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D Is Jt LAAT.' AUMmer. Indien je 
niet tiJdIg IIbl verlengd. WIJ 
verzoe~ Je Hft . 1.no9 met SPOED 

te doen, al s J- ' reewave wilt blijven ont~ 
vangen. 

a.ste lezers. 
Zo daar ziJn we weer! Alweer Freeweve 
nummer 145 die in Je bus rolde. 
E.n Freewave met btjna zeven pagIna's 
"Zeezenders Nu", Hans Knot en zl Jn • log
gers' hebbe~ weer hun uiterste best ge~ 
daan om je alle .. m .. r dan ~ 'çht alle, 
Informatl. te verschaffen die ze maar 
konden vinden. 

Gelukkig ook .nde~ nieuws , anders ga 
Je misschien d. nken dat F~w.v •• en 
blad Is dat al teen no, maar over Laser, 
Carollne of Monlque schrIjft en dat zou 
wel eens leden kunnen kosten! 

We beginnen met "TV- news", gevolgd 
door "Zeezenders Nu" en ''NIeuws ui t 
Denemarkenu van Paul S. Hansen. 

In "Kanttekeningen" he.ft Jac; Zom 
zorgen over de tswlng' bij de lokale 
omrQepen In Nederlend. 

~ • • l " U.uwS ui t Be 1911U di t keer. 
vortlmOld doOr Marl. Depuydt. 

Jn nZ • • zend.rs Toen" pakken we de 
dr~ weer op van dé gesch i eden i s van 
Rad l0 Atlanti., die b,gtnt op 25 okto" 
ber 1973. Na de uRo4dels" het "RadIo en 
TV Logboek" van" t/m 24 april 1987, 
Tot slot drie p~lna's met Internatio· 
naaI nieuws onder de kop "Allerlei", 
We ,luiten met de "Freew.ve lediSnser" 
vice van Han. Knot. 

Je ziet het, •• n Froewlw boordevol 
nieuws. Veel leesplez'er. 

Ton v" D rlanen • 



DRIE VROUWEN VAN DE VARA 
MISSCHIEN 
VAN HET ' _ '" v' 

~;~t~,, ~: , , '~, ' , ,' , , ""',,,",;:-- "--- ~ ten doen " ' " , " 
de ronde ~o ',' ,: 

d, (.1" t ,' he, t " ", ',', ,', ' ,,' , ' , VARA pro'" " ", ", 
gramme 'IDrie Vrouwen" al na één seizoen 
van de buis verdwijnt. Astrid Joosien 
verklaarde dat ,mei het verdwijnen van 
Ger Ackerman~ bij detelevisieafdel ing 
van de VARA, het programma voor het ko
mende seizoen geheel op losse schroeven 
is komen te staan. Ger is hamelijk uit
geleend aan de sektie radio van de VARA. 
SPANJE INTRODUCEERT PRJVE TELEVISIE. 

" Spanje krijgt drie pa'r-ticuliere com- ' 
me rci~le televisiekanalen. Het Spaanse 
kabinet heeft een wetsontwerp goedge
keurd dat het oude staatsmonopol ie op de 
televisie beëindigt. ' De staatszender 
TVE heeft twee kanalen en sinds enkele 
j a ren hebben bovend i en de dee 1,rege ringen 
van Catalonië, het Baskenland en Gal icië 
een ka naa 1 i n he t e i gen gewes t. Deze pu-
,bI ieke omroepen bedruipen zich 'hoofdza
kel ijk uit ' reklame inkomsten. De drie par
ticul iere zenders zullen regionaal begin
nen en hun reikwijdte geleidelijk uit~ 
breiden. Reklame mag niet meer dan 10% 
van de zend tij d ' i n 'bes 1 ag nemen. Geen 
enkele Spaanse of buitenlandse aandeel
houder mag aan meer dan een particul iere 
omroep deelnemen. 
NOS IN ONGER I EF MET EX- EUROPA TV PARTNERS. 
~ ' De NOS heeft ZIch de woédè \lan de 
overige vier partners van het ter ziele 
gegane Europa TV op de hals gehaald door 
te eisendet zij ~lsnog meebetalen in de 
huur van het gebruikte satellietkanaal. 
Tot eind november vorig jaar, toen het 
Europese programma werd stopgezet~ heeft 
zij 19,1 'miljoen gulden aan huur 'betaald. 
West Duitsland, Portugal, Italië en Ier
land weigeren echter een deel daarvan 
voor hun rekening te nemen omdat in 1985 
is afgesproken dat de huur als een over
heidsbijdrage van de Nederlandse regering 
zou worden beschouwd, die niet behoefde 
te worden terugbetaald. Dat was ook een 
van de voor~aarden om het hoofdkwartier 
van Europa TV o~der te brengen in ~ilYer
sumo Dit bl ijkt uit een rapport over de 
afwikkel ing van Europa TV dat minister 
Brinkman naar de Tweede Kamer heeft ge~ ' 
stuurde Hij stelt dat indertijd is ' af
gesproken , dat Eur6~a ' TV op het momènt 
dat hetkostend~kkend zbu dra~ien~ èll~ 
overheidsbijdragen zoJ gaan tetugbetalen 
en hij vindt nu dat alle deelnemers 

evenredig aan het financi~le tekort moet
en gaan meebetalen. De NOS eist in totaal 
52,8 miljoen gulden uit de boedel van 
Europa TV, ve1e miljoenen meer dan de 
andere deelnemers. Uit de brief van 
B~inkman bl ijkt dat de ARD 1,2 miljoen 
eist, RAIO, 2, R T PO, 3 , de EB U1 ,6. 
AVRO MAG NIET OP SATELLtET. 

Minister Brinkman heeft officieel be
vestigd dat de plannen van ,de AVRO om via 
een satelliet tv-programma's te verzor- ' 

,
(;\ Ä~ f\!h~" 0,' , ~:n wettel ijk nie"t 
~~~ zIJn toegestaan. . 

. . Zowel d~ huidige als 
de komende mediawet bepalen dat de Neder
landse omroepen zich moeten bep~rken tot 
het maken van programma's voor het ei~en 
land, omdat het luister- en kijkgeld ook 
daarvoor wordt betaald. "Totdat de NOS 
ons initiatief overneemt gaat de AVRO 
gewoon door met het nieuwe Europa TV," 
verklaarde AVRO-voorzitter Wall is de 
Vries, na het hor~n van het bericht. 
TROS GAAT ZENDTIJD OPSPAREN. 

De TROS middag programma ,l s zullen 
op de Nederlandse televisie met ingang 
van 1 oktober .a.s. pas om half vier be
ginnen i.p.v. half drie, zoals nu het 
geval is. Op die manier wi 1 men zendtijd 
sparen zodat men met ingang van het der
de.~et (1 april 1988) men meer ~endtijd 
kriJgt, zodat men ,'s avonds op dit , 
nieuwe net lang~r kan doorgaan met de 
uitzendingen. Daarbij moet dan echter 
ook nog 15~ extra zendtijd komen die de . . ' mln I s ter zou ,kunnefl ,toewi j zen, en zóge-
naamde herhalingstijd. Vanaf 12 juni 
en de daarop volgende zomermaanden be
ginMen de middaguitzendingen van de TROS 
pas om 16 uur. Dat wordt ondermeer ge
daan om de overschrijding van de zendtijd 

,die de TROS de afgel9pen winter heeft ' 
opgelopen, weer ongedaan te maken. 
_ De TROS zal haar ~ame~werking met 
Sky Channel gaan uitbreiden: Niet alleen 
wordt ~r verder gegaan m~t de gezamenlij~ 
ke produktie van Popformul~ maar tevens 
zal de ~atell ietzender een aantal afle-

• I v:rlngen van de eerste de bestel gaan 
~Itzenden. Met Super Channel , is de TROS 
In onderhandel ing over de produktie van 
een maandelijks ~unstprogramma voor Euro
pa. 
RUSSISCHE TV KOO~T FlLM UtT USA. 

pe staatstelevisie in de 'Sovjet Unie 
heeft , de Amerikaanse serie 'Amerika aange-

,kocht. Volgens een regeringswoordvoerder , 
zullen ,dekijkers met wrok en ~eront- ' . 
waardiging reageren. op de seri~, die een 
beeld geeft van wat er zbu geb~uren als 
de VS.wer~ bezet door Sovjet trbepeh. ' 
Het ligt In de verwachting dat 
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de VN een klacht zal indienen tegen de 
ABC. De Vredestroepen van de VN worden 
name 1 ijk verkeerd uitgebeeld. De meer 
dan 14 uur durende serie zegt een beeld 
te zijn van de VS, tien jaar na de be
zetting door de Russen. De serie ver
sterkt alle anti-linkse vo6roordelen 
die in de VS leven. In verschi llende 
dialogen wordt de val van de VS afge
schilderd als de schuld van hen die 
vroeger toegevelijk waren. 
SKY CHANNELEINDELIJK OOK IN UTRECHT, 

Sinds kort is Sky Channe look op het 
Utrechtse kabelnet te zien. Utrecht was 
des tij ds een van 
de ee rs te gega- 7<J~,~,-~ 
di gden van Sky, 
maar het gemeentebe
stuur voelde er niets 
voor om de satel
lietzendergratis CHAN'NEL 
toe te laten op het 
kabelnet. Sky Channelwenste, daarentegen, 
geen groot bedrag uit te trekken voor toe
lating. Nu zijn Sky en het ' gemeentebestuur 
eindelijk overeengekomen dat de zender 
op ,het kabelnet wordt gezet. Zo'n 100.0CO 
huisgezinnen kunnen nu, sinds eind apri 1, 
naar Sky Channel kijken. Hiermee is het 
bereik in Nederland gekomen op ruim 8,1 
miljoen potentiële kijkers. In geheel 
Europa heeft Sky nu ~ 24 miljoen kijkers. 
CONDOOMREKLAME OP AMERIKAANSE TV. 

KRON.TVeen dochteronderneming van 
het NBC network heeft besloten een re
klamespot te maken voor de veiligheid 
van condooms. In San Francisco, waar 
het station haar uitzendingen verzorgd, 
is het percentage AIDS pati~nten erg 
hoog. Hiermee overtreedt men een onge
schreven we't uit de, Amerikaanse te 1 ev i -
siegeschiedeni~ dat reklame maken voor 
condooms verboden is. Vanwege religieu
ze en morele gevoeligheid is reklame , 
voor het voorbehoedsmiddel nooit geac
cepteerd door de medi~. Verwacht wordt 
dat meerd~re stations zullen volgen met 
reklame. 
RECHTZETTEN VEERBOOT GOED BEKEKEN. 

De bergin~ van de veerboot Herald of 
Free Enterprise is op dinsdag 7 april op 
de Nederlandse televisie bekeken door 
zo'n 7 miljoen kijkers. Gemidde)d keek 
men zo'n 2,5 uur. Inde ochtenduren werd 
er meer gekeken dan in de middaguren. Dit 
blijkt uit een enquête van de NOS~ Onge~ 
veer 75% stelde de uitzending op prijs, 
11% had er bezwaar tegen en 14% had geen 
uitgesproken mening. 
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ZeezentiersNtt 
22 MAART: Rudi Koot merkt op dat wanneer 
Carol ineieder uur nieuws zou hebben, 2 
shureshots per week (al dan niet een 
plugplaat), een top 50 in h~t weekend 
en muziek uit de hitparade, afge~isseld 
rnet gouwe ouwe en af , en toe een LPtraek, 
met uitzendingen van 6 tot 2 zondermeer 
luisteraarsbl ijven trekken en zeker 
veel meer dan nu. Dus het format van de 
60'er jaren Rudi. Misschien heb je wel 
gelijk: bel maar eens met Ronan 0944 35 
13927. Wat betreft Monique ziet hij het 
helemaal zitten met een 100% nederlands
talJg format tussen 5 en 19 uur waarbij 
2/3 van de muziek uit Nederland en 1/3 

, uit België zou moeten komen. Neem maar 
eens kontakt op met Fred Bolland, MMI. 
Telefoonnummer via 008 leverbaar. Na 
viewpoint ziet Rudi het 1 iefst rustige 
muziek, b.v. country. Wim Wi l1ems was 
een weekend in London en meldt dat de 
ontvangst zowel overdag als IS nachts 
keihard doorkomt wat betreft de 558 en 
963 zender. Laser, zo lang ze in de 
eth~r zijn, was zeer slecht te ontvangen. 
Over Laser gesproken. Andermaal geen 
David Lee Stone. DL Bogart terug aan 
boord en was deze zondag in de vroege 
ochtend te horen. Brendie Lee is voor 
verlof aan land weg. Om 15.30 ging de 
zend~r uit de lucht om in de loop van 
de avond terug te keren. In de program~ 
mals nu ook zgn. 'publ ie announcements' 
over de gevaren van AIDS. Het valt ons 
op dat er heden alweer geen sixties 
sunday is op 576. Ook werd vandaag door 
een van onze 'loggers' gemeld dat bin
nenkort een, zender in Algerië wordt in
gezet op de Laserfrequentie. Er zal een 
vermogen van 400 kW worden gebruikt. 
Trouwens Ton: het woordenbQek der Ne
derlandse taal geeft aan voor logger: 
Hij die regelmatig waarnemingen aan het 
papier toevertrouwd. Misschien staat dit 
niet in dat oude woordenboek van jou maar 
voor mij , is het w~ord al zeker sinds het 
begin van mijn hobby~ dus 1963, bekend. 
Monique:5·a Erwin, 8-9 Drie om Drie. 
9·10 Radio Gemeente met een zeer slech
te kwal iteit., 10-12 Vader Abraham, 
12-14 Rik, 14-16 Erwin, 16-18 Jan en 
1 8 ... 1 9 E rw in. 558:6 -1 0 Mark W, 1 0 - 1 4 
Dave, 14-18 Mark M, 18-20 Dave, 20-22 
Mark M, 22~02 Tim, 02-06 Steve. Nieuws 
met Steve en Mark M. Mathews heeft 2 
nieuwe spotjes in elkaar gezet met een 
overzicht van de nieuwe platen op 558. 
23 MAART: Het Algemeen Dagblad denkt iets 
nieuws te brengen: Het voormal ige pira-



tenschip Veronica is opnieuw· het zwijgen 
opge l egd . In Le 1 ys tad deed het sch i p 
d ien st als di s totheek. Nadat de pol itie 
t o t t weemaal toe wegens overlast was op
ge t rede n , werd za terda g besloten het 
sc hip te6ntrui men . De eigenaar heef t 
nu koer s gezet naar Maastricht waar de 
drijven de muziekhal aan het zoveelste 
avontuur begint. I Beschouw het voor je
zelf! Omdat Ronald van der Meiden op va
kantie i s doe t Jan Vel dkam p deze week 
Meidenwe rk .- Ronald is in Zuid Frankrijk 
Tony Berk i s weer t e rug op de radio, de 
vraag is echter voor hoe lang. Laser 
was om 7 uur va ndaag in de lucht om na 
het nieuws v~n 8 uur weer te verdwijnen. 
Ca rol i ne 5 5 8: 6 ,.. 1 2 Ma r kM, ' 1 2 - 1 4 0 a ve , 
14 - 18 Mark W; 18-22 Dave en 22-02 Tim. 
24 MAART: 558: Dave James draait ver
strooid om 12 uur ' de nieuwsj ingle waarna 
natuur1 ijk geen nieuws volgde. Hij start
te daarop vlug een plaat maar de verbin
ding met de nieuwskamer stond open, zo 
meldt logger Maria. Mark ~olgde met pla- . 
gerijtjes. Trouwens Tom de Munck had de 
gelegenheid om vandaag een ontmoeting 
te hebben met Ronan, helaas 1 iet het 
werk het niet toe. 25 MAART: Nieuw item 
op Ca ro 1 i ne om 10 uu r bij Ma rk M. The 
10 o'clock hippy song. Terug naar de 
sixties dus. Eerste song was er een van 
Bob Dylan. Bij ~~nique wint mevr. Erke
mans uit Papendr~cht bijna voor 13000,
aan prijzen in Prijsbewust nadat ze al 

. de 6 ronden had doorlopen. Bij het af
kondigen van de dagel ijkse programmering. 
de mededeling voor de organisatie: 2x 
stenton 500 AMK2 en dit zijn .de comple~ 
te e lèmenten en een aantal nrs. 23,30, 

:: .. : .. : .... ::. -: .;. 
, , 

. 32, 55 en 56 al le n exc l us ief. J e ll e 
Boonstra had vanda ag de moge l ijkheid 
om Ronan te ontmoeten, maar helaas het 
werk 1 iet het niet toe. 26 MAART: Na een 
paar dagen weer normaal, hoewel niet 
vee 1, te heb ben gel u i s ter d, i s he t m u i s -
s til op de Laserfrequentie. Reden onbe
kend. Een v?n on~e spionnen vertelt dat 
het FRM andermaal met een 1 aprilgrap 
komt. Men heeft zgn. de Mebo 2, die op 
de bodem van de Mi~dellandse Zee 1 igt, 
terug gevonden in de haven van Marseil
le. Het schip za) eerdaags naa~ Rot te r
dam varen en daar op 1 april te zien 
zijn. Hans Knot had va~daag d~ mogel ijk
heid om Ronan te ontmoeten. Zljn type- . 
werkzaamheden voor Freewave 1 iet het 
niet toe. Begrijp jij hier iets van? 
De t i te 1 van he t ni euwe boek, da tin een 
beperkte ' oplage verschijnt van de hand 
van Paul RuslJng, zal gaan heten: A 
La se r Hit earl · b u rn • ' P rij s 1 ie f s t [ 1 5 , - . 
27 MAART: Paul Jan de Haan kon Ronan ont
moeten, maar helaas •••••• Het werk 1 iet 
het niet toe. Op Carol ine spotje voor de 
eerst volgende rockshow op 2 april. Ander
maal een warrig nieuws om 8 uur. Geen 
serieuze zaak heren. Verbeteren graag, 
zo leerde het commentaar van vandaag ons 
via de telefoon. Ronan belde om Maria 
uit te nodigen. Morgen daar meer over. 
Het stormt verschrikkelijk hard op de 
Noordzee hetgeen vaak wordt aangehaald 
in de programmering op 558: JOur house 
moves when the w~hd' is een uitspraak 
van Ma~k M. Om 21~45 valleri zowel de 558 
als 963 zender uit. La~erde gehele dag 
niet in de ether. Op Monique geen Tony . 
Berk tussen 12 en 13. Drie om Drie met 



Erwin vult het uur op. Tijdens de eerste 
plaat van Poptiek met Maarten de Jong 
bl ijkt de kwaliteit , van de tape dermate 
slecht dat besloten wordt om non stop 
muziek te draaien tot 16 uur. Door de 
storm slaat de naa1d diverse malen over 
op de plaat. 28 MAART: In de Telegraaf 
een overzicht van de beste 1 apri ,l grap
pen van de af ge lopen decenn i a. In ,1.976 
wordt Mi Amigo onderscheiden door net te 
doen alsof Veronica terug is via een 
zender op een schip. Maria ,kan niet naar 
Ronan vanwege zijn vrije zaterdag. Caro
line om 9.02 off air. Om 11 uur terug. 
Hetzelfde gebeurt met de 963 zender. 
Om 11 uur terug met excuses. Generator 
problemen waren de oorzaak. Mark de Mast 
presenteert de top 50 i.p.v. Max, die 
ziek is. 15-18 Erwin en 18-19 Jan. Op 
558: 6-9 Mark W, 11-14 Dave, 14-18 Tim, 
18-20 Mark M,20-22 Dave en 22-02 Mark 
M.Vanaf 10 uur tot 2.30 in de nacht Mark 
M met een speciaal programma ter gelegen
heid van Carol ine's 23ste verjaardag. 
'Caroline's musical history'. Mark M be
gint met een plaat uit 1964, draait ver
volgens uit elk Jaar 2 platen. Tussendoor 
oude jingles, oude commercials en enkele 
grappige 'outtakes', opnamen van presen
tatie en pródukt'iewerk; die in de fout 
zijn gegaan. Ondermeer met Peter P, Neil 
Francis en Mike Barrington. Sinds lange 
tijd ~ebben we niet zo'n goed program
ma gehoord. Bijzondere waa,rdering voor 
Mark M voor zijn goede kennis van de pop
muziek. Produktie ook uitstekend~ Bij 
iedere tijdmelding zegt hij "This is Ra
dio Caroline, 23 years old". Om 2.30 ver
volgens, tot 6 uur, "Caro1ine Classics". 
29 MAART: De loggers van 
"Zeezenders Nu" worden allen 
gezamenlijk uitgenodigd door 
Ronan O'Rahilly om een fees
telijk diner te komen nutti
gen in zijn flat in Londen. 
Helaas moeten de kosten van 
vervoer zelf betaald worden 
en verwacht Ronan dat we 
~elf ook de lekkernijen mee- , 
nemen. Het feestje is , vo~r
bestemd ter gelegenheid van het 23 jarig 
bes taan van Rad i 0 Ca ro I i ne en omdat er 
éltijd zo uitgebreid melding over het sta
tion wordt in Free\"/ave. 
Jam~er dat Fred Bolland nog nooit op het 
idee is gekomen om ons namens MMI uit te 
nodigen voor een bezoek aan de studio's 
in Hilversum. Niet dat we ,daarom zitten 
te ,springen maar een iet ~at m~er betere 
opstell ing vanuit het station zou ook 
een betere pub I i cj ,teÎ t geven dachten we 
zo. Over kontakten :gesproken: John Cat
lett~ de managing "dfrector van Laser belt 
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Tom de Munck nadat hij op zIJn antwoord
apparaat had gehoord dat Tom had gebeld. 
Tom had zo de nodige vragen: Antwoorden 
waren ondermeer: Waarom 60's sunday is 
verdwenen weet ik niet. Of er een 400 
kW zender op de 576 komt is ons niet be
kend- Waarom David Lee Stone er niet is 
weet ik niet- De nieuwe masten is een 
kwestie van geld, we zitten op nieuwe 
financieringsbronnen te wachten. Als klap 
op de-~-- Dat Laser al 3 dagen uit de 
lucht is is mij ook niet bekend. Dan 
vraag je je af wat voor een goede organi
satie Laser is. Monique: veranderingen: 
5-8 non stop. Geen Maasbach. 10-12 i.p.v 
Abraham non stop Nederlandstal ig, 12-14 
Rik, 14-16 Erwin, 16-18 Jan en 18-19 
Erwin. 558: 6-10 Mark W, 10-14 Dave, 14-
18 Tim, 18-20 Mark M, 20-22 Dave, 22-24 
Tim, 0-2 Mark M en 2-6 Steve. Nieuwe spot 
voor record fair in Brighton op 5 april 
a.s •• Wat betreft de programmering' van 
Monique, die op 4 april a.s. gaat ver
anderen kan het volgende overzicht worden 
geg'even: 5;..6'.30 TapeprograrTlllB, presenta
tor onbekend. 6.30-7 Maasbach, 7-9 Nico 
Stevens op tape 9-10 Max de Graaf met 
oud werk op tape 10-12 Joost op tape, 
12-14 Tony Berk op tape 14-16 Maarten de 
Jong op tape. 16-18 Live met dienstdoende 
nieuwslezer en 18-19 van der Meiden met 
tapeprogramma. Top 50 zal in de toekomst 
door van der Meiden worden gepresenteerd. 
Wordt dus een saaie boel lijkt ons. Dan 
wat betreft Viewpoint ook enkele opmerk
ingen. Bij het begin op de zaterdagavond 
wordt gemeld dat het programma tot 22.15 
uur duurt, hoewel het om 22 uur al ge-
beurt is. Wat betreft de KG programma's 
van Roy Masters gaat het waarschijn1 ijk 
om een KG zender die werkt vanuit Amerika. 
We wachten een brief van Masters af. 
Enkele wijzigingen: Christian Fellowship 
met Albert Bonk nu ook iedere maandag 
tussen 21.15 en 21.30. Pastor Mary Rogers, 
die regelmatig als gastspreekster optrad 
zal het voorlopig niet meer doen. Als er 
flnancieen genoeg zijn zal zij haar eigen 
programma krijgen op Carol ine. Harvest 
Time Tabernacle nu ook donderdags tussen 
21.30 en 21.45. Op beide dagen, dus ook 
op ~aterdag, wordt gemeld dat men de volg
ende donderdag terug is. Het kan dus zijn 
dat binnenkort het programma op zaterdag 
komt te vervallen. De nonstopmuziek op 
Viewpoint ts nu geen country meer maar 

, James Last achtige toestanden, Jean 
Michelle Jarre en klassiek aandoende mu
ziek (dank aan Rudi). lan Anderson, voor
mal ig C~rol ine en RNI medewerker zal 
een vergunning indienen bij de ISA om een 
station te beginnen op commerciele basis 
op de Shetland Eilanden. Ronan is goed 



te spreken over de plannen van de Brit
se rege~ing zoals eerder door ons gemeld n 
Hij zei ons: 'Het opzetten van 3 lande
lijke commerci~le stations zal , voor ons 
zeer voordelig zijn. Het zal de adverten
t ie bureaus in ons land wakker schudden 
en tevens zal de 'internationale adver
teerder scherper gaan letten op de prij
zen en er achter komen dat Carolinegoed
koper is dan de commerci~le stations aan 
land'. Ex Caroline deejay Dave Windsor 
werkt nu bij Wyvern radio. Simon Barret 
zijn plaats is door hem overgenomen a Wat 
Simon gaat doen is nog onbekend. Radio 
Waves Inc, de moedermaatschappij van 
Laser, kondigt aan dat er een luistet
onderzoek zal komen zodra het station 
regelmatig in de lucht is o Kan dus nog 
wel even duren. Men verwacht meer dan 4 
miljoen luisteraars te kunnen tellen. 
Peter Baldwin, een van de IBA direkteuren 
wil dat de regering de wet tegen de zee
zenders opnieuw beschouwt daar er diverse 
Igaten' in de wet zijn. Vanuit de Caro-
1 ineorganisatie meldt men ons dat Over
drive nog niet terug is daar men een te
kort heeft aan presentators~ Logisch als 
men niet goed betaalt~ Paul MacKenna, 
al weer een ex Carol inedeejay, werkt 
nu voor Chiltern Radio 96 en doet tevens 
het popnieuws voor Musie Box. Een woord
voerder van de IB~ meldt ons dat er over
wogen wordt een prQtest in te dienen te
gen het 'spetteren' van Carol ine. Een 
gel ijk bericht komt vanuit lerlahd. De 
Ierse staatsradio heeft ook interferen~ 

tieproblemen. Vreemd i~ het te ' horen 
vanuit Engeland dat de Nederlandse PTT 
opdracht heeft gekregen om de zenders 
aan boord van de Magda Maria weer in te 
bouwen. Wij hebben geen bedrijvigheid 
kunnen konstateren in de entrepothaven 
in Amsterdam. Geruc~ten doeM de ronde 
als zou de Nannell worden gebruikt voor 
een projekt o~der de naam Europa Radi6: 
Onzin dus. Let op : Zodra er wezenl ijk 
iets te merden valt zal Freewave de eers
te zijn die het meld't., Voorlopig hebben 
we, om d~ mensen achter het projekt niet 
in de problemen te brenge~, het Nannell 
projekt om een zacht pitje gezet. Jim 
Perry, zo leert 6ns een mededel ing vanuit 
New Vork, is de jongste ' Laserdeejay. 
18 jaar is hij en heeft sinds zijn 14e 
ervaring opgedaan in Amerika. De IBA 
heeft aan al haar stations opdracht ge
geven in overweging te nemen tijdens een 
stafberaad om commercials voor Sunday 
Sport te bannen uit de programmering. Dit 
houdt in dat meM bij de ILR stations zelf 
kan bes1 issen. De ban zou er moeten komen 
omdat het blad adverteert op Laser. Een 
woordvoerder van Laser zegt dat het nog 

enkele weken kan duren alvorens aan de 
masten zal worden gewerkt. Men heeft uit
e inde l' ijk gekozen voor een con s truc tie 
die Veronica hanteerde. Dus twee dichte 
masten met daar tussen een T-antenne. 
Steven Joy uit Huntingon in Erigeland is 
24 jaat en tevens de nieuwste aanwinst 
op de ,.Broadcasting School in Israël of 
met andere ' woorden de nieuwste deejay 
op de Vo i c·e of Peace vanAbe Nathan. 

~ 
" somewhere 

in the Mediterranean. 

30 MAA RT: 558 p rog rammer i n g: 6 -1 2 Mar kM, 
12-14 Dave, 14-18. Mark W, ,18-22 D'ave en 
22-02 Tim. Nieuws Steve. , In het vièwpoint. 
programma van Roy Masters, een gedateerd 
programma, vertelt hij dat de korte 99 lf 
programma IS op ma 2 februari 1987 van 
s;art zullen gaan. Bij MonJque ~ijn de 
MMI cassetteprogrammals 10pl. Derhalve 
alle programma's 1 ive. De zender gaat pas 
om 6.26 in de ether waarna tot 7 uur Jo
han Maasbach. 7-9 Johan Veldkamp, 9-10 
Ri k va n Ho IJ ten, 1 0 - 1 2 E rwi n v'. d. B 1 ie k 
(drie om drie)12-14 idem, 14-16 Jan Veld
kamp, 16-18 Erwin v.d. ' Bliek en 18-19 
andermaal. Jan. Nieuws vandaag met Rik 
van Houten. 31 MAART: . Een tender brengt 
Wim de Valk, Ad Roberts en nieuwkomer 
Luk de Dolder aan boord. Luk heeft meteen 
een aanta 'l slogans (Lucky Luk/ Luk maakt 
alles stuk). Om 9 uur de laatste drie 
om drie met Wim de Valk. Het programma 
bestaat uit platen ,:die de laatste periode 
het meeste zijn aangevraagd. Tuss~n 12 
en 2 geen Tony Berk maar Luuk Dardin 
1 ive ????558: 6-10 Mark M, 10-,14 Peter 
P (t e rug a a n' bop r d) " 1 4 - 1 8 Ma rkW, 1 8 - 2 2 
Dave, 22-02 Tim. Eindelijk dus weer met 
vijf man om 2a uur pro~ramma'ste vul len. 
Tevens is Tom Anderson aan boord gekomen. 
1 APRIL ': Met ingang van vandaag een let
terafkorting van de dag van de week voor 
de datum, derhalve w 1 APRIL: 558: nie-

, mand bij Ca ro 1 i ne kwam op een goed idee 
voor een 1 apri 1 grap. Alleen werd de op
merking gemaakt dat het nieuws van 6.30 
kwam te vervallen daa~ Raffles het bul
letin had opgegeten. Op MoniqUe vandaag 
de nieuwe programmering: voor de dagen 
dOor de week tussen 5 en 6.30 Is er nog 
kbffie metPaul Witte (tape) 7-9 Niko 
Steven,5 (tape) Ops taan met Hon i que ' wordt 
vanwege afwezigheid van Niko voorlopig 
live gepresenteerd door Luuk Dardin. 9-10 
Driesprong gouwe ouwe met Maxde Graaf, 
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, een verzoekplatenprogramma vol oud werk. 
10-12 Joost den Draayer, 12-12.45 Mark 
v.d. Mast, 12.45-12.57 Ke
ser Top 3 met v.d. Meiden. 
13-14 Tony Berk. Op maan
dag, woensdag en vrijdag 
wordt "Prijsbewust" ge
speeld, waarna gewoon een 
gepresenteerd programma. 
Er zal in de toekomst waar
schijnlijk iedere door de 
weekse dag "" P rij s bewus til 
worden gespeeld. Nieuwe rekla
mes op Monique: Rode Valeriaan 
(tegen nervos 'iteit), Betadine 
I ikdoorn , pleisters, LP "50 jaar 
Manke Nelis t ', THATS. Tevens Pretpark 
Toni Boltini waar iedere middag Chfel 
Montagne een show presenteert. Van der 
Meiden ging in de fout door te stellen 
dat de plaat "HarIem Shuffle" van Sam 
and Dave (Bob and Earl) wa~ en Mark v.d. 
Mast dacht 'n leuke 1 aprilgrap te bren
gen door te vertellen dat Madonna naar 
Nederland zou komen. 2 APRIL: We hebben 
het nog niet over Laser gehad. Wel de ne-
gende dag 'off air' vandaag. De aan- ' 
gekondigde 1 aprilgrap van FRM is op het 
laatste moment teruggetrokken daar het 
geen effekt zou hebben gezien het blad 
pas half april uitkomt. Jammer Tom. 

Over de Mebo 2 gesproken. Vandaa 9 
sprak ik een Zeeuw die een boek over 
Groninger coasters voorbereidde. Leuk 
was om in te gaan op de coasters die in 
het verleden zijn gebruikt voor de zee
zenders. Verassend was om te horen dat 
Meister en Bollier bij de auteur, Drent, 
op bezoek waren geweest op 20 mei 1971~ 
ze hadden het 06g laten vallen op de 
coaster I N jo r dl, d i eop dat ' mome n t e i -
gendom was van de werf waar Drent werkte. 
Meister en Bollier wensten het 'schip als 
vervanging voor de Mebo 2, die door de 
bomaanslag was gehavend. De prijs bleek 
te duur en de Mebo wercl', ' op zee her'" 
stelde RonaId v.d. Meiden kondigt aan 
dat de Top 50 a.s. zaterdag zal worden 
gepresenteerd door Mark de Mast. Door 
onvoorziene omstandigheden om 19 uu'r geen 
nieuws op Monique. v 3 APRIL: 558: Geen 
wijzigingen wel een aanvulling en wel 
van 2-6 in de nacht met Steve Conway. 
za 4 APRIL: 558: 6-10 Mark W, 10~14 Mark 
M, 14-18 Peter, 18-22 Dave, 22-02 Tim 
en 2-6 Steve. Nieuw~ met Steve en Mark M. 
Mark M maakte al opmerkingen omtrent een 
mysterieuze gast aàn boord. ' In de spot 
voor Lotto 649 verschijnt inderdaad Tom 
Anderson uit de radio. Geen MMI top 50 
maar I ive de Monique top 50 vanaf boord. 
Presentatie Ad. Daarna ' Oud en nieuw 
met Luuk. Tussen 18 en 19 uur een nt~uw 
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programma dat iedere zaterdag en zondag 
zal worden gepresenteerd door Rik van 
Rijn. ZO 5 APRIL: Het internationale 
ontbijt tussen S en8 met Ad Roberts. 
Te~ens op de zondag ,geen Zondagmiddag
matinee meer maar van 12 tot 18 uur het 
programma IHitmuseum l

, vandaag met tus
sen 12 en 14 Luuk, 14-16 Ad ' en .16-18 
Wim. 18-19 'Avondcursus Muziek ~oor Rik 
van Rijn. Nog tets voor de luisieraars 
van de ' radiogemeent~ Bloemendaal. Men 
i s nu op de maan,dag tu,s sen 10 en 11 be
reikbaar via 073-212423. Nog een aantal 
nieuwe commercials: Silo blanco en Vil
lage cosmetische produkten. Om het, al
lemaal wat ove~zichtelijk te maken het 
volgende schema: Monique programmering: 
zaterdag: 
S-6.30 Drie om drie 
6.30-7.00 Johan Maasbach 
7.00-10.00 De Net uit je bed show 
10.00-12.00 Eddie Ouwens 
12.00-1S.00Moniq~e topSO 

, 15.00-18.00 Oud en Nieuw met de kans 20. 
18.00-19.00 Avondcursus 
zondag: 
5.00-8.00 Internationaal Ontbijt 
8.00-9.00 Johan Maasbach 
9.00-10.00 Radio Gemeente B10emendaal 
10.00-12.00 Vader Abraham 
12.00-18.00 Hitmuseum 
18.00-19.00 Avondcursus 
maandag/vr i jdag 
05.00-06.30 Drie om Drie 
06.30-07.00 Johan Maasbach 
07.00-09.00 Niko Stevens 
09.00-10.00 Driesprong Gouwe Ouwe 
10.00-12.00 Joost 
12.00-12.45 Mark de Mast 
12~45~12.S7 Keser top 3 
13.00~14.00 Tony Berk 
14.00~16.nO Poptiek met Maarten de Jong 
16.00-18.00 Windkracht ~ tot 6 
18.00-19.00 Meidenwerk. 
Carol ineprogrammering: als gisteren. 
Verrassend was om half 2 een non stop 
muziekprogramma te horen op Laser. Om 
15 uur volgden de eerste aankondigingen 
zonder een opgave van reden voor het zo 
lang uit de lucht zijn. Paul Jaçkson 
presenteerde tot 18 uur gevolgd door 
DL Bogart. Verder in de fading hoorden 
we Brendie Lee. U moet het ons niet kwa-
1 ijk nemen als we de komende tijd weinig 
over Laser schriJven. We hebben geen 
togger in het westen van het land en dus 
is het luisteren geblazen in het noorden
echter is de ontvangst gewoon beroerd te 
noemen en valt er dus eigenlijk weinig 
te luisteren. Hij/zij die voor ons in 
het westen of in Belgi~ Las~r wi1 10ggen 
kan kontakt opnemen 'met Hans Knot in -
Groningen. Vanuit Engeland hOQrden we dat 



eindelijk de nieuwe masten lijn besteld 
voor de Communi ca tor. Het ;zou h i erb ij 
gaan om ongeveer 50 meter hoge houten 
masten die verpakt zijn in fiberglas. 
Robbie Day zou zijn ontslagen, zo meldt 
onze Britse tipgever uit de Qrganisatie~ 
daar hij een bedrag van ( 10.000 ten 
eigen bate zou hebben gebruikt! Paul 
Al~~an~er spr~k met Kovin Turner en wist 
hè~ tevert~11en dat hij anderm~al met 
een nieuw zeeze.nderprojekt zou bezig 
zijn. Hij zou gebruik maken van een post~ 
bus in Philad~lphia. Werken met de foto's 
van de Magda Maria en lekker opl ichten 
zeker!! Er is nu een ófficiSle klacht 
binnengekomen bij de Ca ro 1 j neorgan ,i sa tie 
omtrent de storing die deS58 zender 
veroorzaakt. Get Kruger, op bezoek b1j 
de RCD, werd rondgeleid en getoohdhoe 
de frequentietestapp~ratuur werkte. Als 
voorbeeld testte men de 963 frequentie 
waarbij bewezen werd dat de 963 behoor-
1 ijk overspetterd. Mi ,sschien ook een 
klacht naar de Internationale Com Union. 
m 6 APRIL: M6nique alleen te melden dat 
de vaste plaat bij Ronald van der Meiden 
!'Adviesburo van der Meiden", de gehele 
week dezelfde plaat is, vanaf vandaag. 

(VERVOLG OP PAGINA 15). 

Nieuws uitDenemarken 
MERCUR LOKAAL VAN START. 

-De oude naam "Rad i·o Me rcu ril i s te rug 
i n de omroep i n Denemarken. Op- 5 apri 1 
ging de zender van start op 95,5 mHz. 

~ Maar nog voor 

. RADIO· ~h~~ ~~~r~r~~am 
MrR'URblemen -toen . 

~j '-j een zeke re 
FM: 95,5 7:00~18;30+NAT m j j nhee r Haaes t 

het gebruik van de naam "Mercur" claimde. 
Hij heeft geprobeerd om het station te 
dwingeh de naam niet te gebruiken. Hij 
s telde dat hij de rechten tot gebru1k van 
de naam in 1966 had gekocht van de oud 
direkteur van Radio Mercur, ~e in de laat 
60 'er jaren overleden Peer Janzen. Peer 
heeft de naam na zijn zeezenderprojekt 
nog gebruikt op The Voite of Mallorca, 
specifiek voor lokale programma's gericht 
op de Skandinavische toeristen. Om te 
voorkomen dat de naam in de toekomst niet 
meer gebruikt mag worden moet Haaest een 
bedrag van 300.000 DKR deponeren en pa
p ieren overleggen om aan te tonen dat hij 
r echt heeft op de naam~ We wachten af. 
KANAL 2 MET GOSSIP JOURNALISTEN OP DE LOOP 

Kana l 2 heeft twee gossip journal isten 
in di en st genomen, die voorheen werkzaam 
waren bij D~ TV. Men is b~zi0 met de op-

bouw van een sterke journal istieke redak
tie (tot nu toe 15 leden tellend), die 
onder leiding van Mrs. Bodil Koefed moet
en gaan werken aan de professional isering 
van het avond programma 'Good Evening'. 
Men wil er een flitsend nieuws en aktua
programma van maken dat dagel ijks speci
f ,ieke onderwerpen moet gaan brengen ge
richt op de bevolking van Groot Kopenhagen. 
NIEUWE PERSVOORLICHTER KANAL 2. 

Thomas Rorsig is benoemd tot Persvoor
lichter van Kanal 2. Hij zal er v60r moe
ten zorg dragen dat Kanal 2 nog meer naar 
buiten wordt gedragen dan tot nu toe -het 
geval was. Pa~l S Ha~sen. 

~. 

LOKALE OMROEP. 
De liswingil 1 ijkt er bij het lokale 

omroepgebeuren in Nederland wat uit zijn. 
Nieuwe initiatieven komen moeilijk of in 
het geheel niet van d~ grond; bestaande 
omroepen op lokaal niveau worstelen met 
het vrijwi lligers- en financiêle probleem. 
De "zwarte piet" daarvoor krijgt meestal 
minister Brinkman van WVC op zijn bord. 
Immers hij staat geen lokale reklame toe 
en dus werkt hij een gezonde ontwikke-
1 ing van lokale omroep tegen. 

_ ' Uiteraard zit in dit soort beweringen 
wel een kern van waarheid maar het komt 
bij mij allemaal vrij ongenuanceerd over. 
Reeds ee rde r he t . i kin F reewave 
al eens gesteld 
dat lokale reklame 
niet het alles za
ligmakende middel 
voor de lokale omroep is. 
Voor grote steden geldt dit wel
licht nog wel ten dele, maar 
voor kleinere gemeenten beslist 
niet . Kortom: lokale reklame is 
slechts één van de hulpmiddelen om 
aan een lokale omroep de nodige con
tinuTteit te geven. Maar het zal beslist 
niet het enige middel zijn. Dit omdat de 
ontvangsten vanuit lokale reklame (een 
enkele grote stad daargelaten) niet moe
ten worden overschat. SubsidJes van ge
meenten, Inzet van vrijwilligers e.d. 
blijven andere belangrijke middelen als 
d~ lokale omroep in Nederland meer wil 
worden dan uitsluitend een muziekzender 
zoals wij die bij vele Belgische zenders 
kennen. Immers in België is het aantal 
zenders dat echt iets tracht te doen aan 
nieuws en lokale/regionale informatie op 
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één hand te tellen. Niemand zit bij een 
lokale omroep/zender te wachten op imita
tiesvan Radio 3 of BRT 2. 
Zij voegen niets essentieels toe aan het 
totale radiogebe~ren en brengen slechts 
muziek met daarin algemene rubrieken die 
niets met de regio te maken hebben. 
En juist lokale radio moet, mijns inziens, 
het service- en informatieve onderdeel 
niet verwaarlozen. En juist daarvoor is 
geld en een constructief vrijwil1igers
team nodig! 

Aan beide ontbreekt het meestal. Geld 
is er weinig en vele medewerkers zitten 
slechts te "freaken" met het oog op Hi 1-
versurn. Zelfs de bereidheid om zich echt 
in het "radiovak" all-round te bekwamen 
ontbreekt nogal eens. Men denkt er met 
het aankondigen van een plaatje al te 
zijn! Als nu maar de lokale reklame komt, 
dan zit het volgens hun goed met de loka
le omroep. Ik zou zeggen dat ze zich eerst 
maar eens moeten bekwamen. En dat met een 
behoorlijkde dosis zelf~kritiek. 

Het geld komt misschien daarna! . 
Hoewel: de mediawet is duidelijk en het 
ziet er niet naar uit dat daar voorlopig 
verandering in komt. De veel gehoorde 
kreet van "lokale reklame komt er" I ijkt 
mij meer op een stukje zelf-legitimatie 
waar weinig realiteit aan ten grondslag 
ligt. Of beseft men zelf sti lzwijgend 
toch dat het met de lokale omroepontwik
keling bepaald niet positief verloopt? 

Wellicht is dat dan de reden om maar 
te blijven "modderen". Jac Zom. 

~IElJWSU" ~EffilË 
DOORLICHTINGSRAPPORT BRT. 

De raad van beheerva~ de BRT heeft 
het eindrapport ontvangen over de door-
I ichting van de openbqre omroep. Het 
document omvat een aantal algemene advie
zen. De direktie en de raad van bestuur 
gaan tegen de zomer een reeks konkreter 
maatregelen uitwerken om vanaf 1 septem
ber te kunnen beginn~n met de uitvoering 
van de aanbevelingen, Het onderzoeksburo 
dat het rapport heeft samengesteld stelt 
vast dat de BRT van 81 tot 85 meer uren 
uitzending heeft gemaakt ondanks het feit 
dat qe koopkracht van de omroep achter
uit is gegaan. Maar de doorl ichters trok
ken geen conclussie uit deze vaststelling. 
Er is weinig naar buiten gekomen van de 
concrete voorstellen. Een van de weinige 
dingen die wel met name is genoemd is 
het toevoegen van een adjunkt-administra
teur-generaal. Daarover stelde SpeakerelI 
van het onderzoeksburó: ' We hebben vast
gesteld dat teveel funkties rechtstreeks 
afhangen van de administrateur generaal 
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en wij denken dat hierbij een nieuwe 
positie op hoog direktieniveau, waarbij 
een aantal van de huidigedirektieleden 
die rechtstreeks aan de administrateur
generaal rapporteren afhangen, dat een 
dergelijke positie in de toekomst een 
mogelijkheid kan zijn om meer tijd vrij 
te maken voor beleid op lange termijn 
en strategie op lange termijn', Oit voor

.stel droeg de goedkeuring weg van de 
administrateur generaal Cas Goossens. Een 
dergelijke herschikking past in zijn 
plannen om tot meer delegatie van be
voegdheden te komen, maar de administra
teur generaal verwacht toch dat de uit
voering van deze en andere aanbevel ingen 
niet gemakkelijk zal gaan. 
~TAR FESTIVAL KNOKKE-HEIST. 

Zoals je al in Freewave heb kunnen 
lezen, zal van 7 t/m 11 juli a.s. voor 
het achtste opeenvolgend jaar het Knokke 
Heist Festival worden gehouden. Dit jaar 
zal het echter het "Star Fes
tival Knokke-Heist" worden ge
noemd. De formule wordt funda
menteel gewijzigd tegenover 
vorige jaren, Niet langer zijn 
omroepen, die een ploeg naar 
de competitie sturen, maar lan
den. Een ster-artiest uit een 
land is gevraagd om een ploeg 
samen te stellen, die kan me.edin
gen naar de prijzen. 
Maurice Dean en Anni Anderson heb~ 
ben voor België een ploeg samenge
steld die op 7 juli optreedt. Roberto 
Blanco zal met zijn Duitse ploeg optreden 
op 8 juli. Op 9 juli de Engelse ploeg 
onder aanvoering van PetuIa Clark, Vrij
dag 10 juli de Nederlandse ploeg met Mar
co Bakker (en dus niet Rob de Nijs, zo
als eerder was gemeld) als ploegleider. 
11 Juli is de Franse ploeg van Sacha Dis
tel delaatste~ Op 11 jul i wordt "ook de 
uiteind~lijke winnaar van 500.000 Sfr. 
bekend gemaakt én wie de persprijs van 
250.000 Sfr. krijgt. 
MEDIARAAD VOLLEDIG IN VLAANDEREN. 

"De " med L~ raad "i "s samengest'e ld. Dit 
geschiedde met een vertraging omdat er 
problemen waren met het vinden van vol
doende vrouwelijke kandidaten. Het de
creet bepaalt dat de raad één derde 
vrouwe 1 ij ke raads 1 eden moeten te 11 en. 
Voorzitter van de Raad is de Leuvense 
hoogleraar Guido Fauconnier.Leden van 
de algemene vergadering zijn de vak
bonden met 5 vertegenwoordigers, de ver
éniging van be~oepsjournal isten (3), 
persburo Belga (1), BRT (~), de dag
bladuitgevers (2) ,. de weekbladpers (2), 
de tv distributie (3), de vereniging . 
van auteurs, componisten en uitgevers{l), 



raad voor de volksontwikkel ing (1), de 
jeugdraad van de Vlaamse gemeenschap (1), 
de niet-openbare radio's (1), de raad 
voor de rekla~e (1), de sociaal econo
mische raad Vlaanderen (2), Unamedia 
(1) en de bond van filmproducenten (1). 
Hierbij komen nog 6 deskundigen die 
de verbruikers vertegenwoordigen. Het 
comité van zogenaamde ~ediaexperten 
telt 9 leden. 
BRT EXAMEN VOOR' PRODUCER. 

Van de ongeveer 350 deelnemers aan 
het examen producer amusement, uitge
schreven door het BRT examensecret~riaat, 
zijn er slechts 7 geslaagd. Drie ~an de 
geslaagden zijn al aan de slag bij BRT 2 
West Vlaanderen. Het zijn Ann Lepere 
(medewerker bij de nieuwsdienst) en Wim 
Chielens (journalist bij het ontkoppeld 
middagprogramma van Radio West). Tevens 
werkt Mark Levefer als regisseur omroep
er bij de BRT 2. 
...... _-------
NIEUW "HITDOSSIER" VERSCHENEN. 

Eind apri 1 is er een nieuw "Hitdossier" 
uitgebracht door Uitgeverij J.H. Gottmer/ 
H. J.W. Brecht B.V. 
Het vierde "Hitdossier" is nog kompleter 
dan de vorige drie. Nieuw is o.a. het 
overzicht van alle langspeelplaten die op 
eerste plaats van de lP·Toplijsten voor
kwamen. Ook nie
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uw is de uitbreiding van 
het hoo,fdstuk "prehistorische hits'l. In 
het vorige boek begon dit hoofdstuk met 
1950. Inde vierde editie begint dat 
overzicht al met 1945. 

Met dit nieuwe "Hitdossier" kan je 
dus al les te weten komen over de platen 
die tussen 1945 en 1987 zijn uitgebracht . 
"Hitdo,ssier 1945 - 1986" kost f 24,50, 
heeft dezelfde maat als het derde"Hit- , 
doss ier" en telt 430 pagina's. 
De redaktie was in h~nden van Francis 
BouVJl1lan van de Sti chti ng Nederlandse Top 
Veert i 9 en i s te koop i nl edere goede 
boekhandel. 

VERRETH BROERS AL UIT PAK DE POENSHOW. 
De presentatoren van de eerste af

levering van de. Pak de Poenshow op de 
BRT, een variant op de Loterijshowbij 
de VOO, hebben zich teruggetrokken van
wege het feit dat ze de presentatie van 
het programma vee) te licht hebben in
geschat o Luk Appermont zal de presen
tatie overnemen ., 
MINISTER WIL HEER VERMOGEN VRIJE I{ADIO 

Gemeenschapsminister van Cultuur~ 
Dewael, heeft aangekondigd binnenkort 
met een voorstel te komen aan de Vlaam
se regering om het zendbereik van de 
vrije radio's te verruimen. Volgens hem 
moet het mogelijk zijn om, zoals in de 
Franse Gemeenschap, zgn. agglomeratie 
radio's of zelfs regiorad1o's op te 
richten. Het huidige maximale zendbe
reik van 8 km. vindt Dewael te gering. 
Dewael wil de zaak ter sprake brengen 
bij de herziening van het decreet van 
mei 1982 die in het Vlaamse regeerak
koord is voorzien. 
SLECHT EXAMEN JOURNALISTEN. 

Na de eerste proef van het examen 
voor kandidaat BRTjournalisten blijvèn 
er slechts 42 uitverkorenen van de 
1079 'kandidaten Qver. De proef die zo
veel slachtoffers maakte; bestond uit 
een ' examen met 30 testwoorden. Onder de 
begrippen die de kandidaten moesten 
thuisbrengen staken woorden als: aan
bodeconomie, deregulering, leenrecht, 
eenheidstypeen fiscale uitgave. 
SP OM KABÈLDECREET NAAR EUROPEES HOF. 

De ~ Vlaamse Socialisten hebben de 
precieze punten aangegeven waarop ze 
het kibeldecreet gaan aanvechten voor 
het Europese Hof van Justitie. Men wil 
het decreet op juridische gronden aan
vechten. H~n argumentatie luidt: 
1 Het erkennen van slechts 1 prive tv
zender is in strijd met artikel 10 van 
het Europees Verdrag van de Rechten van 
de Mens. Daarin staat dat vrijheid om 
inlichtingen of denkbeelden door te 
geven van overheidswege niet mag worden 
belemmerd, tenzij b.v. de openbare 
veiligheid of de handhaving van de 
openbare 'orde in het gedrag zou komen. 
Dat is klaarblijkelijk niet het geval. 
2. Een dergelijk monopölie is bovendien 
in strijd met art. 7 en 90 van het EG
Verdrag betreffende de concurrentie
regeling en de vrijheid van de dienst~ 
verlening over de grenzen heeri. 
3. De bepaling dat tenminste 51% 'van 
het kapitaal moet komen 'van de Neder
landstalige kranten en ·weekbladuitge
vers" met maatschappelijke: 2etel in 
Vlaanderen of Brussel, is discrimine
rend tegenover de ande~e lidstaten. 
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4. Strijdig met artikel 10 van het 
Europese Verdrag van de Rechten van de 
mens en art. 59 van het EG verdrag is 
het verplicht op de kabel zetten van de 
Vlaamse prive tv, terwijl het doorge
ven van commerciele programma's uit 
andere EGlanden afhankelijk is van een 
voorafgaande goedkeuring door de Vlaam
se executieve. Dit is een ovértreding 
van het recht van buitenlandse niet
openbare zendstations op het vrij ver
richten van grensoverschrijdende 
diensten. Bovendien wordt in het de
creet zelfs niet eens bepaald welke 
criteria zullen worden gehanteerd voor 
het verlenen van een eventuele toestem
ming. 
Het dossier, waarin alle pleidooien van 
de SP zijn neergelegd, zal bij het 
Hof in Straatsburg woraen gedeponeerd. 
Een speciale commissie zal onderzoeken 
of de klachten gegrond zijn, waarna het 
Hof het al dan niet in behandeling zal 
nemen. Een procedure, die trouwenS 
maanden, zelfs jaren kan duren. 
HAPPENING VERDWIJNT PER 1 SEPTEMBER. 

Produktielel.der Cassiman van de BRT 
2 Omroep Brabant heeft bekend gemaakt 
dat het ' wekelijkse kunst- en cultuur
programm~ Happening vanaf 1 september 
a.s. zal verdwijnen. Ook zette hij de 
programma's 'Tafel van Twee' en 'Domi
no' op de helling. Volgens C~ssiman 
moet de programmawijziging gezien word
en i~ het kader van de grondige reor
ganiSatie die binnenkort bij de ont~ 
spanningsketen van de radio doorgevoerd 
zal worden. BRT2 moet weer de familie
radio worden terwijl een nieuwe jeugd
zender het jonge volk moet bekoren. 
Tevens moet er door omroep Brabant 
1,5 miljoen franken vari het jaarlijks 
budget vari 8 miljoen worden bezuinigd. 

MARIA DEPUYDT. 

~~'mcö[Mj [~~l~~WJ 
SONY PAKT U I T MET RAD IOAWARDS,. 

Voor de trouwe luisi~raars van de 
Britse radio heeft Sony flink uitgepakt 
met een groot aantal onderscheidingen. 
Hier een opso~ming: Tot 'the best musie 
programme I werd de Network Chart,show u i t
verkoren, die gepresenteerd wordt door 
Kid Jensen. De onderscheiding 'voor 'the 
best ' Special ist Music programme' ging 
naar Andy Kershaw van Radio One. The 
Bestpopular music programme aw~rd naar 
het team van 'the world popular - 50"g- . 
festiva1 1 van Radio One. De award voOr . 
'the best radio .comedy ,J kwam in handen ' 
van het team van Huddwinks van Radio Twe. 
De beste dramaprodoktie ' werd Misschief · 
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van Radio Four. De award voor het meest 
orgine1e script ging naar 'theawful 
insulation of Ragel. De best~ acteur 
werd Rona1d Pickup, besteactri~e werd 
Bill ie White1aw. De onderscheiding voot 
het technische hoogstandje glng n~ar 
Peter Simmons van Capital Radio. Loose 
Ends van Radio F~ur kreeg de onderschei
ding van het beste aktuaprogramma. De 
beste documenta ,j re werd 'Hopping Down in 
Kent" op radio Four. Sportjournalist van 
het jaar werd de 19 jarige Derek Wray 
van BBC local radio Schotland. De onder· 
scheiding voor de local radio personal'i
ty of the year werd uitgereikt aan twee 
personen: Barbara Sturg~on van BBC local 
radio Kent en aan Andy Radford van Se· 
vern Sound. De loca1 deejay award werd 
toegekend aan David Jensen van Capital 
en als ~op deejay van het land kreeg 
Mike Smith van Radio One de onderschei
ding uitgereikt. De Radio Academyaward 
voor het meest creatieve radioprogramma 
van het jaar werd tenslotte uitgereikt 
aan Peter Simmons van Capital Radio 
voor het programma Breakdown. Er werden 
in totaal meer dan 500 inzendingen ont
vangen. 
LUISTERCIJFERS BBC OMHOOG . 

. Lü {stere iJfers van de' BBC over het 
4e kwa rtaa 1. van 1986 geven aan da t ge"" 
middeld 39 miljoen luisteraars wekel ijks 
op de programma'~ afstemmeh. Radio One 
is de winnaar met een totaal van 17 
miljo~n luisteraars. 
RTE 2 24 UUR PER DAG. 

Hettweede-'rad ionet vim de Ierse 
st.aatsomroep, RTE 2, zal met ingang van 
eind mei 24 uur per dag gaan uitzenden. 
Voor de uitbreiding van zenduren heeft 
men toestemming gekregen van de regerin9. 
Ook Radio Na Gaeltaehta en het .loka1e 
RTEstation Radio Cork hebben zendtijd 
uitbreiding gekregen, evenals de toestem
ming die is verleend tot het opzetten 
van een 3e FM net voor RTE, waarop meer 
serieuze muziek en drama dient worden 
uitgezonden. . 
NIEUW HOOFD RADIO MARKETING BUREAU. 

G~offMoffat i~ ' benoemd tot .de nieuwe 
direkteur van het Radi9 Marketing Bureau 
in Engeland en volgt de direkteur Gary 
Taylor op. Geoff ~egon zijn carri~re bij 
Swansea Sound als Sales directoren 
werkt nu als ~ M~naging director bij Radio 
City in Liverpoól. 
RADIO I NV/I,CTA 24 UUR PER DAG. 

Radio Invic'ta zendt voor het eerst 
in haar bestaan 24 uur per .dag uit. Voor 
de uitbreidi~g heeft men '2 nieuwe deejays 
j n dienst genomen. Men heeft . DaveBrown 
van BBC R~diQ Kent overgeno~~n en Stuart 
V i neen t v~n Rád 'i 0 'Ca ro 1 i ne • 
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TERUG NAAR HET ATLANTISVERHAAL. 
.. Na het ui tstapje naar radio Condor, 
waarvan geen enkele on air opnam~ vast
gelegd is in de ~rchieven .van de diverse 
zeezender fans en waarvàn het dus njet 
aantoonbaar is dat het projekt ooit in 
de ether is geweest, gaan we terug naar 
het doel van ons verhaal: radio Atlantis 
lIlTZENDINGENVANAF LAND. 

Op 25 oktob~r ~ist~n de iriwoners va~ 
het Belgische Gent niet wat ze hoorden 
via kanaal 34 in de FM band .. Atlantis 
was terug met e.en ., zeer knap signaal. 

. Het bleek ~en s.~tJnt te zijn van de voor
malige Atlantisdeejay Mike M~urkens, ' . 
die samen mqt de ··onbekende (teejays Loek .... · 
ie en P~ul de Groot ~nk~l~ uren· pr~fes
sionele programma' S bracht~ ' waar~~n ·zowel 
de commercials als jingles van de zee~ 
zender Atlantis waren te horen. , ~ 
Na deze uitzending is het station niet 
weer gehaard . via deze frequentie. 
VAN LANDSCHOOT GEBRUIKT STROMAN. 

Gera~d van~ D~~; die eerd~r door 
Ronan 'zachthan(l1.g' aan de kant was ge
zet nadat hij de Mi Amigo weèi op zee 
had gebracht en enige maanden voor het 
Carolineprojekt had gewerkt, werd door 
Adriaan van Landschootbenaderd om te 
kijken naar een zendschip. Van Land
schoot wees daarbij reeds op eerdere 
onderhandelingen die hij had gevoerd 
met Steph Willemse, eigenaar van de 
Condor. Gerard ging in onderhandeling 
en kwám terug m~t een voorlopig koop
kontrakt, wa~rbij van Landschoot 50 . 000 
gulden moest betalen aan Willemse. 
De Atlantisdirekteur was reeds benaderd \ 
door een aantal Engelsen, die lucht 
hadden gekregen van de ~lannen van 
van Landschoot om een eigen zendschip 
te kopen. De Engelsen, onder wie Chris
pian St. John, wensten de banden · van 
de Vlaamse service te starten, in ruil 
voor enkele uren zendtijd voor hun 
eigen ~ngelse service~ · Adriaari vond dit 
een uitstekend plan en liet, nadat de 
onderhandelingen met Wil1emse goed waren · 
afgérond, de Engelsen tesamen met van 
Dam aan boord brengen om de nodige 
werkzaamheden uit te voeren om zo goed 
mogelijk met Atlantis terug te komen 
in de lucht. Vlak voor het·einde van 
de maand oktober was daarmee de MV 
Condor eigendom van van Lanrlschoot, 

Door Hans Knot 
di~ het liet omdopen in ~~ . mv Jeanirte
gelijk de eerste voornaam van zijn 
echtgenote. 
NIEUWE ZENDERS. 

Op de dag van de aankoop werd door 
de direkteur bekend gemaakt dat er een 
n~euwe 50 kW zender was best~ldin 
Amerika. Bluf bij uitstek daar niet al
leen het ·zendschip maar ook de gebrek"": 

~kige zendapparatuur van~ondor · was ove~
genomen. Deze bestond uit enke~e eigèn
bouw gevallen en een 1 Kw "eneerilO 'KW' 
zender, die voorheen hadden :gewerktvoor 
~adio 270 en het Capital~radio . rrojekt . 
Via ·va'h Dam ·werd van LandS'2hoot ·lrï · 

. kontakt gebracht met Arié Swanev.eld, 
diee.erder de oude radio ·e:'o tv appa·ra-,. 
tuui, incI4siefzende~s~ yan het REM 
eiland projekt had ' opgekocht .. Na de in- · 
beslagnam~·: van hetREMeiland · eind"· 19.64, 

. hadden de , autori tei ten :de· apparatuur ,! 

opgeslagèn in · eeri loods in Scheveningen. 
Swaneveld werd in 1973 de nieuwe eige
naar en zag wel wat in het verhuren van 
een deel van zijn eigendom aan van 
Landschoot " en zo kwamen de ' radiozenders 
terecht aan boord van het Atlantisschip~ 
Net als de bluf met de · 50kWzender had 
van Landschoot al eerder geruchten in 
de Vlaamse pers gebracht waarbij hij 
meldde een Japan vliegdekschip te gaan 
gebruiken en later werd zelfs de naam 
genoemd van het voormalige zendschip 
van ondermeer Swinging radio England. 
Toen de definitieve koop van het uit
eindelijke zendschip rond was kondigde 
hij éen spoedige start aan van het 
station. 
TESTUITZENDINGEN. 

Op 3 november 1973 werd er een test
signaal gehoord bestaande uit non stop 
muziek en zonder station identificatie 
via de 656 kHz ofwel de 458 meter. De
zelfde dag wederom testen, dit maal via 
de 1322 kHz. ofwel de 227 meter. Hierin 
werd bekend gemaakt dat de programma's 
afkomstig waren vanaf het zéndschip 
de Jeanine. Het vermogen van de uit
zendingen lag rond de 450 Watt. 
De daar~p volgende dag waren andermaal 
testen te horen, ondanks een belabberde 
modulatie. 
DIREKT AL IN ZWARE .PROBLEMEN. 

Op 6 november heer~te er op de 
Noorrlzeeeen zware storm wBArrloor de 
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De MV Jeanine in Cuxhaven (foto: Theó D~ncker). 

Jeanine direkt al van haar ankers sloeg. 
De vier koppige bemanning wist zich 
geen raad en riep de hulp in van de 
kustwacht. De reddingsboot Johanna 
Louise uit Ijmuiden voer daarop uit om 
assistentie te verlenen. Ze werden in 
eerste instantie vanaf het motor loze 
schip gehaald om slachtoffers te voor
komen. Direkt daarop belde Adriaan met 
het sleepbedrijf Wijsmulleren besloot 
het schip t~ laten verslepen n~arhaar 
orginele positie. Vervolgens werd ,ge
wacht op de aankomst van de Dolfijn ' 
uit Scheveningen die het schip zou 
verslepen naar een West Duitse 
vrijhaven, waar het beter uitgerust ' 
kon worden voor haar doel.Cuxhaven 'werd 
de vrijh~ven en ruim 80.000 gulden werd 
geinvesteerd omvanhetmotorloze schip 
nog enigszins een zendschip 'te maken. 
TOCH VOOR DE VLAAMSE KUST'? ' 

Nog , voordat het schip was aang~komen 
in Cuxhaven meldde de altijd publici
teitsgekke van L~ndschoot dat het zend
schip onderweg was naár de Vlaamse kust 
om daar haarprogranuna's op te starten. 
Ook dit bleeknietbinne~ de w~arheids~ 
grenzen te liggen. 
AANKOMST IN DUITSLAND. 

Op 9 november kwam de ,MV Jeanine 
aan in Cuxhaven~Aan booid ondérmeer' de 
technicus van een ' landpi~aat uit Leiden 
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die de naam Radià Leiden Stereo gebruik
te in de FMband en eeri voorvechter was 
op landpiratengebied. Bij dit station, 
eigendom van voormalig Carolinemede
werker Leon Keezer, werkte als techni
cus Theo Klinkenberg. Door bekenden 
werd hij bij Adriaan geadviseerd en deze 
nam hem in dienst om een FMzenderte 
installeren en tevens te kijken naar 
de mogelijke ombouw van de aanwezige ' 
AMzenders. Het s'chip werd afgemeerd in 
the Americaharbour, een deel van de 
vrijhaven. De Duitse autoriteiten waren 
al snel op de hoogte gesteld van de 
a~nwezigheidvan het schip. Zoals bekend 
werd de anti zeezenderwet reeds in de 
60'er jaren dooi West Duitsland onder
tekend, maar gezien het gebruik van de 
vrijhaven was weinig te ondernemeri tegen 
het schip en haar bemanning. 
SPOEDIG. TERUG VOOR DE KUST. 

Op 12 november herriep Adriaan zijn 
eerder uitgebrachte verkláring dat het 
zendschip uitzendingen zou ,gaan ~er
zorgen voor de Belgische kust. Hij zei 
dat binnen 2 weken de Jeanine zou wot
den verankerd in de buurt van de drie 
andere zendschepen ter hoogte van , 
Scheveningen. 

wordt vervolgd. 



ZeezeiftiersNtt 
vervolg v~n pagina 9. 

Tot op heden was het ied~re <lag een 
andere pla.at, Wat Laser betreft slechts 
eanmelding voor deze week~ De reden 
waarom het station ruim een week lang 
uit de ether is geweest heeft niets te 
maken met de stormachtige omstandighe
den. Vanuit Engeland vernemen we dat het 
zeer slecht gaat. Men had een gioot te
kort aan olie en de reguliere 6ev06rra
der wenst niet meer te bevoorraden zo
lang er niet kontant ~ordt betaald door 
de organisatie. Nu wordt er bij mondjes
maat bevoorraad vanuit Engeland. Hoe 
lang kan dit nog goed gaan. We schreven 
het al bij de relaunch in november: de 
geschiedenis gaat zich herhalen voor 
Laser. Al+een denken we deze keer dat 
het korter gaat duren dan de eerste pe
riode. Jammer, maar wel realiteit. 
Opmerkelijk is ook dat tO,en er weer olie 
aan boord was er niet direkt werd uit
gezonden. De hoofdtechnicus had n.l. 
de zender gedemonteerd daar hij nog een 
flinke som geld te goed had van Laser. 
558: 6-10 Mark M, 10-14 Peter, 14-18 
Mark W, 18-22 Dave, 22-02 Tim en 02-03 
Tom Anderson. Geheel apart om Tom, die 
volgens collega's te duur zou zijn om 
3 uur te laten presenteren, te moeten 
horen in het 558 jasje, Hij zei zelf 
al dat het onvoorstelbaar zou zijn dat 
Anderson b.v. Madonna of Wham zou spelen · 
in het programma en dat dit zeker ook 
niet te verwachten is. Nieuws met Steve 
Conway. Een van de nieuwshlokken eindig
de vandaag met: Steve Condom, your pro
tected news service. Een grap van uiter
aard Mark M. Valt ons op dat bepaalde 
platen (nieuwe singles van Madonna, 
Prince, Peter Gabriel, U2 etc.) tot ver
velens worden gedraaid. Plugging is 
leuk zolang het binnen de perken blijft .. 
Mark M stelt de luisteraars voor om 
gekke foto's te maken tijdens opont
houd in de file. Beter rlan ergeren ach
ter het stuur, De foto's kunnen vervol
gens worden opgestuurd naar Caroline 
voor opsiering van de studiomuren. 
Onder stimulans van Ad Roberts en we
gens 'popular demand'voor een week 
'advanced lessons in Dutch' terug op 
Caroline. Eerste zin: er is zojuist een 
zeil van je windmolen afgedonderd!!!!? 
di 7 APRIL: Geruchten doen de ronde dat 
de Monique top 50 binnenkort zal worden 
vervangen door een zeer bekende hitlijst 
van de televisie. We houden het nog even 
geheim. Er zit waarschijnlijk een goed 
sponsor kontrakt dus aan te komen voor 

MMI. 558: Onwezenlijke zin bij Dutch 
lesson. Ad, je kunt er beter maar weer 
mee stoppen. w 8 APRIL: In de zin voor 
vandaag : 'spreken ze eigenlijk Engels 
in , Liverpool of is John Dwyer een 
slecht voorbeeld?' wordt er gekat op 
John. Het is niet de eerste keer dat de 
collega's van Johnop hem katten tijd~ns 
ZIJn afwezigheid. Heren hou je bij de 
les! Tom Anderson sluit het programmn 
om 3 uur in de nacht af met de gebrui
kelijke Carolinetune van de Fortunes. 
Daarna 'This is a testtransmission 
from radio Caroline on 558 kHz', ge
volgd door een jingle met als inhoud: 
'the establishment goes out of ' the win
dow'waarna deCarolinetune andermaal 
echter deze keer van achter naar voren. 
do 9 APRIL: Nummers op Monique om 19 
uur: 36 en 39. Dit voor de superfreaks. 
v 10 APRIL: i.p.v. Joost Luuk Dardin 
live op Nonique. Om 12 en 19 uur wordt 
nr. 65 inclusief omgeroepen. · In Prijs
bewust komt de deelneemster de eerste 
ronde niet door. Tony Berk vindt dit zo 
zielig dat hij besluit toch maar voor 
f 523,65 aan produkten weg te geven. 
558: aanvullend programma van 2 tot 
6 met Steve Con\vay. Dus geen Tom vandaäg 
za 11 APRIL: Liveprogrammering Monique: 
5.04-6.30 Wim, 7-10 Luuk, 12-15 Ad met 
de top 50, 15-18 Luuk. Eddie Ouwens had 
als gasten vandaag Gerard Cox en Piet 
Veerman. Even terugkomen op de meest 
schandalige opmerking die we de laat
ste jaren op de radio hebben gehoord. 
Bij het overzicht van de trip 50 op Mo
nique werd bij nr. 4 Ferry Aid vermeld 
met het nummer Behind Closed doors. 
Heer Ad Roberts. Bedenk je eens goed 
hoeveel luisteraars er zouden kunnen 
zijn die op een of andere manier van 
zeer nabij zijn betrokken bij het ver
driet inzake de omgekomen slachtoffers 
van de veerbootramp. Het is al erg ge
noeg dat in het zgn. 'moppencircuit' 
vele wrange grappen worden gemaakt over 
de ramp~ Maar dat je zonodig ook nog 
eens via de radio ~enst mee te doen is 
helemaal schandalig. Als ik programma
leider of baas van het station was wist 
ik het wel. Ik ken voorbeelden genoeg 
van heel wat mildere uitspraken via de 
radio, waardoor de dienstdoende deejay 
de laan is uitgestuurd! 558: 6-10 Mark 
\~, 10-14 Mark M, 14-18 Peter, 18-22 
Dave, 22-02 Tim en 2-6 Steve.Viewpoint 
loopt door tot 22.15 en het aankondi
gingsspotje is hierop aangepast en de 
spot is her ingesproken door Tom en Peter 
Nieuws vandaag met Steve, Mark en Peter. 
zo 12 APRIL: 558:· Mark M i.p.v. Tim, 
die ziek is geworden van het Rossbier, 
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ofwel het zelfgebrouwen bier. De gehele 
dag ~ordt tijdens het programma over
zicht aangekondigd dat tussen 2 en 6 in 
de nacht Tom Anderson zal zijn. De zen
der gaat echter om 2 uur uit de lucht 
voor onderhoud. om 6 uur in de morgen 
terug met Kevin Turner, hetgeen dè aan
komst van een tender hetekent~ Hierover 
over drie weken meer. Nieuws met Mark' 
W, Peter en Steve. Om 8 uur een zeer 
vreemde nieuwsuitzending met ~furk: 

Good morning, nothing happened today, , 
for Caroline l'mMark Warner. Geluk dat 
Newsweek een fakesponsor is voor h~t 
nieuws. Hoewel naar buiten toe lijkt dit 
ook weer nergens op. 963: Live progra~
mering 5-8 Ad, 12-14 Luuk, 14-16 Ad 
en 16-18 \vim. Voor het " advertentieblad 
Zondag wordt nu ook reklame gemaakt via 
Monique. Het weekblad vermeldt ' nu dat 
de MMI programma's ook via Monique wor
den uitgezonden. Eindelijk is ook het 
mysterie van de korte golf uitzendingen 
van Roy Masters opgelost. Hij schrijft 
ons dat dit gebeurt via WRNO op de 
6185 kHz. Dus luisteren om 6 uur in de 
ochtend als je belangstelling hebt. De 
nieuwe opener op het hele uur bij Moni
que zijn we nog even vergeten: Een nieu
we lente een nieuw geluid (hoe zo )het 
voorjaar spettert je radio uit Monique 
963. Dat het spettert wist men al lang 
hij de ReD. Oral Roberts, voormalig 
Caroline dominee en ook betrokken bij 
de pogingen om London .terug te brengen 
vanaf zee is geslaagd in zijn poging 
om 16 miljoen gtilden af te troggelen 
van zijn aanhang. Hij had gedreig~ uit 
de wereld te verdwijnen als 1 april het 
ge ld door zijn luisteraars niet bijeen 
wa s gebracht. Gelukkig zijn er ook ver
s tandi ge mensen. Bij een districts
rechthank in New Orleans. ' is een aan
klacht tegen Roberts ingediend. Hem 
wordt verweten God als chanteur te heb
ben afgeschilderd. De aanklacht is inge
diend door Douglas Coggeshall en Russel 
Richardson. Zij eisen qat Roberts de 
giften teruggeeft aa~ een ieder die er
om vraagt. Afwachten maar hoe dit kerke
lijke schandaal zal gaan aflopen. 
In een recent luisteronderzoek in Groot 
Brittannië is bekend geworden dat 82% 
van de ondervraagden wel eens van Radio 
Carol ine heeft gehoord. Hoewel velen 
denken dat Caroline zijn grote jaren 
heeft gehad bI ijkt tevens uit het onder
zoek dat liefst 5 miljoen Britten regel
matig (d.w.z. minimaal eens per week) 
naar het station Juistert. In de 60 Ier 
jaren, toen Carol ine met twee stations 
in de lucht was, had men een piek ,van 
8 miljoen. Dit houdt in dat de popula-
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riteit van Carol ine in de 80 l er jaren 
aanz i en I ij ke ris dan i n de 60 Ie r. I m
mers moet men nu concurreren tegen een 
hondertal andere, ILR en BBC stations en 
2 zeezenders. In de 60 l er jaren was 
er slechts een klein aantal BBC stations 
en een tiental zeezenders. Ronan zal 
bI ij zijn met dit resultaat. Er zijn 

, ook weer ontwikkelingen inzake de even
tuele uitbreiding van de Britse nationa~ 
Ie wateren. Nadat het ontwerp van de 
wet is beh~ndeld in the House 6f · Lords 
is de eerste behandeling geweest in 
the Hoûse of Commons. Een woordvoerder 
van het minist~ric Foreign and Common
welth (Buitenlandse en overzeese zaken) 
beweert dat de uitbreiding niets te ma-

' ken heeft met eventuele plannen voor 
radiouitzendingen vanaf Sealand, dan 

. wel het moeil ijk maken van uitzendingen 
van Radio Caroline en Laser. Men wil 
gewoon de wet aannemen om mee te gaan 
met het besluit van vele andere regerin
'gen om de nationale wateren uit te brei
den. Op die manier zou het mogel ijk zijn 
om meer maatregelen te nemen tegen sche
pen die 01 ie lozen dan wel de zee ver
vuilen. Ook kan men op deze wijze beter 
de hand houden aan internationale scheep
vaartregels wat betreft het verkeer in 
het drukke kanaal eh kan men via de dou
ahe meer aktie ondernemen tegen smokke
laars. Afwachten ma~r~ Robin Ross, voor
mal ig deejay op radio Carol ine en on
langs , nog werkzaam bij Red Rose Radio 
heeft een baan aartgenomen als Head of 
Music bij PiccadilJy Radio in Manchester. 
Voormal ig London en Car01 inedeejay Tom
my Vance is door de lezers van het heavy 
me ta I magazine Kerang uitgeroepen tot 
de top rock deejay in Engeland. De oude 
rakker. De reden dat PeterPhilllps on~ 
langs aan boord is gegaan van Caroline is 
6mdat hij van Ronan opdracht gekregen 
heeft weer wat meer orde op zaken te stel
len. Er werd de laatste tijd te weinig 
muziek gedraaid en te veel gepr~at in de 
programma I s op 558. Daa rom i s ook Kev in 
Turn~r teruggehaald, die tijdel ijk naar 
Slue Danube fadio in Wenen was verdwenen. 
Ook John Tyler zal terugkeren om de 
nieuwsservice weer serieuzer te brengen. 
Tom Anderson schijnt aan boord te zitten 
om serieuze plannen ' voor te bereiden voor 
een terugkeer van een muziekservice op 
963 in de late avond en nachtelijke uren. 
Het zal in ieder geval . afwijkend zijn van 
de Overdriveprogrammering, zo weet men 
op het ' Carolinekantoor te melden. Ook zal 
het ~ermogen van de 558 zender nogmaals 
worden opgeschroefd. Het' i s wachten op 
bestelde onderdelen die vanuit Amerika 
moeten komen. Ook de Votce of Peace heeft 



iets nieuws besteld en wel een 10 kWAM 
zender. Het gaat hierbij om een zender 
van C~nadees fabrikaat di, de 2 oude 20 
kW zenders van het merk Col 11n5 moeten 
ver.vangen ,Memen', tee lzeno t de Vo i ce ,of 
Peace alleen via, de FM uit. Boneyside 
rad i 0, ee n 1 a n d p i ra ij tin Ier 1 a n d 1 had 
plannen om een nièuwe service te beginnen 
onder de naèm Laser Stereo FM. Men heeft 
het plan toch maa r 1 a ten va ren om n i et 
in de problemen te komen met Laser 576. 
Simon Dee was onlangs te zien als gast 
in het tv programma 'Oid you see ' , waar
in d ez e ex Ca ro 1 i ne de ej a y ve r tel de over 
zijn carrière. Tommy Rivers, voormalig 
Laser medewerker, werkt nu in Engeland 
als medewerker van het persburo UPI. 
Nog mee~ veranderingen: Johnny Lewis, 
onlangs ~og shipmate op de Communicator 
en daarvoor ondermeer aktief voor de 
Voice of Peace en Carol ine, heeft een baan 
geaccepteerd bij Wyvern Radio. Hij 
volgt daar Dave Windsor op die er slechts 
een paar week werkte. Dave kon een betere 
baan krijgen bij zijn oude werkgever 
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Rivière 104. DL Bogart is benoemd tot 
programma ~itekteurbij Laser en Brendie 
Lee tot Head of Product ion. Tot nu toe 
was alleen de zetel van Headof News in
gevuld bij het station. Paul McKenna, 
~"e melden al dat hij kortelings ook ak
tief was op Music Box, heeft nu ook zijn 
wekel ijkse show op Luxembourg. De oud 
Carol inemedewerker presenteert iedere 
zondagavond om 11 uur Nederlandse tijd een 
gesponserde show voor 'Head and Shoulders' 
De DTI zoekt internationale samenwerking 
om de zeezenders uit te sterven. Men is 
ervan overtuigd dat de Ross Revenge en 
de Communicator worden bevoorraad vanuit 
andere West Europese landen waar ook een 
anti zeezenderwet van kracht is. Men zal 
nu via regerfngsvertegenwoordigers pro
beren te komen tot een gezamenlijke aan
pak. Tja, ook dat is al eerder gesteld. 
Zo, dat was dan een hele lange aflever
ing van INu'. Samenstelling Hans Knot, 
met dank aan Maria Depuydt, haar dochter 
voor het uitschrijven van haar 10ggings 
(beterschap met de hand), Paul Jan de 
Haan, Ate Harsta, Naud Nel issen, ,Jack 
Duyser, Tom de Muhck,Robert van de Leur, 
Wim Wi llems, Rud i ,Koot en M .... van der 
Maden. Tot over drie weken. 

DRENTSE STATEN AKKOORD OMROEP DRENTHE. 
De Provinciale Staten zijn akkoord 

gegaan met de stichting van een omroep 
Drenthe. Unaniem schaarden de ~1 Staten 
leden zich achter het voorstel dat in
houdt dat er een provinciale opslag van 
een tientje op de ömroepbijdrage komt. 
De woordvoerders van alle politieke 
fracties spraken de hoop uit dat de on
afhankelijke Drentse Omroep zo snel mo
gelijk van start kan gaan. Het bestuur 
van deze omroep gokt op dé datum van 1 
januari 1988. 
VOETBALGALA LIVE OP DE TELEVISIE. 

Vrijdag 7 augustus vindt vanuit het 
Philips ontspannings centrum in Eindho
ven de direkte tv uitzending plaats van 
de verkiezing van de voetballer van het 
jaar, zoals die dit jaar voor de zèsde 
keer wordt georganiseerd door Telesport 
en Adidas. Het programma zal worden ge
presenteerd door \valter Tiemessen en 
Jack van Gelder. Talrijke artiesten uit 
binnen- en buitenland zullen dit exclu
sieve voetbalfeest opluisteren. 
EROTIEK IN SERIE BIJ VARA. 

De VARA overweegt om met ingang van 
het nieuwe televisieseizoen onder d,e 
titel 'Nul-nul-sex' een tv magazine te 
gaan uitzenden waarin sexuele en ero
tische zaken of problemen kunnen worden 
behandeld. In maart werd met eeri serie 
met een dergelijke inhoud een proef ge
houden via de radio. In die uitzending
en voerde Hans Zoet de gespreksleiding. 
Nensen met problemen ko"nden opbellen 
en zij kregen dan van deskundige Ariane 
Amsberg antwoord op ongeveer dezelfde 
wijze als Ger~aine Groenier verzorgde, 
jaren geleden, via de VPRO. De VARA is 
nu in, wat genoemd wordt, een evalua
tiefase. De ervaringen met de radiopro
gramma's worden bekeken en als daaruit 
zou blijken dat er voldoende aankno
pingspunten zijn voor een televisiever
sie in het najaar, dan zal daartoe wor
den besloten. 
EERSTE KAMER NEEMT MEDIAWET AAN. 

De Eerste Kamer heeft met grote 
meerderheid het voorstel van d~ media
wet aangenomen. Tegen stemden slechts 
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de PPR, D66, SGP en vijf leden van de 
PvdA fractie. Het lijkt erop dat ,de mi
nister de wet pe~ 1 januari a.s. van 
kracht kan laten worden. 
EO MET TELETEKST GOSPEL TOP TIEN. 

Teletekst van de Evangelische Om
roep is gestart met een gospel top tien 
hetgeen uniek genoemd kan worden in 
Nederland. De top tien is onderdeel van 
een zestal jongeren pagina's. De top 10 
wordt samengesteld aan de hand van de 
verkoopcijfers, die in opdracht van de 
EO bij 20 grote platenzaken in geheel 
Nederland worden verzameld. De top 10 
blijft wekelijks van woensdag tot en 
met vrijdag op het scherm staan. In 
het programma Gospel Sound op woensdag 
morgen via radio 3 wordt de nieuwe 
lijst bekend gemaakt. De overige vijf 
jongeren p~gina's van de EO zijn alleen 
op vrijdag te zien. De pagina's worden 
ondermeer gevuld met nieuws van en 
activiteiten rond EO's Ronduit Club, 
nieuws uit de Gospelwereld en de 'inhoud 
van diverse jongerenbladen. Tevens 
schrijft JIarry Govers elke week een 
column over muziek. 
ONRUST BLIJFT BIJ ANTENNE 2. 

Samen ~et Fr~nce 3 is Antenne 2 de 
enige overblijvende publieke televisie
keten in Frankrijk en er heerst binnen 
Antenn~ 2 de laatste weken- nogal wat 
onrust. De journalisten vrezen dat ze 
een spreekbuis zullen worden voor de 
regering .. De benoeming vah ClaudeCon
tamine, neo gaullist van de RPR ~n 
vriend van eerste minister Chlrac, tot ' 
direkteur generaal van Antenne 2 is 
niet van aard de pngerustheid v~n de 
journalisten ,te sussen. Verwacht ,wordt 
dat er binne~ niet al te lange tijd zal 
worden pver~egaan trit werkonderbreking- . 
en als mocht blijken dat de regering 
een belangrijke stempel wil drukken op 
de inhoud van de tv programma's van 
Antenne 2. . . 
ANTI DRUGCAMPAGNE ROCKSTERREN. 

Het Amerikaanse MTV dat de klok , . 

rond popmuziek uitzendt werkt mee aan 
een anti drugcampaghe. Bekende 'rock
sterren waarschuwen in de programma's 
voor de gevolgen van druggebruik. 
MTV gaf voor 3 miljoen ~ollar zendtijd 
vrij voor de campagnespots, tijd die 
anders voor reklame was vQorbestemd. 
Een en ander staat in schrille tegen
stelling tot de drugcultuur die v~edsel . 
kreeg in de popmuziek in de 60'er en 
70'er jaren. Bekendste .voorbeelden zijn 
Jimi Hendrix, Janis Jeplin en Brian 
Jones. ln een van de spot~zegt Lou 
Reed : ' Ik nam ~rugs, doe jij het niet'. 
De campagne wordt gesponsord door Pepsi 
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Cola en het kantoor van de openbare 
aanklager in Californie, John van der 
Kamp. De boodschappen zijn voorbestemd 
voor de algemene doelgroep van MTV, 
kijkers in de leeftijdsgroep van 12 
tot 34 jaar. 
WALKMAN VERBODEN IN AMERSFOORT. 

Studenten van de Evangel ische Hoge
school in Amersfoort mogen voortaan o~ : 
school geen gebruik meer maken van de . 
walkman. Direkteur van Delden deelde 
dit namens de leiding mee. Hij zei dat 
vele van de studenten in het verleden 
,geb rui k maak ten van een wa 1 kman om tij
dens de lessen naar Radio 3 te luisteren. 
Ze waren dan onaanspreekbaar voor de 
docenten. Ook buiten en in de gangen 
werd te vaak naar de walkman geluisterd 
waardoor de docenten vaak flink op de 
schouders of de rug moesten tikken al
vorens de student in kwestie reaqee~de. 

. De direkteur voegde er aan toe dat het 
meer een kwestie van gedrag is dan van 
geloofsovertuiging. IEr staat niet in de 
bi jbe I 'G ij zu 1 t geen wa I kman dragen' 
waren de laatste woorden van de direkteur 

ö van de HBO instelling en school voor de 
journa 1 i st iek. . ,. .' . 
BR I EF AAN EERSTE KAHER VAN REG I ORAD I 0 "S 

De zes regionale omroepen die ".nu nog 
onder de NOS vallen vrezen dat zij bij de 
voorgenomen zelfstandiging per 1 januari ' 
a.s. in ernstige problemen zul Ien komen, 
als minister Brinkman niet voor een be-

' tere financiering zal zorg dragen. In 
een brief aan de fractievoorzitters in de 
Eerste Kamer schrijven de omroepen dat 
het voorziene bod~mbedrag van 3,2 miljoen 
gulden ' te laag is. Volgens de direkteuren 
en hoofdredakteuren van deze o~roepen 
moet in dat geval rekening worden gehou-

:den met een onaanvaardbare uitholling 
~ van het kwaliteitsniveau, gedwongen ont
slag en z~1fs ~luiting of opheffing van 
regionale omroepvoorzieningen. Het be

~ drag dient volgens hen opgetrokken worden 
tot minimaal 3,5 ä 3,7 miljoen. 
INFORMATIE VERTRAGING OPENBAAR VERVOER. 

Het bij de verkeersinformatie op de 
:Nederlandse radio doorgeven van informa
tie over vertragingen in het openbaar ver
voer ~al worden voortgezet. De omroepen 
hebben dit besloten naar aanlei~ing van 
de . positieve uitkomsten van een luister
onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat 
79% van de luisteraárs positief staat 
ten opzichte van de verstrekte informa-

. tie. In 1986 is er in totaal 43 maal 
informatie inzake vertraging in het open
bare vervoer verzorgd via de radio. 



4 APRIL: NOS muzieksamenstell~r Herman 
van der Velden vi~rt zijn 45-stev~ rjaar
dag. Van harte ++ Het BBC Radio Twoprq~ 
gramma "Sound of the 60s" wordt gepresen'- . 
teerd door Zoot Money ++ Om 20.15 uur 
presenteert frank Elstner vóor de aller~ 
laatste keer "Wetten, dass •... ?" , Na 39 
uitzendingen heeft hij besloten om er een 
punt achter te zetten. Belangrijkste 
r~den voor zijn vertrek is de drukke 
werkzaamheden van zijn eigen produktie-
bu ro in . Luxembu·rg. Va'naf 26 september 
zal . Thomas G6ttschalk ' de preser~tatie: van · 
"Wetten " dass ... . ?',I ·gaan ,doen +.+ . De bedoe-
1 ing was dat ' i nhë't N,CRV-prograrnma IIKöp-"' 
loper" een themaprogra,mma pver cr·imina-:, "· 
1 i te i t we rdu i tgezÓ'nden , .Ma,a romdat er 
gis te ren "enke 1 e cf·J'm! nelen.' u i t, 7 de B. ij lme r .. 
bajes zijn onts'napt en a,eD .spöor van v~:r

n ie 11 ngen hebben ~ch te t:"ge 1 aten? hee f~t de 
NCRV besloten om het programma uit ' t~ 
stellen tot een later te noemen datum +++ 
5 APRIL: Hans Mondt viert zijn 46-ste 
verjaardag en BBC's Janice Long haar 32-
ste. Van harte ++ Bij de KRO op R3draa it 
Tom Blomberg i n- "Tijd voor Toen" qe hits 
u i tap ril 1 974 en apr i 1 1 96 1 ++ D 0.0 ree n 
tikfout in de vorige Freewave, bij 29 
maart, is. niet goed overgekomen welke 
jaren toen in "Tijd voor Toen" werden 
behandeld. De jaren waren 1983 en 1966 ++ 
In "Radio Thuisland" o.a. een discussie 
tussen Ad Koppelan van het CDJA en Rob 
Bouman van Shell. Zij spraken over de 
aktiviteiten van Shell in Zuid~Afrika+++ 
6 APRIL: Hans Schiffers arriveert pas 
om 5 over 7 in de Radio 3-studio, omdat 
hij zich had verslapen. Gelu~kig was Ad 
Roland zo kollegi.aal om alvast een plaat 
te draaien . In het outro van de plaat 
kwam Hans Schiffers binnenrennen en begon 
ietwat slaperi g zijn show ++, Op 69- j ari g,e 
leeftijd overlijdt tekstschrijver en 
k le i nkuns tenaar Jaap Mo 1 enaa r. I n de j a~ 
ren 50 schreef hij o.a. teksten voor ra
dioprogramma's als "Bonte Dinsdagavond 
Trein", "Negen heit de klok" en "Tiere-
1 a n tij ne n 1 I • Lat erg i n 9 hij z i c h me e r toe 
leggen op het maken van documentaires, 
vooral over het mi lieu. Daarvoor kreeg 
hij i n 1 973 de Mil i eu p rij 5 +++ . . 
7 APRIL: Een Goede Klassieke morgen biJ 
de TROS op R4met fotograaf Paul Huf ++ 
Het rechtop zetten van de Herald of Free 
Enterprise wordt door de BRT en NOS 
recht s treeks op tv uitgezonden ++ Jack 
Sp.ijkerman begint de "Steen en Beenshow" 

bij de VARA op R3 ~et een wrange grap: 
I'~ebben we eindel ijk ontbijttelevisie in 
Nederland, gaat het over liJken!" ++ 
"In de Hoofdrol" biJ de AVRO op Ned.1 
ontvangt Mies Bouwman zangeres Miek~ Tel
kamp. , Gasten zijn o.a. Jan Tromp, Joop 
de Knegt, Greetje Kauffeld, Willy Caron, 
Max Tailleur en Rita Corita +++ 
8 APRIL: Ted de Braak wordt 52- en Ruud 
Hendriks 28 Jaar~ . Hartelijk Géfeliciteerd 
++ H~nny Vrienten is gast van Annette van 
Trigt in "Kie'tskop" ' ++ Ad Visser is het ' 
i doo J" .. 1.n "Nede rl andMuz i ek 1 and"- r ad i 0++ 
Lach,,~n inllCáuntdown ll bij Veronica oP Ned. 
Eén .:" M~nke. Ne 1 i s open t_ 'he"t p'rog ramma mé't 

""'Kleine Jodelj-ongen". De plaat is deze ' 
week gekoz~n ' tot alarmschijf, vandaar +++ 
9 APRIL: Omdat Hugo v~n ~elde~en er ~iet 
.1s, presenteertTbm Muld~r hét uur t ,ussen 
9 en 10 en ~d R6land het uur ' tussen la en 
11. bij de TROS OP.' . R3 +++ , ~ ,' ... . 
10 APRIL: Tony Berk ' ~ . ...:;' .. ';~~ 

viert zijn 3, 9-ste ' . ~. , '~, ~-verJaardag. Van harte . , Ä , ~ 
++ Omdat Lex Har~ .~ .. . \~~'~~ . 
ding ziek is, p re- - :~ '\ ~ ~ .. 
senteert Ba rt van -- .. '. ~ 'tn$ 
Leeuwen de Top 40 ++ ~ r(W\Ct7 
Vanaf 19 uur komen de Vero
nica-programma's op R3 vanuit het nieuwe 
Autotron in Rosmalen i.v.m. "Goud van 
Oud"-live. Optredende artiesten zijn: 
The Shoes, Chris Andrews, Q65, Dave Berry, 
Ren! and his Alligators, Ray Dorset (eens 
zanger van Mungo Jerry), Tee Set, Pretty 
Things, Demis Roussos, Percy Sledge,The 
Fortunes en Blood, Sweat and Tears. De 
centrale presentatie tussen 1gen 24 uur 
op R3 en · tussen 0.02 en 2 uur op Rl ·/2 is 
in handen van Jeroen van Inkel, Kees 
Baars, Adam Curry, Erik de Zwart en Alfred 
Lagarde. Veronica maakt , ook tv-opnamen, 
die worden gepresenteerd door Peter Tee
kamp. "Goud van Oud"-l ive we rd gep rodu
ceerd door Muziek- en showbureau Jan Vis 
+++ 11 APRIL: Eddy Becker wo~dt 40 jaar 
vandaag en Pierre Kartner 52 ' jaar. Van 
harte ++ In "Het Parool" lezen we dat in 
Engeland de "Official Monster Raving 
Loony Pa rty' I i s toege t reden tot de gemeen
teraad van Ashburton. Vier jaar gelede~ 
werd de partij in een pub opgericht door 
Screaming Lord Sutch. Hoog óp het pro- . 
grammavan de "loonies" staat het streven 
alle Britse joggers in een tredmolen te 
laten rennen voor het opwekken van elek
triciteit! ++ "Sounds of the60s" op BBC 
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V.l.n.r: Tom Blomberg, Ton van Draanen en Mike Mc Cartney. 

Rad i'c Twowor~t gepresenteerd door zange
res e~ 11 ie D~~is ++ Omdat Frits Spits is 
verhi ,nderd, verzorgen Tom Blomberg ~n 
Ton van Draanen "De Avondspi ts li ++ De 
ontvangst van" Neç:ler1ànd 2 kan 'de komende 
maanden op diverse plaatsen in kwaliteit 
verminderen omdat de PTT bezig is met de 
vervanging van enkele antennes bij Lopik. 
De grens van het verzorgingsgebied van de 
zender is een cirkel om LopJk diè onge
veer 160pt over deZuidhol1andse ei landen, 
het Zuiden van Noord-Brabant, Weert, Zut
phen, het ~uiden van de Noordoostpolder 
en Alkmaar. De werkzaamheden zijn rond 
half juli klaar +++ 
12 AP RIL: I n KRO I s "T i j d voo r Toen 11 d r aa i t 
Tom Blomberg de hits uit apri 1 1978 en 
apri I 1965. In het nieuwsblokje van apri 1 
1965 o.a. ' een opname van HarmenSiezen op 
21 april 1965 toen Radio Veronica 5 jaar 
bestond ++ In "Radio Thuisland" o.a. een 
verslag, door GUlnaz, vanuit Vrede~burg 
in Utretht waar het zevende Latijns-Ame
rikaans Festival wordt gehouden ~++ 
1 3 APRI L: Bas ,Wes te rwee 1 . ve rvang t t us sen 
11 en 12 uur Meta de Vrie~ bij de AVRO 
op R 3 ++ "H 0 1 1 a n d s G lori el i kom t u i t he t 
St. Maartens' Col 'lege in Voorburg ++ , 
Adriaan va~ Dis en Jan Vrijman zijn gast 
van Sonja Barend in "Sonja op Maandag" 
bij de VARA Op Ned.l. Jan Vrijman praat 
over de vele films die hij voor de VARA 
heeft gem~akt. De eerste maakte hij pre- , 
c i es 25 jaar geleden ' en vanavond zendt ' 
de VARA om 23.15 uur zijn laatste ft lm 
20 

"Onze wil ,onze handen" over de daklozen 
i n de 'we re 1 d-. u i t +++ 
14 APRIL:Ee~ goede klassieke morgen bij 
de TROS op Radio 4 met acteur Lex Goud
s~it , ++ Vanaf 20.20 uur brengt de NOS 
op N~d.2 een themaavond over Aids. Cen
trale presentatie is in handen van Koos 
Pos tema en Leoni Jansen ++ In ilCountdown" 
heeft Adam Cürry een ,interview met Lione1 
R i eh i e en i n liVe rona" r~ he t · I achen ge-
b 1 az e n me t II A r i e A i dil. A r i e A i d wo r d t 
vertegenwoordigd door o.a. Brenda Steun
beer, Harry Verrneegen, Henk Sp~an. Bertus 
Botterman. Caroline Tensen, Erik de Zwart, 
Jeroen van Inkel, Meneer Kaktus, Kweet
niet, Mevrouw Stemband en Simone wal raven. 
Zij zingen met Armand"Ben ik te min". 
En dat allema~l omdat Arie Boksbeugel, 
direkteur van Noordzee TV in een komkom
merciële slop dreigt te raken. Daarom 
he e ft hij 11 A r i e A, i dil i n he t le ve n ge roe .
pen want lArie moet tenslotte ook eten' 
++ In 11 RU Ril praat Jan Lenferink met Tele
graaf journalist Peter R. de Vries, Ellen 
Vogel en Paul de Leeuw+++ 
16 APRIL: Vlaggen uit voor Lex Harding. 
Hij wordt vandaag 42 jaar. Van harte ++ 
Tom Mulder presentee'rtde "Havermoutshowl 1 

vanuit de st~diols ven Radiö Noord in 
Groningen ++ Van 12 t6t 14 uur pre~entee rt 
hij "50 Pop of een enveloppe" vanuit het 
Ömeman College in Appingedam ~aar een 
eind-examenfestiva1 wordt gehouden ++ 
Vanaf vandaag zal Ad Roland de uren iu~
sen 9 en 11 presenteren i.p.v . Hugo van 



Gelderen. Omdat Hugo het te druk hee,ft 
gekregen met ander werk bij de TROS, zal 
hij niet meer de "Hugo van Gelderenshow" 
presenteren, Vdorlopig heet het programma 
van Ad Roland "Drie-cm-drie" ++ In de 
"LP&CO Show" 'komt Wim van Putten met de 
verheugende mededeling dat het programma 
v~naf 2 "juli weer twee uur gaat duren+++ 
17 APRI L: Omdat het Goede , 1;, .,' '1 ... I ,( , ' I , 

~~i~~~~a~~ . :~~~ \~i~~ilbir-, - ] . ~éol"J~(;;-~ 
STER"'u I tze~d I n- I r~t1i~ j . c{J ") 
geno~radIOenjU~~~~ ( {~ · ,1 
tel e v I S i e ++ r.-- ., , (( ÄJv..) 

Van 7, • tot 15 u, u r , i S bi j ,~:~~S~;~~1:. :.» ~J 
Veronl ca de zes t i ende t{([ ~ 
Top 100 All e rt i J den te horen. ~(r 
Om 7 uur belt Bart van Leeuwen al zijn 
kolle~a's die aan het programma meewer
ken u i t hun bed met de medede I i ng': "Hé, 
wakker worden we gaan beginnen" ++ Lex 
Harding is met vakantie. Daarom presen
teer Adam Curry de Nederlandse Top 40+++ 
18 APRIL: Rob Stenders wordt vandaag 22 
jaar en ANP-nieuwslezer Hans van Zijl 47 
jaar. Van harte ++ "Sounds of the 60s" op 
BBC Radio Two wordt gepresenteerd door 
George Martin, inderdaad de producer van 
The Beatles. Een fantastisch programma 
met enkele unieke opnamen uit de trucen
doos van George Martin ++ Nu we het toch 
over The Beatles hebben. , Om 21 uur arri
veert Mike Mc Ca r tney, de broer van Paul 
Me Cartney in het NOS-muziekpaviljoen om 
met Tom Blomberg een gesprek te hebben 
over The Beatles én zijn eigen groep The 
Scaffold. Opnamen uit het interview wor
den morgen uitge~onden bij de KRO op R3 
in "Tijd voor Toen" ++ Koop Geersing van 
Beatles Unlimited is van 23 tot 24 uur 
gast in "Met It oog op morgen", In het 
programma wordt uitsluitend muziek van 
The Beatjes gedraaid, waaronder enkele 
unieke opnamen +++ ' 
19 APRIL: Eerste Paasdag 1987, met van 
15 tot 16 uur uitsluitend aandacht voor 
The Beat 1 es en The Scaffo 1 din "T i jd voor 
Toen", Luisteraars maken , kans om CD's van 
The Beatl~s te winnen, door een eenvou
dig rebusje op te lossen en de oplossing 

, door te b~llen naar de KRO. De oplossing 
was, j u i 5 t: C. D. ++ In "Popeye" aandach t 
voor het KRO eindexamenfestival 1987. , 
In KRO studio 1 wordt hiervan alvast een 
voorproefje gegeven. Voor een volle bak 
treedt o.a. Richenel op +++ 
20 APR I L: 11 Hol 1 a n d s G lor ie' I kom t tu s sen 
12 en 14 uur vanuit Lemelen ++ Frits 
Spits is een week met vakantie. Tom Blom
berg en Ton van Draanen verzorgen deze 
week "De Vakantiespits" tussen , 18 en 19 
uur bij de NOS op R3 ++ Om 21 uur is er 
storing met het ANP. Hans van Zijl, die 

het nieuws zat te lezen, was opeens niet 
meer t~ horen via Rl/2 en R3. Na een 

, korte stilte wordt besloten om maar met 
, de programma's verder te gaan ++ Vanavond 

ge e n I I C a n d 1 eli 9 h ti' me tJa n ,van Ve en, 
maar muziek met Robin Albers op R3 ++ In 
1

1K lasgenoten" biJ Veren i ca op Ned.2 de 
klas uit het schoöljaar 1936/1937 van 
Kees Schilperoort +++ 

, 21 APRIL : BBC deejay Adriaan Juste viert 
ziJn40-ste verjaardag. Van harte ++ Roel 
Koeners is met vakantie. Daarom verzorgt 
Jan Hogenstein de muziek in"De Steen en 
Beenshow" van 12 tot 14 uur bij de VARA 
op R3 ++ Ook Rob Stenders is met vakantie. 
De "Verrukkelijke 15" wordt gepresenteerd 
door Pieter Jan Hagens +++ 
22 APRIL: Ruimtevaartdeskundige Piet 
Smolders i~ gast van Anriette van Trigt in 
"Kletskop" en schaatser Gerard Kemkersi s 
het idool in "Nederland Muziekland"-radio 
++ Door een ' storing in het schakelcentium 
is er nade "V~kantiespits" geen verbin
ding met de. VPRO-studio. Totdat de ver
binding in orde was, draaide Tom Blom
berg maar even een plaatje +++ 
23 APRIL: Vijf jarigen vandaag: Nannette 
Weijl van het ANP (32), Gert Jan Dr6ge 
(44), Di ck de Wi nter van de TROS (51) , 
Mike Smith (32), Vincent van Engelen (40) 
en de mediaspecialist van de VVD, Loek 
Hermans (36). Allen gefeliciteerd ++ Om
dat Ferry Maat met vakantie is, presen
teert Tom Mulder het tweede deel van de 
Nationale Hitparade en Ad Roland de Soul
show bij de TROS op, R3 +++ 
24 APRIL: John de Mol jr. ~iert zijn 32-
ste verjaardag en Bruno Brooks zijn 28-
stee Van harte ++ Omdat Erik de Zwart er 
niet 1s presenteert Adam Curry de uren 
tussen 11 en 13 uur bij Veronica op R3++ 
++Volgende keer meer++Ton van Draanen++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SPEEDDXGRAM VOOR DX I ERS VANU I T AME'R I KA. 
Speeddxgram is een uitgave 

die wordt uitgegeven door Speeddx, 7738 
East Hampton Street, Tuscon, Arizona, 
85715 USA. Een ander Amerikaanse uitgave 
is Fine Tuning. Voor meer informatie kun 
je schrijven naar: Fine Tuning, 8515 
Scott, Wichita, Kansas, 67210USA • . Ver
geet niet een IRC in te sluiten voor ant
woord. 
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KUNSTENAARS KRIJGEN VOORTAAN BETAALD. 
: De NOS zal voortaan beeldende kunste

naars gaan betalen voor vertoning van " 
hun werk op de televisie. Dat zal gebeu
ren via de Stichting Beeldrecht, het 
auteursrechtenbureau voor beeldende kunst, 
waarmee de omroepstichting namens alle 
omroepen een overeenkomst heeft afgéslo
ten. Na West Duitsland in Nederland het 
tweede West Europese land waar een det~ " 

gelijke overeenkomst is getekend. Program
mamakers zullen zelf gaan bijhouden hoe 
lang zij welk kunstwerk in beeld brengen, 
waarbij korte filtsen en pure informatie ' 
overigens niet meegeiekend zullen betaald 
krijgen. 
VARA GAAT DOOR MET NACHTSHOW. 

De VARA zal het volgende seizoen door
gaan met het brengen van het programma 
'De Nachtshow'. Het is goed door de kij
kers ontvangen en derhalve zal het wor
den voortgezet. TV direkteur Koopman 
maakte het onlangs een beetje bont door 
te stellen dat het programma het meest 
unieke programma is uit de afgelopen 
2 decennia. Het is nog niet bekend van
waar het programma het komende seizoen 
zal worden uitgezonden. Men is op zoek 
naar een lokat ie in Amsterdam • . Men dacht 
in eerst~ instanti~ aan het Escapethea
ter in ' Amsterdam maar dit theater was 
alleen te gebruiken als het voor de ge
hele avond zou worden afgehuurd. 
SWIEBER OP HERHALING. 

De NCRV herhaalt vanaf 24 mei a~s. 
ac~t afleveringen van het populaire 
kinderprogramma 'Swiebertje'. Het ~aat 
hierbij om afleveringen in kléur uit de 
laatste twee regul iere t.v. seizoenen van 
het programma (1973/1974 en 1974/1975), 
NIEUW STATION AAN RIVIERA:SUNSHINE. 

Momenteel worden er testuitzendingen 
verzorgd aan de Riviera door een sta
tion dat zich Sunshine Radio noemt. De 
studio's en zenders staan opgesteld in 
Frankrijk. De studio's worden momenteel 
afgebouwd en men hoopt in juni met de 
uitzendingen te kunrien starten voor de 
vele vakantiegangers. 
RUPERT MURDOCH KOOPT IN AUSTRALIE • . 

De krantengig~nt Rupert Murdoch 
heeft voor een bedrag van de grootste 
mediagigant in Austra·l ië overgekocht. 
Het betreft hier de HeraId and Weekly 
Times. Daarmee wordt hij ondermeer eige
naar van commerciële stations in Mel
bourne, Adelaide, Geelong, Cry~tal Brook 
en Mount Gambier. 
NIEUWE OPZET KONTRAKTEN 208. 

Radio ' Luxembourg "gaat minder dee~ 
jays in vaste dienst nemen. De deejays 
die nu worden aangenomen worden aange
steld voor een proefperiode van 3 maand-
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en. Dit kontrakt kan worden verlengd met 
nog eens 9 maanden. BI ijkt dat dan beide 
partijen tevreden zijn dan kan dit kon
trakt nog eens met 12 maanden worden 
verlengd, waarna ontslag volgt. Een free
lancer mag maximaal 24 maanden in dienst 
zijn van RTL. 
NIEUWSNET VAN START GEGAAN. 

Minister Brinkman van WVC heeft vergun~ 
ning verleend aan Kabel 'I.~. ' 1 ~I' 
Service Nederl~nd " (KSN) . .~.~ 
om vanaf 1 mei j.l. een kabelkrant te 
verzorgen via de radio. De totale finan
ciering zal geschieden door het uitzenden 
van reklameboodschappen. "Nieuwsnet" zal 
24 uur per dag te beluisteren zijn op het 
kabelnet van Amsterdam (KTA). De uitzen
dingen zullen gesproken nieuwsfeiten be
vatten en er zal muziek worden gebruikt 
~ie vrij van BUMA/STEMRA rechten is. Het 
aksent ligt op lokaal nieuws. Nieuwsnet 
mag, volgens KSN, in geen geval verward 
worden met een commercieel radiostation. 
ITALIANEN FILMEN IN NEDERLAND. 

De Italiaanse produktiemaatschappij 
Tiber maakt m~menteel opnamen in Neder
land voor een televisie serie over het 
:,1 even van de Nede rl andse pa ter Titus 
Brandsma. Titus verzette zich in de oor
lo~ fel tegen de Duitse bezetter en kwam 
in 1942 in een concent~atiekamp terecht. 
In 1'985 werd hij door de Paus he i 1 i 9 ver-

,klaard. Juist die Hei I i9 verklaring is 
de aanleiding tot het maken ~an de serie, 
die wordt gemaakt in opdracht van de 
Italiaanse staatstelevisie RAl. 

' PERRY MASON WEER OP HET SCHERM. 
De advokaat Perry Mason kQmt weer 

terug op de Nederlandse telévisie. De 
VARA heeft een nieuwe reeks afleveringen 
aangekocht, die onlangs met veel succes 
in Amerika werd uitgezonden. Raymond 
Burr, tevens bekend als Ironside, speelt 
de hoofdrol. Voorlopig zal de VARA drie 
afleveringen gaan uitzenden ~ Pas in het 
nieuwe seizoen zal met starten met de 
uitzending daar voorlopig nog videorech-
ten in het geding zijn. 
ONTWIKKELING IN AMERIKA. 

Gedurende de komende tien jaren is 
het te v~rwachten da~ de Amerikaanse 
automobilist za ·1 gaan luisteren naar 
satell ietradioontvangers in hun auto, 
voice-~jnthesizers als mor~ing deejays. 
Tevens zal hel aantal radiostations met 

"minstens 2000 worden uitgebreid. Dit 
zijn gegevens die voortkomen uit een 
recent technisch-ontwikkelingsonderzoek. 
Het onderzoek is gedaan onder leiding 

. van John D. Abel, Vice president van 
~ de ' Natio~al Association of Broadcasters. 

Vanaf 1995 ongeveer zal de invoering 
plaats vinden vart het gebruik van fiber-



optic uitzendingen hetgeen zal inhouden 
dat er meer en meer satellietontvangers 
op de daken van de huizen zullen ver
schiJnen en tevens In de tuinen. Vooral de 
groei onder de AM stations zal sterk 
worden, vooral door de geplande uitbrei
ding van omroepfrequenties. Rond 1995 
zullen er ongeveer 500 nieuwe AM stations 
bij zIjn gekomen in Amerika. In de mid-
90 ler jaren zullen er over 12.000 ra
diostations zijn te ontvangen. Tegen het 
einde van deze eeuw zal het merendeel van 
de radiostations alleen nog maar gebruik 
-maken van compactdiscs en dit zal gaan 
via machines die tegelijk 100 discs kun
nen dragen en ook kompleet kunnen worden 
geprogrammeerd. Bijna 20% van de Ameri
kaanse stations maakt al gebruik van 

ompact discs. Er is een station in 
shington die reeds meer dan 3000 discs 

n haar kollektie heeft. De toekomst dus! 
NSERING POPMUZIEK IA RADIO EN TV. 

Het VVOkamerlid van Heemskerk wil 
t mInister Brinkman van WVC ook pop

iek onderbrengt bij de culturele ak
iviteiten die in de toekomst op radio 

televisie mogen worden gesponsord. 
n het ontwerp reklamebesluit dat de mi
f$ter naar de Omroepraad heeft ge-
uurd voor advies wordt het mogelijk 
eelstukken of concerten te sponsoren. 
naam van het bedrijf mag dan op de 

levisie worden vermeld of op de radio 
rden genoemd. Pópmuziek valt geheel 
iten de plannen en dat is volgens van 
emskerk onaanvaardbaar. Volgens het 

rlid, dat schriftelijke vragen aan 
bewindsman over deze kwestie heeft 

steld, is wat de minister doet boven-
ien in strijd met zijn eigen eerdere 
itlatingen. Bij de uitreiking van de 

Popprijs heeft de minister zelf het 
culturele belang van de popmuziek onder
streept. Vervolgens heeft hij voor de 
VOOmicrofoon gezegd dat de aandacht 
voor de popmuziek gemakkelijk naar de 
achtergrond van de pol itiek verdwijnt. 
Ef N DERDE HUISHOUDENS HEEFT VIDEORECORDER. 

Vorig jaar importeerde Nederland 
het record aantal van 681.054 videore
corder tegen 606.435 in 1985 en 552.810 
in 1984. Door wederuitvoer van 218.999 
videorecorders nam per saldo het video
bezit toe met 462.055 tot 1.935.085 re
corders.Dlt blijkt uit recente gegev~ns 

an het Centraal Bureau voor de statis
tiek. Ook de gemiddelde importprijs 
veranderde. Het daalde van 1174 naar 986 
gulden. 
VERBOD ROCKMUZIEK IN MALEISIE. 

Een ~~leis parlements1 id heeft de 
regering van zijn land gevraagd om rock
muziek door luisprekers te laten schallen 

om zo leeuwen op afstand van dorpen te 
houden. De regering heeft het voorstel 
van de hand gewezen om de eenvoudige re
den dat rockmuziek in Maleisië is ver
boden. 
TF1 NAAR' FRANCIS BOUYGUES. 

Een van de twee grote Franse t.v. 
stations wordt nu geleid door de super
bouwondernemer Bouygues. Als onderdeel 
van de denationalisering is het tv net 
in handen van de bouwondernemer gekomen. 
Hierdoor zijn alleen het tweede en derde 
net nog in handen van de staat. Er waren 
twee laatste kandidaten in de race voor 
TF1. Uitgever Hachette verloor de strijd. 
HENK LICHTEVELD TERUG NAAR OMROEP. 

Henk Lichteveld, voormalig medewer
ker van het NOS Journaal, voormal ig 
hoofdredakteur van de regionale omroep 
Oost en direkteur-hoofdredakteur van 
het ANP, zal terugkeren in de omroepwe
reld. Hij gaat tezamen met Klaas Sam
plonius een sportprogramma presenteren 
op de zaterdagmiddag bij de TROS. Tevens 
zal hij vanaf het komende zomerseizoen 
nog een aantal andere shows voor de om
roep gaan brengen. 
JAMMING BBC VANÜIT POLEN. 

Een woordvoerder van de Poolse 
staatsradio heeft bekend gemaakt dat bin
nenkort de jamming op de BBC World Ser
vice programma IS vanuit Polen zal worden 
stopgezet. Intussen hebben woordvoerders 
van Radio Free Europe en Liberty Radio 
bekend gemaakt dat de stoorzenders, die 
onlangs werden stopgezet op de program
ma's van de BBC gericht op Rusland, nu 
zijn ingezet om de programmals van boven
genoemde-stations intensiever te storen. 
CHEERS PAS VOLGEND JAAR APRIL. 

De NCRV heeft besloten de comedie
serie Cheers niet eerder dan in april 
1988 te herstarten. Het lag in de bedoe
ling de serie weer op het beeldscherm 
te brengen aan het begin van het nieuwe 
televisieseizoen in oktober. Aangezien 
de uitzendingen van Nederland 3 dan nog 
niet beginnen, zoals eerst in de bedoe
ling lag, en de omroepen slechts de be
schikking hebben over een vaste uitzend
avond i.p.v. twee, heeft de leiding van 
de omroep besloten te wachten tot de 
start van Nederland 3. 
UITSTEL GEVRAAGD MEDIAWET. 

Het NOS bestuur heeft de minister 
van WVC gevraagd de invoering van de me
diawet uit te stellen tot 1 april 1988. 
Tot nu toe wordt de datum van 1 januari 
1988 gehanteerd. Volgens het bestuur 
is de tijd nodig voor ingrijpende wij
zigingen in de structuur bij de NOS te 
kort. Het bestuur vreest dat de druk op 
de huidige organisatie te groot wordt, 
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waardoor de vereiste zorgvuldigheid in 
het gedrang kan komen. In de brief aan 
de minister wordt tevens gevraagd de werk
groep, die de nieuwe programmastichting 
moet voorbereiden, uit te breiden met 
kroonleden. De huidige struktuur van de 
NOS wordt, als gevolg v~n de nieuwe wet, 
opgespl itst in een zelfstandig facil i
tair bedrijf en een programmastichting 
met daarbij een commissariaat voor de 
Media, die toezicht houdt. Tevens vindt 
het bestuur dat de werkgroep niet alleen 
aan de minister rapport moet uitbrengen 
maar ook aan de NOS daar de NOS tot de 
invoering van de nieuwe wet verantwoorde
lijk is voor de gang van zaken binnen 
de omroepen. 
STEUN VOOR AM STATIONS AMERIKA. 

Spoedig zal er een beslûit worden ge
nomen door de Federal Communication Com
mission waarbij het mogelijk kan worden 
dat het verbod wordt opgeheven waarbij het 
in het bezit hebben van verschillende 
soorten media in dezelfde regio is verbo
den. Gezien de AMstations steeds meer een 
kleiner markt aandeel krijgen in de VS is 
men gekomen tot dit voorstel. De wijzi
ging in beleid zou ondermeer inhouden dat 
zowel de onderneming General Electric Co 
en Capital Cities/ABC een aantal radiosta
tions in bezit mogen houden, waarvan eer
der door de FCC werd besloten dat ze moes
ten worden verkocht. General Electric is 
sinds kort eigenaar van NBC en Capital 
Cities is eigenaar van ABC. In eerste in
stantie had b.v. ABC opdracht gekregen 
om voor juli van dit jaar 4 AM stations 
af te stoten. Ook kan de wetswijziging 
voordeel opleveren voor de uitgever Mur
doch. Hem is ter verstaan gegeven dat hij 
of zijn uitgave 'New Vork Postlof zijn 
tv stat ion WNE\J moest verkopen daar ze 
beide in dezelfde regio werden gerund. 
De nieuwe regels zullen het misschien ook 
mogelijk maken dat Loews Corp. haar hui
dige belang van 24,9% in het derde net
werd CBS kan gaan uitbreiden. 
OFFICIELE WAARDE LOKALE STATIONS ITALIE. 

De omroepsituatie in Italië kan zeer 
spoedig veranderingen ondergaan als ge
volg van de langverwachte wetsregeling 
inzake de omroep in het land. Er is een 
voorstel voorbereid door een commissie, 
in opdracht van het ministerie voor Post-
zaken en Telecommunicatie. Ondermeer 
wordt de officiele status van de lokale, 
regionale en landelijke privéstations in 
het voorstel omschreven, waarbij erken
ning door de regering vooraan staat. De 
aan te nemen voorstellen houden voor de 
privé stations in dat men via de radio 
en televisie mogen overgaan tot het uit
zenden van Ilive' nieuwsprogramma's, iets 
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dat tot nu toe was verboden. Echter is 
het voor de z.g.n. netwerkorgansaties 
verboden om nieuws te verzorgen als men 
meer dan 2 netwerken runt. Dit kan b.v. 
voor Berlusconi, de mediamagnaaat, na
delige gevolgen geven. Hij bezit n.l. 
Channe 1 5, I ta I ia 1 en Retequattro. A Is 
gevolg van de maatregel zal hij een van 
de netwerken moeten verkopen om via de 
andere twee nieuws te kunnen uitzenden. 
Hij heeft inmiddels het voorstel gedaan 
om v i a een van zij n net\'Ie rken nieuws 
te verzorgen, via Channel 5, en in de 
komende twee jaren de moge I ijkheid te 
krijgen om 1 van zijn 3 netwerken te ver
kopen. WBN 
RADIO MOSKOU NU OOK IN DE 60 METERBAND. 

Hoewel de 60 meterband in principe 
alleen wordt gebruikt in de Tropen voor 
binnenlandse zenders maakt radio Moskou 
op onregelmatige tijden gebruik van enke-
le frequenties in deze band. 
VN PROGRAMMA WORDT UITGEZONDEN IN CHINA. 

Sinds de afgelopen herfst worden via 
Radio Beijing programmals van de VN uit
gezonden in het Bengalees, Chinees en het 
tngels. Deze programma's zijn bedoeld 
voor geheel Zuid Oost Azië. 

FrEEwoVE lEdEnSErvicE 
Wat betreft de jingle tapes zijn we aan
geland bij jingle tape 11 die in de her
haling gaat: prijs op band 1 25,-- op 
cassette 1 35,--. Nieuw is jingle tape 
23 deels weer in stereo. Prijs or band 
f 25,-- op cassette 1 30!--. De historie 
van de zeezenders in de herhaling deel 
3 en 4. Op tape tezamen 140.-- op cas
sette tezamen 1 60,--. Vanaf de volgende 
aanbieding zijn er nieuwe delen te ver
wachten. Dan de reguliere aanbieding: 
1-847 Nova met Stuart Vincent en Jessie 
Brandon, Energy 103 met Tonny Garreth, 
VOP met Sally Kahn en Leen de Winter op 
Caroline (eenmalig in de nacht). 
2-201 Andy Archer op Orwell in 1974. Ca
roline af ter drifting in 1976 met Ed 
Forster, RNI FM met ondermeer Mike Ross, 
Paul May en tenslotte Veronica met Pim 
JaGobs en de Jim Reevesshow. 
3-208 Australische radio met 4 BC Mike 
Ahern (ex Carol ine), 41P met Red 0, 
41P met Paul Marathy en 4BC met John 
Mc Gay. 
Prijzen per 6 uur op band 1 25,-- 12 uur 
f 40.-- 18 uur f 50.-- Op cassette per 
6 uur 1 35,--, 12 uur f 65,-- en 18 uur 
1 85,-- Te bestellen via gironummer 
2929268 t.n.v. J.A. Knot Groningen of 
via International Money Order. 


