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Kleinere advertenties zijn niet mogel ijk. 
Elke auteur en adverteerder is verantwoor
del ijk voor zijn eigen publicatie. 
Zonder schriftelijke toestemming van de 
redaktie is gehele of gedeeltelijke over
name uit deze Freewave niet toegestaan~ 

VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

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

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

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

Beste lezers. 
De zomer staat voor de deur, dus tijd 
om er op uit te trekken. 
Zeezenderfans hebben de kriebels en wil
len naar de Ross Revenge of MV Communi
cator om de deejays een bezoek te bren
gen, Dat kan: Free Radio Campaign Hol
land gaat vanaf 5 juni om de twee weken 
naar de zendschepen. 

Voor het eerst in de Offshore-radio-
geschiedenis wordt er gebruik gemaakt 
van een zeer lux schip. Het is het zus
ter~çhip van het "Greenpeace"-schip dat 
slaapplaatsen heeft voor 60 personen, 
een bar heeft en ~r wordt een warme 
maa 1 tiJ d gase rvee rd~ De ve rzame 1 pl aats 
is Duinke~ken in Frankrijk, net over de 
Belgische grens bij "Bràsserie Ou PortI! 
bJj de vissershaven in Duinkerken. 
Het vertrek is op vrijdagavond om 21.00 
uur. Totaal kost de reis f 135,-. 
F 25,· reserver1ngskosten kunt u over
maken op giro: 1074529 t.n.v FRC-Hol
land of op ABN-rekening 56.60.35.421 
t.n.v FRC-Hol land, Postbus 17460, 
2502 CL Den Haag. Voor meer informatie 
kunt u naar hetzelfde postbusnummer 
schrijven. 

Wat staat er in deze Freewave? 
We beginnen met TV-News, gevolgd door 
Zeezenders Nu en Nieuws uit België. 
Vervolgens uitgebreide informatie over 
he t nieuwe boek van Hans Knot IIH i s tori e 
van Radio London", Nieuws uit Frankrijk 
en Roddels. 

Na Zeezenders Toen met de geschiede-
nis van Radio Atlantis, zijn de Kant
tekeningen dit keer van Patrick Bekaert 
die zich afvraagt of België het land 
van de twee snelheden is. 

Na nieuwsrubrieken zoals: News From 
England, Amerikaans Nieuws en Freeweter
tjes, lees je het Radio&TV Logboek dat 
de periode behandelt van 24 april t/m 
11 me i 1987. 

Tot slot de laatste nieuwtjes onder 
de kop Ällerlei. Veel leesplezier. 
Tot over drie weken. Ton van Draanen. 
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DE GOUDEN KUBUS ANDERMAAL VERGEVEN. 
De beste commercial op de Nederland

se televisie is volgens het Nederlands 
publiek die waarin kleine kinderen 
Peaudouche luiers in een strak dansrit
me aan de man proberen te brengen. Het 
onderzoek naar de voorkeur werd begin 
dit jaar gehouden in opdracht van de 
STER. De reklamespot won met de uitver
kiezing de Gouden Kubus. De tweede prijs 
was voor een reklamespot voor McDonald, 
de zilveren kubus werd hieraan toege
wezen, toont een klein jongetje die een 
bestelling voor de hele familie doet. 
De bronzen kubus voor de derde prijs 
ging naar een Calve pindakaascommercial 
waarin wordt gesuggereerd dat een klein 
jongetje door veel brood en pindakaas 
te eten, later Evert van Benthem te zijn 
geworden. 
SERIE OVER MILIEU BIJ VARA. 

Een groep jengeren zal voor een se
rie t.v. documen t aires in de loop van 
dit jaar per luchtschip door Europa 
trekken om maatschappelijke en ecologi
sche onderwerpen te behandelen. De reeks 
is een coproduktie tussen het Britse 
Central TV en Belbo produkties uit Hil
versum. Men maakt het programma in samen
werking met het Wereldnatuurfonds. Er 
worden 6 afleveringen gemaakt van elk 
30 minuten. Daarmee is een bedrag ge
moeid van 600.000 Ponden aan kosten. 
In elke aflevering wordt een ander land 
bezocht. De VARA heeft inmiddels inte
resse getoond om de serie voor de Ne
derlandse televisie te vertonen. Al 
eerder maakte Central Televisie een der
gelijke serie . De jongeren trokken toen 
per boot door Gr oot Brittannie. Het 
werd zeer goed ontvangen en derhalve 
is men gekomen met het idee om een Eu
ropese versie. 
ZESTIEN NIEUWE SHOWS VOOR TED .DE BRAAK. 

Ted d~ Braak gaat in het nieuwe 
te l evisieseizoen voor de KRO 16 pro
gramma's maken. In de show, die vanaf 
ha lf oktober op de donderdagavond om 
de drie weken op het scherm zal komen, 
zal he t accent met name komen te liggen 
op de kwaliteiten van Ted als entertai
ner. Er zal in de nieuwe shows in ieder 
geval geen geld meer door hem worden in-

gezameld voor een goed doel. Tevens 
heeft de Braak afscheid genomen van 
Joop van den Ende Productions, die ge
durende 17 jaren zijn zakelijke belangen 
heeft behartigd. De Braak heeft nog e~n 
contract voor het volgend seizoen bij 
de KRO. 
INDELING TV ZENDTIJD NIEmvE SEIZOEN. 

De omroepen hebben overeenstemming 
bereikt over de nieuwe indeling van d~ 
televisieavonden in het komende seizoen. 
Uitgezonderd de EO, de VPRO en de VOO 
zullen alle omroepen van avond wisselen. 
De VPRO blijft op de zondagavond, de 
EO op de donderdag en de VOO O-P de 
woensdag. Vanaf 28 september a.s. heeft 
de NCRV haar vaste uitzendavond op de 
zaterdag, de VARA krijgt de zondag, de 
AVRO de maandag, de TROS de dinsdag en 
de KRO de vrijdag. Vooral de KRO is blij 
met deze avond omdat men vorig jaar pro
test aantekende tegen de zaterdagavond. 
Deze avond heeft, gezien de lage kijk
cijfers, te hoge produktiekosten. De 
NOS blijft, als niet omroepvereniging, 
uitzenden op de dinsdag en woensdag. 
Het nieuwe schema geldt slechts tot 4 
april 1988, de datum dat het nieuwe 
derde televisienet in Nederland van 
start zal gaan. Op Nederland 1 zijn 
vanaf die datum de programma's te zien 
van de KRO, NCRV en de VARA. Op Neder
land 2 kan de aanhang van de TROS, VOO 
en AVRO terecht. Het derde net zal dan 
gevuld worden door de NOS, de IKON, So
cutera, Humanistisch Verbond en andere 
niet leden gebonden zendgemachtigden. 
De Evangelische Omroep en de VPRO wis
selen om de twee jaar tussen het eerste 
en tweede televisienet. Vanaf 4 april 
1988 is op Nederland 1 de KROop maandag 
en vrijdag te zien, de NCRV op dinsdag -
en zaterdag, de VARA op donderdag en -
zondag. Nederland 2 is op maandag en op 
donderdag voor de AVRO, de TROS komt 
op dinsdag en vrijdag en de VOO op 
woensdag en zaterdag. De EO komt via 
Nederland 1 op de woensdag en de VPRO 
blijft op Nederland 2 op de zondag uit
zenden. 
DE ALéoHOLREKLAHE OP NEDERLANDSE TV. 

De fabrikanten van alcoholhoudende 
dranken in Nederland willen desnoods 
over gaan tot het plaatsen van een waar
schuwingsteken in hun reklamespots om 
een eventueel verbod op alcoholreklame 
te voorkomen. Dit bleek tijdens een 
~oorzitting in de Tweede Kamer waarbij 
lmporteurs en industrie zich erover be
klaagden dat er geen samenwerking tussen 
hen en de reg~ring mogelijk is inzake 
het alcoholgebruik. Er liggen plannen 
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klaar om de reklame voor alcohol geheel 
te verbieden hetgeen weer inhoudt dat 
importeurs en fabrikanten op grote 
schaal zullen gaan adverteren op b.v. 
de buitenlandse satellietzenders, waar
door weer grote kapitalen naar het bui
tenland zullen verdwijnen. 
ALCOHOLVERBOD IN FRANKRIJK. 

De Franse regering heeft een verbod 
ingevoerd voor alcohol reklame op radio 
en televisie en tevens gesteld dat de 
straffen voor misbruik van drank in het 
verkeer verdubbeld worden. In het Paas
weekeind kwamen 77 mensen om als gevolg 
van autoongelukken. Dit cijfer inspi
reerde het parlement tot een eensgezind
heid die zelden voorkomt. Rond de 40% 
van de 11.000 verkeersdoden in 1985 
stierf in Frankrijk door ongelukken 
waarbij drank in het spel was. 
FANS ONTEVREDEN OVER 'BEATLESMISBRUIK' . 

Zoals bekend heeft Michael Jackson 
een aantal jaren geleden de rechten 
opgekocht van het merendeel van de com
posities van de Beatles. Dit houdt in 
dat hij het zeggen heeft over die com
posities en er mee kan doen wat hij wil. 
De laatste tijd krijgt hij regelmatig 
protestbrieven van fans van de groep 
die vinden dat Jackson het de reklame
bureau x te makkelijk maakt wat betreft 
het verkrijgen van toestemming voor 
het gebruik van de composities voor ra
dio- en televisiecommercials. Sommige 
fans spreken zelfs over 'heiligenschen-
nis ' • 

ZeezentiersNII 
Welkom al weer bij een nieuwe afleve
ring vol met gebeurtenissen rond de zee
zenders. Allereerst even terugkomen op 
9 april toen in de avonduren, zo bleek 
ons pas nu, de zender bleef openstaan 
na het einde van Viewpoint. Rond kwart 
voor elf volgde een Overdrivejingle en 
een plaat hetgeen om 5 minuten na elf 
nog eens gebeurde. Kon Tom het niet la
ten of??? za 11 APRIL: Een nieuw reli
gieus programma op Viewpoint van 22.00-
22.15 Divine Plan, te bereiken via 
BCM Box 66 in London. m 13 APRIL: Wim 
de Valk, Ad Roberts en Luuk Dardin 
afgelost door Jan Veldkamp, Dick Verheul 
en Ruud van Vel~en. Dit betreft Monique. 
Ruud is voor het eerst sinds 16 mei 1986 
weer aan boord. Om 5.10 kwam de zender 
pas in de lucht. Voor het nieuws wordt 
nu geopend met de opmerking wie de tech
niek verzorgt en wie het nieuws. Lijkt 
op Veronica en klinkt iets professio
neler. Prijsbewust is een herhaling van 
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7 april vorig jaar, de allereerste van 
Monique. Zo nu en dan zullen oude pro
gramma's de komende tijd worden herhaald 
Windkracht vier tot zes wordt live ge
.presenteerd door Jan Veldkamp. Er is een 
andere radiorebus voor Singapore Air
lines met als antwoord Indonesie. Verder 
nieuwe reklames voor LP Dennie Chris
tian, Arcade LP's, CD's en cassettes, 
parachutespringen op Texel (terug), 
Village cosmetische produkten. De satel
lietschijf wordt door de betreffende 
artiest, Gerard Joling, zelf aangekon
digd. Laser was weer enigszins sterker 
te ontvangen hoewel hier in het Noorden 
moeilijk te volgen. 558: programmering 
6-10 Kevin Turner (terug), 10-14 Peter 
Phillips, 14-18 Nick Williams ( nieuw 
en een uitstekende eerste show), 18-22 
Mark Mathews, 22-02 Dave James en 02-06 
David Forster (ook nieuw). Het nieuws 
wordt verzorgd door Mark en Kevin. Ver
trokken zijn Steve Conway, Mark Warner, 
Tim Sheppard en Tom Anderson. Geruchten 
doen de ronde dat Tom veel platen op 
band heeft gezet zodat Overdrive waar
schijnlijk terug zal komen, echter van
af cassette. Mark Mathews is erg blij 
dat hij drivetime terug heeft, de tijd 
waar hij op 21 februari 1986 ook zijn 
eerste show voor Caroline begon. Hij is 
ervan overtuigd dat niemand hem meer 
deze show kan afnemen. De nieuwe zenrl
buizen voor de 963 zender, kosten rond 
de 35.000 gulden, schijnen nu besteld 
te zijn. di 14 APRIL: Monique drive in 
show zal in de periode van 11 juli tot 
en met 9 augustus weer dagelijks te 
horen en zien zijn in Ponypark Slagharen 
en wederom in samenwerking met Remia. 
Vanaf 2 mei zal in het weekblad Prive 
ook enig aandacht worden besteed aan de 
programma's Prijsbewust. Hoe moet jezelf 
maar zien. Vanochtend eerst even naar 
Laser geluisterd. Is het eindelijk eens 
redelijk te ontvangen blijkt Brendie 
Lee niet uit de formulering van de zin
nen te kunnen komen. Derhalve overge
schakeld naar Monique en Niko Stevens. 
Komplimenten voor de Generatie plaat. 
Erg leuk. Trouwens het mag best wel eens 
gezegd worden. We zijn vaak erg kritisch 
geweest op de inhoud van de Moniquepro
grarnma's en ook op de organisatie. Zoals 
het nu klinkt heren gaat het beter als 
ooit tevoren. Houden zo! wo 15 APRIL: 
wijziging nieuws op Caroline: Mark, 
Peter en Kevin. Tevens nieuw spotje voor 
Caroline Rockshow op 24 en 25 april waar 
tevens enkele groepen zullen optreden. 
Prijsbewust op Monique vandaag die van 
9 april vorig jaar. Laser om 18 uur al 
uit de ether, hetgeen ook geldt voor 



do 16 APRIL: nieuws op Caröline nu met 
Mark en Kevin. Nieuw religieus program
ma tUssen 21.15 en 21.30 Sah Shalohm 
met .Eileéh Henley. Ook via Box 66 BCM. 
Dit is dan náast Albett Bonk en Jewish 
Voice, de de r de or gan i satie waarin Joden 
Christus als hun Messias accepteren. 
I n het nieuwe progral11Ina, zo ligt het in 
de bedoe l ing, zullen de "brieven van de 
Carolineluisteraars een b~langrijke rol 
gaan spelen. v 17 APRIL: Tja. het wordt 
vervelend maar Laser is al weer uit de 
lucht. Op Moniq ue andermaal een oude 
Prijsbewust en om 16.30 geen interna
tionaal nieuws daar de Britten de Paas
eieren aan het zoeken zijn die door de 
Nederlanders zi j n verstopt. Op Viewpoint 
andermaal een nieuw religieus programma 
en wel van 21.30 tot 22.00 Ordinary 
People met Lloyd Perkins . In dit pro
gramma vertellen gewone mensen wat God 
en Jezus in hun leven betekenen. Kontakt 
adres natuurlijk BCM etc. za 18 APRIL: 
In de loop van de dag Laser terug met 
de aankondiging dat er een commercial 
free weekend zal zijn. Hoe zo? waren er 
dan commèrcials. Programmering Caroline: 
6-10 Nick Williams, 10-14 Kevin, 14-18 
Pe ter, 18~22 Mark, 22-02 Dave en 02-06 
David. Kevin klaagt over het feit dat er 
helemaal geen eieren aan boord zijn voor 
Pasen. Houdt iérnand nögvan ons? vroeg 
hij zich af. Liv~ programmering op Mo-

nique vandaag met van 5 tot 6.30 Ruud, 
7-10 Dick, 12-15 Jan met top 50, 15- 18 
Dick. Op Veronica tv een Goud van. Oud 
Special waarbij tijdens de aankondiging 
van de Fortunes herinnert wordt aan 
de hit Caroline. En toen kwam de good 
aId lady nog even in beeld. Jammer dat 
we Caroline niet even hoorden. zo 19 
APRIL: live programmering Monique:5-8 
Jan, 12-14 Ruud, 14-16 Jan en 16-18 
Dick. Een pluim voor de goede inhoud 
Van het hitmuseum. Jammer dat vaak de 
verkeerde jaartallen worden genoemd. 
Heren aan boord liggen twee boekjes: 
t e weten de Hitsounds of the sixties en 
de Hitsounds of the seventies. Gebruik 
ze wat vaker. Zijn ze niet terug te 
vinden moet Jan mij maar even bellen dan 
kunnen er twee nieuwe geregeld worden. 
Vandaag kontakt met onze Britse tipge
vers: Smyth, de man die financieel be
trokken was bij Laser 558 schijnt nu 
ook de financier te zijn. Na de Paasda
gen zal Laser uit de lucht gaan en zeker 
14 dagen niet terugkeren. De nieuwe 
masten, als we het moeten geloven, zul
len worden gemonteerd. Nadat het sterke 
geluid van Laser terug zal zijn zal 
tevens een tweede~ daytime, service 
worden gestart onder de naam WIZI, lees 
Doebeljoe Easy. Rustige muziek in de 
stijl van radio 390. Robbie Day is toch 
weer in dienst genomen om zich bezig 

De draa tafels in de Caroline-studio aan boord van de Ross Revenge. 
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te houden met de kontakten met adver
teerders en de platenmaatschappijen. 
De reden dat de jinglemachines aan boord . 
vaak janken en te langzaam lopen komt, 
aldus Rob Eden, vanwege het feit dat 
deze niet goed zijn ingebouwd. Ze zouden 
te dicht bij de stalen wand staan die 
te veel koude afgeeft waardoor de machi-

. nes te traag gaan funktioneren. Weet je 
nog dat Rusling Lasermensen de schuld 
gaf van het afbranden van zijn pub. We 
hebben vanuit Engeland nu vernomen dat 
Rusling waarschijnlijk zal worden ver
volgd wegens oplichting van de brouwerij 
daar hij water bij het bier zou hebben 
gevoegd. Toen dit aan het licht kwam 
heeft hij, zo vertelde men ons, zelf 
de brand in de pub aangestoken. Ten
slotte, voordat we doorgaan met de re
guliere logging nog even dit: op 15 
mei a.s. moeten Robbie Day, Rob Eden, 
Roger Carr en Pat Paternoster voor the 
Magistrate Court in Sittingbourne ver
schijnen wegens overtreding van de MOA. 
Alle Laser medewerkers uit het ver
leden en deels uit het heden. Paternos
ter is al eerder veroordeeld geweest. 
zo 19 APRIL: niet te veel geluisterd 
door onze loggers vanwege de Paasdagen. 
Vermeidens waard is alleen dat Caroline 
andermaal aandacht hesteedde aan haar 
23 ste verjaardag. Vreemd, dat was een 
maand geleden toch ook al zo! ma 20 AP
RIL: Op Monique tussen 7 en 10 aangepas
te programmering vanwege 2e Paasdag. 
7-8 Dick, 8-9 Johan Maasbach, 9-10 ds. 
van Gent, gevolgd om 10 uur door de 
eerste nieuwsuitzending. Deze week is 
er maar een satellietschijf meer en te
vens op het hele uur de slogan: Radio 
Monique 963 iedere dag bovenop de hits. 
Vandaag wordt ook een oude Prijsbewust 
Qitgezónden, aangevuld met nieuwe hits. 
Tony Berk zit momenteel vQor zaken in 
het Canadese Winnipeg en derhalve heeft 
hij niet de mogelijkheid aktuele Prijs
bewusten op te nemen. 558: 6-10 Kevin 
10-14 Peter. 14-18 Nick, 18~22 Mark, 
22-02 Dave en 02~06 David F. Nieuws 
Nick en Peter, Tot laat in de avond 
wordt traffic news doorgegeven vanwege 
de Paasdrukte op de Britsè wegen, di 21 
APRIL: programmering 558 ongewijzigd dus 
door de week ook 24 uur per etmaal Caro
line in de lucht " Nj.euws met Mark, Nick 
en Kevin. Na 2 en een halve dag Laser 
te hebben gehoord in de 'verte' zijn 
ze al weer uit de lucht, la/at wil je 
ook, men had een commercial free weekend 
en het weekend is om en de commercials 
zijn er niet, dus ook geen muziek. Hoe 
zal het met de olie zijn. Monique: het 
programma 'Vroeg of laat' met Paul de 
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Witte was dezelfde als die van vorige 
dinsdag. Ruud van Velzen de gehele dag 
niet gehoord, toch wel aan boord gezien 
het feit dat hij gemeld wordt bij het 
boordteam tijdens de afkondiging om 19 
uur. wo 22 APRIL: MoniQue om 7 uur we
gens technische omstandigheden geen 
nieuws. i.p.v. Nico Stevens tussen 7 en 
9 live met Dick Verheul. Tussen 11 en 
11.15 zender wegens antenne werkzaamhe
den uit de lucht. Ook vandaag weer een 
oude Prijsbewust. Andermaal geen Ruud 
van Velzen gehoord. Caroline: 6-10 Kevin 
10-14 Peter, 14-14.45 Nick daarna uit 
de lucht. Tevens was men van 11 tot 
11.20 uit de lucht wegens onderhoud aan 
de mast. 23 APRIL: Monique: andermaal 
Dick i.p.v. Nico. Weer geen Ruud gehoord 
tijden nieuwsuitzendingen. Caroline: Om 
14.30 pas in de ether. Gesleutel aan 
de zender heeft andermaal een sterker 
signaal tot gevolg. 14.30-18 Nick, 18-22 
Peter, 22-02 Dave en 02-06 David. Nick 
vertelt in zijn programma dat gisteren 
de Laser collega's uitgebreid op bezoek 
geweest zijn voor een vriendschappelijke 
borrel. Nieuws vandaag alleen met Kevin. 
v 24 APRIL Dick blijft Nico vervangen op 
Monique, andermaal geen Ruud maar wel 
een oude Prijsbewust. 558: 6-10 Kevin, 
10-14 Peter, 14-18 Nick, 18-22 Tony 
Peeters, 22-02 Dave, 02-06 David. Het 
nieuws met Kevin en Tony. Een tender 
nam Mark M mee aan land maar bracht te
vens een uitstekende vervanging in de 
persoon van Tony Peeters. Er is tevens 
aanzienlijk veel post mee aan boord ge
komen. Er worden een paar brieven per 
uur behandeld i.p.v. een in een paar 
uren. Rudi Koot, onze religieuze logger, 
ontving vandaag een brief van Pastor 
Mary M Rogers waarin zij meedeelt dat 
de Maranatha Followship Ministry vanaf 
2 juni a.s. elke dinsdag van 21.15-21.30 
via Viewpoint te beluisteren zal zijn. 

.6 Toornv /al~ 
, ~..d;:leden. Zijl. r is 
duminee Van Gent uit en Bosch. 
tDe Radiogemeente' Is nog steeds ' . 
In handen van de familie Toorn- i::' 
vue, t. De Ult, zendingen zijn, na het I~'';~ 
zinken van de Mi Amigo, te horen ; 
op de , commerciële piraat Radio .:~i 
Monique, iedere zondagochtend ,':' h 
van 9.00 uur tot 10.00 uur op 3lS-- ~f: t 
meter , middengolf (963 kji:a-Y.1:>e ~f:~ e 
Jender staat A8 n ..boot'"avan een ~:: 
scttJl5 dat voor .de~~~~*~V·: 
-~---- "-J 

za 25 APRIL: In het Algemeen Dagblad een 
uitgebreid verhaal omtr~nt de aktvitei
ten van ds. van Gent Het gaat onder
meer over de geschiedenis van radio 
Bloemendaal vanaf 1924, het uittreden 
van ds. Toornvliet, het uitwijken naar 
ondermeer Mi Amigo en Caroline en de 



hardrockfestival op 28 april in de programma's van ds. van Gent op Honique 
Ook wordt vermeld dat zowel Caroline als 
Monique religieuse programma's hebben 
van Johan Maasbach. Verder wil van Gent 
graag satellietuitzendingen om christen
en te kunnen bereiken in Duitsland, 
Frankrijk, Engeland en Nederland en 
denkt daarbij ondermeer aan de aktivi
teiten van ds. Dorenbos en zijn Rainbow 
organisatie. Honique: live programma's 
vandaag met 5-6.30 Jan Veldkamp, 7-10 
Dick Verheul, 12-15 Top 50 met Jan, 
15-16.30 Dick en 16.30-18.00 Jan. Dus 
andermaal geen Ruud. Bij Eddie Ouwens 
waren Connie van den Bosch en Gerard 
Joling te gast. Veronicaschip als disco
t hee k vandaag heropend in Maastricht. 
Men heeft een voorlopige vergunning 

Ahoy in Rotterdam. Vieuwpoint: 22.00-
22.15 Old Country Church met Paul E 
Smith. (was eerst op vrijdag maar werd 
verdrongen door een ander programma). 
Dan even terug naar Laser: De geruchten 
die door Laser medewerkers verspreid 
zijn als zou de hoteleigenaar Smythe 
weer in het projekt zijn gestapt zijn 
onjuist. Ook hij moet voorkomen voor het 
gerecht en ziet een nieuwe uitdaging 
niet zo zitten temeer daar de eerste 
poging hem ruim 3 miljoen gulden heeft 
gekost. Tevens zijn verschillepde mens
en behoorlijk druk aan het uitoefenen 
op Ray Anderson gezien hij beloften niet 
uitvoert. Het zou hier ondermeer gaan 

voor een half jaar gekregen ~ 558: 6-10 
Tony, 10-14 Kevin, 14-18 Peter, 18-22 
Nick, 22-02 Dave en 02-06 David. Nieuws 
met Nick en Tony. zo 26 APRIL: 558: 
6-10 Tony, 10-14 Kevin, 14-18 Nick, 
18-22 Dave en 22-02 John Taylor. Nieuws 
met Nick en Steve Conway. Steve en 
John Taylor terug aan boord. Peter Phil
lips terug naar land. Ook bij Monique 
getenderd. Ruud, Jan en Dick vervangen 
door Luk Dardin, Ad Roberts en Wim de 
Valk. Waar blijft trouwens Erwin v.d. 
Bliek? Wist je d~t Erwin een broer was 
van Ron v.d. Plas? Nieuwe reklamespot 
hebben de deejays meegebracht voor een 

--.- ~ -- ---- -- --

om bepaalde onderwereldfiguren die geld 
in de return van Laser hebben gestoken. 
De 1985/1986 Annual Report van de Radio 
Regularity Division is in Engeland uit
gekomen. In dit verslag een hoofdstuk 
over de akiviteiten van de DTI inzake 
de zeezenders. Voorzien van een pracht
ige kleurenfoto van het Laserschip. 
Gratis aan te vragen bij Radio Communi
cations, Waterloo Bridge House, London 
SR1 BUA England. Robbie Day vertelde 
aan een van onze mensen dat I spy for 
the DTI mede werd gezongen door Paul 
Young, Liz West, Rob Day en Erin Kelly. 
Herinner je nog Jay Hack van l~aser. Wel 
hij heeft een betere boterham gevonden 

VIDEODAG: Op zaterdag 13 juni a.s. organiseert SMC i.s.m. Freewave een 
videodag in het Badhotel ' te Scheven1ngen. Aanvang 11.00 uur. 
Toegang f 7,50. Vertoond zullen o.a. worden fi 'lms over 
Radio Veronica, Laser en Radio Mercur. 
Speciale gast is Rudi Kagon ex-zendertechnicus van RNI. 

BOEKEN: Wederom verkrijgbaar: "The Lid of Laser" van Paul Rusl ing f 35,-
I 'H i s tor i e van R N I' , van Ha n s Knot f 22, 5 0 
"Offshore Radio" van G. Bishop. Het fotoboek over de zeezenders f 35,-
Caroline Fotoboek f 15,--

IN DE UITVERKOOP: "Het Monique Album" (LP) + gratis single en ansicht f 16,-

ZOMERAANBIEDING : SMC Audio Magazine delen 8,9,10,11 en 12 voor f 45,--

NIEUW BIJ SMC: Dubbel LP "10 Years of Offshore RadioI', met unieke fragmenten 
van alle zeezenders uit de zestiger jaren voor de Britse kust, 
inclusief alle RNI-jingles en programmafragmenten + alle 
Radio London-jingles. f 41,--

Vanaf heden kunt u zich wee r opgeven voor boottochten naar Laser en Carol ine. 
f 18Q,---. Vertrek vrijdagsavonds. Info: 020-621141 na 18.00 uur. 

Stichting Media Communicatie 
POS TBUS 53121, 1007 RC Amsterdam. Postgiro: 4065700. Banque de Paris: 634495216. 
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in Amerika. Hij werkt als programme 
director bij \~FTR in l.Jochester. Op de 
Voice of Peace is een van de nieuwko
mers Mike Davis, beter bekend als een 
van de redakteuren van Offshore Echoes, 
Mike Kerslake. Verder werken er nu 
Donal Kavanagh. Casper Bately, Andrew 
Brown en Tim Sheppard zijn vertrokken. 
Tevens zijn nog bij het station Gavin 
Ford, Neil Amstrong en David Asher. 
Denk je nog even aan de zeezender bij
eenkomst in Scheveningen, het Badhotel, 
op 13 juni a.s. Premiere van de nieuwe 
documentaires over 2 zeezenders, voor 
het eerst de BIG L film met geluid en 
de presentatie van het nieuwe boek 
de historie van Radio London. Aanvang 
half 11. Voor meer informatie en re
servering na 18 uur even bellen met 
Rob Olthof, 020-621141. De dag wordt 
georganiseerd door SMC in samenwerking 
met de FRC Holland en Freewave. Zoals 
altijd ook weer een forum en een prijs
vraag met vele prijzen te winnen. 
Een van de (ex) medewerkers die op de 
Zeezenderdag te gast zal zijn is Rudi 
Kagon. De trouwe luisteraars van Radio 
Noordzee zullen deze naam zonder meer 
herkennen en plaatsen bij de man met de 

. grote zwarte snor, die verantwoordelijk 
was voor het zender- eri generatorpark 
aan boord van de Mebo 2. Hij zal vele 
herinneringen kunnen ophalen en heb je 
speciale vragen, schrijf ze dan nu al 
vast op zodat we deze kunnen opnemen in 
de lijst met vragen die we hem kunnen 
stellen. Gaarne aan het begin van de 
zeezenderdag bij Hans Knot inleveren. 
Verder hopen we nog een andere speciale 
gast uit te nodigen. Om terleurstelling 
te voorkomen noemen we zijn naam nog 
niet. Uit Engeland vernemen we dat ook 
Tony Elliot, uitgever van Time Out 
Magazine, op 15 mei a.s. zal moeten 
voorkomen voor het gerecht in Sitting
bourne. Dit omdat in zijn tijdschrift 
een overzicht was afgedrukt omtrent de 
Carolineprogrammering. Al met al wordt 
dit de grootste rechtzaak in Engeland 
sinds de invoering van de MOA, bijna 
20 jaren geleden. Verwacht wordt dat 
alle gedagvaardigden 'onschuldig' zul
len verklaren en het laten aankomen op 
een proces via het Hoge Gerecht. De DTI 
zit inmiddels nog steeds niet stil want 
men heeft nogmaals alle booteigenaren 
in de vele havens aan de Zuid Oost kust 
van Engeland gewaarschuwd dat het be
voorraden van de beide zendschepen voor 
de Britse kust strafbaar is en dat dit 
i nbes lagname van de desbetreffende be
voorradingsschepen kan inhouden. Ook 
heeft men alle firma's aangeschreven 
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die in commercials op Laser ZlJn ge
noemd, of tussen neus en lippen door 
werden genoemd. Zo kreeg de uitgever 
van Now Radio Newsletter, verschijnend 
in offsetvorm, een brief van de DTI, 
waarin geconstateerd werd dat op 7 ap
pril j.l. de naam van het blad was ge
noemd in het programma van het illegale 
radio station Laser Hot Hits. Hoe zo 
illegaal!Misschien wordt men eens wijzer. 
ma 27 APRIL: Om het Nu verhaal niet te 
lang te maken een korte berichtgeving 
over de laatste week, of ...... juist! 
Er valt niet veel te melden. Programme
ring 558: 6-10 Kevin, 10-14 Tony, 14-18 
Nick, 18-22 Dave, 22-02 John daarna de 
closedown voor wekelijks onderhoud. 
Nieuws vandaag, zo ook de rest van de 
week, met Steve Conway. Bij Mönique 
wordt deze week de Keser top 3 niet 
door Ronaid v.d. Meiden gepresenteerd 
maar door Mark de ~1ast. Meidenwerk tus
s en 18 en 19 uur wordt deze week ond er 
de titel 't i jdelijk werk' gepresenteerd 
door Luk Dardin. Dit vanwege ziekte van 
Ronaid. Luk doet ons steeds sterker 
denken aan Leo van der Goot tijdens 
zijn Mebo 2 periode. De Prijsbewust van 
vandaag is andermaal een oude afleve
ring en was ook al 14 dagen geleden in 
de rebound. Ad Roberts tenslotte pre
senteert deze week 'windkracht 4 tot 6' 
di 28 APRIL:Enige mededeling is dat de 
Carolineuitzending heden weer 24 uur is 
en dat de ontbrekende uren tussen 2 en 
6 worden gevuld door David Foster. 
wo 29 APRIL: Op een vraa g van een ne
derlandse luisteraar waarom overdrive 
er niet meer is reageert John Taylor 
door te stellen: "WeIl, we shifted a
bout 400 kHz that's maybe the way the 
cookies crumbles. WeIl Jan that's one 
way putting it."Andermaal een oude 
Prijsbewust bij Monique en he t beste is 
om pas weer hierop terug te komen wan
neer er weer een verse lading is. do 
30 APRIL: Nick Williams meldt dat met 
de post veel Kerstkaarten zijn binnen
gekomen die in zijn programma zullen 
worden behandeld. Stuur nu al vast maar 
de kaart voor komende Kerst dan komt 
de wens vast wel op tijd. Ook veel an
dere oude post in de daarop volgende 
programma's. Een Neder l andse organisa
tie, die zich bezig heeft gehouden met 
het uitwerken van plannen kreeg ook 
zeer onlangs te maken met de Laser pro
blemen. Het schijnt dat Ray Anderson 
overal mensen warm probeert te maken 
voor de Communicator. Tegen betaling 
van olie, water, licht, nieuwe masten 
en anker mag de tweede organisat i e al 
draaien. Een sommetje leerde al snel 



dat men sowiezo 2 ton kwijt is aan eer
ste kosten. v 1 MEI: De reklamespot 
voor Village produkten is opnieuw opge
nomen en ingesproken door Maarten. Tja 
en dan die spot van Luk: 'Als je het 
echt niet meer weet waar je goede mu
ziek kan vinden zet je radio Monique 
963 aan'. Niet erg positief van inhoud. 
In 'Driesprong' vandaag de eerste ver
zoeken. Om 19 UUf, voor de SF'ers on
der Ut de nummers 39 en 43 (incl). za 
2 MEI: 558 programmering: 6-10 Nick, 
19-14 Kevin, 14-18 Tony, 18-22 Dave, 
22-02 John en 02-06 David. Opvallend is, 
sinds het vertrek van Mark Mathews, dat 
er geen spotjes meer te horen zijn op 
Caroline, waarin de nieuwe releases 
worden aangekondigd. Het maakte in ie
der geval het soms saaie programma iets 
kleurrijker. Monique: 5-6.30 Wim de 
Valk, 7-10 Luuk, 10-12 Eddie Ouwens 
met als gasten Anita Heilker en Andre 
Sharon. 12-15 Roberts met top 50 en 
15-18 Luuk. In de show van Rik van Rijn 
(18-19) in de komende tijd om de 2 we
ken een overzicht van de LP top 25. 
zo 3 MEI: 5-8 Ad Roherts met het inter
nationale ontbijt, wat enigszins ste
vig op de maag ligt. In het eerste uur 
van de vader Abraham show alleen aan
dacht aan muziek van de helaas te vroeg 
overleden zangeres Rita Hovink. Daarna 
het hitmuseum met "van 12-14 Luuk, 14-16 
Ad en 16- 18 Wim. Tot zover deze 'Nu' 
met dank aan M.v.d.Maden, Robert van 
der Leur, Rudi Koot, Maria Depuydt, 
Wim Willems, Paul Jan de Haan, Ate 
Harsta, Jack Duyser en Tom de Munck. 
Speciale dank aan alle mensen die ge
reageerd hebben op onze ultralange af
levering van het vorige nummer. Samen
stelling Hans Knot. 

ALERRT EEN NIEUWKOMER . 
Sinds kort is in Vlaanderen de zo

veelste overkoepelende organisatie opge
richt. Naast voornamelijk VEBE, VEBORA, 
Leading FM, de Contact keten en nog en
kele andere kennen we nu ook VZW Alerrt. 
Deze overkoepelende organisatie, van 
voorlopig 11 lokale/regionale radiosta
tions, stelt zich tot doel een zgn. 
'Vijfsterren radioprojekt' te starten. 
Vijfsterrenradio zou een kwaliteits
label moeten zijn en zo zal er gewaakt 
worden dat de inhoudelijke opdracht van 
de regionale radio's gaat primeren op de 
andministratieve en fiscale druk die 
ontstond na het dekreet over de niet 
openbare radiouitzendingen. Dit alles 

houdt in, dat elk station zlJn identi
teit behoudt (dus geen cassetteservice 
en ketenvorming) er zich toe verbindt 
om meer aandacht te geven aan het re
gionale (meer programma's gericht op de 
eigen regio), informatieve (professio
nele nieuwsgaring), ontspannende (door 
een professionele kreatieve aanpak), 
service (begeleidend in het kulturele 
leven en informatief wat betreft de ser
vice mogelijkheden in eigen streek), als 
aktieve (betrokken zijn bij de regio) 
aspekt. In feite weinig nieuws onder de 
zon, maar een blijkbaar nodige herpak
king van een aantal radiostations dat 
zichzelf een kwaliteitslabel ~il op
plakken. De elf radiostations die samen 
meer dan een half miljoen luisteraars 
zouden bereiken zijn: Alpine uit Roese
laere, Andromeda Oostende, Antigoon Ant
werpen, Caroline Aalst, Gemini Kortrijk, 
77 St Niklaas, Go Gent, 94 Tienen, Re
flex Mechelen, Sinjaal Leuven en VBRO 
uit Brugge. Het contactadres van de 
VZW Alerrt: Dennenlaan 30, 1710 Dilbeek. 
BRT EN RTL \.JILLEN OFFICIELE ETHERREKLANE 

De BRT en de televisieproduktie
maatschappij Television Independante 
(TV1 van RTL) hebben aan de regering 
machtiging gevrèagd om etherreklame - te 
mogen brengen. De BRT zou alvast de 
wachttijd willen overbruggen tot in 
Vlaanderen van start wordt gegaan met 
privetelevisie. Voor TV1, het nieuwe 
produktiebedrijf van RTL, zou een toe
lating het licht op groen brengen voor 
het commerciele televisiestation van de 
Waalse gemeenschap. 
AVONDVULLEND PROGRAMMA LEEFHILIEU. 

Op zondag 20 maart van het volgend 
jaar zal de BRT TV via het tweede net 
een avondvullend programma gaan brengen 
ter afsluiting van het Europees Jaar 
van het Leefmilieu. Het thema van die 
uitzending zal 'bomen en bossen' mee
krijgen. Het zal een groot showprogram
ma voor de jeugd en gezinnen worden dat 
vanuit het Amerikaans theater zal worden 
uitgezonden. Tevens zal er een landelijk 
aktie worden gehouden ten bate van het 
boomplanten in geheel Belgie. 
ANDRE DE MOOR HOOFDDOORLICHTER. 

De vaste "cóminissie van het Dagelijks 
Bestuur van de BRT heeft Andre de Moor 
aangewezen als begeleider van de door
lichting die binnen de BRT zal gaan 
plaatsvinden. De Moor is direkteur van 
de technische diensten bij de omroep en 
belast met ondermeer de informatisering 
van het bedrijf. Hij zal tijdelijk van 
deze taak worden ontlast om zich vol
ledig met de begeleiding van de door
lichting te kunnen bezig houden. Hij zal 
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o.a. reakties op het rapport, van per
soneel en vakbonden, groeperen en het 
conclaaf, voorzien voor deze maand, 
voorbereiden. Naar verluidt is de keuze 
voor deze uiterst delicate opdracht op 
de Moor gevallen omdat hij door alle 
diensten is aanvaard en hij geen uitge
sproken partijpolitieke kleur heeft. 
'ALLEEN AL HET IDEE' VERDWIJNT. 

Het televisieprogramma 'alleen al 
het idee' zal niet terugkeren op de 
BRT. Als satirisch-humoristisch program
ma bleek niet aan de verwachtingen 
van produktieleider Geysen te voldoen. 
\Vel zijn er voor het programma 'op zoek 
naar' met Ivan Heylen, zes nieuwe af
leveringen gepland die in het najaar 
2 wekelijks op de zondagavond op het 
BRT TV scherm zullen worden vertoond. 
DUREX DE WINNAAR BIJ CCB AWARDS. 

In Genval zijn de jaarlijkse rekla
me awards uitgereikt door de Creatieve 
Club Rel gium., een club van Belgische 
creatieven, die elk jaar de beste crea
tieven bekroond. Dit jaar is de Durex 
reklame met de konijntjes als grote 
winnaar uit de bus gekomen. Men kreeg 
oe Diamond Award uitgereikt als beste 
commercial in alle categorien en de 
Gold Award voor de beste tv en bioscoop 
commercial. Tevens kreeg men de Ever
green Award als beste vernieuwing bin
nen de continuiteit van een campagne. 
PRINCIPE AKKOORD CONMERCIELE TELEVISIE. 

Er is een principe akkoord bereikt 
onder de leden van de Vlaamse Media 
Maatschappij om een nieuwe vennootschap 
op te richten die zal instaan voor de 
exploitatie van een commerciele tv
zender in Vlaanderen. Zo snel als moge
lijk zullen statuten worden opgemaakt 
waarover de raden van bestuur van de 
verschillende persbedrijven zich dan 
moeten uitspreken. In principe zijn al
le leden bereid tot een kapitaalinbreng 
van elk 60 miljoen Franken. Het gaat 
hier zowel om dag- als weekbladen van 
alle politieke strekkingen. Na goed
keuring van de statuten kan dan onmid
dellijk gestart worden met de prakti
sche uitvoering. Via daartoe gespecia
liseerde firma's zal worden uitgekeken 
naar o.m. een topmanager en een pro
grammadirekteur die tegenover de raad 
van bestuur van de nieuwe vennootschap 
verantwoording moeten afleggen. De aan
wervingen worden tegen septe~ber van 
dit jaar in het vooruitzicht gesteld 
zodat in 1988 met de uitzendingen kan 
worden gestart. Terwijl de bestaande 
persbedrijven zullen zorgen voor een 
ru i me mee rderhei d van het kapitaal. 
kunnen, indien noodzakelijk, in een 
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tweede fase nog andere financierings
groepen worden toegelaten. De nieuwe 
vennootschap zal de licentie aanvragen 
om een commerciele zender te mogen 
exploiteren. 
TV SCENARIO. 

Om de geest van Conscience levend 
te houden en literair talent aan te 
moedigen heeft de Stichting Hendrik 
Conscience een wedstrijd uitgeschreven 
voor een tv scenario. De prijs bedraagt 
minimaal 75.000 Franken. De BRT over
weegt een eventuele uitzending van het 
winnende stuk. Het volledig reglement 
tot het meedoen aan de wedstrijd kan 
verkregen worden bij de stichting, 
Kristus Koninglaan 56, B 2510 Mortsel 
in Belgie. Als sluitingsdatum is 31 , 
januari a.s. gesteld. 
JEUGDPROGRAMMA'S NAAR HET BUITENLAND. 

Twee BRT jeugdprogramma's kennen 
internationale belangstelling. 'Plons' 
is verkocht, in een Franse versie, aan 
Cablespec in Canada (52 afleveringen) 
en tevens aan TV Ontario die 13 afleve
ringen zal uitzenden. Het programma 
'TIK TAK' werd tevens aan beide maat
schappijen verkocht (resp. 72 en 13 
afleveringen) en Franstalig Afrika 
waar 27 afleveringen op het scherm zul
len worden gebracht. 

PATRICK REKAERT EN MARIA DEPUYDT. 

historie van 
radio london 

Was jij in de 60'er jaren ook al luis
teraar van de zeezenders of heb je de 
verhalen uit overlevering gehoord? Die 
mooie enigszins roerige 60'er jaren die 
toch veel invloed hebben gehad op het 
hedendaagse leven. Niet alleen de mu
ziekindustrie veranderde ook vele andere 
sociale omstandigheden keerden de goede 
kant op. Ik denk er persoonlijk nog 
vaak aan terug wat een mooie jaren in 
mijn jeugd ik heb mogen beleven en waar 
vele andere jongeren graag eens aan 
zouden willen proeven. In 1964, toen de 
eerste Britse zeezenders enigszins 
houterig van start waren gegaan om niet 
te veel af te wijken van de Britse ra
diopresentatiestijl, werden in Amerika 

. plannen gesmeed om de gehele radioscene 
in West Europa te verrassen met een ge
heel nieuw geluid, gebaseerd op het 
top 40 format. Een station dat de hits 
6 weken eerder ging programmeren dan 
dat ze inderdaad hits zouden worden. 
Een smeuig jinglepakket, iets waar we 



in Europa nog nooit van gehoord hadden. 
Vrolijk met de luisteraars pratende 
deejays die niet koel en afstandelijk 
overkwamen. Neen, tötaal nieuw, spranke
lend fris. Snel volgden andere zeezen
ders als b.v. Caroline, het voorbeeld 
van de nieuwkomer en spoedig waren er 
miljoenen Britten en andere West Euro
peanen die niets anders meer beluister
den dan de zeezenders. De wortel van 
dit succes werd gelegd door Donaid 
Pierson. die op rondreis in West Europa 
constAteerde dat het allemaal maar 
ni ets was met de radio in Europa. Terug 
in Dallas ~ist hij vrienden, die net als 
hij over veel geld beschikten, te over
tuigen van het nut om een radiostation 
op een schip in te richten na Amerikaans 
voorbeeld . Slechts een half jaar daarna 
lag de MV Galaxy voor de Britse kust. 
In dat voorafgaande half jaar is er veel 
gebeurd, maar ook in de periode december 
1964 t l m augustus 1967. We hebben het 
over , radio London. Het voorbeeld van 
echte radio. Nadat de anti zeezenderwet 
van kracht werd in Groot Brittannië 
stopte Big L met haar uitzendingen, 
maar wat gebeurde er verder met de dee
j a ys en het schip? Plannen werden er 
diverse malen ondernomen om radio Lon
don terug in de ether te brengen. Over 
radio London vanaf het prille begin tot 
en met de meest recente poging tot re-

launch gaat het nictn.,re bock vnn Hans 
Knot onder de titel de Hi s tor ie va n Ra
dio London. In het boek, naast het ver
haal waarin ondermeer vele interviews 
met ex medewerkers zijn verwerkt, zo'n 
60 foto's en een aantal fabulous 40's. 
Zoals je ziet andermaal een boek over 
de geschiedenis van de zeezenders, di e 
je niet mag missen. Voor meer informatie 
omtrent de manier van bestellen kun je 
schrijven naar Hans Knot, Box 102, 
Groningen in Nederland. 

NIEUWS UIT FRANKRIJK 
STRIJD VOOR NIEUl.4]E SEIZOEN IN FRANKRIJK. 

TFI geprivatiseerd,TVs en TV6 van 
eigenaar veranderd en dit grootse gebeu
ren zorgt in Frankrijk voor een hevige 
strijd om vanaf september het nieuwe 
t e levisieseizoen van start te laten 
gaan. TV Cinq, eigendom van Hersant en 
Berlusconi, kochten bij TFI Patriek 
Sabatier en Stephane Collaro weg en er 
bestaat een grote kans dat de bekende 
nieuwslezer Yves Mousouri zal volgen. 
Christine Oekrent verhuist van RTL naar 
TFI voor het lieve maandsalaris van 
1.500.000 Bfr. Indertijd was er enige 
herrie rond deze nieuwsleester toen zij 
haar ontslag indiende bij Antenne 2. Na 
enig freelancewèrk voor Engelse en Ame
rikaanse stations haalde RTL haar bin-

Chuck Blair en Tony Blackburn in de London-studio aan boord van de "MV Gal axy". 
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nen. Of dit verlopen (misschien beter: 
wegkopen) van medewerkers de kwaliteit 
van de desbetreffende stations zal ver
beteren, valt nog af te wachten. Voor
lopig is dit zeker niet het geval en 
brengen alle tv stations globaal dezelf
de programma's zoals film, sport, flau
we kwissen en spelletjes. Van de Kultuur 
waar Frankrijk altijd zo mee te koop 
liep blijft weinig over. Patrick B. 
80 STATIONS VOOR 22 FREQUENTIES. 

Parijs loopt vol, dit blijkt uit het 
feit dat er meer dan 80 stations uitzen
den via de 22 officiele frequenties die 
er zijn in de Franse hoofdstad. De auto
riteiten overwegen nu 40 nieuwe frequen
ties voor de stad toe te wijzen en nog 
eens 25 voor de direkte omgeving. Liefst 
meer dan 300 aspirant licentiehouders 
hebben zich aangemeld voor de nieuwe fre
quent i es. Puinhoop alom dus. 

SKY BLIJFT UITBREIDEN MET AANSLUITINGEN. 
Nadat we de vorige keei al meldden 

dat Utrecht was toegevoegd als nieuwe 
grot e gemeente in Nederland wat betreft 
de mogelijkheid tot kijken naar de pro
gramma's van Sky Channel, kunnen we nu 
melden dat ook in Belgie een nieuwe gro
te gemeente tot een akkoord is gekomen 
met de direktie van Sky Channel. Het 
is derhalve mogelijk voor de kabelabon
nees i n Brussel om nu ook te kijken naar 
de commerc i ele tv uitzendingen van Sky. 
In Brussel zijn 300.000 aansluitingen 
en het potent i eel aantal kijkers van 
Sky ligt nu tegen de 25 miljoen. 
OMROEPRAAD OVER SLUIKREKLAME. 

De omroepraad heeft ge~n positief 
advies kunnen geven over het ontwerp
reklamebes l ui t. Het betreft de regeling 
tegen sluikreklame die minister Brink
man van WVC voor advies naar de omroep
raad had toegezonden. Volgens de raad 
mi skent de regel i ng de betekenis van 2 
criteria die de Raad van State in de 
zgn. Arob gedingen formuleerde: de ver
mijdbaarheid van de sluikreklame en de 
redelijkheid in verhouding töt het doel 
va n het uitzenden van die sluikreklame. 
Nad r ukkel i j k houd t rl e raad het ministe
rie voo r i n ee n ad vies begin 1986 al te 
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hebben geprobeerd het begrip vermijd
baarheid te operationaliseren door 4 
soorten uitzendingen te onderscheiden 
waarin sluikreklame kan voorkomen. De 
vermijdbaarheid kan lopen van 0 tot 100% 
waarbij b.v. bij aankoop van een buit
enlands programma gesproken kan worden 
van 0% vermijdbaarheid. De Omroepraad 
zegt waarde te hebben voor de intentie 
om de sluikreklame aan te pakken maar 
vindt de regeling ongeschikt. Ze biedt 
de omroepen slechts onzekerheid en 
schijnduidelijkheid door het oordeel 
of van bepaalde een al dan niet geoor
loofd wervend effekt uitgaat over te 
laten aan de rechter. Verder signaleert 
de raad tenslotte vergaande beperking 
van sponsoruitingen als gevolg van de 
sluikreklameregeling. 
ONDERTITELING AIDSSPOTS. 

Het anti-aids s~otje op de Neder
landse televisie moet worden ondertiteld 
ten behoeve van doven en slechthorenden 
en de anti aids folder moet via braille 
toegankelijk worden gemaakt voor blind
en. Dit heeft het Tweed~ Kamerlid Erica 
Terpstra gesteld in vragen aan minister
president Lubbers en staatssecretaris 
voor Volksgezondheid dhr. Dees. 
WERELDOMROEP NEDERLAND WIL NAAR AZIE. 

Radio Nederland zal van minister 
Brinkman een budget krijgen om de moge
lijkheden te onderzoeken voor een nieuwe 
zender, die gericht op Azie dient te 
gaan uitzenden. Dit is onlangs meege
deeld door Minne Dijkstra, voorzitter 
van de direktie van Radio Nederland. 
Hij maakte dit bekend tijdens een spe
ciale bijeenkomst ter gelegenheid van 
het 40 jarig bestaan van de omroep. Van 
de komst van de satellietzenders heeft 
de Wereldomroep volgens hem de eerste 
jaren niets te vrezen daar deze voor
lopig alleen zijn te ontvangen met ge
avanceerde apparatuur en voordat in b.v. 
de Derde \.Jereld dergelijke programma' s 
via transistoren zijn te ontvangen is 
men enkele tientallen jaren verder. 
NIEUWE HOOFDREDAKTEUR VARA GIDS. 

Hans \vilbrink, adjunct hoofdredak
teur van de Nieuwe Revue, is benoemd 
tot hoofdredacteur van de VARAgids en 
is daarmee de opvolger van Harmen Bockma 
die zich wegens ziekte heeft terugge
trokken. 
NCRV MUZIEK MET MAReO STOPT. 

Marco Bakker stopt met het NCRV 
programma Muziek met Marco. Bakker 
heeft laten weten te voelen voor een 
internationale carrière en schermt te
vens met aanbiedingen van buitenlandse 
televisiestations voor zijn programma. 



NIEUWE VERFLAAG EN KLAP TEGEN KADE. 
Een bezoekje aan de kade van de 

vrijhaven op 13 november bracht aan het 
licht dat het schip was voorzien van 
een aardig nieuw rood verflaagje en 
dat het op dat moment naamloos was. 
Tevens was een dikke deuk in de wand aan 
stuurboordzijde te zien. Deze was ver
oorzaakt door een onkundige manier van 
afmering van het schip aan de kade. 
Tijdens enige stormachtige stroming 
was het schip nogal hardhandig tegen de 
kade geslagen. 
ZENDMAST BESTELD EN VERLOREN. 

Adriaan van Landschoot had een nieu
we zendmast besteld bij de firma Lekka 
in Scheveningen. In eerste instantie 
was deze mast bedoeld om op de Mi Amigo 
te plaatsen maar gezien het kontrakt 

, met O'Rahilly verliep kwam bij Adriaan 
het idee op om de mast te gebruiken 
voor zijn nieuw schip, hoewel duidelijk 
gesteld moet worden dat een dergelijke 
mast veel te zwaar is voor een schip 
als de Jeanine. De organisatie achter 
het nieuw te starten projekt Radio Mi 
Amigo, dat een kontrakt was aangegaan 
met de Carolineorganisatie, was uiter
aard op de hoogte van deze mast. Een van 
de voormalige handlangers van van "Land
schoot kwam op het idee om de mast te 
kapen. Men wist op slimme wijze te 
achterhalen dat van Landschoot nog 
8000 gulden moest betalen en men besloot 
direkt dit bedrag van de bank te halen 
en met behulp van een diepladder werd 
de mast, na de afbetaling te hebben 
voldaan, vervoerd van de firma Lekka 
naar de 2e Scheveningse Binnenhaven. 
Van hieruit werd het snel met een tender 
naar de Mi Amigo gebracht en was van 
Landschoot een mast armer gemaakt~ 
SLACHTOFFER IN CUXHAVEN. 

Omtrent de voortgang van de werk
zaamheden aan de Jeanine in Cuxhaven in 
de maand november is weinig tot niets 
bekend daar de aanwezige bemanningsleden 
niets wensten los te laten, uit vrees 
voor problemen met de Duitse autoritei
ten. Het enige wat men meldde is dat . 
men onder geen enkele voorwaarde bezig 
was met de ombouw tot zendschip van de 
Jeanine. Op 28 november hoorden we van 
het tragische bericht dat Theo Klinken
berg om het leven was gekomen. Het ver-

Door Hans Knot 
haal ging dat hij in dronken toestand 
aan boord probeerde te komen, de loop
plank mi$te en naast de boot in zee 
viel en verdronk. Warrige verhalen rond 
hashgebruik aan boord deden de ronde 
en tevens zou er behoorlijk veel pro
blemen geweest zijn tussen de mensen 
aan bóord van het schip. Zelf~ ruim 
13 jaren later wensen de betrokkenen 
niets los te laten omtrent de ware toe
dracht van het verongelukken van Theo. 
ALEN TURNER EN ZIJN HERINNERINGEN. 

Alen Turner was een van de Neder
landse medewerkers van Radio Condor, 
die wel brood zag in de aktiviteiten 
van Atlantis en dus mee ging naar 
Cuxhaven voor verdere uitrusting van 
het zendschip. Hij wil nog wel enkele 
herinneringen ophalen: Het is een tijd 
geweest die ik nooit weer vergeet, niet 
omdat het allemaal zo leuk was. De 
sfeer was tamelijk slecht. Je kunt rus
tig stellen dat er twee partijen aan 
boord zaten. Hoe dat gekomen is begrijp 
ik nog steeds niet. De reis naar Duits
land was bepaald niet prettig daar het 
nogal stormde. De navigatielichten van 
de, toen nog Condor genaamde schuit, 
deden het ook niet want de generator 
werkte niet. Een paar keer zijn we 
echt geschrokken daar een aankomend 
ander schip de sleep niet zag. Ik zat 
op dat moment aan boord samen met Jos 
Mulders (ex Caroline) en een vriend 
van mij, die onder de naam Nick Britten 
programma's zou gaan maken. Ook Chris 
Klinkenberg en de voormalige kok van 
Condor, Jose, was aanwezig. In Cuxhaven 
bleek de situatie al zeer snel uit de 
hand te lopen waarop ik besloot mijn 
biezen te pakken voordat er ongelukken 
zouden gebeuren tussen onze groep en 
de engelse afvaardiging, die later aan 
boord was gekomen. 
DE KOMST VAN ANDY ANDERSON. 

Na de dood van Theo diende een ver
vanging te komen. Andy Anderson, een 
uit de omgeving van Londen afkomstige 
technicus, hield zich eind 1973 bezig 
met het bouwen van kleine mobiele disco
theken en had net zijn aandeel in het 
bedrijf verkocht aan een partner toen 
hij werd benaderd om te komen werken 
voor radio Atlantis. Hij reisde begin 
december af naar Cuxhaven. Aan boord 
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van de Jeanine vond hij een grote puin
hoop. De zenders lagen allen uitelkaar 
en nog nauwelijks aan boord brak er 
brand uit in de machinekamer. Gelukkig 
wist men de brand snel te blussen en 
werd er hard gewerkt om het station zo 
snel mogelijk in de lucht te krijgen. 
VOOR BELGISCHE KUST. 

Van Landschoot had inmiddels, via 
zijn zaakwaarnemer Gerard van Dam, laten 
weten aan de mensen in Cuxhaven, dat 
het schipdefintief voor de Belgische 
kust zou komen te liggen. Deze ligplaats 
zou het gunst i ge zijn om de Vlaamse 
programma's duidelijk hoorbaar in 
Vlaanderen te iatenklinken en ook de 
Engelstalige programma's zouden vanaf 
di e ankerpositie het beste te ontvangen 
Zl Jn in groot Londen. 
ANTENNE WAS NOG NIET AANWEZIG. 

Ook de antenne bleek niet aanwezig 
toen Andy aan boord kwam. Wel waren er 
werktekeningen voor een telescoopmast, 
di e echter -zoals al gemeld- in verkeer
de handen was gekomen. De uiteindelijke 
beslissing om over te gaan tot het 
bouwen van een zgn. T-antenne werd dan 
ook genomen door Andy Andersoh. 
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SLEEPBOOT VOOR LANGE TOCHT. 
Om 11 uur in de ochtend van de 22st e 

december 1973 verliet het zendschip, ge
trokken door een sleepboot, de West
Duitse haven. De volgende dag kwam het 
schip rond 11 uur in de avond voor de 
Belgische kust aan om voor anker te 
gaan. 
BERICHTGEVING IN DE KRANTEN . 

Enige dagen daarvoor hadden diverse 
kranten reeds melding gemaakt van de 
terugkeer van Radio Atlantis. Zo schreef 
het Algemeen Dagblad ondermeer: Radio 
Atlantis hoopt nog voor het einde van 
de volgende week weer in de lucht t e 
komen. De uitzendingen van de populaire 
piraat zullen dan weer 13 uur per dag 
op de 385 meter middengolf te beluiste
ren zijn. 
TESTUITZENDING OP 269 METER. 

, • . • o. •• ~ , 

In de late avond van 23 december is 
Atlantis voor het eerst te horen vanaf 
haar nieuw onderkomen. Met een zeer laag 
vermogen van slechts 100 Watt wordt via 
de 1115 kHz., de 269 meter, non stop 
muziek uitgezonden. Het signaal is 
nauwelijks op het vaste land te ont
vangen. Via de CB radio wordt vanaf land 
gemeld dat men het geheel naar een hoger 
vermogen dient op te schroeven en de 
volgende ochtend i s het station inder
daad in Vlaanderen en Zuid Nederland 
beter te ontvangen. Het vermogen is 
op dat moment 500 Watt. 

\vurd t vervolgd. 



BELGIE, HET LAND VAN DE TWEE SNELHEDEN? 
Volgens een Waalse uitspraak zouden 

er in Belgie op industrieel en eco
nomisch vlak twee snelheden zijn: 
Vlaanderen reeds in vierde en Wallonie 
amper in de tweede. Doch als ik eens 
terug kijk in het verleden tot 1980, 
krijg ik eerder de indruk dat Wallonie 
reeds lang in overdrive vooruitgaat, 
terwijl Vlaanderen problemen heeft en 
maar niet uit de achteruitversnelling 
komt, wat het mediabeleid betreft: 
- De eerste lokale radiostations vond 
men in Wallonie en al snel zou blijken 
dat de gerechtelijke instanties veel 
soepelder zouden optreden, dan in Vlaan
deren. 
- De RTBF TV werd opgesplitst in regio
nale studio's per provincie, die hun 
eigen programma's op de RTBF kwijt kun
nen. De BRT is hier nog lang niet aan 
toe. 
- Reeds in 1980 kom men in het weekend 
luisteren naar radio Cite, nu reeds ge
ruime tijd uitgegroeid tot een 24 uurs 
station met de naam Radio 21 (vingt et 
un). Als het meevalt zal Studio Brussel 
in de loop van het najaar beginnen met 
een 24 uurs uitzendingen. 
- Reeds geruime tijd zendt de RTBF de 
niet commerciele reklamespots uit, de 
BRT is er pas vorig jaar mee gestart, 
doch kende veel juridische tegenwerking, 
uitgelokt door de zogenaamde monopolie
doorbrekers. 
- In Vlaanderen heeft men zijn mond vol 
over het doorbreken van de BRT TV mono
polie. Er moet een commercieel tv sta
tion komen. Ondanks de oprichting van 
OTV, VMM en de goedkeuring van het ka
beldecreet, staat men nog nergens. 
Wallonie had in eerste instantie genoeg 
van de RTBF en RTL en had geen behoefte 
aan een commercieel station. Onder druk 
van de Waalse Liberalen is die interesse 
toch gecreerd en zijn de Franstalige 
kranten, verenigd in Audiopresse en RTL, 
spoedig tot een akkoord gekomen om TV1 
(Television Independante) op te richten. 
Het gevolg is dat TV1 reeds haar ver
gunning aangevraagd heeft om te kunnen 
beginnen met commerciele televisie, ter
wijl de BRT de schijn voor Vlaanderen 

probeert hoog te houden door toestem
ming te vragen zelf reklamespots te kun
nen brengen, daar er voorlopig toch geen 
commercieel tv- station komt. In rege
ringskringen staat men huiverig tegen
over dit BRTvoorstel. In Vlaanderen 
wordt het voorlopige zo gemakkelijk het 
definitieve! !!??? 
- satelliet televisie in Wallonie, RTBF 
en Music Box werken er al tijden samen. 
Patrick Dewael, cultuur minister in 
Vlaanderen, verbiedt Sky Channel en 
Super Channel op de Vlaamse kabel. 
Het wordt steeds duidelijker dat zowel 
Vlaanderen en Wallonie elk veel autono
mer worden ( en niet alleen op mediage
bied), ondanks dezelfde Belgische wet
ten. Nu veel minder dan vroeger, maar 
tussendoor nog eens, hoort men het ge
zegde: 'Vlaanderen leeft 25 jaar achter 
bij Nederland'. Mijns insziens is het 
voor Vlaanderen niet meer nodig over 
de landsgrens(en) heen te kijken, maar 
volstaat het om hier over de taalgrens 
een blik te werpen! Patrick Bekaert. 

CAPITAL RADIO NEE~IT DEVONAIR OVER. 
Het onlangs op de Britse beurs ver

schenen Capital radio heeft het ver
liesgevende ILR station Devonair Radio 
opgekocht. Devo~iar verzorgt haar pro
gramma's voor het gebied dat begrensd 
wordt door Exeter en Torbay. Men heeft 
een populatie van ruim een half miljoen 
luisteraars en men zendt uit sinds 1980. 
Tot nu toe verloor het station ruim 
een kwart miljoen. De leiding van Capi
tal zal de komende weken een onderzoek 
instellen hoe Devonair populairder kan 
worden gemaakt en tevens hoe het sta
tion in een winstgevende organisatie 
kan worden omgezet. Men denkt hierbij 
aan een betere verkoopafdeling van de 
zendtijd en betere publiciteit naar de 
luisteraars. Ook wenst men landelijk 
het station meer onder aandacht van de 
landelijke reklameburo's te brengen. 
Voorheen deed men dit ook al met Capi
tal Radio zelf en met Guilford's County 
Sound - dat ook in handen is van Capi
tal radio. Toch was er onlangs toch nog 
een tegenslag voor het meest succesvolle 
ILRprojekt. Capital probeerde het meren
deel van de aandelen van het ILR sta
tion Essex Radio over te nemen. Beide 
partijen konden niet tot overeenstem
ming komen waardoor het station uit 
South-end-on-Sea op eigen benen bleef 
staan. 
RADIO SOVEREIGN KOMT TERUG IN DE ETHER. 

We hebben er vaak over geschreven, 
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hoewel het in Nederland en Belgie n'ooi t 
te ontvangen was. Datgene wat er gehoord 
van werd was altijd via een cassette of 
bandopname van vrienden uit Engeland. Ik 
heb het over het inmiddels al legenda
rische station Sovereign Radio, dat in 
London en omgeving in de begin BO'er 
jaren was te ontvangen. Het station 
maakte gebruik van het Solid Gold format 
waarbij alleen muziek werd gedraaid uit 
de periode tussen 1955 en 1974. Binnen
kort is het weer zover want Sovereign 
komt, onder leiding van Howard G Rose, 
terug in de ether. Men heeft zendtijd 
gekocht in Ierland en zal met hetzelfde 
Solid Gold Format terugkeren. Men be
schikt over een FH zender (96.5 MHz 
stereo), een AM zender (1521 kHz) en een 
kortegolf zender (6240 kHz)~ Alleen de 
laatste frequentie is van belang voor 
ons. H~t station moet zonder problemen 
overdag zijn te ontvangen via de korte 
golf en dit is nu juist de tijd dat men 
zal gaan uitzenden. Spoedig zullen de 
testuitzendingen beginnen en de defini
tieve programma's zullen dagelijks zijn 
te ontvarigen tussen 6 in de ochtend en 
6 in de avond. Het ligt in de bedoeling 
dat een groot deel van het orginele 
presentatieteam zal worden teruggehaald 
en deze bestond ondermeer uit Richard 
Jackson, Chrispian St. John, Jerry .Ia
mes, Paul Anthony, Rob Randeli en Kevin 
Turner. De presentatie zal tot een mi
nimum worden beperkt waarbij veel muziek 
'back to back' zal worden gedraaid. 
BEZUINIGING BIJ BBC NIEUWSDIENST. 

De afdeling specialistische corres
pondenten van de nieuwsafdeling van de 
BBC zal worden ingekrimpd van 12 tot 10 
mensen. Dit om de nodige tekorten te 
beperken. De nationale unie van journa
listen heeft inmiddels een officieel 
protest tegen deze beslissing ingediend. 
Inmiddels wordt er dagelijks ook een 
aantal nieuwsprogramma's van de BBC 
World Serviçe uitgezonden via BBC Radio 
3. Geruchten doen de ronde dat de BBC 
in de toekomst verder wil bezuinigen 
en BBC Radio 3 gewoon wil gaan vullen 
via de FH met programma' s van de \.Jorld 
Service. 
VEILIG RIJDEN PRIJS NAAR RADIO CLYDE. 

Radio Clyde uit Glasgow heeft voor 
het tweede achtereenvolgende jaar de 
Europese Veili ghe i ds Prijs voor het 
Wegverkeer gewonnen. De onderscheiding 
werd toegewezen vanwege de enorme inzet 
bij het station om de weggebruiker 
bewust te maken van veili~ gedrag.De 
prij s i s enkele jaren geleden ingesteld 
door de toenma l ige Britse minister voor 
Transpor t zaken, Lynda Chalker. Clyde won 
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ook een prijs in de categorie Beste 
Verslaggeving inzake Veiligheid en wel 
met een documentaire over de behandeling 
van slachtoffers van ongevallen die ten 
gevolge daarvan een hersenbeschadiging 
hadden overgehouden. 
SCOTT SHANNON NU OP 15 BRITSE STATIONS. 

\.Jie kent hem nog van Laser en de 
nachtelijke uren op de TROS, Scott 
Shannon. De Wes t wood One 's produktie 
Rockin America van deze Amerikaanse 
deejay wordt inmiddels wekelijks uitge
zonden via 15 Britse stations. Het over
zicht van de Amerikaanse hitlijst wordt 
uitgezonden via West Sound, Pennine ra
dio, Radio Tay, r~adio Forth, Radio Cl y
de, Radio Wyvern, Viking Radio. Noray 
Fi r th Radio, Leichester Sounds, Chil
tern Sound, Radio Trent, Radio Hallam, 
Signal Radio, Marcher Sound en BBC Radio 
Derby .. HANS KNOT. 

&m@ITDOi~J~@® WD@~ 
BRITSE COMEDY BACK TO BACK . . 

Detelevisiema~tschappy FOX TV uit 
New Vork promoot de laatste tijd een 
avondvullend comedy programma waarbij 
2 verschillende comedystars, waaronder 
Tracy UlIman, 3 keer worden vertoond en 
wel telkens 2 programma's achterelkaar 
waarna de eerste weer wordt herhaald. 
Via diverse radiostations,waaronder 
CBS FM en Power 95 (WPLJ) wordt het pro
gramma gepromoot onder de slogan: 'It's 
not Cosby as at all tv stations'. Fox 
TV brengt de Britse comedie 'back to 
back' via Channel 5. 
CHEVROLET COMMERCIALS OUDE STIJL. 

De Chevroletfabriek heef t haar re
klameburo opdracht gegeven om de radio
commercials in Amerika weer in de oude 
stijl, anno 60'er jaren, te laten pro
duceren. De eerste s pots zijn reeds 
hoo rb~ar waarb i j een i ndringende stem 
inspeel t op de jonge gener atie om toch 
vooral het al diverse decennia bekende 
merk Chevrolet te kopen. Radio wordt 
dus weer als vanouds i n Amerika. De 
kenn~rs van de Cruisin serie zul l en zon
dermeer de 'kleuri ge ' ~pots van de di
verse autofabrikanten herinneren van 
de 60'er jaren . 



VRAAG EN ANTWOORD AFN TV. 
De uitzendingen van het Amerikaanse 

tv station AFN TV in Soester berg vormen 
geen precedent voor andere particulieren 
om met tv programma's te gaan experimen
teren. Dat heeft minister Brinkman ge
antwoord op vragen van het Tweede Kamer
lid Wolffensperger. Volgens de omroep
wet is er juist voor dergelijke experi
menten geen ruimte. De uitzendingen van 
AFN TV zijn gelegitimeerd krachtens een 
speciale overeenkomst met de VS. Als 
de nieuwe mediawet van kracht is hebben 
de uitzendingen wel een gewone wettelij
ke basis. Derhalye heeft de huidige 
overeenkomst met de VS een tijdelijk 
karakter. 
LINGERIEREKLAME VRIJER IN AMERIKA. 

Beha's mogen in de Verenigde Staten 
in de toekomst worden aangeprezen zon
der dat de mannequin of pop - anders dan 
vleeskleurige - onderkleding bij aan 
heeft. De drie grote omroepmaatschappij
en in de VS, NBC ABC en CBS, hielden 
zich tot nu toe aan de regel dat geen 
intiem ondergoed op het blote lijf mocht 
worden getoond. Daardoor, merkte een 
journalist spottend op, zijn generaties 
Amerikaanse mannen opgegroeid in het 
geloof dat de beha en onderjurk een 
geheel zijn. De omroepmaatschappijen 
zullen er wel op blijven toezien dat in 
de reklamespotjes de goede smaak geen 
geweld zal worden aangedaan. 
VOICE OF AMERICA IN TOTAAL NIEUW JASJE. 

De VOA, the Voice of America, is van 
start gegaan met een totale modernisering 
van haar studio's en tevens zal de pro
grammer i ng worden aangepas t. I n totaal 
10 mi ljoen Amerikaanse Dollar is uitge
trokken voor de renovatie van in ieder 
geval negen studio's en controleruimten 
en voor de totale nieuwe inrichting van 
19 andere studio's. Deze laatste zijn nog 
steeds ingericht volgens de normen van 
1956. De inrichting moet gebeuren, zonder 
dat de continuiteit van de 24 uurs ser
vice in gedrang komt. De negen nieuwe 
studio's worden ingericht volgens het 
meest moderne inrichtingsconcept. Ook 
zullen de studio's en controlekamers in 
de verschillende ruimten gelijk worden 
ingericht zodat presentatoren en techni
ci in de toekomst zonder problemen in 
identieke studio's kunnen werken. De 
eerste voorbereiding voor de gigantische 
ombouw begon reeds in maart van het vorig 
jaar. De eerste studio's, ·voor het op
nemen van de programma's voor the VOA 
Europe, is reeds gereed. Uiteindelijk zal 
men in Washington kunnen beschikken over 
in totaal 46 studio's. De renovatie van 

andere studio's zal dit voorjaar een aan
vang nemen, de totale duur van de opera
tie is gesteld op 2 jaren. Ook zullen 
de diverse nieuwsafdelingen van de VOA 
over de gehele wereld gelijk worden inge
richt. Ook zal de totale bekabeling van 
de studiots worden vervangen en het is 
de bedoeling dat alle studio's in de toe
komst zowel in mono als stereo kunnen 
worden gebruikt. De VOA zendt momenteel 
uit in 42 verschillende talen en zoals 
bekend wordt de organisatie betaald door 
de Amerikaanse regering. Het ligt in de 
bedoeling dat de programmering, zodra al
le studio's klaar zijn, ook zal worden 
aangepast aan hedendaagse normen. WBN. 
MAXWELL CONCURRENT VOOR TED TURNER. 

De Britse mediaondernemer Robert 
Maxwell wil een Europese televisiezend
er die uitsluitend nieuws zal gaan bren
gen onder de naam European Coal ition 
Broadcasting Corporation. Hij heeft dit 
onlangs aangekondigd op de internatio
nale televisiebeurs in Cannes. Hij is 
al in onderhandel ing met de Japanse tv 
maatschappij NHK, die de programma's 
willen overnemen. Het is niet bekend wie 
in Europa met Maxwell zullen gaan samen
werken. Hij wenst zich hierover niet 
uit te laten. Met de Franse regering 
onderhandelt hij over een plaatsje op de 
nieuwe satelliet TOF en ook in Spanje 
en Portugal houdt hij zich bezig met de 
opzet van commerciële t.v .. Tevens is 
hij de man achter de Europese versie van 
MTV, een kanaal dat op 15 augustus ak
tief zal worden in Europa. 
TED TURNER WIL OP KABEL IN NEDERLAND. 

Ted Turner probeert met zijn 24 uurs 
nieuwsstation CNN news op de Nederland
se kabel te komen. Momenteel onderhandelt 
hij met de NOS omtrent de voorwaarden. 
Tot nu toe was het, vanwege allerlei in
ternationale afspraken, alleen mogelijk 
de programma's te laten zien via de zgn. 
gesloten circuits. Inmiddels zijn er ech
ter wel enkele mogelijkheden gevonden 
waardoor CNN wel kan worden aangeboden 
aan de diverse kabelnetten. CNN neemt 
nu ook deel aan de uitwissel ing van 
nieuws van de EBU. CNN zal nu door de 
EBU niet meer worden tegengehouden wan
neer een van de 1 idstaten besluit de 
programma's van CNN toe te laten tot haar 
landel ijke dan wel lokale kabelnet(ten). 

SPLA ILLEGAAL OP SOEDAN. 
Sudanese People Liberation Armv zendt 

sinds kort regelmatig uit als vrijheids
station voor het volk van Soedan. Onder 
goede condities is het station te belui
steren via de 9530 kHz. 
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ELVIS AVOND OP VERONICA TV. 
Op zaterdag 29 augustus brengt 

Veronica TV een hijna avondvullend pro
gramma over Elvis Pres l ey. Ruim 10 jaar 
na de dood van Elvis brengt men de do
cumentaire Amazing Graceland op he t 
scherm en tevens zal men die avond de 
films G 1 Blues en Loving You uitzenden. 
NOSKOU BOOS OP ABC AUSTRALIE. 

De Sovjet autoriteiten hebben hun 
beklag gedaan over een satirisch pro
gramma van ARC TV uit Australie. Naar 
aanleiding van het programma 'Dingo 
Principle' waarin Gorbastjof, Lenin en 
het hele Sovjetsysteem op de hak werden 
genomen, diende de Russische diplomaat 
Belobrof een protest in waarin hij de 
regering van Australie verzocht stappen 
tegen ABC te ondernemen. Men zal echter 
niet op het ver~oek ingaan daar over
heidsinvloed op de televisieprogramma's 
zeer beperkt is. 
LANDELIJKE \vERKGROEP TEGEN TV GEWELD. 

Via een klachtentelefoon (023-313 
727) wil de Landelijke Werkgroep TV 
Geweld zoveel mogelijk klachten verza
melen van kijkers die zich ergens aan 
ergeren en verontrust zijn over het 
ge~eld op de buis. De werkgroep wil de 
klachten vervolgens doorgeven aan de 
overheid en de omroepen. De werkgroep 
vindt het vreemd dat veel mensen ver
ontrust zijn over de toenemende crimi
naliteit terwijl tv programma's die 
bol staan met geweld zeer populair zijn 
onder de kijkers. De werkgroep over
weegt tevens met een soort van video
college het land in te gaan voor het 
verrichten van voorlichtend werk. 
HUMANISTISCH VERBOND EN DE ZENDTIJD. 

Het Humanistisch Verbond heeft bij 
minister Rrinkman vier keer zoveel zend
tijd aangevraagd dan men tot nu toe 
heeft. Men heeft momenteel een kwartier 
zendt i jd per week op de t . v. en een uur 
via de radio. Men heeft een aantal ar
gumenten voor de gewenste uitbreiding. 
in de eerste plaats wordt gerefereerd 
aan het feit dat de omvang van de huma
nistische stroming en de maatschappe~ 
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lijke betekenis ervan vele malen groter 
zijn dan het ledental van het Verbond 
(15.000). Het georganiseerde Humanisme 
bedraagt volgens het Verbond 70.000 
volwassenen. Ook stelt men dat de helft 
van de Nederlanders buitenkerkelijk is, 
maar dat de kerkgenootschappen toch tien 
keer zoveel zendtijd hebben als het 
Verbond. Op grond van evenredigheid 
vindt men dan ook dan verviervoudiging 
van de zendtijd redelijk is. Ook geeft 
men als argument aan dat vol gend jaar 
april de zendtijd wordt verschoven naar 
Ned e rland 3 wat betreft de tv. Met de 
verandering van de zender, de uitzend
dag en de uitzendtijd van het programma 
zai men vele kijkers verliezen. Tenslot
te s t elt het Verbond dat de horizonta
le programmering op radio 5 ervoor zorg t 
dat de publieksgroep waarop het Verbond 
zi j n programma's r i cht steeds moeilijker 
bereikbaar maakt. Twee jaar geleden 
vroeg men ook a l om meer zendt i jd, toen 
werd de aanvraa g af gewezen gezien het 
te l agen aantal leden van het Ve rbond. 
ONROEPRAAD \o.II L HEER ZENDTIJD SHOB. 

De Stichting Regionale Omroep Bra
bant moet meer zehdtijd krijgen om zijn 
activiteiten te kunnen ui tbreiden naar 
een groter deel van de provinc i e. Dit 
adviseert de Omroepraad in ee n hri e f 
aan minister Brinkman. Momenteel zijn 
de uitzendingen van Omroep Brabant 
voornamelijk ger i cht op het zuid-ooste~ 
lijk deel van de provincie. De regionale 
omroep diende een jaar geleden een ver
zoek in bij de. minister voor meer geld 
en zendtijd om via een editiestelsel 
voor een groter deel van de provincie 
programma's te verzorgen. Aan de zend
tijduitbreiding verbindt de Omroepraad 
wel enkele voorwaarden. Zo moeten er 
volgens de raad .nieuwe statuten komen 
en zal de structuur van de Omroep Bra
bant veranderd moeten worden . 
UITVERKOREN VOOR KNOKKEFESTIVAL, 

Blanche Ellisen Mi?arida ~~Q Kra
lingen zijn door Marco Bakker ui tver
koren om Nederland op het Knokkefest i val 
te vertegenwoordigen. De twee ~angeres
sen zijn 27 jaar en komen beiden uit 
Amsterdam. Bakker zal bei den begel~iden 
en het introduceren als zi j op 9 juli 
hun debuut maken op he t f estival en dus 
OQk op de televisie , Het festival he
gint op 7 juli ep duurt tot 11 juli. 
Naast Nederland zullen er ver tegenwQor
digingen optreden van Belgie, West 
Duitsland, Frankrijk en Engeland. De 
Belgi~che televi s ie gal elke avond tus 
sen 21 en 23 uur aandacht besteden aan 
het festival, waarbij de winnaar met 
f 25~OOO naar huis zal gaan. 



24 APRIL: Lex Harding en Erik de Zwart 
hebben een schnabbel in het Zuidafrikaanse 
Gabon. Zij verzorgen daar een drive-in
show voor de Nederlandse kolonie i.v.m 
de komende Koninginnedag. Adam Curry doet 
de uren van Erik tussen 11 en 13 uur en 
Bart van Leeuwen presenteert de Nederland
se Top 40 tussen 15 en 18 uur ++ "VOu 
need Love" van Mixed Emotions is vandaag 
de 900-ste alarmschijf bij Veronica ++ 
Omdat Frits Spits met vakantie naar Enge
land is, presenteert Govert van Brakel 
"Met 't oog op morgen" bij de NOS op Rl/2 
25 APRIL: Sounds of the 60s, van 10 tot 
11 uur (engelse tijd) op BBC Radio Two 
wordt gepresenteerd door Mike Pender van 
The Searchers ++ Bij de AVRO 
op Ned.2 presenteert Willem 
Duys nog één kee r "Voo r de 
Vuist Weg" onder de titel: 
"Een Gouden Vuist voor Oran-
je". Inderdaad een Vuist in ........ ...,., 
het teken van het Gouden Huwe- . 
1 ijksfeest van Prinses Juliana en Prins 
Bernhard. Gasten zijn o.a. Josef Luns, 
Hans Wiegel, Michiel v/d Plas, Jos Brink, 
en Sandra Reemer '++ Op Ned.l presenteert 
Ted de Braak het Zonnebloem Hartengala+++ 
26 APRIL: Harry Jansen, die iedere woens
dagmorgen in "Ook Goeiemorgen" het spel 
"Raad waar hij staat" doet, is jarig. 
Van harte ++ In KRO's "Tijd voor Toen" 
draait Tom Blomberg de hits uit april 
1980 en apri 1 1973. Niek Montanus ver
vangt vandaag Ton van Draanen als produ
cer van "Tijd voor Toen" en "Hitweek"+++ 
27 APRIL: Tineke de Nooij viert haar 
46-ste verjaardag. Van harte ++ Krijn 
Torringa presenteert "Hollands Glorie" 
van 12 tot 14 uur bij de AVRO op R3 
vanaf de Huishoudbeurs in de RAl in 
Amsterdam ++ Het VARA-programma op Ned.l 
staat vandaag helemaal in het teken van 
de NOVIB-aktie "Gast aan tafel". Het 
programma komt vanuit het Tropenmuseum 
in Amsterdam en wordt gepresenteerd door 
Sonja Barend, Joop van Zijl, Martine Bijl 
en Bart Peeters. Zij hebben in het museum 
ieder een apart plekje om gasten te ont
vangen en over hun 'eigen' NOVIB-projekt 
te praten. Sonja zet zich in voor de dak
lozen in Mexico-City, Martine concen
treert zich op de landlozen in Bangladesh 
en Bart Peeters richt zich op de inspan
ningen van NOVIB om rechten van verdrukte 
mensen te verdedigen. Joop van Zijl doet 
de centrale presentatie +++ 

28 APRIL: Ad Visser wordt vandaag 40 jaar 
en mag, als verjaardagskadootje van de 

AVRO, vanavond de tv-program
ma's op Ned.10mroepen ++ Ook 
Ferry de Groot, beter bekend 
als Arie Boksbeugel is jarig. 

Hij wordt 39 jaar ++ Winfried 
Pove,l presenteert liEven bi j

komen" van 9 tot 10 uur bij de 
KRO op Rl i.p.v. ViviaA Boelen ++ 
"Dubbellisjes" komt tussen 19 en 

20 uur, bij de VARA op R3, vanuit 
~ Eindhoven. Omdat er problemen 

zijn met de lijnverbinding moet 
Angelique Stein tot 19.20 uur pla-

ten draaien in de studio ++ In Am
sterdam heeft de politie het café "36 
op de schaal van Richter" dichtgetimmerd. 
Volgens de politie werd in het etablissa
ment gehandeld in harddrugs en werden ge
bruikers onvoldoende geweerd. In Richter 
werd het programma "RUR" van Jan Lenfe
rink opgenomen +++ 
29 APRIL: Veronica's Ron Bisschop viert 
zijn 33-ste verjaardag. Van harte ++ De 
jarige Gerard Joling, hij wordt vandaag 
27, is ga~t van Annette van Trigt in 
"Kletskop" en Brigitte Kaandorp is het 
idool in " Nederland Muziekland"-radio ++ 
Om 22.30 uur is het doodsti lDD~~ 
op Rl/2 onder het programma .. ~OO 
"Podium van de Nederlandse 
lichte muziek" van Frits Spits. Het 
blijkt dat de PTT de lijn heeft '~egge
trokken". De storing duurt maar liefst 
5 minuten ++ "RUR" van Jan Lenferink werd 
afgelopen maandag opgenomen in het res
taurant van het Ajax-stadion in Amster
dam tijdens het verjaardagsfeest van 
Johan Cruyff. Jan praat met Wim Suurbier, 
Oieni Jongbloed en Rinus Michels ++ Ook 
bij Ve ron i ca op Ned. 1 "De zaa 1 is e ril , 
een 80 minuten durende samenvatting van 
de theatershow van Herman van Veen. Het 
programma werd op 16 oktober 1986 opgeno
men in Carré in Amsterdam +++ 
30 APRIL: Feest in Nederland i .v.m. de 
verjaardag van Prinses Juliana en de 
viering van haar Gouden Huwelijksfeest. 
De NOS besteedt op Ned.2 uitgebreid aan
dacht aan de feestelijkheden. O.a. wordt 
een gesprek, dat Maart je van Weegen met 
het Gouden paar had, uitgezonden ++ 
Paul Haenen viert zijn 41-ste verjaardag. 
Van harte ++ Bij de TROS op R3 gaan van
daag 3 CD's van The Beatles in première: 
Help, Rubber Soul en Revolver +++ 
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Ad Roland gefotografeerd achter de nieuwe deejay-tafel van Radio 3 (foto: TvD) 

MEI: Pieter Leen is vandaag in dienst 
getreden bij Radio Rijnmond • 
alS,' hOOf,d,'-, te"C,h,',hiek ,, +' + Michi,el - - •• -. de Ruyter zal om gezondheids- . 

. redenen de presentatie en pro-
duktie van de radioprogrammals 
NOS-Jazz, NOS-Jazzplatform en 
NOS-Jazzgeschiedenis opgeven. Het is nog 
niet bekend of het besluit van de Ruyter 
van tijdelijke of meer langdurige aard 
zak zijn. Het programma NOS-Jazzgeschle
denis moet door het besluit van Michiel 
de Ruyter worden gestaakt. De andere pro
grammals zullen worden overgenomen door 
Piet Hein van de Poel +++ 
2 MEI: Jan Pelleboer wordt vandaag 63 
jaar en AVRO deejay Hans Schiffers 27 
jaar. Van harte ++ Sounds of the 605 op 
BBC Radio Two wordt gepresenteerd door 
Bert Weedon.HiJ had in 1960 een hit in 
Engeland met het instrumentale "Big Beat 
Boogie" ++ Het is vandaag vijf Jaar ge
leden dat Jan R1etman voor het eerst met 
"LosVast" het land in trok. T.ussen 12 en 
f1@JfiJf'@g,14 uur , wordt het prog ramma 
~~' bij de NCRV op R3 uitgezon-
den vanuit een feesttent in Ameide ++ 
Omdat Island Records dit jaar 25 jaar 
bestaat, zendt de BBC op Radio One vanaf 
vandaag iedere zaterdag tussen 15 en 16 
uur "The Island Records Story" uit. De 
serie is geschreven door Jeff Griffin en 
wordt gepresenteerd door Pete Drummond++ 
Van 19.12 tot 20 uur wordt LosVast op 
Ned.2 uitgezonden. De opnamen werden in 
de Tri a n th a h a I i n As sen gem a a kt. I n de z e 
laatste "LosVast-tv" geeft Jan Rietman 
informatie over het komende "LosVast 
Kuipspektakel" dat op 18 Juli a.s. in het 
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Rotterdamse Feyenoordstadlon wordt gehou
den. Dit Jaar is de toegang niet gratis, 
maar gaat het geld van de kaartjes naar 
een projekt van Foster Parents Plan ++ 
Van 2Ö tot 21 . 05 presenteert uur Frank 
Masmeyer de laatste iiFrank en Vrijshow" 
van dit seizoen bij de NCRV op Ned.2 +++ 
3 MEI: In KROls "Tijd voor Toen" de hits 
en het nieuws uit mei 1984 en mei 1967 ++ 
I'Lieve Paul" met Pélwl van der Lugt eh 

Paul de Leeuw werd afgel op en dinsdag op
genomen. De Lieve Paulen maakten er een 
ac t van om zêér vaak te vertellen dat he t 
programma was opgenomen +++ 
4 MEI: KROls EJly van Loenen viert haar 
24-ste verjaardag en Evita Hendriks wordt 
alweer 1 jaar vandaag. Van harte ++ Van 
12 tot 14 uur komt "Hollands Glorie'l, bij 
de AVRO op R3 uit Maren ++ I .v.m de her
denking van de gevallenen in de Tweede 
Wereldoorlog, presenteert Frits Spits een 
rustige "Avondspits". Hij legt muzikale 
bloemen op de graven j vooral rozen ++ 
Om 18.02 uur wordt bij dé VARA op Ned.l 
de eerste aflevering van "Gouwe Douwe's" 
uitgezonden. Jan Douwe Kroeske zal om de 
veertien dagen dit programma presenteren 
met unieke opnamen uit de popgeschiedenis 
in chronologische volgorde +++ 
5 ME I: Rob S tende rs i s te rug r·' · · - ·· ·-··- "-' . .... -

v A N ' 0 E 

van vakantie en weer te horen 
als presentator van de Ver
rukkeliJke 15 bij de VARA op 
R3 ++ Ook Edvard Niessing is terug van 
enkele weken ontspannen in Griekenland. 
Tussen 10 en 11 uur presenteert hij weer 
"In antwoord op uw schrijven" bij de KRO 
op Rl ++ Pim Jacobs presenteert "Een Goe
de Klassieke Morgen" bij de TROS op R4 ++ 



Om 20.30 uur presenteert Mies Bouwman 
bij de AVRO op Ned. 1 de 1 aats te 11 I n de 
Hoofd ro 111 van dit se i zoen. Gas t i s oud
scheidsrechter Leo Horn ++ In AVRO's 
Te1evizier een aangrijpend gesprek dat 
Piet Varekamp had met Miep Gies, de vrouw 
die in de Tweede Wereldoorlog Anne Frank 
hielp toen deze in een achterhuis aan de 
Prinsengracht in Amsterdam zat onderge
doken. Van Mtep Gies is een boek versche
nen dat handelt over deze periode +++ 
6 MEI: Dierenarts Verwer is gast van 
Annette van Trigt in "Kletskop" en Wi 1-
leke van Ammelrooy is het idool in "Ne
derland Muziekland-radio T+ "Kletskop" 
is een "Jos"_programma: techniek: Jos 
van de Berg, regie: Jos Maathof, mede
werking: Jos Bergenhenegouwen ++ Van 22 
tot 23 uur wordt door de NOS op Rl/2 in 
"Het Podium van de Nederlandse Lichte 
Muziek" het Podium van Paul de Leeuw uit
gezonden. Opnamen werden vorige week 
maandag gemaakt in De Boerderij in Huizen. 
Gasten van Paul de Leeuw waren toen: 
Mar10es van den Heuvel en Sipko Melissen 
++ In I\msterdam hebben "Salto" en "Super 
Channe 111 van kanaa 1 gewi sse 1 d op de ka
bel. Salto zit nu op kanaal 4 en Super 
Channel op kanaal 29 +++ 
7 MEI: Tom Mulder heeft vandaag nogal 
ruzie met de CD-spelers die weigeren 
hun werk te doe~ ,wanneer hij dat wi 1 +++ 
8 MEI: Op de voorpagina van De Telegraaf 
lezen we dat een groep vooraanstaande 
katholieken in Nederland bezig is een 
nieuwe roomskatholieke omroeporganisatie 
van de grond te krijgen, uit onvrede met 
de koers van de KRO. Het initiatief is 
genomen door de ex-direkteur van de bunga
lowparkengigant Center Parks, Piet Derk
sen ++ Veronica heeft een nieuw jingle
pakket aangeschaft. De basisbanden komen 
uit Amerika en producers Oattes en Van 
Schaik verzorgden de Nederlandse/Veronica 
produktie ++ In "Het Popjournaal" heeft 
Jos Bergenhenegouwen een gesprekje met de 
67-jarige Manke Nelis ++ Om 19.30 uur pre
senteert Robert Long de laatste "Mijn Ge
he imll van dit se.i zoen +++ 
9 MEI: Tom Collins viert zijn 38-ste ver
jaardag. Van harte ++ "Sounds of the 60s" 
op BBC Rad i 0 Two wo rdt ge- -' ~ 
pres en tee rd doo r Cl odag h C 0° -~-__ 
Rodge rs ++ LosVas t komt .. - -
ui t Ede ++ Om 21 uur Concours - () 7 
beg i nt in Brusse 1 Eurovision 0 

de la Chanson f 
he t Eu rov i s i e Song- Bruxe"es 
festival 1987. Zo I n BeI9l~qe --
500 mi ljoen kijkers zien :f/ /~ 
dat Johnny Logan uit ler- / 
1 and met het 1 i edje "Ho 1 d / 
me now" voor de tweede keer het Songfesti
val wint met 172 punten. In 1980 won hij 

met "Whatls another year". 
West Duitsland wordt met 141 punten twee
de en de derde plaats is voor Ita1 ië met 
103 punten. Vierde: Joego1s1avië met 92 
punten en de vijfde plaats is een gedeel
de~ Nederland en Denemarken met 83 punten. 
België eindigde op de 10-de plaats met 56 
punten. De laatste plaats is voor Turkije 
met NUL punten. Het Songfestival wordt 
gepresenteerd door Viktor Lazlo en Willem 
van Beusekom verzorgt op uitstekende wij
ze het Nederlandse commentaar +++ 
10 MEI: Cees van Zijtveld viert zijn 44-
ste verjaardag. Van harte ++ Paul van der 
Lugt vervangt tussen 10 en 12 uur Anne 
van Egmond bij de KRO op R3 ++:, In "T ij d 
voor Toen" draait Tom Blomberg de hits 
uit mei 1981 en mei 1968 ++ In de middag
programmals van de KRO op R3 aandacht 
voor de plaatopname van "SOS Mozambique" 
in de Wisseloord Studio in Hilversum door 
enkele grote Nederlandse artiesten. Niek 
Montanus maakte een paar gesprekken met 
artiesten die worden uitgezonden. In "Hit
week" laat Tom Blomberg de eerste ruwe 
mix van het nummer horen. Twee gulden van 
één verkochte plaat gaan naar enkele 

~~~ hulporganisaties die 
~ ~ zich inzetten voor de 

(

ff I ~".)~' nood 1 ij den?e bevo 1 k i ng 
~ 'lA ~-i: van Mozamb, que +++ 

~ 
11 MEI: Om 8.55 uur 

t(' ~~ laat Hans Schiffers 
voor het eerste de 

uiteindelijke mix van 
"SOS Mozambique" 

horen. Jammer dat hij 
het nummer niet helemaal 
kan laten horen, omdat 

de STER van 9 uur gestart moet 
worden. Wist je trouwens dat Hans Schif
fers leuk kan tekenen. Het portret van 
Tina Turner dat je hier ziet is van zijn 
hand ++ "Hollands Glorie" komt van 12 tot 
14 uur uit AVRO studio 1 ++ Omdat Bas 
Westerweel in Genévè is, doet Carla Ver
sloot de "Basbabbel" in Toppop-radio. Om 
17.54 uur is Bas even aan de telefoon ++ 
Nelli Cooman, IS werelds snelste op de 
60 meter sprint indoor, gaat vanaf deze 
maand regelmatig meewerken aan "AVROls 
Sportpanorama" op tv. Ne11i zal daarbij 
vooral atletiekonderwerpen voor haar re
kening nemen. Na Ruud Gul1it is zij de 
tweede topsporter die de AVRO voor Sport
panorama heeft aangetrokken ++ 
De vaste technicus van "Raad een lied of 
nicl 11 van Willy Walden op TROS R2, Piet 
Koremans, is precies 25 jaar in dienst 
van de NOS ++ Alfred Lagarde presenteert 
Veronica "Nieuwsradio" van 18.30 tot 19 
uur met Ad Valk ++++Volgende keer meer++ 
+++Ton van Draanen+++++++++++++++++++++++ 
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WORLDNET EN DE NEDERLANDSE KABEL. 
De mogel ijkhefd bestaat dat de pro

gramma's van de satellietzender World 
Net in meer steden in Nederland op het 
scherm gaan verschijnen . Tot nu toe kan 
het programma alleen worden ontvangen via 
de netten in Dordrecht en Apeld~orn. 
Het programma is een initiatief van de 
Amerikaanse Voorlichtingsdienst en der
halve onderhandelen medewerkers van de 
ambassade van Amerika momenteel met de 
diverse kabelexploitanten. Men zendt uit 
via de Franse ECS satelliet en het doel 
is al het goede van Amerika te vertonen 
en de pol itiek van de regering uit te 
leggen en te verdedigen. De programma's 
zijn ook al te ontvangen in het Midden 
Oosten, Zuid Amerika, Austral ië, Azië 
en begin volgend jaar t~vens in Afrika. 
Men gebruikt in totaal 7 satellieten 
voor de verspreiding van de programma's. 
In Europa worden de programma's al ver
spreid via 90 kabelnetten in 14 landen. 
10 PRODUKTIES KRIJGT OPDRACHT SUPER CH. 

ID Produkties van Harry de Winter 
heeft van de leiding van Super Channel 
de opdracht gekregen tot het maken van 
een tweetal series. De eerste heet Ac
coustic waarin de muzikale voorkeuren 
van bekende popsterren ter sprake komen. 
Het gaat ondermeer over welke muziek 
zij, behalve hun eigen muziek, mooi vin
den en met wie zij graag eens zouden 
musiceren. Hierbij wordt ondermeer ge
dacht aan portretten van Lionel Richle, 

El ton John, Ph i 1 Co 1-5 U PER lins en Robert Palmer. 
C H A N NEL Verder maakt men bij 

ID een serie onder 
de naam "Skintrics", waarin gesproken zal 
worden met mensen die een naam hebben als 
grimeur. Ook ligt het in de bedoeling dat 
ID Produkties voor Super Channel een lite
rair en cultureelprogramma gaat maken. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal Boudewijn 
Büch dit programma presenteren . 
CEES GRAVENDAAL WEG BIJ NOS. 

Parlementair verslaggever Cees Gra
vendaal verlaat de TV rubriek Den Haag 
Vandaag om te gaan werken voor het mini
sterie van Landbouw en Visserij. Hij 
wordt daar directeur van de afdeling 
Voorl ichting en Ex t erne Betrekkingen. 
Gravendaal begon z ijn carrière in de 
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dagblad journalistiek en schreef onder
meer voor het Nieuwsblad van het Noor
den. Daarna werkte hij als radioverslag
gever bij NCRV's Hier en Nu en de NOS
radio. Twee jaar geleden stapte hij 
over naar de tv afdeling van Den Haag 
Vandaag. 
GEBRUIK VAN EI WIT VOOR TV KIJKEN. 

Phil ips gaat melk-eiwitten gebruiken 
bij de produktie van televisiebeeldbuizen. 
De eiwitten worden gebruikt in een spe
ciale lak, waarmee schaduwmaskers voor · 
televisiebuizen worden gemaakt. Het is 
voor het eerst dat melk-eiwitten voor 
industriële processen worden gebruikt. 
Binnen in de beeldbuis van een kleuren 
tv zit een schaduwmasker waarin enke le 
honderdduizend gaatjes zitten. Het zit 
op enkele mil imeters van de buis. Dit 
dunne masker is gemaakt van metaal . Om 
het patroon met de minuscule gaatjes 
in het metaal aan te brengen, worden 
1 ithografische processen gebruikt. Op de 
metaallaag wordt een fotogevoelig lak
laag gesmeerd. Het gewenste rasterpa
troon wordt via een bel ichtingsprocêdé 
in deze laag vastgelegd. Vervolgens 
wordt, op die plaatsen waar de lak is 
belicht, met zuren het metaal weggevre
ten, waardoor er gaatjes in de metalen 
plaat ontstaan. Na het afspoelen van de 
overbodige laklaag ontstaat het fijnma
zige schaduwmasker. Tot nu toe gebruik-
te Phil ips een soort visl ijm, die werd 
gemaakt uit schelvis. De nieuwe methode 
brengt als eindresultaat een beter beeld. 
De Philipsfabriek in Sittard zal beginnen 
met de produktie van de nieuvJc schermen. 
Per jaar is er een mi ljoen 1 iter melk 
nodig om de benodigde eiwitten te krijgen. 
De ei-witten zullen worden geleverd door 
DMV Campina uit Veghel. 
SKY CHANNEL HET MEEST BEKEKEN. 

Sky Channel wordt na Nederland 1 en 2 
het meest bekeken in Nederland. Van de 
bijna 9 miljoen potentiële kijkers zegt 
43% met en ige regelmaat te kijken naar de 
programma's. Gemiddeld besteedt men 3,3 
uur per week aan Sky , hetgeen een s t ij
ging betekent van 44% in de afgelopen 
2 jaren . Naa r Nederland 1 wordt gem iddeld 
10,3 uur per week ge keken en naa r Neder
land 2 Q,9 uur. Dit bl ijkt uit een onder -
zoek dat Sky Channel onlangs heef t laten 
doen. Volgens het onderzoek blijkt ook 
dat Sky een vast pub l iek in Nederlqnd 
heeft van 3,4 mi ljoen kijker s , waa.ronder 
1 miljoen kinderen . Diegenen die wel de 
programma's kunnen ontvangen maar niet 
kijken ~aven als reden op da t de program
ma's hun ni e t interesseerden of dat ze 
de Engelse taal n iet mees t e r waren (z iJ n) . 
Het lag in de bedoel ing dat Sky Cha nnel 
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dit jaar zonder verl ies zou draaien maar 
gezien men, vanwege de concurrentie, meer 
geld heeft moeten investeren aan het pro
grammaaanbod, verwacht men niet eerder 
dan eind 1988 zonder ver1 ies te draaien. 
MIES STOPT VOOR EEN JAAR IN DE HOOFDROL. 

Na afloop van dit seizoen zal de 
AVRO een jaar stoppen met het programma 
in de hoofdrol, dat wordt gepresenteerd -
door Mies Bouwman. Tijdens dat jaar wil 
Mies nieuwe ideeen opdoen. Zij zal echter 
we 1 i nc i den tee 1 voor en achte r de came ra 
aktief bl ijven voor de AVRO. Het staat 
ook niet vast of het programma, dat 3 ' 
jaar lang op het scherm is geweest, na 
het rustjaar zal terugkeren. 
OLON TEGEN ONTWERP REKLAMEREGELING. 

De OlON, de organisatie van lokale 
omroepen in Nederland, vindt dat het 
on t werp van de reklameregeling, zoals in~ 
gediend door minister Brinkman,abso ,l:uut 
onacceptabel is voor de lokale omroep~ 
Dit bleek tijdens de jaarvergadering van 
de OlON. De reklameregeling houdt op 
~een enkele wijze rekening met de 124 
lokale omroepen en sluit derhalve ook 
niet aan bij de praktijk van de lokale 
radio. Men vin~t dat er totaal geen re
kening wordt gehouden met de lokale ra
dio en het ontwerp is duidel ijk gemaakt 
naar aanleiding van de overtredingen 
gemaakt door de . landelijke omroepen. Nog 
verdere inperkingen van sponsormogelijk
heden is onacceptabel. Men vindt dat in
plaats van het onmogel ijk maken van 
sponsoring de lokale omroep juist meer 
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mogelijkheden daarvoor moet krijgen. 
Men heeft aangekondigd met een eigen plan 
te komen voor de minister inzake de re
klameregeling van de lokale radio. 
VAN DIJKE WIL NOS VERLATEN. 

NOS voorzitter mr.P. van Dijke zal zich 
terugtrekken uit de omroep zodra de Media
wet van kracht is geworden. 
Hij heeft dot laten weten aan de Raad van 

DDr J~ Behee r van de NOS. Tevens 
~ heeft .hi j minister Brink-o man van WVC op de hoog te 

gesteld van zijn beslissing om niet lan-
ger de rol van voorzitter van de NOS te 
spelen. Hij wenst op zijn leeftijd (66) 
prioriteit te geven aan zijn tgezin. 
Ook heeft hij geen belangstelling meer 
voor een andere taak binnen de omroep. 
WERELDOMROEP DENKT OVER ZENDSTATION 
IN AZIE. 

Radio Nederland Wereldomroep is een 
onderzoek gestart naar de mogelijkheid 
van een zends tat i on i n Az i ë. . . STER N . 
Het station is bedoeld om ~~~~ 
de ontvangst van de pro- •. _ ' ~ • 
o ramma I s ge richt opl ndo- .. ~~~ 
nesië, Japan en AU$tra" ()~!!ro~ 
1 i ë te ve rbe te ren. Ook . WE'RELDO""~ 
denkt de Wereldomroep eraan om in 
in de toekomst uitzendingen gericht op 
China te gaan verzorgen. 
INKOMSTEN UITGAVEN PATROON. 

Nu Danish Ra~io en TV haar monopoli
pos i tie heeft ver 1 oren i s he tI. r,l! ssch i en 
interessant om een overzicht te zien van 
de inkomsten en uitgaven. DR TV gebruikt 
per jaar 963 Miljoen Dkr en zendt 2850 . 
uur per jaar uit voor een bedrag van 
335.000 DKr per uur. Danish Radio ge
bruikt 657 miljoen DKr en zendt 21.200 
uur per jaar uit hetgeen neerkomt op een 
bedrag van 31.000 DKr per uur. The Voice 
gebruikt 2 miljoen DKr per jaar, zendt 
8.760 uur uit, hetgeen neerkomt op een 
bedrag van 228 DKr per uur. Kanal 2 
gebruikt 69.8 miljoen DKrper jaar en 
zendt 3100 uur uit hetgeen per uur neer
komt op 22.500 DKr. Danish Radio en TV 
krijgt. per inwoner per jaar 1180 DKr aan 
omroepgelden, the Voice 2 miljoen aan 
sponsorinkomsten en Kanal 2 krijgt per 
maand een bedrag van rond de 12 miljoen 
DKr binnen aan gelden van de abonnees. 
ARAB SAT IN FINANCIELE PROBLEMEN. 

. Arabsat, de organisatie Voor satel
l~et~erspreiding in de Arabische wereld, 
Zit In grote problemen. Ondanks het fe .it 
dat men al 14 grondstations in Arabië 
gereed heeft, verder 3 in Syri~ . De 
grondstations in Libië, Soma 1 ië zullen 
n~~ dit jaar bedrijfsklaar zijn. Men heeft 
biJ Arab~a~ momenteel een verliespost 
van 80 miljoen dollar, die volgens de 
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direkteur echter rond 1992 moet zIJn op
gelost.Men heeft aari een commercieel be
drijf in Saodiê Arabi~ liefst 6 trans
ponders verhuurd vopr een tijdsduur van 
5 jaren. Hierdoor zouden in ieder geval in 
een groot deel van , Zuid Europa ook pro
grammals zijn te ontvangen. Het totale 
huurbedrag is liefst 40 miljoen dollar. 
IRAN OP DE TELEVISIE. 

Via een paraboolantenne met een dia
meter van min imaa 1 3 meter i s' het tnoge-
1 ijk in delen van Europa programmals te 
ontvangen van de Iraanse staatstelevisie. 
Men zendt ~ uit via Intelsat V.transpönder 
F5. 
TV 6 heet nu METROPOLE 6, 

Nadat het st~ti6n van ~igenaar is 
veranderd zendt het videoclipstation TV6 
nu uit onder de naam Metropole 6. Het 
programma wordt nu ongecodeerd uitgezon
den via Telecom !B. 
SKY CHANNEL SOMS ONGECODEERD. 

Bezitters van een paraboolantenne 
moeten maar eens kijkeh op hun Sky Chan
nel frequentie. Het komt n, 1. de laatste 
tijd nogal eens voor dat men de program
mals ongecodeerd uitzenden.TAV 
fT WAS 20 YEARS AGO TODAY! 

De eerste regels van de LP van The 
Beatles "Sergeant Pepper's Lonely Heart 
Club Band". Een LP die ve rs 'cheen ' 
op 1 juni 1967. En omdat het op 
1 juni 1~87 precies 20 jaar 
geleden is dat die LP ver~ 
scheen, heeft Granada TV een 
documentaire gemaakt die op 
1 juni zal worden uitgezonden. 
De documentaire heet lilt was 
20 Years ago today" en zal 
ook door de VARA op 1 juni in 
Nederland worden uitgezonden. Naast in
terviews zal in deze twee uur durende 
documentaire uitgebreid aandacht worden 
besteed aan de muziek van 20 jaar ge,le-
den d.m.v. originele filmopnamen, 
Op 1 juni zal ook de CD van Sergeant Pep
per verschijnen. De TROS zal op 28 mei, 
Hemelvaartsdag, uitgebreid aandacht be
steden aan het verschijnen van deze CD. 
ABONNEETELEVIStE ' VOOR KINDEREN. , 

Nog 'd'ft jaar' zaf het moge 1 ijk zijn 
een abonnement te nemen op Kindertele
visie, een nieuwe vorm van abonneetv via 
de kabel in Nederland. Telecable Benelux, 
een Amsterdamse distributeur van films
en tvprogramma's, zet dit KinderNet op 
naar voorbeeld van het Britse Childrenls 
Channel en het Amerikaanse Disney Chan
nel. De bedoeling is dat er ,dagelijks 
van 7 tot 10 uur in de ochtend program
ma 's worden aangeboden tegen een p rij s 
van ongeveer 15 gulden p~r maand. Men 
start met een begin kapitaal van rond 
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de 4 miljoen gulden waarvan 70% der 
aandelen in handen van het bedrijf zelf 
zIJn en de andere 30% in handen is van 
Fuji TV uit Japan. 
PLAN VOOR KUNSTKANAAL VIA LOKALE TV 

De gemeenten den Haag en Rotterdam 
hebben. plannen voor de ontwikkel ing van 
een Ikunstkanaal I. Dit moet bestaande 
kunst- en cu .l tuurprogramma I s gaan ver- , 
spreiden ~ver d~ lokale televisiestations 
in gehe~l. Nederland. 
BEELDSPRAAK IN DE PRIJZEN. 

- Het NO-$ progr'amma l Swb fi eme mQmen ten' 
van regisseur Kees Hfn en uitgezonden In 
de serie Beeldspraak heeft op h~t Vijfde 
Internatjonal~, Fe~tival yan Fi lms Qv~r 
Kunst de Grote Prijs , ~oor Video ont-
vangen. Süblieme ~ome~ten peilde naar de 
geheimen van het muzikal~ improviseren 
en portretteerde het plelier in samen~ 
spel en het wederzijdse aanvoelen van 
cel list Ernst Reijseger en trombonist 

. Wolter Wierbos, 
STOREN WESTERSE RADIO IN NIET NODIG, 

Moskou io~ -moete~ stoppen met h~t 
storen van radiouitzendingen die uit het 
Westen afkomstig zijn. Dit schrijft Alex
ander Bovin, commentator van het Russi-
sche regeringsblad Izvestia. Storen is, 
volgens Bovin, niet nodig omdat Moskou 

, voor de meeste vraagstukken genoeg over~ 
tuigende argumenten ' bij de hand heeft 
om tegenspel te bieden aan de westerse 
standpunten. Waar we niet over goede 
tegenargumenten beschikken, waar we ons 
de mindere voelen, is er iets mis. We 
moeten dan ons beleid aanpassen, aldus 
het einde van zijn commentaar. 
"WEDDEN DAT ..• " KOMT TERUG, 

, "Wedden ' DÇ3t~ .. " bl ijkt het popula.i rste 
programma tijdens de afgelopen winterpe· 
riode te zij~ geweest op ~e Nederlandse 

,televisie. Gemiddèld kek~n er 7,5 miljoen 
' mensen naar de 10 uitzendingen. -
'De waardering schommelde ro~d de 7.7, 
De AVRO--leidfng heeft derhalve besloten 
dat Jos en Sandra het volgende seizoen 
met het programma lullen terugkomen. 
CAS VAN IERSEL "EVEN" TERUG OP RADIO 3. 

Omdat zowe f Fr i ts Sp i ts iä 1 sTom'-Blom'" 
berg tussen 27 julien 4 augustus met va
kantie zijn, is Cas van lersel door de NOS 
aangetrokken om 1t week de "Vakantiespits" 
van - lB tot 19 uur op R3 te presenteren. 
GROOTSE WERELDTENTOONSTELLING IN 1989. 

-De " TU b'e're i d t momen teed -de' Wor '1 d-
Broadcasting Exposition voor, inclusief 
een symposium, die van 3 tot 9 oktober 
1989 zal worden gehouden in Geneve. 
Men streeft erna dat alle bij de ITU ge
registreerde radio en televisieorgani
'sa t i eS lU 11 en dee 1 nemen aan deze ee rs te 
wereldtentoonstelling. WBN 


