Klaas Pieter 
. - Rieksen -op, die onlangs vertrOk.-

ken is naar de NOS-rubriek "Met 
het oog op morgen". Margriet Brandsma 
werkte van 1980 tot 1984 bij het Noord~ 
hollands Dagblad en was vervolgens twee 
jaar werkzaam bij de actualiteitenafde
ling van de IKON-radio. Sinds vorig jaar 
werkt ze als chef-redaktrice bij de 
Weekmedia. 
NOS: GEEN OPZEGGING KONTRAKT RADIO 1. 

De Raad van Beheer van de NOS -wil - niet 
meewerken aan het opzeggen van het kon~ 

trakt over de samenwerking tussen de om
roepen en de regionale radio ' via Radio 1. 
De AVRO, TROS, VOO en EO blijven aan
dringen op opzegging en de VPRO, die het 
kontrakt nooit heeft ondertekend, staat 
achter de andere vier omroepeh. Omdat de 
VPRO tijdens de stemming derhalve hiet 
~ee mocht doen . staakten de stemmen in de 
vergadering daar de NOS, VARA, NCRV en 
KRO het kontrakt wel willen handhaven. 
Voor wijz 'iging van het kontrakt is een 
meerderheid van stemmen nodig. De Raad 
van Behe~r ,heeft het Bestuur van de NOS 
meegedeeld niet mee te werken aan een 
opzegging daar er binnen de regionale 
omroepen allemaal voor het handhaven 
van het kontrakt ziJnjen er tevens aan 
de luisteraar een belofte loopt van een 
vierjarige rust in . omroepland, waarvan 
in oktober pas de helft pp is. 
GELD VOOR RADIO 4. 

Minister Brinkman zal 364.000 Gulden 
beschikbaar stellen voor 312 uur extra 
zendtijd voor radio 4. Daarmee kan men 
dagel ijks een uur eerder met de uitzend
ingen van start gaan. Het geld is alleen 
bestemd voor herhalingen van an~ere pro
g~amma's. 



R: Wie had die zender gesloopt? 
W; Daar bestaan verschillende verhalen 
over maat ikvèrmoed dat het hele geval 
nooit bij Capital gewerkt heeft en dat 
slechts alleen de 1 kW voor Capital heeft 
gewetkt. Dit vermogen is natuurlijk hele~ 
maal geen punt want met een 500 watter ' 
die Condor later gebruikte ontvingen we 
ook ontvangstrapporten uit Engeland en 
zelfs Skandinavie. 
R: Is Condor eigenlijk wel in de ether 
geweest? 
W: Ja, met elkaar wel een paar weken lang 
maar het was allemaal erg gebrekkig 
omdat we alles tegen hadden. De eerste 
keer dat we buiten lagen hebben we na een 
dag of tien de zender en generator aan 
de praat gekregen. Vervolgens sloegen we 
van het anker en toen we daarna vijf 
dagen lang op zee hebben rondgezworven 
zijn we met de zender aan naar de haven 
van Ijmuiden gevaren. Van di~ uitzending 
hebben we ontvangst rapporten binnenge~ 
kregen. 
R: Dus de dag v~n binnenkomst draaide 
alles naar wens? 
W; Ja, het grappige is dat we nog ge
probeerd hadden om walkontakt te zoeken 
want dat was niet mogelijk omdat er geen 
VHFapp~~atuur aan boord was en hebben 
dus de zender aangezet. 
R: U had een rivieranker? 
W: Nee, dat was een ' heel behoorlijk klip
anker. Maar ja het was niet sterk genoeg. 
We zijri er trouwens later 'achtergekomen, 
via een politieonderzoek, dat er sabotage 
is geweest aan het anker. 
R: Wat bedoelt u met sabotage? 
W: Men heeft de ketting beide keren de 
van buitenaf gekapt. Het is 
n.l. zo dat nadat het schip de eerste 
keer binnenliep er bepaalde onderdelen 
van het schip zijn afgehaald om niet in 
de handen van de PTT te laten vallen. 
We hebben dezen toen 'gestald' bij een 
medewerkster die ze weer heeft uitge
leend aan een aantal vrienden. Deze groep 
dacht er zelf mooi weer mee te moeten 
spelen en toen ze hoorden dat de onder
delen weer terug moesten hebben ze zeer 
vakkundig, zonder dat dit te zien was, 
verbouwd tot 'direktonbruikbaar'.Het 
stormde, na 6 weken IJmuiden,zodanig 
dat we nog direkt niet aan het uitzenden 

, Door Hans 'Knol 
toe kwamen. Het grote probleem was om 
iedere keer naar het schip te gaan om 
onderdelen te vervangen. Ied~r~ tocht 
naar de boot kostte enkele ho~derden 
gulden~ en we waren al bijna aan het ein-
de v~n de geldpot. . , 
R:lk wil nog even terug komèn op die 
ankerbreuken. 
W:We zijn eerst gevraagd om een eindje 
verder op te gaan liggen door een woord
voerder van een bepaalde groepering. We 
begrepen eerst niet wa,arom het ging en 
even later werden we zelfs gevraagd om 
een oogje dicht te doen al bepaalde 
schepen bij de Condor lagen. Er werd 
zelfs flink geld hiervoor geboden. Het 
bleek dat het hier een aanvaarroute van 
hasjplakken betrof. Gezien we niet in
gingen op de verzoeken hebben ze ons 
denk ik op een gewelddadige manier ge
troffen, met ondermeer de sabotage àan 
het, anker. 
R: Was het dan niet simpeler geweest om 
een sleepboot te huren en de Condor te 
verslepen? 
W: Achteraf gezien wel. Wij wisten eçhter 
geen van allen wie ons kwaad wilde doen. 
R: In die tijd werd ook met veel tamtam 
aangekondigd dat een zekere radio Marian
ne met als eigenaar Beusenberguit IJmui
Qen op zee zou komen te liggen. Heeft U 
nog overleg met hem gepleegd om tot een 
samenwerking te komen? 
W: Jazeker, het was betrekkelijk kort 
voor het stopzetten van Condor. Hij zag 
echter geen brood in onze idealistsche 
zender en verbrak het contact. 
R: Op een bepaald moment moest U de Con~ 
dor verkopen. Hoe is dat in zijn werk 
gegaan? 
W.: Allereerst hadden we nieuwankerwerk 
moeten kopen en ook de zes weken in de 
haven van IJmuiden heeft ons veel geld 
gekost aan havengelden, sleepkosten en 
advokaten. Kortom, ontzettend veel kosten 
en personeelskosten moet je ook niet 
vergeten. De reserve was geheel uitgeput. 
We kregen een aanbod van van Landschoot 
om het schip te verkopen. Het eerste 
kontakt dat we met hem hadden was uit de 
tijd voordat we voor de eerste keer naar 
zee gingen. Hij zei toen al dat we alles 
op alles moesten zetten om het schip 
gereed te krijgen. Maar er hirtg een 
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De machinekamer ,op het zendschip "Condor" (foto: archief Jelle Boonstra). 

bepaalde clan om van Landschoot heen, 
die volgens hem te vertrouwen was. Ze 
gingen echter direkt al hun eigen weg en 
derhalve verbraken we de eerste kontakten 
al snel. Daarna duurde het behoorlijk 
lang dat er weer kontakten waren. De 
tweede kee~ liep het kontakt met Adriaan 
via Gerard- van Dam uit Den Haag. De eerste 
kontakten liepen via Frans Reinders, Will 
van der Steen en Leon Keezer, allen ook 
ex Carolinemedewerkers. 
R: Wat waren U ervaringen met Leon? 
W: Hij saboteerde dus mijn zender en ik 
heb toen flink ruzie met hem gehad. Ik 
mocht hem niet zo erg. 
R: Op een bepaald moment kwam Chris 
Klingenberg op de proppen om mee te wer
ken aan het voorbereiden van Atlantis? 
W: Ja, ik heb hem nog ontmoet aan boord, 
een aardige jongen, die later nogal 
tragisch omkwam. Het was trouwens -in de 
eerste instantie nogal verwarrend aan 
boord toen van Landschoot het schip over
nam. Er was b.v. Alen West, die al snel 
door had dat het een amateuristische be
doeling was en vertrok. Vervolgens kwam 
de ex REMzender, die eigendom was van 
Arie Swaneveld, aan boord en allerlei 
onduidelijke figuren kwamen en verdwenen 
weer van het toneel. 
R: Waarom ging het schip naar Cuxhaven? 
W: Tja, men zocht een vrijhaven maar die 
had men ook in Rotterdam kunnèn vinden. 
14 

Ik heb echter geen stap meer aan boord 
gemaakt daar ik om onduidelijke redenen 
van boord ben geweerd. 
R: Toen de Condor voorpaginanieuws was 
kreeg U natuurlijk reakties. 
W: Tja, dat was in het begin 24 uurs werk 
en we kregen van allerlei groeperingen 
aanvragen voor zendtijd. Zo reageerden 
b.v. the Unified Family, Vereniging voor 
vrijwillige euthanasie~ vereniging van 
goedwillende automobilisten uit Gelder
land. Heel veel. We zouden zoveel moge
lijk non stop muziek zonder reklame uit
zenden hetgeen veel reakties opleverde. 
Fietje van Donselaar heeft in die tijd 
heel veel werk verzet. 
R: Hoe lagen de prijzen voor zendtijd? 
W: We hadden nog helemaal geen prijzen 
want we zouden eerst afwachten hoe alles 
zou lopen. Helaas is het nooit goed uit 
zijn kinderschoenen gekomen. 
R: Zou U het nog weer doen? 
W: Zoals het er nu voor staat niet want 
ik wil niet in een cel tussèn vier muren 
eindigen en dat is nu hedentendage wel 
een risiko met de anti zeezenderwet. 
Tot zover het interview dat Rob Olthof 
had met de 'grote' man achter Condor. 

woruL vervolgd. 



RONAN MOET ZICH MENSELIJKER OPSTELLEN. 
Er zit een kleine kans in dat Over

drive binnenkort terugkomt en dat is 
goed nieuws. Maar dit belet niet dat 
vele luisteraars teleurgesteld zijn over 
het opschorten van het programma en in 
het bijzonder over het 'beleid' van de 
Boss himself. Het 'is inderdaad niet aan
genaa~ als je moet toegeven dat de grote 
bezieler zich enkel van andermans idea
len bedient om het zijne waar te maken 
en ' ze weggooit als ze opgebruikt zijn. 
83 Deejays is nauwelijks 4 jaar tijd 
stemt wel enigszins tot nadenken. ·Je mag 
gerust stellen dat het de deejays zijn 
die Caroline gedurende al die jaren van 
haar be~taan groot gemaakt hebben, en 
verantwoordelijk zijn voor Caroline als 
gevestigde waarde -in de radiowereld van 
nu~ Alleen die achterban is haar ver
worvenheid en staat steeds weer garant 
voor het slagen in haar opzet, vàn de 
hak op de tak dan wel. Het zou nochthans 
vlotter kunnen gaan mits een goed zake
lijk beleid, maar dit is er nu juist 
niet! Daar ligt de grote onzorgvuldig
heid van de Boss. Zolang hij zijn inge
steldheid niet verandert en er van uit 
blijft gaan dat ze het alleen maar doen 
omdat ze hetzelf zo graag willen ~al het 
zo blijven. De waarheid is niet altijd 
rooskleurig maar ~esondanks blijft Caro
line programmatisch nog steeds een baan
breker, Het format is al dikwijls ver
anderd, nu eens geleidelijk, dan weer 
radikaal, maar het is en blijft een 
alternatief vormen. Daarom blijft het 
volgens mij nog steeds luisteraars aan
spreken en tevens mensen die er zich 
voor willen inzetten (desnoods belange
loos) en daar maakt Ronan dan weer mis
bruik van. Dat het vroeg of laat moest 
botsen was onvermijdelijk. Hopelijk 
haalt het gezond verstand dit keer de 
bovenhand en kunnen we weer snel van 
Overdriv~ genieten, Dat Ronan, zijn per
soneel behoorlijk en vooral op tijd be
taalt, en er voor zorgt dat de veilig
heid en levensomstandigheden op het 
schip in orde zijn is een eerste ver
eiste. Dat zijn elementaire mensenrech .... 
ten en voor iemand die er reedi jaren
lang prat opgaat niet alleen goeie mu-

ziek maar ook de 'loving awareness 
thought' alom te verspreiden,zou het 
best go~d zijn eerst zelf een beetje 
positieyer te staan in de omgang met 
mense~ ,. Dat de deejays zo , lang weigeren 
uitzendingen te verzorgen is hun volste 
gelijk en hopelijk 'hebben de reakties 
van de luisteraars dit keer genoeg in
vloed om Ronan op zijn besluit te doen 
terugkomen en Overdrive aan zijn luist
eraars terug te geven. \~ant hoe dan 
ook,. hij heeft nog steeds het laatste 
woord. Maria Depuydt. 

~~~l[~~l~~~ 
HISTORIE VAN RADIO KOMEDIE. 

Voor die mensen die geinteresseerd 
zijn in de historie van de radiokome
die zijn er momenteel via de programma's 
van de BBC World Service specials te be
luisteren over de geschi~denis van de 
radiokomedie. Het is een 12delige serie 
d i'e weke 1 ij ks ' op zonda'g i s te be 1 u i ste
ren om 03.30 UTC. Herhalingen zijn er 
wekelijks op maandag 17.15 en woensdags 
om 10.30. Bij het verschijnen van deze 
Freewave (20 april) zijn er twee program
ma's reeds uitgezonden. Dus, in ieder ge
val voor de geinteresseerdennog 10 we-
ken - luisterplezi~r. ' 
ZWARTE STROPDASSEN VOOR DROEVIG NIEUWS. 

De BBC heeft ze~ zwarte stropdassen 
gekocht die nieuwslezers kunnen dragen 
als zij droevig ' nieuws moeten brengen. 
Oe dassen werden besteld omdat men bij de 
BBC vreest dat de bontgekleurde dassen, 
die men bij voorkeur draagt, ongepast 
zijn bij bepaalde gebeurtenissen. 
SPECIALE DOCUMENTAIRE BEATLES. 

Op 1 j~ni a.s. is het ~O jaar gele
den dat de Beatles vriend en vijand ver
raste~ me~ de LP Sgt~ Pepper. Ter gele
genheid hIervan zal deze LP op die datum 
op CD worden uitgebracht. De Britse TV 
omroep Grenada TV zal die dag een docu~ 
mentaire uitzenden onder de titel 'It 
was twenty years ago today' (eerste zin 
uit Sgt. "Pepper) . ' Later zal deze documen
taire tevens op video leverbaar zijn. 
RADIOSTATIONS IN GROOT BRITTANNIE. 

De British DX Club heeft de 6e edi
tie gepubliceerd van 'Radio Stations in 
Great Britain'. Deze 24 pagina's dikke 
publi ,katie is verkrijgbaar voor 4 IRC's 
via BOXC 54 Birkhall Road, Catford, 
London, ' SE6 lTE, England. 
GROENBOEK UIT IN ENGELAND. 

Als de regering Thatcher haar zin 
krijgt staat Engeland in de komende tien 
jaren een ware radioexplosie te verwacht
e~. In het zgn. Groenboek stelt de rege
ring voor om naast de BBC met haar vier 
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luisterkanalen, ruimte te scheppen voor 
nog eens drie nationale radiostations, 
maar dan op commerciële basis. Eerder had 
een speciale onderzoekscommissie voorge
steld om BBC 1 en 2 commercieel te laten 
worden, maar daar wil de regering niets 
van weten. In eerste instantie is het 
Groenboek 'over de toekomst van het Brit- , 
se radiowezen gunstig ontvangen. Vooral 
door de stimulerende concurrentiepositie 
waarin het de BBC dwingt. Ook bij de BBC 
juicht men het toe, dat de radioluister- , 
aars in de toekomst een veel grotere ver
scheidenheid te wachten staat. Niet al
leen op nationaal, maar ook vooral op 
lokaal niveau, want als de voorstellen 
van de regering door het Parlement wor
den goedgekeurd, komen er behalve in de 
regio ook honderden zgn. buurtstations 
bij, die naast allerlei vormen van mu
ziek ook gericht zullen zijn op sociale 
belangengroepen en etnische minderheden. 
Om te voorkomen dat extremisten of re
ligieuse fanatici zich van zoln station 
zullen bedienen wordt in het Groenboek 
nadrukk~lijk gesproken over bepalingen 
die accurate en onpartijdige programmals 
moeten waarborgen ende regels van goede 
smaak en fatsoen beschermen~ Verder be
tekent het dieper doorbreken van het BBC 
rad i omonopol ie geldt als een heilzame 
ontwikkel ing, al ziet men wel grote pro
blemen in de kosten voorzieningen, die 
de radiorevolutie zal vergen. Optimisten 
wijzen in dit verband op de Amerikaanse 
situatie waar vele van de stations nog 
steeds een groeiende reklameomzet hebben. 
Voor eind juni kan commentaar worden ge
leverd op het Groenboek, waarna het even
tueel zal worden aangepast en door het 
Parlement, al dan niet, zal moeten word
en aangenomen.Wat betreft de voorstellen 
voor 'de drie nationale commerciële zend
ers zijn één zender met popmuziek, één 
met nieuws, actual iteiten en achtergjond
nieuws en één met I ichte amusementsmu
ziek, afgewisseld met klassieke muziek, 
gepland. 
FUSIE ILR STATIONS. 

De Suffolk Radio Groep, die eigenaar 
i s van Rad io Orwe 11 en Saxon Rad i 0, is , 
een fusie aangegaan met Radio Broadland 
in Norwich. Qua programmering zullen de 
stations onafhankelijk blijven, terwijl 
de advertentieverkoop voor alle drie 
stations centraal zal gebeuren. Derhalve 
is het mogelijk om te adverteren tot een 
totaal aan 1.390.000 potentiële luister
aars. 
ESSEX WEG BIJ I NDEP'ENDANTRAD I 0 SALES. 

ILR station Esse~ radio heeft haar 
kontrakt tot verkoop van advertentietijd 
met Independant Radio Sales opgezegq. Dit 
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is gebeurd onder druk van de huidige 
Australische aandeelhouders, die eigenaar 
zIJn van BMS. Deze maatschappij verkoopt 
nu de reklamezendtijd voor Essex. 
BRITSE RADIO VIA SATELLIET NAAR DENEN. 

Spoedig zal er een ,mogelijkheid zijn 
voor alle Denen, die op het kabelnet zijn 
aangesloten 7 om te kunnen luisteren naar 
twee BBC netten, die ih stereo zullen 
zijn te ontvangen. Vanaf jul i zullen deze 
programma IS via de Intelsat worden door
gestuurd naar een grondstation in Dene
ma rken. ' 
IBA BAAS STAPT OP. 

De direkteur radiozaken van de IBA, 
John Thompson, zal per 1 mei a.s. de IBA 
verlaten en worden opgevolgd door Peter 
Baldwin. Johnson gaat op pensioen maar 
zal wel zijn funkties bij de EBUblijven 
bekleden. Thompson heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij de opzet en begeleiding 
van het ILRnet. 
RAD I OONDERSCHE I 0 I NGEN ENGELAiiD. 

The Vnriety Club of Great Britain 
heeft LBC middag presentatrice Jil1 Pyhra 
onderscheiden als ILR persoonlijkheid over 
1986. Bij de uitreiking van de bescheiden 
maakte Jill bekend dat de LBC, in het 

. kader van een grote bezuinigingsronde, 
overweegt haar programma te schrappen. 
Tot BBC persoonlijkheid van het jaar werd 
Mike Smith uitgeroepen. 
LABOUR TEGEN BUITENLANDSE BELANGEN. 

Een Labourwoordvoerder heeft bekend 
gemaakt dat, wanneer de Labour partij de 
verkiezingen winnen, er een wetswijziging 
zal worden doorgevoerd waarin staat aan~ 
gegeven dat buitenlandse ondernemingen 
niet langer het merendeel van een aandel
enpakket van een ILRstation mogen kopen. 
Hiermee wil ' men de buitenlandse invloeden 
verdrijven van de commerciële radiornarkt. 
CAPITAL RADIO WEER MEER YPPIE TIJD. 

Capital Radio heeft een verzoek ver
stuurd naar de IBA waarin toestemming 
wordt gevraagd om meer gescheiden uit~ 

zendingen te mogen verzorgen via de FM en 
AM zender. Nu zendt Capital iedere zondag 
gedurende 10 uren gescheiden via de FM 
uit onder de naam CFM. In de toekomst wil 
men via de FM band ook speciale program-
"mals gaan verzorgen voor de Yppies. 
OUDE SERIE IN NIEUW JASJE IN HERKANSING. 

Enige jaren geleden zijn we gestopt 
,met onze serie over de Independent Local 
Radio in Groot Brittannië. Op veler ver-

,zoek zullen wij deze serie in een vah de 
komende nummers hervatten. Daarbij zullen 
zovee I moge 1 ijk sta t ions i n de toekoms t 
worden belicht. Het ene station iets 
tiitgebreider dan de andere, al naar ge
lang het desbetreffende station ons voor
ziet van publiciteitsmateriaal. 



SAMENWERKING IN ASTRAPROJEKT. 
D~ B~itish Telecom en de Société 

Européeene des Satel1ites hebben bekend 
gemaakt dat men een over~enkomst heeft 
ge slaten voo. r gelamen '1 ij ke ve r koop van 
zendtijd op de v~rsçhil1ende ASTRA satel-
1 iet kana 1 en, De. kana 1 en kunnen worden 
verhuurd aan officiëlE), te.lec;ommunicatie 
instanties in Groot BrJt~~nni~ met als 
doel het verspr~iden van tele~lsiepro~ 
gramma's. De 8T gebruikt reeds een aan~ 
tal satellietKanalen op low power satel
liet~n voorde distributie van televi- ' 

' 5 i eprogramma 's naa'r de d i verse kabe 1 net
ten. De ASTRA satelliet van de SES is 
echter een zogenaamde high-power satel
liet en het geeft derhalve de 
mogelijkheid tot ontvangst van A 
prog ram,' ma I 5 V ia kle i ne schote 1-~ 
antenne's. Ontvangst mogelijk-~ ____ ~ 
heden "zijn er zowel in Groot dE~ 
Brittannië als een groot ~ ~ 
deel van het continent, 
wanneer de satelliet een~ 
maal in de ruimte is ge
bracht, Dit zal waar
schijnliJk begin 1988 ge
beuren,. Vanaf het moment 

AST~A 
EUROPE'S 16 CHANNEl 
TELEVISION SATElliTE 

van akt.i veri ng van de kanalen i s het" dan 
mogelijk om via kleine schotels, dus ook 
VQör particulieren, de programma's van 
de diveise huurders te ontvangen, De 
helft van de 16 tfansponders zal be~ 
sçhikbqar worden voor het ui t zenden van 
Britse TV programmal~ waarbij wordt ge~ 
dacht aan het uitsturen van diverse 
geluidskanalen met de tv beelden zodat 
b.v. het Britse TV programma kan worden 
ontvangen in West Duitsland met daarbij 
een Duitstalig geluidskanaal. Hierdoor 
worden de programma's aantrekkelijker 
voor een breder publ iek en tevens is 
het voor de adverteerders aanzienlijk 
interess~nter gezien het hoger potentieel 
aan kijkers. De SES is tevens in onder
handeling met regeringen en PTT organen 
In andere landen om tot een gelijkwaar
dig akkoord te kunnen komen. Hans Knot, 

~IEUWS UH ~Effi~Ë 
STUDIO BRUSSEL BLIJFT IN NAAM BESTAAN. 

De -Ra~dvan Beheer van de ~RT~eeft 
besloten da t na het 'I ande I ijk I worden 
van het programma de naam Studio Brussel 
zal blijven gehandhaafd, Dit is besloten 
nadat het Instituut van Marketing-Diagno
stiek een onderzoek heeft ingesteld naar 
de naamervaring. Uit het onderzoek bleek 
dat zo~el naam als opzet aan een concrete 
behoefte beantwoordt en ook in de andere 
provincies de jongeren bereid zijn Studio, 
Brussel als hun zender te herkennen. De 

studie gebeurde in december j. 1. waarbij 
36 ondervraagden een diepteonderzoek. werd 
afgenomen van 2 uur. Willekeurige vragen 
werden gesteld, waarin ook de vragen rond 
Studio Brussel werden gesteld. Uit hèt 
onderzoek kwam ook naar voren dat Studio 
Brussel bekwamer en onafhankelijker werd 
bevonden dat de gemiddelde vrije radio. 
NOORD ZUID TROFEEEN NIET TOEGEKEND. 

, De jury, bestaande uit radio en t.V.
critici uii Nederland en Belgi~~ heeft 
besloten geen trofee toe te kennen voor 
de produkties die werden 'ingeleverd bij 
~e jury en gemaakt zijn in 1985 en 1986. 
Er werd een aantal redenen opg~,geven waar
om de onderscheidingen niet werden toege
wezen: het peil van zelfs de betere pro
dukties kwam niet of nauwel ijks boven de 
alledaagse produkties uit. Het merendeel 
van de ingezonden programma's had geen 
herkenbaar gezicht van een coproduktie 
tussen Nederland en Vlaanderen. Er dient 
nu 2 jaar gewacht te worden alvorens weer 
een trofee eventueel zal worden toegewezen. 
BRT IN BEROEP TEGEN VERBOD REKLAME. 

De BRT tekent beroep aan tegen het 
vonnis dat werd geveld door de voorzit
ter van de rechtbank van Koophandel met 
betrekking tot het uitzenden van rekla
me. Volgens de perschef van de BRT heeft 
de BRT een versnelde procedure ingezet 
als gevolg van het veto dat de regerings~ 
commissaris heeft gesteld. Dit veto heeft 
de onduidelijkheid rondom de uitspraak 
van de rechter alleen maar vergroot. Door 
de beroepszaak hoopt de BRT meer duide-
1 ijkheid te krijqen. 
BRT ANDERMAAL IN PROBLEMEN. 

De Bond ~an radio en televisie produ
cers heeft met klem geprotesteerd tegen 
het voornemen om Jan van Rompaey en Mar
tin de Jonghe te benoemen tot producer 
zonder dat het statutair examen en de 
verpl 'ichte stage van 18 maanden is door
lopen. Voor zover de bond bekend hebben 
beiden nimmer echt produktiewerk ver
zorgd d.w.z. voortdurend nieuwe program
ma's geconcipieerd, nieuwe talenten ont
dekt en begrotingen beheerd. De Jonghe 
is van huis uit een presentator/imitator 
en van Rompaey presentator/journal ist. 
Men eist van de BRT dat men de eerder ge
noemde voorwaarden vervult alvorens tot 
vaste aanstelling over te gaan. 
VRIJE RADIO EN REKLAME IN BELGIE. 

De Vrijé Radio's hebben niet moeten 
wachten op de wet inzake de audio~visuele 
media om handelspubliciteit, ofwel rekla
me, in hun programma's op te nemen. Zij 
waren da~rtoe al door een Koninklijk Be
sluit van 5 juni 1985 gemachtigd. Nu de 
nieuwe wet betreffende de radiodistribu
tie en teledistributienetten en betref-
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fende oe handelsreclame op radio en tèle
visie echter door het Parlement is ge- ' 
loodst zal het Koninklijk Besluit komen 
te vervallen. Opdat er geen onderbreking 
zou zijn tot het publiceren van de ,uit
voeringsbesluiten hebben de ~inisters be
sloten het besluit met de nieuwe machtig
ingen vOor de lokale radio's tegelij~ ~e~ 
de nieuwe wet te publiceren. ' 
AL REKLAME VERKOCHT VOOR SONGFESTIVAL. 

Het Eurovisiesongfestival dat op 9 
mei a.~. in de hallen van HeizeI, te 
Brussel, zal plaatsvinden, krijgt zijn 
privé sponsors. Spa, de General~ Maatschap
pij en Sabena hebben een contract met de 
RTBF gesloten om de liedjeswedstrijd te 
sponsoren. Zij betalen elk 25 miljoen 
franken. Verder is men nog in onderhande-
1 ing met Sony en GB-Inno-BM. Tevens zal 
Vlaanderen zich gedurende 225 seconden 
voorstellen en betaalt daarvoor hetzelfde 
bedrag. Het Vlaamse commissariaat voor 
Toerisme betaalt 2 clips, externe betrek
kingen één en CGIS, het Commissariaat 

' Generaal voor de Internationale Samenwerk
ing twee. 
PLAN TOT UITBREIDING CONFRONTATIE. 

Bij de BRT bestaan plannen 
uitbreiding van het politie
ke praatprogramma "Confron
tatie" dat iedere zon
dagmorgen wordt uit
gezonden. Men wil 
het programma langer 
maken, een week
overzicht omtrent het 
nieuws gaan brengen, publiek toelaten bij 
de uitzendingen en het geheel onderbre
ken met lichte muziekartiesten, zodat het 
geheel wat kleurrijker wordt. 
HET EUROPA VAN HET GULDEN VLIES. 

De BRT Raad van Beheer heeft haar 
goedkeuring gegeven aan de BRT inbreng 
in de international co-produktie 'Het 
Europa van het Gulden Vlies'. Dit pro
jekt werd opgezet door Jean Antoine, die 
eerder al met succesrijke co produkties 
als 'Barok ' , 'Art Nouveau' en 'De ver
lokking uit het Oosten' verwezen I ijkte, 
waaraan telkens ook de BRT deelnam. De 
huidige produktie handelt over het gouden 
Bourgondische tijdperk en zal bestaan uit 
vier afleveringen die medio 1988 klaar 
zullen ~ijn. Naast de BRT doen de RTBF, 
de NOS en FR3 mee aan het projekt. 
AFWACHTEN OP UITBREIDING KABELAANBOD. 

Terwijl in tal van Europese landen 
nieuwe tv stations in de ether komen 
blijft het in Belgie het geduldig af
wachten tot die omroepen ook via de ka
bel zijn te ontvangen. Belgie is met 
ruim 90% nog steeds het dichtst beka-
18 

belde land ter wereld, Met zo een 16 
.stations die te ontvangen zijn mag men 
niet ontevredert zijn maar er valt in 
werkelijkheid nog meer uit de ether te 
halen. Waar blijft b.v. de ontvangst via 
de kabel van de Franse tv stations La 
,Cinq en TV 6? Voordat er 'uitbreiding kan 
komen is het slechts geduldig wachten op 
het besluit inzake het kabeldecreet 
dat in de herfst eventueel kan worden 
goedgekeurd. De Mediaraad, die advies 
moet geven~ moet nog samengesteld worden 
en een derdedeel van de raad moet uit 
vrouwen bestaan. Hier ligt dan weer het 
probleem dat -vrouwelijke kandidaten erg 
moeilijk zijn te vinden. Het zit er te
vens dik in dat TV 6 niet op de kabel 
zal komen daar dit station een dochter
maatschappij is van RTL en men derhalve 
RTL geen concurrentie wil aandoen in 
Belgie. Ook is het de vraag of in de 
toekomst bij een veel ruimer aanbod moet 
worden overg~gaan tot het laten kiezen 
door de kabeldistributienetten of door 
de kijker zelf. Dit laatste zou het 
meest gunstige zijn daar een beperkt 
aanbod naar eigen keuze beter te be
schouwen is dan een overvloed aan sta
tions, waarvan een deel niet gewenst 

'is door de kijker. 

rg®tJ~~® tJ ~[ 
TWEEDE TV NET OP CYPRUS. 

Bayrak Radio TV op Cyprus zal met in
gang van 1 september a.s. op het Turkse 
deel van het ei land een tweede tv net 
starten. 
AFRIKA 1 VERLIET FREQUENTIES. 

Afrika 1 uit Gabon heeft onlangs 2 
frequenties verlaten. Men maakt geen ge
bruik meer van 11.755 en 17.810 kHz. 
VOK OP NIEUWE FREQUENTIE. 

De Voice of Kenya h~eft daarentegen 
een oude f requen ti e opn i euw in geh ru i k 
genomen en wel de 4934 kHz. 
LUISTEREN GEBLAZEN VANUIT MALI. 

In de avonduren is het mogelijk in 
te luisteren op RTM Bamako uit Mali. Het 
signaal van dit ,station is de laatste 
tijd regelmatig in West Europa doorgeko
men via 9635 kHz. 
THE WORLD IN MY EARS VOOR BLINDEN. 

Enige jaren geleden berichtten WfJ 

uitgebreid over het fantastische boek 
'The world in my ears' van Arthur Cushen. 
Voor bI inden en slechtzienden is er nu 
ook de kans het boek te horen en wel via 
cassette. Hiervoor dienen 5 C60 casset
tes te worden opgestuurd naar Redaktion 
We 11 enbumme l, He rman Drücke, Ecke rmann
stras~e 29B, 2090 Winsen West Deutsch
land. Paul S Hansenen Jelle Knot. 



11 ' MAART: NCRV's Hans Ros~krans viert -
tij~ verjaardag. Van harte ++ Fons Rade~ 
makers is gast van Annette van Trigt in 
"Kletskop,, ' en Piet Ekel, is het idool in 
"Neder,land Muzjekland"-:-radio ++ Simol}e 
Wal raven vervangt Adam Curry als presen~ 
tator' van ,'ICountdown" bij Veronj ca oP ' ' 
Nederlartd 1 tu~sen 19 e"20 uur +++ 
~2 MAART: ~a vIer weken is Hugo van Gel
d~ren terug tussen 9 en 11 uur bij de 
TROS op R3 
++ Rob de 
Ni Js is u,i t"'" 
genod i gd me t ' 
een ploeg jon
ge Nederlandse 
art j, es ten ' dee 1 
te nemen aan het festival van Knokke, van 
7 tot '1 juli a.s. De zanger is een van 
de vijf vedetten die door de organisato
ren van het Jaarlijkse festival zijn aan~ 
gezocht aete de présence te geven én en
kele jonge talenten uit hun land te pre
sente~en: Naast Rob de Nijs zijn uitge
no d i g d : Sa c haD i s tel ( n a me n s F ra n k rijk) , , 
Petula Clark (Groot-Brittannië) en Rober
to Blanco (West~DJitsland). Het gastland 
wilde Adamo een ploeg jonge artiesten 
laten presenteren, maar hij blijkt elders 
verplichtingen te hebben. Er wordt ge
zocht naar een passende vervang(st)er. 
De TROS zal de Nederlandse ploeg steun~n 
+++ 13 MAART: Nie~wspoort bestaat van
daag precies 25 jaar ++ Omdat Adam Cur~ 
ry met vakantie 1s, presenteert Peter 
Teekamp de 'eerste lJ uur van "Curry en 
Vanlnkel!l bij Veronica op R3 ++'Violet 
Falkenburg presenteert 1'Met 't oog op 
morgen" bij de NOS op R.l /2, omdat Fri ts 
Spits is verhinderd +++ . 
14 MAART: Made 1 i ne Be 11 , ,eens , 1 j d van 
B 1 ue Mink, presen tee rt "Sounds of the 
60 SilO P BBC Rad i 0 Two t u s,s en 1 0 en 1 1 
l,Iur ++"LosVast!' komt ui t de sporthal in 
Asten ++, "Nederland Mu;ziekland" bij Vero"' , 
niea op Ned.2 werd opgenomen bij de ar
tiesten thuis. Erlk de Zwart was op visi
te bij o.a. Piet Veerman, Rob de Nijs, 
J~n Kei~er, Vader Abraham, Koos Alberts, 
Gerard Joling en Yvonne Keeley +++ 
15 MAART: NOS-technicus Karel van Cooten 
viert ~iJn 31-ste verjaardag. Van harte 
++ In KRO's "Tijd voor Toen" draait 
Tom Blomberg de hits uit maart 1982 en 
maart. 1969 ++ Anne van Egmond is zjek. 
daarom ' presenteert Paul van der Lugt van 
10 tot 12 uur "Het Egmond Complex" +++ 

16 MAART ; 'De baas van het NOS Journaal, 
Peter Brusse, viert zijn 51-ste verj~a~~ 

-dag. \/an ha rte ++ ' De AVRO houd t vandaag 
op R~dio 3 een jaren 70 dag. De deejays 
draaien uitsluitend hits uit de z~venti- _ 

ger jaren. Tussen 9 en 11 uur is 'er een 
doeumentalre van Piek van Ve1thuysen 
met ,oude fragmenten van o.a. Tom Blom, 
Wil 1 em van Kooten, Pe te r van D9,m en 
F~ank , v~nder Mast ,(nu bekerid als Jan de 

, Hoop e,n we rkzaam bij Ve ron i ca)". "Ho 11 ands . 
Glorie komt ui t Zwolle en er treden ui t-

~ sluitend artiesten op die in de zeventiger 
jaren hits hadden zoals Tol Hansse, Debbi~, 
Peter Tetteroo, Vader Abraham en Patrieia 
paay ++ In plaats van de TopPop 20 pre
senteert Riek vanVelthuysen tussen 16 en 
18 uur de Top 25 van de jaren 70. samen
gesteld ~an _ de hand van inzendingen van 
luiste~aars,Voor de geinteresseerden 
is hier de Top 5: 5. Go your own ~ay -
Fleetwood Mae. 4. Musie - John Miles. 
3. Child in Time - Déep 7&@Jj) 
Purple. 2., Stai rway to ~~ 0 
Heaven - Led Zeppelin. ' 
1. Bohemian Rhapsody - Queen ++Zanger 
Tom Robinson vervangt deze week Janiee 
Long op BBC Radio One ++ Frits Spits en 
Lex Harding zijn gasten in "Sonja op 
Maandag". Zij praten o~a. over het even
tueel invoeren van zwevende sterblokken 
op de Nederl'andse radio +++ 
17 MAART: Een goede klassieke ~orgen bij 
de TROS op R4 met Saskia v~n der Loo, ' 
voorzitter van Dq6 ++ Dolf Brouwers ver
vangt Jack Spijkerman als presentator van 
"De Steen en Beenshow" bij de VARA op R3 
+++ 18 MAART: Rijk de Gooyer Js gast van 
Anne t t ,e van Tri g tin "K 1 etskop" +++ 
19 MAART:' NOS teehn i eus Wopke Tabak v i e rt 
zijn 34-ste verjaardag. Van harte ++ 
'ISupersafe" is de tit'el van een nieuw 
spel dat bij de TROS op R3 wordt gespeeld. 
In elk programma tussen 7 en 18 uur (dus 
~otaal elf maal) wordt een vraag gesteld 
over de gedraaide platen. Luisteraars kun
nen telefonisch de oplossing doorgeven en . 
bij een goed antwoord kan men kieze~ uit 
één van elf beschikbare 'Isleutels". Eén 
van di~ sleutels past op de TROS Super
safe en de ' kandidaat met 'de goede sleut~l 
kan 1250 gulden verdienen door dit gel~ 

TROSo uit de kluis te halen. 
, ' '. De winnende deelnemers aan 
.het spel worden uitgenodigd om volgendé 
week naar Hilve~sum te komen, waar de 
sleutels worden uitgereikt en men met 
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De leden van de Edison-jury 1987. V~l~n.r st~and: Niet meestemmend jury-voorzitter 
Kees Helleman, Jan Ma~rten de Winter, Hans van Willigenburg, Skip Voogd, Jan Vol
laard, Jeroen Soer, Chiel van Praag en Jan Douwe Kroeske. 
V.l.n.r zittend: Ton de Zeeuw, Ellen Bijl en Tom Blomberg. 

"zijn" sleutel kan proberen de TROS Su
persafe te openen ++ Frank Boeyen is 
gast in "50 POp" om vragen van luiste
raars te beantwoorden +++ 
20 MftART: Adam Curry vervangt Bart van 
.Leeuwen als presentator van "Ook Goeie
morgen" bij Veronica op R3 ++ Van 19.20 
tot 20.05 uur wordt door de NCRV op Ned.2 
een special uitgezonden ter gelegenheid 
va~ het ZO-jarig bestaan van BZN. Het 
programma is opgenomen in de vei 1 inghal 
"Westland" in Naaldwijk +++ ' 
21 MAART: Het BBC Radio Two programm~ 
"Sounds of the 605" wordt gepresenteerd 
door Tommy Bruce diein mei 1960 de der
de plaats van de Engelse hitparade be
reikte met "Ainlt Misbehaving" ++ Door 
de KRO wordt op Ned.l alweer de laatste 
"Boven mln petshowil me t Ted de Braak 
uitgezonden. Totaal zijn er deze maand 
vier afleveringen uitgezonden ++ Van 
20.45 tot 22.17 uur zendt de AVRO ' op 
Ne d .2 liS te r ren slag i n de snee UW'I u it. 
Omroepmedewerkers, artiesten en sporters 
kwamen op 28 en 29 januari j.l. in het 
Oostenrijkse plaatsje Mallnitz op negen 
winterse onderdelen tegen elka~r uit. 
De wedstrijd werd gewonnen door de spor
te rsp 1 oeg +.++ . 
22 MAART: Anne van Egmönd is nog steeds 
ziek, daarom presenteert Paul vld Lugt 
"Het Egmond Complex" tussen 10 en 12 uur 
bij de KRO op R3 ++ In "Tijd voor Toen" 
20 

draait Tom Blomberg hits uit maart 1985 
en maart 1972 +++ 
23 MAART: Eerst maar een rondje langs 
de ja ri gen: Ge r rit den B rabe r (58), Cees 
van Ede (40) en Ina Vonk (43). Van harte 
++ A\lRO's "Hollands Glorie" komt tussen 
12 en 14 uu r u i t Win te rswi j k +++ 
24 MAART: Krijn Torringa viert zijn 45-
ste verjaardag en Peter Powell zijn 36-
stee Van harte ++ Een Goede Klassieke 
morgen bij de TROS op R4 met Robert Holl 
+++ 25 MAART: Patty Brard viert háar 32-
ste verjaardag. Van harte ++ De Frisse 
Jongens zijn gast in Annette van Trigtls 
"Kletskop" en Yvonne van Gennip is het 
i doo 1 ( voo r de tweede kee r t rouvlen s) i n 
"Nederland Muziekland"-radio ++ Om 15.30 
uur wordt door de VPRO op Ned.2 de eerste 
aflevering uitgezonden van "Batman". De 
serie werd tussen 22 oktober ~ .. 
1966 en 13 september 1967 al . •• ~ 
door de KRO uitgezonden. In 
1984 kwam de oude serie in de VS opnieuw 
op de tv. De VPRO neemt die afleveringen 
over. Het is voor het eerst dat "Batman" 
in Nederland in kleur wordt uitgezonden 
++ In "Countdown" vanavond de primeur van 
de clip van "Let it be" door Ferry Aid, 
een groep van Engelse topartiesten die 
het oude Beatle-nummer hebben opgenomen. 
Van de s ing1e, die wordt ui tgebracht" 
gaan de opbrengsten naar de nabestaanden 
van de ramp met de veerboot "Hera1d of 



Free Enterprise" die op 6 maart bij Zee'" 
brugge kapseiste en die aan veel opvaren~ 
den het leven kostte ++ In het "Podium 
v~n de Nederlandse lichte muziek" opnamen 
dj e maandagavond i n "De Boerderi j" in 
Huizen werden gemaakt. Frits Spits ont
ving Jenny Arean en haar gasten, waaron-

. der Hans Dorrestijn ++ 

11 .... ' Bij de NOS op Ned.2 is om 
-- 21.50 uur het Nationale 

Songfestival te zien. Marga Bult , zingt 
de liedjes, Astrid Joosten presenteert 
het programma en Rogier van Otterloo di
rigeert het Metropole Orkest. Het liedje 
"Rechtop in de Wind" 1 geschreven door 
Peter Koelewijn~ wint met 296 punten +++ 
26 MAART~ Kas van lersel wordt vandaag 31 
Jaar, Paul de Leeuw 2~ jaar en Jan de 
Kreek van het ANP 51 Jaar. Van harte ++ 
Om 18.45 uur draait Frits Spits voor het 
eerst "Let it be" van Ferry Aid op de 
Nederlandse radio +++ 
27 MAART: Media-direkteur R1chard Schoon
hoven van de KRO opent vanmiddag aan de 
Hollandselaan i,n Hilversum het nieuwe 
televi$iegebouw van "zijn" omroep. Het 
gebouw heeft 4,5 miljoen gulden gekost 
en zal de televisiedienst en afdeling 
documentatie huisvesten ++ Afgelopen 
ma~ndag is journalist Aad van Lee~wen op 
81~jarjge leeftijd overleden. Hij begon 
in 1923 zijn loopbaan op de sportredaktie 
van !'De Telegraaf" en was vooral bekend 
als verslaggever van "Sport in Beeld'! ++ 
Netty Rosenfeld vervangt Frits Spits als 
presentator van "Met 't oog op morgen"+++ . 
28 MAART: Peter Sarstedt, die in 1969 een 
n~mmer 1 ... hit had met "Whereço yOll go to 
my lovely", presenteert "Sounds of the ' 
60s" op SBC Radio Two ++ LosVast komt 
tussen 12 en 14 uur op NCRV R3 vanuit 
I!De Yr'set" in Holwerd ++ Bij de KRO op 
Ned.l vanavond een sterren~playbackshow 
i.s.m. de Nederlandse Hartstichting. 
We zien Lee Towers als Elvis Presley, 
Anneke GronlBh als Tina Turner, Frizzle 
Sizzle als The Beatles, BZN als Kiss, 
Koos Alberts ~ls Danny de Munck, Sandra 
Reemer, Mariette 6ruggeman en Berdien 
$tenberg a.ls The Supremes en VVD-kamer
lid Ad Ploeg als Dorus +++ 
29 MAART: Meta de Vries is jarig. Van 
harte ++ Op Radio 5 wordt vanmiddag door 
Veronica de alle.r"""allerlaatste "De Grote 
Verwarring!' uitgezonden. Ton Lathouwers 
sprak o.a. met Aad van den Heuvel over 
zIJn pasverschenen boek ++ Anne van Eg
mond is weer tussen 10 en 12 uur bij de 
KRO op R3 te horen met het "Egmond Com
plex" ++ In "Tijd voor Toen" draait Tom 
Blomberg de hits van maart 1983 en maart 
1983 ++In "Radio Thuisland" van 20 tot 
21 uur bij de KRO op R3 is Cherry Wijden-

bosch te gast. Zij praat met Rockyen 
GUlnaz over haar karrière en plannen voor 
de toekomst ' +++ 
30 MAART: Willy Walden viert zijn 82-ste 
verjaardag. Het thema is dus: "gefelici
tee rd". Nog één kee r: "ge fe 1 i c i tee rd" ++ 
Bij de TROS op R2 wordt in "Op voll ,e 
Toeren" van 10 tot 11 uur de 25-ste en 
voorlopiu laatste "Bingo, zeven op één 
rij 11 ges pe e 1 d ++ "Ho 1 1 a n d s G lor i e" 0 p R 3 
komt van u i t Wychen ++ In "Toppop"- rad i 0 

is om 16.45 uur een gedeelte te horen van 
de persconferentie die David Bowie vanmid
dag rond 12 uur in het Amsterdamse Para
diso gaf. Hans Schiffers was de flitsen
de reporter die het item supe~-snel op 
de radio kreeg ++ Door de VARA wordt op 
Ned.lom 20.30 uur de eerste aflevering 
uitgezonden van de nieuwe serie "Nieuwe 
Buren", geschreven door Hans Melissen en 
geregisseerd door Nico Knapper +++ 
31 MAART: De TROS heeft van 12.15 tot 
13.45 uur extra zendtijd op Ned.1 om de 
Ostar-ultreiking, die vannacht plaats
vond, te laten zien. Het eerste de~l is 
gewijd aan de Oscar die Fons ' Rademakers 
kreeg in de kategorie "beste buitenlandse 
fi lm" voor "De Aanslag" ++ Op BBC Radio 1 
horen we dat "Let it Be" van Ferry . Aid op 
nummer 1 is binnengekomen. Klasse! +++ 
1 APRIL: Veronica heeft op R2 een 1 april
grap: Zogenaamd heeft Will 
Luikinga van een overleden 
luisteraar, als erfenis, 
f 5000,- gulden gekregen 
oie aan een wi llekeurige 
Nederlander moet worden ge
geven. Vanmorgen wordt Chiel ~ 
van Praag met de enveloppe, met ~ 
de f 5000,-, erop uitgestuurd. Om 12 uur 
arriveert hij in Lochem. Daar krijgt een 
zekere Ria Klein-Wassen de enveloppe.Zij 
mag mee naar Hi lversum en in het tv-pro
gramma van Tineke mag zij de enveloppe 
openmaken. ' Daarin zat een kaart waarop 
stond dat zij een reis heeft gewonnen van 
f 5000,- ++ In :Kletskop" zijn de Frisse 
Jongens voor de tweede keer gast van An
nette van Trigt ++ Lucie de Lange is het 
idool in "Nederland Muziekland"-radio +++ 
2 APRIL: Alfred Lagarde wordt 39 jaar en 
Paul Gambaccini 38 jaar. Van harte ++ In 
!'LosVast"-tv krijgt Piet Veerman van 
Jan Rietman een gouden plaat voor "Sailing 
Home"1 nummer 1 in de Nationale Hitparade 
+++ 3 APRIL: In de "TROS TV-Show" worden 
de Edisons 1987 uitgereikt. Wie er in de 
jury zaten zie je op de foto op de vorige 
pagina ++ Countdown Café gaat deze maand 
"Back tothe 60s and70s"++Volgende keer 
meer++++Ton van Draanen++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

21 



AMAT.tUl<-~O 
. Door· JELLE KNOT 

Na lange tijd weer eens ~en aflevering 
van Amateurnieuws. Het ziet er naar 
uitdat de komende tijd weer zeer veel 
landen te horen of te werken zullen 
zijn. Er zijn zelfs landen bij,waar 
sinds lange tijd weinig of geen akti
viteit werd gepleegd. 
\.Je zullen maar eens een opsomming van 
de mogelijkheden geven, welke in ver
schillende bronnen, niet in het laatst 
door zorgvuldig luisteren, is aan te 
treffen. 
Poolse aktiviteit is. te verwachten uit 

. Lybie. Onder de call 5AOA wordt, voor-
namelijk met aoJ, met een klein 
vermogen gewerkt. Binnenkort, wanneer de 
antennes volkomen zijn, zullen we het 
station kunnen waarnemen in de 20-, 
40- en 15-meter-band. 
In het begin van dit jaar was er ook 
weer aktiviteit uit Niger. Met de cal I 
5U2VA was dit land, voornamelijk in de 
20-meterband te horen. Hoe lang is 
niet bekend, maar ook DLOMAR uit 
Duitsland verwacht binnenkort een li
centie te krijgen om een geplande 
expeditie te laten doorgaan. 
Een eveneens West Duitse amateur gaat 
voor een periode van 3 maanden naar 
Bahrein. Via A92C, het klubstation van 
Bahrein hoopt hij dat land weer wat te 
aktiveren. 
Luister ook eens op 14.115, het gebied 
waar voornamelijk de Franse amateurs 
hun verbindingen leggen. Hier kun je 
FT8ZA, vanaf Amsterdam-eiland horen. 
Als je dit eiland op de kaart zoekt, 
moet je recht onder de punt van India 
gaan zoeken en zo'n beetje op de zelf
de hoogte als de punt van Z.-Afrika. 
In het gebied rond Madagascar in de In
dische oceaan is het op het ogenblik 
een drukte van belang. Iedere avond is 
een aantal amateurs te horen op 14 .183 r 

in het net van W4LZZ omstreeks 18.30 
GMT . 
Een ander DX-net, dat de moeite van het 
inluisteren zeker waard is, is dat van 
OE6EEG op zaterdagochtend rond 14.243 
vanaf 7.30 GMT. Ook in dit net treft men 
veel echte DX-landen aan. 
Bij vragen over deze rubriek ben ik 
graag bereid deze te beantwoorden via 
Postbus 102 in Groningen. 

Beste 73's Jelle Knot. 
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STEVEN VAN CAMPEN 
BENOEMD TOT HOOFD 
DOCUMENTAIRE, GODS

DIENSTIGE EN EDUCATIEVE 
PROGRAMMA's VAN NCRV-TV. 

Als opvolger van drs. H.M. Veenendaal, 
die eind vorig jaar werd benoemd tot 
diensthoofd voor Sociale, Financi~le en 
Algemene zaken bij de NCRV, is Steven 
van Campen (48) benoemd tot hoofd van de 
afdeling Documentaire, Godsdienstige en 
Educatieve Programma's van de NCRV tele
visie. Steven is lid van de Nederlandse 
Hervormde Kerk en thans docent aan de 
Academie voor Journalistiek in Tilburg. 
Per 1 augustus treedt htj in dienst. 
ALWEER NIEUW SPELLETJE BIJ DE VARA. 

Peter Jan Rens, ondermeer bekend als 
meneer Kaktus bij de VOO, wordt de pre
sentator van een nieuw tv-spelprogramma 
bij de VARA. Het programma zal "Labyrinth 'l 
heten en wordt de komende zomer iedere 
maandagavond op Ned.1 uitgezonden. In het 
programma spe len te 1 kens twee !V--· A:·---N- -- 0 --(' 

koppels tegen elkaar die ~ullen~ 
\-vorden getes t op hun kenn I S ~~_~v~:~!.~~wÁc!,!~ : 
van de media. Goede antwoorden worden 
beloond tot de doorgang in een, door een 
computer gemaakt doolhof. Het koppel dat 
het eerst ongeschonden doo r het doolhof 
is, heeft gewonnen. 
JAAR GEDULDIG ZONDER TELEVISIE. 

Een 11 j arige jongen heeft i~ Amerika 
500 dollar gewonnen door een jaar lang 
geen televisie te kijken. Benjamin Ba r
reaux had daarvoor een weddenschap met 
zijn moeder afgesloten . In plaats van te 
kijken naar de tv, besteedde hi j zijn 
tijd aan het lezen van boeken. 
AUTOZO EKEN VIA TELET EKST IN DE ZOMER. 

In samenwerk ing met de ~ederlandse 
Verenig ing van Assuradeuren in den Haag 
gaat de NOS de komende zomer op proef via 
Te letekst dagelijks een lijst van gesto
len auto's uitzenden. Voor het experiment 
worden da gelijks zeven A negeh pagina's 
ingeruimd. Daarop kunnen gegevens van on
geveer 90' ontvreemde auto's worden ge
plaatst. Uitslu i tend casco verzekerde 
wa gen s zuIl en wo rden qpgenomen. Op de 
pagina's telkens de vermelding van tele
foonnummers voor meer info. 
SCHANDAAL ROND PREDIKANT. 

De Amerikaanse tv predikant Jim Bakker 
is afgetreden als hoofd van de 'electro-



nische kerk Praise the Lordl. Nadat een 
plaatselijke krant een buitenechtel ijke 
verhouding met zijn secretaresse had be
kend gemaakt stapte Bakker op. De kerk, 
die vorig jaar een omzet haalde van 250 
miljoen gulden is overgenomen door Jerry 
Falwel1, leider vaM de Moral MaJority, 
een conservatief evangel ische Itroming~ 
BERT DORENBOS VERLAAT DE EO. ' . 

1 j un"j "a ", s • . za 1 direkteur Dorenbos 
van de EO deze omroep verlaten om in 
dIenst te treden van de Stichting Rai~
bow. Dorenbos is 12,5 jaar direkteu~ ge
weest van de Evangel ische Omroep, De 
Stichting Rainbow is een instituut dat 
zich bezig houdt met de normen en waar
den in de samenleving en dit zal vanaf 
1 juni a,s. dus gebeuren onder de be
zielende leiding van Bert Dorenbos. 
BAAY GAAT NOS ADVISEREN. 
... Cees8aay" fs door de NOS benoemd tot 
beleidsmedewerker om de verzelfstandi
ging van de regionale omroepen te bege
leiden. Die verzelfstandiging moet per 
1 januari a.s. ingaan, als de nieuwe 
mediawet van kracht zal worden. Zoals be
kend moet deze wet al leen nog door de 
~er$te Kamer worden aangenomèn. 8aay 
werkte voor de TROS als direkteur, ging 

' v.rvolgens enkele jaren geleden werken 
bij u i t ge ve r j j Ti J 1 i n Zwo 1 1 een ve 5 t i gd e 
~ich vrijwel direkt daarna als zelfstand
ig mediaadviseu~, 
VERPLAATSING STAF RADIO NOORD? 

E-r" bestaat ' een " kans dat een deel van 
de 20 personeelsleden van Radio Noord 
in de toekomst aan het werk zullen gaan 
bij de Stichting Omroep Drenthe. Binnen" 
kort ~al hierover worden gepraat met de 
regionaal commissaris van de NOS, Beug
els, en een vertegenwoordiging van radio 
Noord. Ook bestaat er een k~ns dat de 
Stichting een deel van de apparatuur 
over nee~t van radio Noord. Men verwacht 
rond 1 Juli een honorering te krijgen 
vanuit het ministerie inzake de zendaan~ 
vrage. Er is inmiddels een aantal ge
meenten bereid om voor huisvesting te 
zorgen voor de nieuwe regionale o~roep, 
Assen, Emmen, Beilen en Hoogeveen heb
ben zich reeds gemeld. 
NEDERLAND C MOET " VERD~IJNEN. 

". -" Hèt informatieve prógramma over kunst 
en cultuur bij de NOS, Nederland C, zal 
binnen enkele" maanden vah het beeld
$che~m moeten verdwijnen: In p~aats van 
Nederland C zal er een nieuw Informa
tief program~a komen over kunst! Hans 
Keller

1 
de eind~edakteur van Nederland 

C heeft de NOS leiding laten weten dat 
h;t hem ni~t zihvol lijkt om mee te werk
en aan de opzet van het nieuwe program-
m~. 

FINALE SOUNDMIXSHOW WINNAAR FEBRUARI. 
De finale van de Soundmixshow van de 

KRO is de winnaar geworden van de meest 
bek~ken t.v. programma's in de maand fe
bruari~ Men eindigde op de eerste plaats 
met 53% en een waardering van 7,6. De 
volgende 9 plaatsen leverden de volgende 
cijfers op: 
2 Zeg 'ns AAA VARA 51 % 7. 5 . 
3 In de Hoofdrol AVRO 49%6.8 
4 MQordspel TROS 45% 7.0 
5 Ep Oorklep TROS 44% 6.9 
6 Cosby Show NCRV 43% 7.8 
7 WK Scha"a't sen NOS 42% 7.8 
8 NOS Journaal 42% 6.9 
9 Tineke VOO 42% 6.7 
io TV Show TROS 41% 6.8 
Opmerkelijk was de waardering voor het 
p~ogramma 'Ja Natuurl ijk l van de NCRV 
dat eindigde op een 1ge plaats qua kijk
dichtheid (30%) met een aantal punten ~an 
7.6. 
15 MAK MOETEN WEG BIJ VARA. 

. Bij de ~ARAradio moeten voor 1 okto~ 
ber a.s. 15 mensen verdwijnen. Een reor
ganisatieplan is aan ·de bonden en het 
~adiopersoneel voor~elegd door het be
stuur van de VARA. De reorganisatie is 
noodzakelijk omdat er bij de afdeling 
radio nog steeds financiële problemen 
bestaan. Men moet nu inkrimpen van 74 
naar 59 mensen. Het .afstoten zal zoveel 
mogelijk op vrijwillige basis gebeuren, 
hoewel gedwongen ontslag niet moet word
en uitgesloten. 
SKY CHANNEL WIL AANDACHT VOOR WIELRENNEN. 

Sky éhannel wi "l in augustus dagelijks 
reportages uitzenden van de profwieler-

~
:r -~ ronde door Nederland. 
Xl . t\ De bedoel ing i 5 om de 

. 
~. ~ '. '.' V. finale rechtstreeks uit 

~~ __ ~~~___ . te zenden en verder 
C" H Á-N NEL i ede re avond een samen-

. " " vatting van een half 
uur tot drie kwartier. Als sponsor van ' 
het geheel wordt onderhandeld met TOK. 
Sky Channel wil voor het reportagewerk 
een eigen cameraploeg in~etten, zodat men 
hiet afhankelijk is van de NOS. De Ronde 
van Nederland begint op 17 augustus en er 
doen 4 Nederlandse- en 6 buitenlandse 
ploegen aan mee. 
FRANK JANSEN HOOFD BIJ DE KRO. 

Frank Jansen "volgt -bij de KRO tele
visie Warry van Kampen op als hoofd van 
de afdeling gevarieerde pro~rammals. Jan
sen is afkomstig uit de muziekindustrie. 
Bij de platenmaatschappij EMI heeft hij 
in verscheidene mgnagementfunkties in de 
programmasfeer gewerkt, in zowel het 
binnen- als buitenland. De laatste drie 
Jaar is hij aktief geweest als zelf
standig platenproducer en muziekuitgever. 
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