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Zonder schriftelijke toestemming Van de 
reda ktie is gehele of gedeeltelijke ove r 
name u i t deze Freewave niet toegestaan . 

VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D Is je VOORLAATSTE,' nummer ,' Je wordt 
verzocht binnen 1 week je abon ne 
ment te verlengen. 

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

t e doe n, als je Freewave wilt bl ijven ont 
vangen . 

Beste lezers . 
Al is het niet aan het weer van de la a t 
ste weken te merken, toch staat de va
kantie alweer voor de deur. 
Omdat ook de Freewave-medewerkers van 
zon, zand en zee wi llen genieten, zull en 
de komende twee nummers niet om de drie 
maar om de vier weken verschijnen. 

Nummer 148 zal op 13 juli- en nummer 
149 op 10 augustus uitkomen. 

Uiteraard blijven wij in die tijd 
alles op de voet volgen en hoef je je 
geen zorgen te maken dat die Freewavels 
dunne "vakantie-nummertjes" zullen zij n. 

Wat staat er in deze 147-ste Freewa ve ? 
We beginnen met "S a telli e t - Nieuws" waar
in je uitgebreid wordt geinformee rd ove : 
de lancering van de Ariane-rake t die op 
19 juni a . s. de satelli e t TV Sa t de r uim
te in zal brengen . Da a rna de ee rs t e af
levering van "Report from Anoraks UK" 
van Barrie en Ruth Johnston . 

Met "Zeezenders Nu" word t je 6 pag i 
nals lan'g zoet gehouden door Hans Knot 
en zijn team loggers. 
Met de eerste aflevering van een nie uwe 
serie "Independent Local Radio" ben je 
weer op het droge, maar ni e t voor l ang. 
In "Zeezenders Toen" pakken we de d ra ad 
op van het Radio Atlantis ve rhaal b ij 
24 december 1973. 

Onze Amerikaanse correspondent (wat 
klinkt dat mooi) Ronald Burcksen schreef 
een artikel over Iigood old" Bruce Mo r rO\rJ , 
beter bekend als "Cousin Brucie", di e 
nog steeds op de Amerikaanse radi o i s te 
horen. Maria Depuydt en Marcel Poe lman 
verzámelden "Nieuws uit België" en Paul 
Hansen en Jel1e Knot tekenen voor "Ni euws 
u i t Denema rken" en "Nev.Js, News ,News " . 

Na een pag i na IIA 11 e r 1 ei 11 een ko r t 
"Radio&TV Logboek". 
Omdat we zoveel algemeen ni e uw s uit 
binnen- en buitenland hebben, kon het 
Logboek maar 2 pagina 's lang worden. 

Na de "Freewave Ledense rvice" l ee s j e 
"News From England", "Ameri ka ans Nieuws" 
en tot s lot "Rodde 1 s 1 1 . 

Veel leesplezier en tot ove r 4 we ken. 
Ton van Draanen . 

FREEWAVE NUMMER 148 
VERSCH1JNT OP 13 JULI 1987. 



RADIO HONTE CARLO IN .STEREO. 
De uitzendingen van radio Monte 

Carlo die via de TF.LECOtvl 18 satell iet 
worden uitgezonden kunnen nu in stereo 
worden ontvangen. 
RTL SPOEDIG OOK IN STEREO. 

Binnen zeer korte tijd zal het mo
gelijk zijn ook de programma's van RTL 
in stereo te ontvangen via satelliet
ontvangst. Spoedig zal het stereoge
luid via twee transponderkanalen worden 
uitgezonden. Sinds enkele weken wordt 
het FN signaal via de 93.3 HHz. ook 
in stereo uitgezonden. 
SAN MARI~O OP DE SATELLIET. 

Onlangs is er een kontrakt onder
tekend tussen de Italiaanse regering en 
die van het ministaatje San Marino. 
De RAl, de Italiaanse staatstelevisie, 
zal voor 50% toetreden in het nieuwe 
projekt en voor het zelfde pe rcentage 
zal men programmatisch ook verantwoor
delijk zijn. Na ministaatjes als Luxem
burg en Monaco dus ook San Marino als 
toel~verancier van tv programma's via 
de ~ satelliet. Men -heeft 2 kanalen ge
reserveerd op een nog te l~nceren DRS. 
DEZE '''EEK ARIANE GOED DE RUIMTE IN? 

Na twee mislukte lanceringspogingen, 
\.,raarbij twee zeer dure draagraketten in 
de zee neerstortten en al smijlend werd 
gesteld dat de paraboolschotels in de 
toekomst maar op de zee moeten worden 
ingesteld i.p.v. de ruimte, kijken we 
nu al vooruit op de volgende start, die 
voor deze week staat gepland, op de 1ge 
juni. Gaat de start deze keer weer niet 
naar wens dan ontstaa~ er een enorme 
rem op de uitbreiding van ondermeer tv 
programma's voor de komende tijd. Zo 
zal ondermeer de dbs satelliet TV Sat 
uit Duitsland de ether in moeten gaan. 
Mislukt andermaal de lancering dan is 
niet alleen de exploitant van TV Sat in 
de problemen maar natuurlijk ook de 
i ndustrie die garant staat voor de 
produktie en verkoop van de satelliet
schotels voor privegebruik. Het moet 
dus het jaar der waarheid worden voor 
West Europa. Eind deze week weten we 
meer. De Ariane raket zal gelanceerd 
moeten worden vanaf een basis in Kourou 
i n Frans Gyana en de complete startak
t ie van een dergelijke raket duurt on
geveer twee maanden en bestaat uit de 
volgende f asen: 

1 Het opbouwen en samenvoegen van de 
. drie rakettrappen en de besturingseen-
heid. . 
2 Installatie van satelliet~ _ 

3 Uittesten van" afzonderlijke f~nkties 
en het overgaan tot de uiteindelijke " 
'countdowri' "die moet leiden tot d~ ont
steking van de eerste trap van de raket. 
Spannende tijden waarbij de laatste 
'countdown' 28 uur en 15 minuten voor 
de ontsteking begint waarbij de aller
laatste 5 minuten onder totale computer 
controle staat en 'menselijke bijsturing 
niet meer mogelijk is. 
Het leek ons interessant eens te laten 
zien wat er zich zoal in die laatste 
'countdown' afspeelt in de oerwouden 
van Zuid Amerika. 
Terug tellen in de tijd dus: 
28 u 15: Het zenuwcentrum wordt in ge
reedheid gebracht. 
25 u 30: Vulling van Ie en 2e trap met 
N2 04 
18 u 30: Vulling van Ie en 2e trap met 
HH 25 
6 u 00 : De montage toren wordt terugge
haald van de raket. 
4 u 55 : Totale radiostilte op en in de 
omgeving van de basis voor instelling 
van gevoelige onderdelen. 
1 u 05 : Ondermeer inschakelen van de 
zender, binnen in de raket~ 
o u 06 Stand by van automatische con
trole. 
o u 05 Overschakeling op computerge
stuurde controle 
o u Ol : Overschakeling op stroomvoor
ziening vanuit raket. 
o u 00: Ontbranden van de eerste trap 
van de Ariane. 
Natuurlijk gebeurt er veel meer maar we 
hebben gemeend een greep te moeten doen. 
Na de ontbranding stopt na 8 seconden 
de automatische countdown en na 23 se
conden moet de automatische vertikale 
start van de raket overQaan tot het 
zoeken naar de baan waa;op de raket is 
ingesteld. Na 2 min 15 sec wordt de 
eerste trap afgeworpen en 7 seconden 
later ontbrandt de 2e trap. Na 4 min 
en 32 seconden na de start is reeds 
de 2e trap volledig uitgebrand en wordt 
9 seconden later gevolgd door de derde 
trap die tot 18 minuten na de lacering 
is uitgebrand waardoor de ontkoppelings
fase voor de satelliet gaat gebeuren. 
Drie minuten lang geeft de electronica 
aan boord van de raket "commando's voor 
een serie manouvres voor de scheiding 
van onnodig materiaal van de raket
transponder. Daarna wordt de desbetref
fende satelliet op een juiste positie 
geplaatst waarbij de diverse transpon-
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ders nogmaals zeer gevoelig op hun be
reikbaan worden afgesteld. Dit alles 
weer op elektronische commando. Het zou 
te ver gaan om dit alles ver uit te 
diepen, immers we zijn geen technisch 
maar informerend tijdschrift. Voor die 
lezers die geinteresseerd zijn in alle 
informatie rondom de satelliet en in 
het bijzonder de techniek kunnen we 
het tijdschrift Tele Satellit aanbe
velen, hetgeen een uitgave is van Tele
Audiovision. 
Rainer Barmann TAV Marcel Poelman F\.J. 

Bame & Ruth Johnston U 
,...---., 

ANORAKS 
Welkom bij de ee rste afleverin g van 

Repor t fr om Anor aks UK . Zoals in het 
ve rl erle n wi j i n he t FRM regelmati g be
richten ove r de Ie rse en korte golf 
scene zullen we di t in de toekomst gaan 
doe n in Freewave . Laten we beginnen bij 
he t meest popula ire station van dit mo
ment , Ene r gy 103. Omstreeks deze tijd 
i s er een nieuwe presentator voor de 
Breakf astshow. Het is niemand minder dan 
Ton y Allen, di e Colm Hayes is opgevol ~ . 
Colm heef t een baan gekregen bij de 
I e rse st aa tsra dio RTE. Nu ,we het toch 
over RTE he bben, Garreth OCallaghan, 
be t e r beke nd als Tony Garreth, heeft de 
staa t somroe p verlaten en zal waarschi j n
lijk een joh krij gen bij radio One. 
Ga r re th wa s de populairste deejay van 
Ierla nd in de l aatste maanden en in 
zi jn programma verschenen telkens fik
t ieve karak t e r s als Adrian, the winrlow
dr e sser, Gloria Fenshaw de gossip colum
n i s t en ~·1a x t he tax i d r i ver. De rek J one s , 
\" ie ke nt hem nog van Atlantis ,. is nu 
bij Q 102 teru g en presenteert ondermee r 
progr amma' s a ls Solid Gold Saturday. 
He t mi dd eIlgol f s i gnaal van Q 102 via de 
8 19 kH z i s nu e n dan bij ons in Black
poo l uitstekend te ontvangen. Sunshine 
101 hee f t een ui tstekende programmerin g 
o p zondag onder de noemer Bee Bop Gold. 
Tussen 9 i n de morgen en 3 in de middag 
pre s enteert Nails Mahoney een men gel
moes van de hits uit de SO'er en 60'er 
ja r en. Voor ni euws uit Israel over de 
vor verwijzen we je naar het Nu verhaa l . 
Ui t Ierland hebben we zo ook het een 
en ander te melden. Zo is het enigszins 
te verwachten dat in de komende herfst 
e r een eind zal komen aan de reeds 10 
jaar durende wee lde van de vele commer-
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ciele zenders in het land. De Ierse 
minister voor Communicatie, Ray Burks, 
is met een wetsvoorstel gekomen voor 
lokale radio in het land, een voorstel 
dat in de herfst waarschijnlijk door 
het Parlement zal worden aangenomen. 
Alle commerciele stations, zoals ze 
nu funktioneren, zullen moeten verdwij
nen. Ze krijgen echter wel een kans 
om mee te dingen naar een van de licen
ties, die zullen worden vergeven voor 
de lokale radio in Ierland. Nu we het 
toch over Ierland hebben kunnen we meld
en dat Sunshine radio van Robbie Dale 
veruit het meest favoriete station is 
van de bevolking van Dublin. Uit het 
volgende overzichtje kun je zien hoeveel 
procent van de vrij~ radio luisteraars 
afstemmen op de diverse stations: Sun
shine 48%, QI02 27%, NRG 103 20% TTTR 
10%. Een ander interessant nieuwsitem 
is dat er onlangs in het Amerikaanse 
vakblad Radio and Records een adverten
tie stond waarin het station Energy 103 
voor liefst $ 600.000 wordt aangeboden. 
Het winstgevende station gaat dus mis
schien van eigenaar veranderen. Tot zo
ver deze eerste aflevering van de nu 
telkens in Freewave terugkerende rubriek 
News from Anoraks UK. 

ZeezelfdersNtf 
hIelkom bij andermaal een aflevering van 
zee zenders nu. We beginnen met het ver
heugende nieuws dat we in het westen 
een Laserlogger hebben gevonde n die re
gelmatige luisteraar is van dit station. 
jan van Heeren zal ons de komende tijd, 
als het station in de lucht is, het no
dige berichten. Derhalve alsnog een op
somming van enkele vermeldenswaardi ge 
feiten: 6 APRIL: De deeja ys maken re
klame voor een middel tegen roken. Om 
21 uur sluit de zender met zeemeeuwen 
geluid, hoorngéschal en de eindtune met 
~bba. 8 APR1L: Respectable van MeI en 
Kim klinkt op het einde stee ds langzamer 
en Brendie vertelt dat de studio zonder 
stroom is komen te zitte n en ze dus geen 
platen meer kan draaien. Om de tijd op 
t e vu l len zi ng t ze samen met DL Bogart 
'Happy Birthda y ' . Daarna i s e r 5 mi nu
tcn stil t e waa rna de muziek te r ugkeert. 
9 APRIL: Lase r gaa t vervroegd, voor hal f 
8 , de lucht ui t. 16 APRIL: Uit de ether . 
18 APRIL : Wee r te~ug in de loop van de 
ochterid. Om 21 uur off air. 1,5 minuut 
na het eindigen van de ABBAeindtune 
klinkt de stem van DL Bogart opnieuw met 
de mede deling: 'Look we mean it, turn 
off the radio. Think of all the power 



you're wasting '. Leuk en herinnert ons 
aan RNI's 'Don't forget to switch off 
your radio you're wasting your batte
ries' . 20 APRIL: DL meldt dat er te 
weinig deejays zijn en er ook niet ge
noeg olie is om na 21 uur door te gaan. 
Hij eindigde met 'I could sit here and 
talk to you all night. In fact we could 
probably do so, if we had the diesel 
and the discjockey's. But we have nei
ther'. Zo 3 MEI: Laser nadien niet weer 
gehoord. De deejays zijn nog wel aan 
boord maar er is totaal geen olie over 
om nog uitzendingen te maken. Gek is het 
dat de organisatie allerlei dingen be
loofd. Men heeft nu meegedeeld dat er 
een reorganisatie aan de gang i s waarbij 
alle schuldeisers direkt zullen worden 
betaald evenals het achterstallige sa
laris van de deejays. Ook daarna hoopt 
men op een grote som geld van nieuwe 
investeerders en verwacht, liever ge
zegd zegt men toe, een betere zomer dan 
wie dan ook verwacht voor Laser Hot 
Hits. We wachten maar af. Rond de orga
nisaties die bezig zijn (waren) met het 
eventueel programmeren en organiseren 
van radiostations vanaf de Nannell is 
het al weer een tijdje stil. Onze man 
in Spanje is voor ons een kijkje gaan 
nemen aan boord van het schip. Na over
leg met de eigenaren van de Nannell 
mocht hij aan boord onder de voorwaarde 
dat er niet gefotografeerd zou worden. 
Dus foto's moeten we je helaas onthou
den. Wel wist hij ons behoorlijk wat 

nieuwtjes te leveren j nzake de i nrlch
ting van het schip. Als ee rs te reakti e 
vertelde hij dat het schip er perfekt 
uitziet, schoon is, een gr i jze kleur 
heeft en verder iets groter is da n de 
Ross Revenge. Er is voor ongeveer 30 
mensen uitgebreide slaapgelegenheid. 
Wat betreft de inrichting van de gene
ratoren kan worden gesteld dat voor 
het boordnet (verlichting, netvoorzien
ing en verwarming) men beschikt over 2 
Volvo generatoren. Voor de voorzien i ng 
van het radiogedeelte zijn 2 nieuwe 
350 KVA generatoren van het merk Cum
mings geplaatst en beschikt ~en verder 
over een 250 KVA Deutz luchtgekoelde 
generator (reserve). De zenders zijn 
van het merk Collins, waarbij de 10 kW 
zender praktisch intact is. Uit de 50 
kW zender ontbreken diverse onderdelen, 
die nog is de VS dienen te worden be
steld. In het stuurhuis is allerlei 
moderne communicatieapparatuur voorra
dig en beschikt men zelfs over een com
putergestuurde telex en printer. Ook 
reddingsmateriaal is uitgebrejd voor
handen. Wat betreft de studioruimten 
kan gezegd worden dat hier nog heel 
wat aan moet gebeuren. Eigenlijk nog 
alles. Alleen staan er wat draaitafels 
en spotmasters van het merk Spotmaster. 
Als ballast is gebruik gemaakt van be
ton, zand en stenen en er is een uit
gebreide computer berekening gemaakt om 
de ballast ten opzichte van de zendmast 
goed te verdelen. Men vertelde onze man 

De MV Communicator begin mei 1987. Wanneer zullen hier eens redelijke zendmasten 
op staan? 5 



dat er totaal geen ~orgen hoeven te wor
den gemaakt inzake de stabiliteit. De 
zendmast op zich moet nog geheel worden 
opgericht en getuid. Men spreekt van 
een bedrag van 300.000 gulden die men 
nog nodig heeft voor de afbouw. De af
bouw die alleen geschiedt wanneer er 
nieuwe investeerders worden gevonden. 
Uniek, tot nu toe alleen Radio 270 had 
een dergelijke installatie, beschikt 
het schip over een zout/zoetwaterinstal
latie waardoor het zoute water voor ge
bruik kan worden gezuiverd. Watertanks 
behoeven eigenlijk niet worden voorzien 
maar zijn wel aanwezig voor het geval 
de installatie stuk gaat. Er is aan 
boord een nieuw verwarmingscircuit aan
gelegd en de hoofdmotor aan boord is 
in uitstekende staat. Het is een van 
het me r k Mann en is binnen 5 minuten te 
starten. Het schip ligt momenteel niet 
aan de kade afgemeerd om ligkosten te 
besparen. Men heeft de Panamese vlag en 
een opt i e op die van Honduras. Er zijn 
twee messrooms aan boord, een voor de 
bemanning en een voor de radiomedewerk
ers. Wat betreft de scheepspapieren is 
te vermelden dat deze zijn verlopen maar 
dat deze, na keuring van het schip door 
de Spaanse scheepvaartinspektie, weer 
verlengd kunnen worden. Tenslotte is 
het erg uniek dat men voor de etens
voorraad de beschikking heeft over zo
wel een vriescel als een koelcel. Het 
ziet er dus allemaal erg goed uit.Af
wachten echter over het ooit nog in 
de vaart zal komen als radiozendschip. 
ma 4 MEI: Allereerst maar eens nieuws 
van 2 voormalige zeezendermedewerkers. 
John Ross Barnard, in de 60'er jaren 
aktief voor radio England, Britain 
Radio en Radio 390 werkte tot voor kort 
bi j Coventry Cable en is nu voor zich
zelf begonnen. Doel is het maken van 
t elevisieprogramma's voor kabelstations. 
De programma 's hebben als doelgroep de 
Aziaten. Eerde r meldden we dat Johnny 
Lewis (ex Caroline, VOP en Laser),een 
ti jde l i jke baan had gekregen bij Wyvern 
r adio. Inmiddels heeft hij zelfs een 
langdurig kontrakt gekregen en onderte
kend. Bi j ditzelfde station werkt sinds 
kort ook Alan Clark, die in de 60'er 
jaren bij radio City werkte en later 
zeer kort bij radio Caroline. Tot voor 
kort werkte hij voor radio Nederla nd 
Wereldomroep. Vanuit Israel ontvingen 
\~e via deejay Hike Davis het bericht dat 
de VOP op 22 april j.l. om 10 voor 12 
in de morgen uit de lucht ging voor 
het schoonmaken van de generator en een 
klei ne r e pa r a t ie aan de FMzender waarna 
om 16 uu r he t sta t iori in de lucht te-
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rugkeerde. Ook is de ni euwe AM zender 
aangekomen uit Canada en binnenkort 
zal het station gedurende een periode 
van een week uit de lucht zijn om de 
zender te installeren. Ui t Vlaa nderen 
ontvingen we het bericht dat enkele 
weken geleden op de Canarische eilanden 
plotseling dhr. Andre van Lul was over
leden op de leeftijd van 57 jaar. Andre 
was een van de vaste bevoorraders van 
de MV Mi Amigo en werd enkele malen 
gearresteerd en voorgeleid in Belgie. 
In de Melody Maker vonden we een aardig 
berichtje. Tien 'garage trash' groepen 
zullen een benefietconcert gaan geven 
in de Hammersmith Clarendon in Londen. 
De opbrengsten zullen gebruikt worden 
om de 'Garage Goodies Radio Show' te 
gaan financieren die in de toekomst 
iedere woensdagavond om 12 uur zal 
worden uitgezonden via Laser. Terry Hunt 
van de East Anglian Daily Times bracht 
een bezoekje aan de Communicator. Di t 
naar aanleiding van berichten i n de 
Britse pers dat er muiterij aa n boord 
van de Communicator was uitgebroken. 
'a lot of rubbish' zeiden de deejays 
tegen hem. Ons moraal is uitstekend. 
Men heeft ons voorgesteld aan land te 
gaan totdat men weer kan gaan uitzend en . 
We blijven liever aan boord om ons ter
dege voor te bereiden voor een goede 
terugkeer. We komen, naar wens van de 
nieuwe investeerders, niet eerder in de 
lucht totdat alles op en top in orde 
is, inclusief de nieuwe zendmasten, die 
binnen 2 weken aan boord zullen komen. 
558: 6-9 Nick, 9-14 Kevin, 14-18 Tony, 
18-22 Dave, 22-02 John, 02-06 David. 
Nieuws (de gehele week) met Steve Con
way.Monique: i.p.v. Joost Luk Dardin 
met 'Luk zit te zweten'. Ook neemt hij 
het uur van van der Meiden over onder 
de titel 'Tijdelijk werk'. Ook zijn deze 
week herhalingen te horen van de Keser 
top 3 en het Lu Valuta Spel. In verband 
met dodenherdenking om 18.59 een minuut 
dodenherdenking . di 5 HEI: Luk neemt,ge
lijk aan gisteren, programma 's over. 
558: 6-10 Kevin, 10-14 Tony, 14-18 Nick, 
18-22 Dave, 22-02 John en 02-06 David. 
Tony Peeters noemde 2 Carolineluister
aars die 40.000 Ponden hadden gewonnen 
in Lotto 649. Hij deed het voorstel het 
geld t e geven aan een liefdadig doel 
met als suggestie Carolinedeejay Tony 
Peeters. wo 6 ~lliI: Caroline: spotje 
ingesproken door Kevin voor Greenpeace 
concert op 16 mei op de Universiteit 
van Guilford. Als muziek wordt Teach 
In's Greenpeace gebruikt. Monique: 
pas om 5.10 in de lucht. Luk blijft 
extra uren draaien en om 19 uur voor 



de super freaks de nummers 36 en 37. 
De Moniquedeejays zullen deze zomer geen 
uitstapje maken naar de Costa Brava om 
mee te werken aan de drive in show van 
Maurice Bokkenbroek en de programma's 
van Monique in Spanje. Alleen Nico Ste
vens zal gaan, maar dit stond al va~t 
voordat Nico terugkwam bij Monique.Men 
wil niet weer dezelfde toestanden als 
vorig jaar. Toen kwam het zelfs voor dat 
Adam Curry de Moniqueprogramma's pre
senteerde bij gebrek aan goede Monique 
deejays. do 7 MEI: Luk ongewijzigd. 
Bob Rienks, direkteur van het Paracen
trum op Texel vertelt aan Robert dat 
er op de commercials op Monique zo'n 
20 tot 30 reakties per week worden ont
vangen en dat hij, vanwege het seizoens
gebondene van het parachutespringen, 
alleen in de lente en zomermaanden ad
verteert. Bijkomstigheid: bij het Para
centrum staat de radio cie gehele dag 
op Caroline afgestemd. Wat hehben we 
weer gelachen om de Nieuwe Revue. Men 
pakt uit met een verhaal over de gossip 
journalistiek. Drie journalisten worden 
gevraa gd naar hun ervaringen. Een van 
hen was Ger Lamens, ook wel bekend als 
Gert van der Zee van Î"1onique. \Vaar die 
wel niet allemaal mee heeft geslapen! 
Maar ja, we hadden zo het een en ander 

al gehoord van ZlJn collega's flan boord 
van de Ross. Ze kunnen wel een boek vol 
schrijven over Gert's fantasieën. Op 
caroline een spotje voor de rockshow 
die morgen wordt gehouden in de South
end Football Club. Wel een late promo
tie. Roy Masters meldt in zijn proRram
ma dat het kortegolfstation WRNO, waar 
zijn programma's ook op worden uitgezbn
den is gevestigd in New Orleans. Van 
23.07 tot 23.41 worden via de 963 de 
grote hits en een aantal rustige heden
daagse ballads gedraaid. Tussen de pla
ten pauzes, zodat we moeten concluderen 
dat vanuit de voormalige overdrivestu
dio een LP kant de zender op wordt ge
slingerd. v 8 MEI: Monique nog steeds 
invalprogramma's voor Luk. Op Caroline 
uitgebreide verkeersinfo tijdens de 
programma's gezien een gedeeltelijke 
busstaking in Londen en omgeving. 
za 9 HEI: Liveprogrammering ~1onique als 
volgt ingevuld: 5-6.30 Wim de V~lk, 
7-10 Luk, 12-15 Ad Roberts met top 50 
en 15-18 Andermaal Luk. Caroline: 6-10 
Nick, 10-14 Kevin, 14-18 Tony, 18-22 
Dave, 22-02 John en 02-6 David. Tegen 
het einde van het programma van Kevin 
is Tony reeds in de studio en heeft een 
kopje thee meegebracht waarop Kevin 
zegt: voorzichtig met het theebuiltje 

Jingles Te Koop: 
Radio Noordzee Internationaal 
Nu een compleet overzicht van radio Noordzee-jingles! 
Van begin '70 tot HET EIND, dus jingles van de Engelse 
en Nederlandse service. Het overzicht omvat: 

3 exclusieve fragmenten waaronder de productie van de RN I-smashplay, en 
een live ingesproken AD-commercial door Nico Steenbergen en Bert 
Spaak. 
130 jingles, inclusief de (verdwenen) allereerste jingle. 
15 tunes. 
18 'bedjes' waaronder de bedjes van de Prijsbewust-jingle, de 'Bruidspaar-van
dag-jingle en andere. 
13 promo's waaronder de Ferry Maat produkties: 'Hou 'em in de lucht'. 

Dit overzicht duurt 51 minuten en is van goede tot zeer goede kwaliteit. (Tussen 
de jingles staan 'witjes'). 

Kosten: op cassette f 50,-, op tape 19 cmls volspoor f 75,-. Heb je interesse, 
schrijf dan naar Radio Productions, Postbus 15 I, 3830 AD in Leusden. De bestelling 
sturen wij je dan onder refllbours toe! 
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want het is de allerlaatste aan boord 
en ik ben van plan ~r 24 kopjes uit te 
zetten. Verlaat lazen we het verhaal 
van drs. v.d. Valk in FRM omtrent de 
verhalen van John Wendale. Hij memoreer
de de opmerkingen inzake de toestand 
aan boord van de Ross (smerig, tekort 
aan bepaalde soorten voedsel en gebrek 
aan heet water). Valk meende Wendale op 
zijn kop te moeten geven in de maand 
april over iets wat in augustus gaande 
was. Vreemd natuurlijk door te stellen 
dat alles oke aan boord is en er hele
maal niets aan de hand is. Kan natuur
lijk kloppen maar dat het in augustus 
zo was als Wendale schreef kunnen we 
beamen daar een team van 3 Freewaveme
dewerkers zelf uitgebreid aan boord 
is geweest. Valk! tI! Probeer nu niet 
a ltijd de waarheid te verdoezelen. 
zo 10 MEI: Caroline: 6-10 Tony, 10-14 
Ke vin, 14-1 8 John, 18-22 Tony, 22-02 
John en 02-06 David. Getenderd. Geen 
nieuwe dee jays, wel hebben Dave James 
e n Nick Williams de Ross verlaten. Bij 
Monique is het gehele liveteam vervang
en door Jan Veldkamp, Erwin v.d. Bliek 
en Dick Verheul. De liveprogramma's 
voor vandaa g : 5-8 Erwin, 12-14 Dick, 
14- 16 Erwin en 16-18 Jan. Meegebracht 
is een spotje ingesproken door Piet 
Veerman waarin hij vertelt a.s. zater
dag te gast te zijn bij Eddie Ouwens om 
alles te vertellen over zijn nieuwe LP. 
Van Hichael Douwe uit Eekloo in Belgie 
ontvangen we het volgende bericht: Toen 
er vanmorgen niet veel op Monique was 
te bespeuren schakelde ik over op de FM. 
To t mijn grote verbazing kon ik een 
t estsignaal beluisteren (ongeveer via 
de 102.2 ~Iz). Van het gehele gebeuren 
heb ik de laatste 40 seconden kunnen 
be luisteren. Onder een plaat van Gene
sis sprak een Engelse jock: This is a 
t esttransmission from Radio Caroline, 
live from the North Sea. Afwachten 
Michael of het weer komt. Zover ons be
kend is er nog geen sterke FMzender aan 
boord van de Ross en je vraag over de 
interviews kan -ik beantwoorden door te ---------

For the biggest selection of 
free radio merchandise, incl. 

IIWeekly Report" and medium 
wave frame aerials ... contact 
"ANORAKS U.K.", P.O. BOX 539, 

BLACKPOOL, FY1 4RE, ENGLAND. 
-----------8 

stellen dat er een zeer lang interview 
met Alan West zal komen in ons blad. 

ma 11 MEI: Een woordvoerder van de 
Carolineorganisatie vertelde ons dat er 
alleen extra kosten komen voor de orga
nisatie, wanneer de nationale wateren 
worden uitgebreid, voor de aanschaf van 
een speciaal anker voor diepere wateren. 
Verder denkt men geen problemen te krij
gen met een eventuele uitbreiding van 
de nationale wateren. Op de vraag waar
om men bijna geen adverteerders meer 
heeft antwoordde hij dat de DTI te veel 
op de nek zit van de nationale adver
teerders en men in de toekomst alleen 
nog in zee zal gaan met de internatio
nale adverteerders. De 558 programmering 
6-10 Kevin, 10-14 Tony, 14-18 John, 
18-22 Tony, 22-02 John. Steve Conway 
verzorgt deze week de gehele week all een 
het nieuws. Spijtig dat David Foster 
niet overdag ingezet wordt, zouden we 
ook eens hem kunnen beluisteren. Voor 
het headlinenews nu een nieuwe jingle. 
Monique i.p.v. Joost den Draaier Dick 
Verheul en i.p.v. Ronaid van der Meiden 
Jan Veldkamp en dit geldt voor beiden 
tot en met vrijdag a.s. Windkracht 4 
tot 6 wordt gepresenteerd door Erwin 
van der Bliek. di 12 MEI: 558 aanvul
ling tussen 2 en 6 David Foster.wo 13 
MEI: Kevin Turner klaagt in zijn pro
gramma dat andermaal de verwarming aan 
boord kapot is. Hopelijk dat drs. de 
Valk dit ook leest. Om 17 uur vergeet 
John Taylor in het 558 programma dat 
Steve klaar zat om het nieuws te lezen . 
Op Monique nieuwe reklames voor LP Tom 
Jones, LP Conny Vandenbos, Circus 
Holiday (terug) Atari computers (nieuw 
jasje), Priv€ met Prijsbewust en Ata g 
fornuizen. In Viewpoint maakt Roy Mast
ers uitgebreid reklame voor een boek 
'the aids cover up', die via hem te 
bestellen is maar in Amerika verboden 
is na akties van homosexuelen. Masters 
biedt het nu internationaal aan omdat 
er ware en waardevolle informatie in het 
boek staat. do 14 MEI: Alleen viewpoint 
nieuws en wel dat de donderdagse a f le
vering van the Harvest Time Tabernacle 
met Pastor C Irish is verdwenen op die 
dag. v 15 MEI: Wie kent hem nog Cas 
Collins van de Voice of Peace, later 
onder de naam Kas van Iersel aktief bi j 
ondermeer de TROS en AVRO. Cas zou of
ficieel voor een rondreis naar Afrika 
vertrekken en is blijven hangen bij 
het station Antigoon in Antwerpen waar 
hij nu, programmaleider is. Op Monique 
i.p.v. Max de Graaf (9-10) nonstop mu
ziek .. Om 12 uur hoorden we voor het 
eerst de nieuwe radiorebus. Singapore 



Airlines heeft nu als antwoord Australie 
en er is trouwens nog steeds een oude 
Prijsbewust. Steeds meer mensen klagen 
over het feit dat Tony Berk te veel 
aktualiteit gebonden opmerkingen plaatst 
in zijn programma's zodat herhalingen 
totaal niet op zijn plaats zijn. za 16 
MEI: 558: 6-10 Tony, 10-14 Kevin, 14-18 
John. 18-20 Tony, 20-22 Kevin, 22-02 
John en 02-06 David. Monique: 5-6.30 
non stop, 7-10 Dick, 12-15 Jan met de 
top 50 en 15-18 Erwin. Bij Eddie Ouwens 
Piet Veerman te gast. zo 17 MEI: Moni
que 5-7 non stop, 7-8 Dick, 12-14 Dick 
14-16 Erwin en 16-18 Jan. Voor de rest 
reguliere programmering. 558: 6-19 Tony, 
10-14 David (eindelijk overdag), 14-18 
John, 18-20 Tony, 20-22 Kevin, 22-02 
John en 02~06 David. Vreemd dat de ene 
periode veel te veel mensen aan boord 
zitten voor Caroline en de daarop 
volgende periode veel te weinig. Kevin 
maakte vanavond de opmerking dat hij 
vanochtend de bus had gemist en derhal
ve nu maar met de taxi was gekomen. 
Reden was dat hij zich had verslapen. 

A 
ii.lJE.WISH 

VOIC€ 
Op de zondagavond in Viewpoint is het 
programma van Jewish Voice Broadcast 
Inc. (met Louis Kaplan) verdwenen 
(zie embleem). Zij was in de herfst van 
1985 een van de eerste religieuse orga
nisaties die te horen waren op Caroline. 
Het programma bestond hoofdzakelijk uit 
getuigenis van Joden hoe zijn hun Mes
sias hadden gevonden. 
m 18 MEI: Omdat de programmabanden van 
Max de Graaf en RonaId van der Meiden 
niet aan boord zijn doet Dick Verheul 
tussen 9 en 10 Drie om drie en Jan Veld
kamp 'tijdelijk meidenwerk'. Dit betreft 
ook voor de rest van de doördeweekse 
dagen. Ook worden op maandag, woensdag 
en ' vrijdag weer oude Prijsbewusten ge-
'hoorde Al 'met al een ongeorganiseerde 
programmering de afgelopen weken. Het 
lijkt er op dat er door de programmalei
der niet al te veel tijd aan wordt be
steed. Tevens wordt er een regelmatige 
spot gedraaid voor de Vader Abraham 
show die op 31 mei a.s. een show houdt 
in Mierto. Vanuit Engeland vandaag het 
bericht dat Laser nu echt nieuwe finan
ciers heeft gevonden en dat deze ook 
garant zullen staan voor de schulden 
van de vorige financiers. Het station 

zal spoedig worden uitgerust met nieuwe 
masten en zal zeker niet de komende 
vier weken ter~g zijn. Ook vernemen 
we dat de Territorial Sea Act nu is 
aangenomen en voor Koninklijke Goed
keuring is doorgestuurd naar Buckingham 
Palace. Waarschijnlijk zal de wet in 
juni al ~an kracht worden. Een voordeel: 
als we een reisje maken naar de sche
pen wordt de tocht aanzienlijk inge
kort. 558: Nieuws de gehele week met 
Steve Conway. Nieuw spotje voor Brigh
ton Record Fair te houden op 24 mei. 
programmering: 6-10 Kevin, 10-14 Tony ' 
14-18 Johny, 18-20 onbekend 20-22 Tony 
en 22-02 John waarria closedown. Kevin 
speelt tevens voor kok aan boord en 
technicus Mike Berrington (weer terug 
bij Caroline) is er in geslaagd de ver
warming te repareren. di 19 MEI: 558: 
programmering vanaf 18 uur gewijzigd 
18-20 Tony, 20-22 John, 22-02 David. 
w 20 MEI: John Taylor geeft prachtige 
beschrijving van hoe de zon op zee het 
ene moment ondergaat en even later weer 
bovenkomt. Voor de superfreaks een aan
tal nummers: 26,32 en 55 (allen exclu
sief). do 21 MEI: Op Monique wordt om 
19 uur een busje kontaktspráy gevraagd. 
Een nieuwe commercial op Monique is 
voor het mannenparfum Open. Even terug
kerend op de Caroline/Moniqueorgansatie 
valt te melden dat een van de reklame
ronselaars, die tevens verantwoordelijk 
was voor de religieuse organisaties, 
met de noorderzon is vertrokken. Reden 
onbekend. Tevens weer allerlei geruchten 
als zouden ondermeer Valain en Boy Ger
main aktief zijn om andermaal radio Mi 
Amigo terug te brengen vanaf zee. Wel 
Patriek heeft eenreklameburo in Belgie 
en Germain een eigen station in Antwerp
en en zullen zeker niet weer dwaas te 
keer gaan. v 22 MEI: Bij Monique i.p.v. 
Joost Erwin v.d. Bliek live. Maarten de 
Jong is met een laatste serie shows 
bezig. Hij verlaat het station om in 
Amerika een studie te gaan volgen. Ferry 
Eden werkt momenteel bij een lokaal 
station alwaar hij een programma presen
teert met nieuws en aktualiteiten. za 
23 MEI: 558: 6-10 Tony, 10-14 Kevin, 
14-18 John,18-20 Tony, 20-22 John en 
22-02 David. Monique liveprogrammering 
voor deze zaterdag 5-6.30 Non stop 7-10 
Dick, 12-15 Jan met top 50 en 15-18 Erwin 
Bij Eddie Ouwens te gast Nico Haak en 
Oscar Harris. Van 11 juli t/m 9 augustus 
worden de programma's van Eddie live op
genomen met artiesten in pony park Slagha
ren en zal hij ook op weekdagen zijn te 
beluisteren. zo 24 MEI: Dick,Jan en Erwi n 
afgelost door Wim de Valk, Ad Roberts en 
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Luuk Dardin. Liveuren deze zondag: 5-6 
Non stop,6-8 Ad, 12-14 Luuk, 14-16 Ad 
en 16-18 Wim. 558: 6-10 Tony, 10-14 onbe
kend, 14-18 Peter Phillips, 18-22 Ad 
Robbins (origineel nietwaar) en 22-02 
Jacky Lee, een nieuwe vrouwelijke jock. 
Tenslotte eindigen we met andermaal een 
vreemd, zo niet stuitend, verhaal rond 
de tendering van de zendschepen. Een 
van de ons bekende schippers meldde dat 
hij zondag in de Knock Deep was geweest 
en daar had geconstateerd dat de Commu
nicator was vertrokken. De Ross, zo za
gen we eerde r, was bevoorraad en dus 
ging er een grote lamp branden. De ten
der van de Ross is een behoorlijk grote 
en het zou niet vreemd zijn dat deze de 
Communicator op sleep had genomen. Me
teen, toen we begonnen te bellen om meer 
info, kregen we te horen dat de man van 
de bevoorrading reeds eerder gesteld had 
dat Laser de schulden aan hem, opgelo
pen tot een behoorlijk hoog bedrag we
gens herhaaldelijk bevoorraden van de 
Communicator, moest betalen want anders 
zouden er rare dingen kunnen gebeuren. 
Vi er uur nadat we voor het eerst hoor
den van het verdwijnen van het schip 
kregen we een telefoontje vanuit Enge
land, waarin gemeld werd dat betreffende 
organisator van tendering het schip 
had weggesleept nadat hij de kapitein 
gevraagd had om geld. Toen bleek dat 
er andermaal geen geld was aan boord 
van de Communicator zou hij de scheeps
papieren hebben opgeeist en met het 
schip r i chting de Franse kust zijn ge
varen. Hetgeen wat een journalist ver
volgens doet is nadenken en mensen be
naderen die op de hoogte zouden kunnen 
zijn van hetgeen gebeurde. In ieder ge
val waren er drie deejays van Monique 
aan boord van de tender, dus •... bellen. 
Erwin v.d.Bliek zei op de gegeven info 
van onze kant dat hi j het niet toegaf 
noch zou kunn en ontkennen. Het eerste 
kontakt met Dick Verheul verliep nogal 
zee r vreemd. Zonder dat we ons hadden 
aangekondigd, alleen maar goeieavond 
t e he bben gezegd, werd direkt gezegd: 
'We wi l len nergens meer over praten, 
we willen er niets meer mee te maken 
hebben'. Het betrof Dicks vrouw die 
nogal panisch reageerde. Uiteraard 
direkt weer gebeld met het gegeven aan 
Dick dat wanneer hij iets van ons moest 
hebben hij ook telefonisch altijd cor
rect ter woord werd gestaan. Dick's re
aktie was dat hij nogmaals niets met 
het gebeurde te maken wenste te hebben. 
Ook voegde hij eraan toe dat wij en de 
a ndere bladen nu weer iets hadden te 
s chr ijven wa nt de bl aden stonden hier 
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toch van vol. Welnu: misschien is Dick 
toe aan een ~akantie in Spanje. Jan 
Veldkamp wist zich van niets te herin
neren. Hij was, vanaf de Ross direkt 
in het vooronder gegaan op de tender. 
Had dus 'niets gemerkt'. Duidelijk werd 
dat de deejays opdracht hadden gekregen 
om niets te zeggen tegen journalisten. 
Tom de Munck belde vervolgens met de 
regelaar die volmondig toegaf dat hij 
wel enkele problemen had gehad met de 
kapitein van de Communicator daar deze 
niet op de hoogte was van de opdracht 
tot verslepen. Men had opdracht gegeven 
daar men veilig wenste te liggen in 
verband met de eventuele invoering van 
de wet inzake de uitbreiding van de 
territoriale wateren. Hij gaf dus alles 
volmondig toe, terwijl de deejays niets 
mochten zeggen. Frustrerend voor die 
jongens dat ze op deze wijze geconfron
teerd worden met de gehele kwestie. 
Laten we maar afsluiten met het nieuws 
dat inderdaad de Laserorganisatie geld 
boven het zeewater heeft gehaald om de 
tenderregelaar te betalen en dus nu 
gewerkt kan worden aan het herstel van 
de masten en aan een terugkeer van 
Laser. Tot over drie weken, met dank 
aan Paul Jan de Haan, Tom de Munck, 
Barry en Ruth, Ate Harsta, Jack Duyzer , 
Wim Willems, Rudi Koot, Robert van der 
Leur, Maria Depuydt, Naud Nelissen en 
M .. ? •• van d. Maden. Samenstelling 
Hans Knot. 

Independent Local Radio 
BRMB 24 UUR PER DAG IN DE ETHER. 

Zoals beloofd gaan we weer van start 
met een oude serie en wel over de commer
ci~le radio in Groot Brittanni~. Het is 
een jaar of vier geleden dat we met de 
serie zijn gestopt en we hebben daarom 
gemeend ook die stations weer te beschou
wen diein de eerdere serie ook al aan 
bod kwamen, even als de nieuwere station s . 
BRMB uit Birmingham is het eerste sta
tion dat aan bod komt. BRMB Radio is het 
commerciêle station dat bedoeld is voor 
Birmingham en omgeving. Het is het groot
ste station in de West Midland s en be
hoort tevens tot de 4 grootste commerci~
le stations in het gehele land. Andere 
stations die in West Midlandsuitzenden 
zijn Mercia Sound in Conventry, Beacon 
Radio in Wolverhampton, Wyvern Radio in 
Woreester, Signal Radio in Stoke on Trent 
en Radio Trent in Nottingham en Leiches
ter. Op 19 februari j.l. vierde BRMB haa r 
13e vei· jaardag, hetgeen betekent dat men 
in 1974 in de ether kwam. In 1973 kwam 



het eerste commerciële station in Groot 
Brittannië in de lucht, Capital Radio, 
spoedig gevolgd door London Broadcasting. 
BRMB wordt praktisch geheel gefinancieerd 
door advertentieinkomsten. 60% van de 
adverteerders zijn nationale bedrijven, 
terwijl 40 % afkomstig is uit de regio. 
Zoals bij alle commerciële stations is 
het voor BRMB toegestaan een maximum van 
9 minuten aan commercials per uur uit te 
zenden. Inkomsten in het boekjaar 1985-
1986 liepen op tot (2,5 miljoen. In verge
lijking tot de rest van de commerciële 
radio's had BRMB het in dat jaar even 
moeil ijk als de andere. Het was een zeer 
moeil ijk handelsjaar maar eind 1986 en 
begin 1987 zijn hoopvol begonnen op fi
nancieel gebied. Natuurlijk is er ook het 
probleem van de streek waar BRMB uitzendt. 
Is het in het zuiden van Engeland aantrek
kelijk voor een radiostation, daar men 
genoeg adverteerders kan krijgen, in 
de Midlands en ook in de daarboven gele
gen industriële gebieden is het veel 
moeilijker gezien de moei 1 ijke economi
sche situatie. Derhalve is de verkoop van 
zendtijd ook achteruit gegaan. Gelukkig 
heeft BRMB altijd met winst kunnen werken 
en dit kan niet van veel stations binnen 
het ILR netwerk gezegd worden. De program
mering op het station bestaat hoofdzake-
1 ijk uit popmuziek. De muziek die ge
draaid wordt,worqt vooral gekozen van een 

lokale hitlijst die wekel ijks wordt samen 
gesteld door MRIB in Londen. Dit onder
zoeksbureau levert hitl ijsten aan al ler
lei onderdelen van de muziekindustrie. 
Men levert daar ook de nationale hitlijst, 
die wekelijks op alle stations van het 
ILR netwerk wordt uitgezonden op de zon
dagmiddag om 5 uur. De muzikale smaak in 
Birmingham en omgeving wijkt deels af van 
de gemiddelde Britse smaak. Adult Orien
tated Rock wordt zeer gewaardeerd terwijl 
disco en pop minder in de smaak vallen. 
Uiteraard scoren de groepen die uit de 
omgeving komen iedere keer hoog met hun 
nieuwste single. Daarbij moet gedacht 
worden aan Duran Duran, UB 40 l Jaki Gra
ham, Ruby Turner en the Fine Young Canni
bals. Uiteraard hebben de programmals 
van BRMB groot effekt op de regionale 
hitl ijst terwijl er gesproken kan worden 
van een kleiner 'knock on l effect dan 
op de nationale hitl ijst. De staf van 
BRMB bestaat uit bijna 60 personeelsle
den. Het presentatieteam bestaat uit men
sen die zowel presentator als producer 
zijn. In het team ondermeer Les Ross, 
die al meer dan 10 jaar werkzaam is in 
Birmingham en al die jaren de breakfast 
show presenteerde. Brendan Kearney is 
een lokaal talent ~ clat door het station 
zelf werd ontdekt. Hij is verantwoorde
lijk voor het late ochtend programma. 
Nicky Steele, ook een plaatsel ijk talent, 
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presenteert het programma in het begin 
van de middag terwijl Drive Time wordt 
verzorgd door Phil Holden. Phil werkt 
sinds kort bij BRMB er was voorheen on
dermeer werkzaam voor the Voice of Peace. 
John Slater is de verantwoordelijke voor 
het avondprogramma en was voorheen werk
zaam bij de technische staf maar maakte ' 
promotie naar de presentatiestaf vanwege 
zijn goede kennis van de pop en rock mu
ziek. Deze soorten muziek presenteert hij 
dan ook waarbij veel aandacht voor lokaal 
en regionaal talent. Het late avond pro
gramma wordt gepresenteerd door Nick Mean
well en de nachturen in principe door de 
vrouwelijke deejay Charlie. Zij is tevens 
de presentatrice van het item ITraffic
opter service J

, ofwel de verkeersinfo tij
dens de Breakfastshow. Een aantal andere 
deejays en presentatoren worden ingezet 
voor speciale programma IS of voor inval
werk. Dit alles gebeurt onder verantwoor
delijkheid van de programmadirekteur Ro
bin Valk. Onder de programmastaf valt te
vens een stuk administratie, sekretariaat 
en discotheek personeel. De technische 
afdeling van BRMB is opgesplitst in twee 
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delen. De technische staf van BRMB zelf 
is verantwoordel ijk voor al het onderhoud 
van de apparatuur die staat opgesteld in 
het gebouw van het station. Tevens heeft 
men de zorg voor het boeken van verbind
ingslijnen, ontwerp van studioonderdelen 
en aankoop. De zenders zijn eigendom van 
een overheidsorgaan die BRMB tevens het 
recht heeft gegeven tot het uitzenden van 
programma IS. Deze organisatie is de IBA, 
de Independant BroadcastingAuthority, 
die tevens verantwoordel ijk is voor het 
onderhoud aan het zenderpark. BRMB zendt 
uit via de 1152 kHz in de middengolf en 
via de FM 96.4 Stereo. Men spl itst niet 
de beide frequenties op voor het uitzen
den van twee verschillende programmais, 
zoals b.v. de laatste tijd wel het geval 
is bij andere commeriële stations in 
Groot Brittannië. Ondermeer gebeurt dit 
bij Capital Radio dat zondags met een ge
scheiden programma is te horen via de FM 
onder de naam CFM. Qua luistercijfers mag 
men niets te klagen hebben want het is 
het meest beluisterde station uit haar 
ontvangstgebied. Men loopt qua luister
cijfers voor op BBCls Radio One en Two 
en wel met een grote voorsprong. Andere 
stations die in het, ontvangstgebied te 
beluisteren zijn zijn de eerder genoemde 
ILR stations, het Loka le BBC station Blr-
12 

mingham en een aantal lokale stations, 
die illegaal opèreren. Niet te vergeten 
de Ierse piraten en, zoals Robin Valk ons 
letterlijk schreef, a number of pirate 
stations broadcasting from the North Sea . 
Radio Luxembourg komt wel binnen op de 
radio in Midlands, echter met een zeer 
zwak signaal. Uitgerekend op een wekel ijk
se basis komt het station uit op een luis
terpubliek van ruim 1 miljoen terwijl er 
een potentieel is van 2,25 miljoen. De 
jingles worden in Groot Brittannië voor 
BRMB geproduceerd door Standard Sound 
Productions. Ze worden opgenomen op een 
24 sporen recorder in een studio in Wor
cester. Jingles en spots voor speciale 
campagnes van het station worden door 
de staf zelf geproduceerd meestal bijge
staan door lokale muzikanten. Het adres 
van BRMB is Box 555 Birmingham B6 4BX 
Great Britain. Hans Knot. 

ClIANNEL 4 IN GEHEEL GROOT BRITTANNIE. 
De televisieprogramma's vnn Channel 

4 kunnen in Groot Brittanni~ tegen het 
einde van dit jaar in zo'n 99% van de 
huizen ontvangen worden. Hiermee wordt 
de bereikbaarheid van dit 4e net gelijk 
aan de drie andere netten. Er zullen 
tegen het einde van dit jaar 850 tele
visiezenders in gebruik zijn. 
ONTBIJrYrELEVISIE OOK IN SOVJET UNIE. 

De Sovjetinwoners kunnen, indien ze 
in het bezit zijn van een ontvangsttoe
stel en de mogelijkheid hebben in de 
ochtenduren te kijken, nu genieten van 
ontbijttelevisie, dat dagelijks vanaf 
7 uur is te ontvangen. In het program
ma nieuws, krantenoverzichten, sport, 
muziek,aerobic en tekenfilms. 
T'!IEEDE TV PROGRAMNA VOOR ISRAEL. 

Op 24 september a.s., de Israeli
tische Nieuwsjaarsdag, zal het tweede 
tv net in Israel van start gaan. In 
de eerste maanden zal per dag 8 uur 

. worden uitgezonden. 
NIEUWE TELEVISIE TOREN IN BEIJNG. 

In het westen van de Chinese hoofd
stad zijn de werkzaamheden van start 
gegaan voor de bouw van een 380 meter 
hoge televisietoren. De toren zal met 
die van Moskou en Toronto tot de groot
ste ter wereld gaan behoren. 
DERDE PROGRAHMA IN GRIEKENLAND. 

In Griekenland wordt overwogen over 
te gaan tot de invoering van een derde 
televisienet en tevens worden regionale 
televisieprogramma's overwogen. 
TELETEXT Bf{EEKT OOK OOSTERS DOOR. 

Informatie via teletext dringt ook 
steeds meer rloor in Oost Europa. De 
Tsjechische regering heeft aangekondigd 
dat men met Teletext dit jaar beg i nt . 



NOG HOGER IN VERMOGEN. 
Op 24 december wordt voor het eerst 

gebruik gemaakt van de gerestaureerde 
10 kW zender waarbij een maximaal ver
mogen wordt gebruikt van 5 kW. Het was 
Chrispian St. John, eerder werkzaam voor 
RNI en Caroline, die de eerste testuit
zending verzorgde onder de noemer: Ra
dio Atlantis experimental broadcast. 
Bij het vallen van de duisternis was 
radio Atlantis bijna niet meer te horen 
op he t vaste land. De volgende dag 
keert men terug en wordt er weer ge
bruik gemaakt van de 1 kW zender. Ge
durende de Kerstdagen blijven de pro
gramma's in een experimenteel jasje. 
Chrispian St. John vertelde mij dat het 
in die tijd bijna onbegonnen werk was 
om een programma te maken. Bij aankomst 
aan boord bleek er van een studio in 
t otaal geen sprake te zijn. Er was 
slecht s een eenvoudig mengpaneel en 
t wee draa i t a fels. Daarnaast was een 

' spotmaster- play~~ . Van enige produktie 
werk vooraf kon derhalve geen sprake 
zijn. De avond voor de start van de 
experimentele uitzendingen had hij 
persoonlijk nog de apparatuur uit de 
kartonnen verpakking gehaald en met 
enkele spijkers op een tafel verankerd 
om op die manier nog enigszins een 
redelijk programma te kunnen maken. 
PROBLEMEN APPARATUUR IN LEIDEN. 

Een deel van de boordapparatuur, 
ondermeer Revoxen, zouden worden afge
staan aan Atlantis door de voormalige 
eigenaar van Radio Leiden, Leon Keezer. 
Deze had in eerste instantie ook de 
zenders van het voormalige Remeiland 
van de eigenaar,Arie Swaneveld, geleend 
en zonder toestemming aan boord laten 
brengen van het Atlantisschip. Het kwam 
tussen be i de heren tot een pittige ruzie 
alvor ens de apparatuur in een later 
stadi um al snog aan boord werd ge bracht 
en de zenders door va n Landschoot werden 
gehuurd van Swaneveld. 
TESTEN GAAN ONGESTOORD DOOR. 

Naast de nons topmu ziekba nden en 
de t estprograrmna' s van Chr i spian St. 
J ohn was op 27 decembe r ook Andy Ander
son t e horen met tes tprogramma's. Het 
wa s tevens de eerste dag dat het station 
24 uur nonstop in de lucht was . 

VLAAMSE TESTEN. 
Een dag later hoorden we voor het 

eerst Vlaamstalige testen, waarbi j ge
bruik gemaakt werd van een looptape die 
telkens tussen de platen werd gemi xed. 
Ook toen werd bekend gemaakt dat het 
station andermaal als adres Postbus 385 
in Oostburg zou gaan gebruike~ en dat 
spoedig twee studio's aan boord klaar 
zouden zijn om degelijke programma's 
te kunnen brengen. 
ZENDERUITVAL DOOR VOGEL. 

29 December bracht een uitval van 
de zender. Een zeemeeuw was in de uit
laat van de generator gevlogen. Voor 
onderzoek was hij verder afgedaald en 
in de generator geklapt. Verschroeid 
werd het beest er uit gehaald. Na enige 
uren was men terug in de lucht. 

CAROLINE/MI AMIG01:c 
NOORDZEE 1:c 

VERONICA 1:c 

ATLANTIS 
1:c 

EEN SCHIP IN HET DUISTER. 
De Engelse deejays moesten vanuit 

een Zeeuwse haven naar het zendschip 
gebracht worden en in het midden van 
de n~cht werd positie zendschip gevaren. 
Steve England herinnert zich hedenten
dage nog dat hij de eerste keer totaal 
verward was toen hij bij het schip aan
kwam. Na zo'n 4 uur varen zei de schip
per hem dat het slechts luttele minuten 
zou zijn alvorens hij aan boord van 
de Jeanine kon stappen. Toen hij om 
zich heen keek op de Noordzee was aan 
de horizon slechts een heel klein lamp
je te zien in de verte. Hij dacht, ge
zien zijn eerdere ervaring op Caroline, 
dat het zeker nog 30 minuten varen was. 
Slechts 4 minuten later lag de bevoor
radingsboot langszij het zendschip. Door 
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een heel klein lampje was het schip 
verlicht en lag als een groot gevaar 
voor de scheepvaart op zee. Pas veel 
later werd duidelijk herkenbare navi
gatieverlichting aangebracht en werd 
de brug voorzien van heliumlampen. 
OFFICIELE START VAN PROGRAMMA'S. 

Even voor het begin van 1974 was het 
grote moment gekomen. Atlantis was als 
volwaardig station terug in de lucht. 
Op 30 december, om 7 uur in de ochtend, 
begonnen de Vlaamstalige programma's 
van Atlantis. Een duidelijke overwin
ning voor van Landschoot want zijn di
rekte concurrent voor Vlaanderen, radio 
Mi Amigo van de waffelbakker Tack moest 
nog enkele dagen wachten alvorens zijn 
station in de lucht kon komen vanaf het 
zendschip van radio Caroline, de MV Mi 
Amigo. De programma's van de Vlaamse 
service van Atlantis werden verzorgd 
door een team van deejays die deels eer
der voor het station had gewerkt en 
deels als vervanger was aangenomen 
voor die deejays die de voorkeur hadden 
gegeven om voor Radio Mi Amigo te gaan 
werken. Onder leiding van programmalei
der Tony Houston werkten Frans Verbrug
ge, Theo van der Velde, Mozes van den 
Berg, Paul van Leeuwen, Alfred van den 
Bosch en Gerard van de Zee. Tot 7 uur 
in de avond waren de Vlaamse programma's 
te hore n, waa rna i n eerste instantie 
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de engelstalige programma's volgden tot 
1 uur in de nacht. In het weekend was 
er wel 24 uur's radio te beluisteren 
daar de engelse staf dan door ging tot 
6 uur de volgende ochtend. 
SLECHTS KORTE VREUGDE. 

Alles bleek van zeer korte vreugde 
toen de 2e uitzenddag de zender uit de 
lucht verdween. Bijna alle apparatuur 
gaf problemen, mede daar de gebruikte 
generatoren veel te groot waren voor de 
kleine zenders en vreemde storing ver
oorzaakte in zowel de zender als het 
studiomateriaal. Plotsklaps was het 
weer stil op de 270 meter, zoals At
lantis zich inmiddels als golflente 
had toegeeigend in plaats van de 269 
meter, die men gebruikte. 
VAN LANDSCHOOT AAN HET WOORD. 

Zoals we met enkele deejays doen 
laten we ook van Landschoot aan het 
woord omtrent zijn ervaringen met Atlan
tis: In het begin heb ik altijd aan de 
persjongens gezegd dat ik het station 
als een ideaal opzette. Achteraf kan 
ik rustig stellen dat het een groot 
commercieel gebeuren was, waarop ik uit 
was. Kijk maar naar de platenplugging 
die we hebben gedaan. We hebben veel 
geplugged, maar als zoiets renderend 
is moet je dat ook niet laten. De prijs 
die betaald moest worden per plaat was 
120000 Belgische Frank. wordt vervolgd. 



COUSIN BRUCIE NOG STEEDS AKTIEF. 
Het gaat over herinneringen; Een zo

merse avond in New Vork, de ramen open, 
de auto rijdt met open dak over de High
way, een jong koppel is verliefd. De ra
dio staat overal luid aan. De snel p~aten
de deejay spreekt met een stads-accent. 
Het is een stem die zo uit Brooklyn is 
weggelopen. New Vork in de 50'er jaren, 
rock and roll in haar beginjaren. He
dentendage nog steeds datzelfde geluid, 
het is de st~m die sinds 1959 al uit de 
radio komt, het is de stem van Cousin 
Bruce Morrow. Iedere zaterdagavond van 7 
tot 12 is hij te beluisteren via het 
gouwe ouwe station CBS~FM waar Cousin 
de rock and roll party leidt. De tele
foonl ijnen naar het s tation staan open, 
de verzoeken worden aangevraagd. Ralph 
en Mary uit Corana wi 1 len 'Only the 10 -
nely' horen, Bobby - alleen in zijn 
slaapkamer - 'The wanderer' en Jerry in 
een telefooncel vraagt om 'Step by step' 
voor Lucy uit White Plains. Bruce: 'Mijn 
lu1sterpubl iek en ik gaan gezamenl ijk 
terug in herinnering. We brengen de ge
lukkige tijden terug, al die mooie her
inneringen uit het voor ons geheugen toch 
nog niet zo lange ve rl eden. Oe oudere 
luisteraar s herinneren mij uit de 60'er 
jaren en de jongere luisteraars zijn door 
de ouders aan deze muzieksoort 'verwend'. 
Ik krijg allerlei - ~itnodigingen, voor 
he t bijwonen van trouwpartijen, doopsels, 
verlovingsfeesten, noem maar op. Echt het 
is een grote fami I ie. I Bruce brak door 
in de eind SO'er jaren toen de programma
leiding van WINS verlegen zat om iemand 
met een diepe donkere stem. Deze moest op 
een vacante plaats, die er vanwege een 
staking was opengevallen. Na de staking 
verdwenen alle invaldeejays weer naar 
hun kantoorbanen, uitgezonderd Bruce 
Morrow, die deejay bleef vanwege de enorm 
snel opgebouwde populariteit en niet 
lang daarna werd hij gevraagd om te komen 
werken voor WASeatleC. WASC r egeerde de 
radiosc ene in New Vork in de Sixti e s. 
De 'good guys' met Murray the K, Herb 
Oscar Ande r son en Danny Dan Ingram werde n 
de bezielde krachten te samenmet Cousin 
Bruci e . Zij trokken steeds meer luister
aa rs en de luistercijfers werd in no time 
verdubbeld hetgeen natuurl ijk ontze t tend 
vee l harde dollars van de adverteerd e rs 
opleve rde. Zij waren het die het eers te 
de platen van the Beatles, the Surpremes 
en the Drifters draaiden. Bruce: 'Het wa s 
een fantastische periode, we verdienden 
veel geld en bouwden een enorme luister
schare op. Toen mijn zooh werd geboren 
e n ik dît via de radio bekend maakte 
we rden e r meer dan 30 . 000 we ns kaarten 

naar het ziekenhuis gestuurd. We waren 
echt allemaal met elkaar betrokken bij 
alles wat in het dagelijks leven speelde. 
Zowel geluk als verdriet werden gedeeld. 
Radio zal nooit meer zo mooi worden als 
toen, het is nu puur bussiness geworden, 
het heeft de vreugde, de warmte en alle 
elementen die het speciaal maakten, ver
loren. De 70'er jaren brachten al de 
nodige veranderingen in de muziekwereld, 
de rock nam een andere draai en Amerika 
liep haar mars van het einde van de 
Vietnam oorlog uit. I Cousin verliet 
de radioscene in New Vork en vond een 
partner met wie hij een 8 tal eigen ra
diostations opzette in drie verschillen
de staten. Hij kocht een tvstation in 
Atlanta. Hij werd snel mill ionair door 
hard te werken, tot 16 uur per dag aan 
toe. Hij startte een videoproduktiemaat
schappij en sloot een kontrakt af met 
Fox Te1evision, haalde miljoenen binnen 
voor een goed doel. Ondanks al zijn ak
tiviteiten miste hij het 'on the air' 
zijn heel erg. Vier jaar geleden kreeg 
hij een telefoontje van WCBS FM. Hij nam 
een job aan om eens in de maand een 
avond te vullen en snel was hij weer 
helemaal thuis~ Hij verkocht al zijn be
zittingen en kreeg een hoge bankrekening 
om rustig stil van te k~nnenleven. 
Verhuisde ~eer naar New Vork. Hij werkt 
momenteel aan een biografie die als ti
tel 'Cous;n' meekrijgt en in de herfst 
zal uitkomen. Ook is hij sinds kort de 
gastheer van een syndicateprogramma ge
titeld 'Cousin Cruisin America'. Bruce: 
'Ik weet niet van ophouden, iedere keer 

weer als ik achter de microfoon kruip 
is het of het de eerste keer is. Ik heb 
er nog steeds enorm veel plezier in. De 
inwoners van deze stad en ik hebben al 
een vele jaren lang durende 1 iefdesaf
faire via de radio. Echt het is een 
affaire die ik 1 iever nooit tot een eind 
zal willen zien lopen, nooit!' 
NEW VORK, RONALO BURCKSEN, FREEWAVE. 

SOCI ALISTEN \~ I LLEN AF VA N ZGN . nER DI~N. 
De So c i a 1 i s t is eh e P fl r tij \v i 1. -p:1 é) n n e n 

ui twe r ken rnn een einde te m8kcn nan he t 
he s t aa n van klei ne ze ndge macht i gde n, of -
we l de de rden in de Vlaamse omroepwer
e ld. Deze derden bestaan ondermeer uit 
politieke parti j en, werkgeversor~an i sa
ties en vakbonden. Een duidelijke reden 
tot opheffing van zendtijd voor derde n 
werd niet ~egeven. 
BRUSSELSE KABELNET 2 ZENDERS ERI3IJ. 
- -" BrusseLs e t e levisieki j kers di e aan
gesl ote n zij n op het kahelnet van Bru-
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tele (ongeveer 60.000 aansluitingen) 
kunnen sindskort kijken naar twee nieu
we programma's via hun net. Het betreft 
hier het vijfde Franse televisienet 
Canal 5 en het programma van het satel
lietstation Super Channel. Te vermelden 
valt dat de program~a's van Super Chan
nel in Vlaanderen niet op de kabel mo
gen dus ook niet via het verdeelnet 
van de maatschappij Coditel, die behal
ve Brussel ook een deel van Vlaams Bra
bant beheert. 
DEWAEL WIL SNEL ADVIES KABELDECREET. 

Bij de installatie Van de mediaraad 
heeft cultuurminister Dewael gesteld 
dat hij uiterlijk tegen het einde van 
deze maand advies wil inzake de uit
voeringsbesluiten op het kabeldecreet. 
Later zullen problemen inzake de ge
schreven pers, de niet openbare radio's 
en de financiering van de hele audio
visuele media aan bod komen. De advie
zen van de raad zijn niet bindend, maar 
men hoopt dat zij zullen bijdragen tot 
een verbetering van de kwaliteit van 
decreten en uitvoeringsbesluiten, die cIe 
media hetreffen. Zoals eerder door ons 
gemeld werd de mediaraad niet eerder ge
installeerd daar het vereiste aantal 
vrou\velijke leden maar niet kon worden 
gevonden. 
LICHTE WINST IN 1986 VOOR BRT. 

De raad van beheer van de BRT heeft 
de balans opgemaakt over het jaar 1986, 
een boekjaar die met een kleine winst 
werd afgesloten. De raad heeft de finan
ciele medewerking van derden aan radio
programma's voor dit jaar tevens goed
gekeurd. Het totaal bedrag hiervan be
draagt 12 miljoen franken. 
NIEUWE PRODUKTIELEIDER STUDIO BRUSSEL. 

De raad van beheer van de BRT heeft 
besloten, na een langdurige sollicita
tieperiode, Jan Schoukens te benoemen 
tot nieuwe produktieleider van Studio 
Brussel. 
LUCHTHAVEN NU OOK OP TELETEKST. 

Sinds half mei is het aanbod op de 
Belgische teletekst enigszins uitge
breid. Men brengt nu ook de vluchtgege
vens van de belangrijkste vluchten,die 
het vliegveld Zaventhem betreffen.Op 
de desbetreffende pagina's krijgt men 
een vooruitblik van 3 tot 4 uur op de 
aankomst- en vertreklfjnen van alle 
passagiersvluchten naar en van de natio
nale luchthaven. 
RADIO IN HUIS GEEN LUISTERGELD MEER. 

In Belgie ligt een wetsvoorstel bij 
de Senaat waarbij gesteld wordt dat in 
de toekomst geen luistergeld meer ver
plicht is over het i n het bezit hebben 
van een radio i n hui s . Wel zal het kijk-
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geld voor resp. zwart/wit en kleuren
televisie worden verhoogd. Voor het in 
het bezit hebben van een autoradio 
stelt men via het ontwerp voor om een 
aparte heffing te gaan brengen~ 

Maria Depuydt. 
RADIO DELMARE KG OPGEPAKT. 

Het kortegolf station radio Delmare, 
dat vanuit de omgeving van Antwerpen, 
regelmatige uitzendingen verzorgde via 
de 6205 kHz is op 17 mei j.l. midden in 
de programma's van de Free Radio Service 
Holland opgepakt. Twee ambtenaren van 
de RTT kwamen vergezeld van twee Rijks
wachten het complex binnen van eigenaar 
Johan Rood, die op dat moment net lag 

. te slapen. De zender werd in beslag ge
nomen daar er klachten waren binnengeko
men bij de RTT van de Britse organisatie 
RAD. Men wenste deze frequentie voor 
andere doeleinden te gebruiken. Delmare 
verzorgde uitzendingen voor verschil
lende · stations, naast eigen programma's, 
die met een vermogen van 1,5 kW werden 
uitgezonden. Johan Rood was reeds eerder 
in 1984 opgepakt en heeft nog steeds een 
voorwaardelijke straf lopen. De zender 
was in geheel West Europa vlekkeloos 
te ontvangen vanwege de goede modulatie 
en een woordvoerder van de FRSH vertelde 
ons dat voorai de laatste 4 maanden 
meer en meer reakties op de programma's 
binnenkwamen. Naast de gebruikelijke 
ontvangstrapporten kreeg men op ieder 
programma ruim 50 gewone brieven binnen, 
hetgeen behoorlfjk veel is voor een 
korte golf station. Het zal erg moei
lijk worden voor de diverse organisaties 
om zendtijd te huren via andere zenders. 
Hopelijk vindt vooral de FRSH een spoe
dige vervanger en komt Johan Rood er 
met niet een al te hoge boete af. 

Marcel Poelman. 

NIEUt.JS UIT DENEMARKEN. 
In een van onze vorige nummers meld

den we uitgebreid over de problemen die 
er waren ontstaan over het gebruik van 
de naam Radio Mercur in de lokale radio 
hier in Denemarken. Omstreeks het ver··
schijnen van deze editie van Freewave 
zal een beslissing zijn genomen door 

. een rechter, waarover we in het volgen
de nummer het een en ander zullen meld
en. Inmiddels is Mercur wel van start 
gegaan. Mr. Haaest, een persoon die 
altijd voor moeilijkh~den zorgt in de 
vrije radio in ons land, heeft zijn 
eigen radio Mercur gestart als toerist
en radio. De officiele start vond plaats 
op moederdag om 2 uur in de middag. De 
studio en het kantoor zijn ingericht in 
een hu i s, dat eigendom is van Haaest en 



Johan Pedersen. Het staat in Ringkobing, 
in het mooie West Jutland. Het station 
zendt via de FM uit in het Deens en 
Duits. Voor de duitstalige programma's 
heeft men een presentatrice ingehuurd 
uit Hamburg. Tevens heeft men de alleen 
rechten voor Denemarken verkregen voor 
het uitzenden van het nieuws en delen 
van de programma's van Radio Schleswig 
Holstein . Tevens is men in onderhande
ling met een satellietstation om een 
deel v~n de programma's van dit station 
via Radio Mercur uit te zenden. Zelf 
presenteren de medewerkers van radio 
Mercur geen radioprogramma's maar maken 
hoofdzakelijk gebruik van 'Muzak' acht
ergrond muziek. Nee, een terleurstel
ling alom. Mercur is alleen maar opge
zet om flink geld te verdienen. Eerste 
adverteerders waren een landelijke ke-
ten van bloemenhandelaars en een lokale 
bakker. Overtreding van de wet derhalve 
en Haaest weet dat de regering en de 
PTT op de loer liggen maar is er stel
lig van overtuigd dat de burgermeester 
van Ringkobing hem ter zijde zal staan. 
TV SYD ZAL CO~1Jv1ERCIEEL r'10GEN. 

Lang geleden heh ik her i cht over 
de eventuele komst van het regionale 
tv station Syd, dat zou gaan uitzenden 
voor he t Zuiden van Jutland. Het station 
zal als eerste in Denemarken commercinls 
gaan uitzenden' ,( in blokken zoals het 
ook in Ned e rland het geval is) en dit 
zal legaal gébeuren. Men gaat op 1 ok
tober a.s. van start en er is inmiddels 
een speciale maatschappij opgericht, 
Dansk TV Reklame, die vanaf 1 augustus 
a.s. reklamezendtijd zal gaan verkopen. 
30 Seconden zendtijd zal tussen de 
10 en 15.000 DKr. gaan kosten en zul
len dagelijks tussen 19 en 19.30 word~ 
en uitgezonden. Paul S Hansen. 

HEGELHATIGE UITZENDINGEN \.JCSN. 
Het Christian Science Monitor sta

tion WCSN is begonnen met regelmatige 
ui tzendingen. De programma's zijn ge
ri cht op Europa en Afrika maar kunnen 
ook in een deel van Amerika worden ont
vangen . Op de volgende tijden ,en fre
q ue~ti e s wordt er uitgezonden: 16-18 
15280 kHz, 18-20 21640 f 20- 22 9465, 
22-02 7365, 2- 4 9465, 4-6 9480, 6- 10 
7365 en 10- 12 17640 kHz. 
NI EUWE ZENDER IN INDONESIE. 

Minister voor informatie van Indo
nesie, Harmoko, heeft bekend gemaakt 
dat spoedig een nieuwe kortegolfzender 
van start za l gaan met een vermogen van 
250 kW en programma 's gericht op Europa 

en het Midden Oosten zal gaan uitzenden. 
De zender staat opgesteld in het noor
den van het eiland Sumatra. Het is nog 
niet bekend via welke frequentie men 
zal gaan uitzenden. 
JAPAN STEUNT BANGLA DESH. 

Japan heeft ruim 3 miljoen dollar 
ter beschikking gesteld voor de bouw 
van een nieuwe zender in Chittagong in 
Bangladesh. De nieuwe 100 kW AM zender 
zal een oude 10 kW gaan vervangen en 
men zal gebruik gaan maken van de 873 
kHz. 
24 lillR PER DAG IJSLAND. 

Het tweede programma van Ijslandse 
staatsradio, Ras 2, is sinds ,kort 24 
uur per etmaal in de ether via de FM. 
Het programma wordt gedurende de nachte
lijke uren ook via de zenders van het 
eerste net uitgezonden. Dit betekent 
dat de kans om Ijslandse programma's 
te ontvangen aanzienlijk beter wordt. 
Probeer maar eens in de nachtelijke 
uren de 209, 666 of 738 kHz~ 
SPECIALE HANDLEIDING LATIJNS AfvlERIKA. 

40 Pagina's dik is the DX'ers Guide 
to Latin America. De lijst geeft een 
opsomming van alle stations in Midden 
en Zuid Amerika, die te ontvangen zijn 
in Noord Amerika. Meer dan 300 stations 
zijn opgenomen inclusief land van her
komst en frequentie. Latty Yamron, 
Fine Tuning, 351 Churchill Road in 
Pittsburgh PA 15235 USA kan je meer 
vertellen over hoe je aan de lijst 
kunt komen.Paul S Hansen en Jelle Knot. 

VROOM EN DREESMANN, CenA EN "REKLAME. 
Vendorado, een onderdeel van het 

grote Vroom en Dreesmann concern, ziet 
voorlopig af van het brengen van eigen 
reklame op de televisie in de bungalow
parken, die eigendom zijn van het ' con
cern. Het lag in de bedoeling omgedu
rende de STERblokken van de Nederlandse 
televisie met eigen reklamespots te ko
men. In goed overleg met Cloeck en 
Moedigh, de exploitanten van de parken, 
is besloten voorlopig van het plan af 
te zien. Men vindt het niet verantwoord 
te beginnen nu de direkteur van de STER, 
Smeekes, er op heeft gewezen dat de 
wettelijke regelingen inzake de door
gif te van reklameboodschappen voor meer
dere uitleg vatbaar is. Een t.v. her-
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inneringsonderzoek inzake reklame heeft 
uitgewezen dat voor het eerst in 10 jaar 
een t.v. commercial een herinnerings
percentage heeft gehaald van 100%. Het 
betreft de CenA commercials, waarin 
Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer op
treden. 
27 Me RAGE BIJNA VOORBIJ. 

Waren er in 1980 ruim 300.000 mensen 
die via oe PTT een speciale vergunning 
aanvroegen om gebruik te mogen maken van 
een 27 Mc bakje, in het afgelopen jaar 
wer d nauwe l ijks het aantal van 10.000 
aa nvragers gehaald. Volgens een woord-
voerde r van de PTT is de terugloop in 
aa nvragen veroorzaakt doordat er onge-
organ i seerd gebruik wordt gemaakt van 
de beschikbare frequenties. Vaak, wan
neer men eindelijk kontakt heeft met 
i emand, wordt een normaal gesprek on
mogeli j k gemaakt door een andere gebrui
ker, di e he t nodi g vi ndt zich met het 
gesprek te moeten bemoeien of gewoon 
prohee rt over de 2 anderen heen te ko
men. Vol gens een woorovoerder va n een 
e l ectronicazaak is het verkoopcijfer 
va n de l egale bakjes enorm gekelderd en 
heef t ee n groot aantal specialistische 
winkels he t artikel uit het pakket ge
nomen, daa r er praktisch niets meer 
aan te verdi enen was. De 27 Me'ers zijn 
ze l f ni et kapot te krijgen en beweren 
dat er over de 300.000 Nederlanders 
nog steed s akt i ef zijn met hun hobby 
maar da t er slechts een klein aantal 
nog de j aarlijkse aanvraag bij de PTT 
i ndient . Red en hi ervoor is dat bij niet 
aanvragen va n een machtiging snel een 
aan t al t i en tjes wordt verdiend en tevens 
de 'pakkans ' door de ReD erg klein is. 
RKO NIET TEGEN TE HOUDEN. 

Minister Brinkman is ervan over
t uigd dat hij de oprichting van een 
nieuwe katholieke omroepvereniging niet 
kan tegenhouden wanneer de oprichters 
kunnen aantonen dat ze een afzonderlijke 
stroming in de Nederlandse bevolking 
vertegenwoordigen. Brinkman zei dit on
la ngs voor de KRO TV die mogelijk con
c urren t i e gaat krijgen van de RKO, om
dat ze onvoldoende streng in de katho
lieke leer zou zijn. Een nieuwe omroep 
moet minimaal 60.000 leden hebben om 
in aanmerking te komen voor zendtijd. 
STREEKTAAL BIJ' REGIONALE OMROEPEN. 

I n de komende herfst begint een ge
zamenlijk streektaalprogramma van radio 
Noord, radio Oost en radio Gelderland. 
Na 1 oktober besteedt men elk weekend 
een half uur zendtijd aan streektaalac
t i vi teiten. Dit is de uitkomst van een 
overleg t ussen de r eg ionale radioomroep
en en de samenwerkende organisaties 
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in het Nedersaksisch taalgebied. Het is 
de bedoeling dat de programma's een 
signalerende funktie gaan bekleden en 
waarbij het publiek vooral geattendeerd 
zal gaan worden op nieuwe boeken en 
platen in de streektaal. 
MEER GELD NODIG VOOR OMROEP GRONINGEN. 

'Gelet op de nieuwe wetgeving, de 
verzelfstandigingsoperatie van de NOS en 
de ontwikkelingen in Drenthe is het geen 
verbazingwekkende gevolgtrekking dat de 
werkgroep ten gunste van een zelfstandi
ge omroepvoorziening voor de provincie 
Groningen adviseert'. Dit staat onder
meer te lezen in het advies van de 
werkgroep regionale omroepvoorzieningen 
in de provincie Groningen. De politieke 
besluitvorming over de opsplitsing van 
radio Noord in een Groninger en een 
Drentse regionale omroep moet dit jaar 
zijn afgerond. De werkgroep vindt verder 
dat wanneer de splitsing doorgaat het 
ministerie minimaal met 3,5 miljoen 
gulden over de brug dient te komen voor 
een regionale omroep. Tevens vindt men 
dat de huur van het studiocomplex van 
radio Noord aan het Martinikerkhof in 
Groningen (460.000,- per jaar) veel te 
hoog is. Men adviseert eventueel uit 
te zien naar een veel goedkoper pand. 
Tevens wordt aanbevolen na een opsplit
sing uit budgettaire en historische 
overwegingen samen te werken met radio 
Drenthe. Wat de juridische vormgeving 
betreft adviseert men een stichtings
v~rm, waarin drie organen zouden moeten 
funkt i oneren: algemeen bestuur, dage
lijks bestuur en programmaraad. Men 
denkt dat de nieuw op te zetten regio
nale omroep voor de provincie Groningen 
de werkzaamheden met 12 a 16 man in de 
toekomst afkan. 
NCRV KOMT MET SERIE OVER POPGROEP. 

' De NCRV TV gaat naar voorbeeld van 
een popmuziekserie uit de 60'er jaren 
(the Monkees) een serie maken over een 
popgroep die speciaal voor dit doel on
der de naam Switch is opgericht. Er wor
den 10 afleveringen gemaakt die vanaf 
februari 1988 te zien zullen zijn. 
De nummers, die Switch zal spelen in 
de serie, worden geschreven door Jan 
Hendriks en Ernst Jansz, twee voormalige 
leden van de groep Doe Maar. De opnamen 
zijn reeds van start gegaan. 
SOVJET TELEVISIE IN POLEN. 

Sinds eind maart zendt een 2 kW 
sterke televisiezender in \Jarscha u het 
signaal van het eerste net van de Sovjet 
televisie uit. Het programma wordt door 
de Gorizont satelliet uitgezonden en via 
kanaal 51 doorgestraalo naar de inwoners 
van de Poolse hoofdstad. 



12 MEI: In AVROls Toppop is voor het eerst 
de cl i p te z i en van IISOS Mozamb i que" ++ 
Om 20.30 uur is bij de AVRO op 
Ned.1 het beste uit "Wedden 
Da t ... I1 te z i en ++ T ed Hawk ins 
is gast van Jan Douwe Kroeske 
tussen 14 en 16 uur bij de VARA op R3 ++ 
"Dubbell isjes" gaat over spijbelen en 
komt rechtstreeks uit Gouda. Als muzikale 
gast ontvangt Peter Holland Danny de Munk 
++ Een Goede Morgen bij de TROS op R4 
wordt gepresenteerd door Dolf de Vries +++ 
13 MEI: Een dag die in het teken staat 
van de Europa Cup 2 finale tussen Ajax en 

Lokomotive L~ipzig in Athene. 
Annette van Trigt is naar 
Griekenland afgereisd en laat 
in "Kletskop" interviews met 

spelers horen en worden hun fa
voriete platen gedraaid ++ 

"Nederland Muziekland" heet vandaag 
"Nederland Voetballand". Idool is Demis 
Roussos. Hij is niet in de studio, maar 
bij Annette van Trigt in Athene ++ Om 
19.30 uur begint "Studio Sport" op Ned.2 
waarin om 20.15 - uur de wedstrijd tussen 
Ajax en Lokomoti~e Leipzig wordt uitgezon
den. Ajax wint de Cup door te winnen met 
1-0 ++ "Countdown" op Ned.l is een Rus
sische aangelegenheid. Adam Curry ont
vangt o.a. de Russische groep Stas Namin 
en Roberto Jacketti and the Scooters, een 
groep die op tournee door Rusland is ge
weest ++ "RUR" is opgenomen in de disco
theek "Blue-Tiek In" in Rotterdam, omdat 
Richter in Amsterdam door de politie is 
dichtgespijkerd enkele weken geleden ++ 
Tina Turner en David Bowie nemen deze week 
in de televisiestudio van Joop van de Ende 
in Aalsmeer een reklamespot voor Pepsi 
Cola op. In de studio is In decor gebouwd 
van In straa~ in Amerika, alsmede In in
terieur vanlt huis van de uitvinder. 
David Bowie zal deze man spelen +++ 
14 MEI: Omdat Ad Roland er vandaag niet 
is, presenteert Jeroen Soer de uren tussen 
9 en 11 bij de TROS op R3 en Ferry Maat 
presenteert de "Europarade" +++ 
15 MEI: VARA's Angel ique Stein viert haar 
22-ste verjaardag. Van harte ++ De Vero
nicaprogrammals op R3 komen tussen 11 en 
24 uur rechtstreeks uit Montreux waar o.a. 
het Gouden Roos Festival en het Montreux 
Rock Ga 1 a p 1 aatsv inden. De he,l e dag door 
zijn gesprekken met beroemde sterren te 
horen. We noemen er een paar: John Farnham, 
Spagna, Mel&Kim, Paul Young, Mark King, 

Boy George, Whitney Houston, Nick Kamen 
en Crowded House. Neil Finn van de laat
ste groep geeft in "Curry en Van Inkel" 
een prima live';;"versie van de hit "Donlt 
d ream i t IS over" +++ 
16 MEI: Bas Westerweel wordt vandaag 24-
en Peter Adrichem 28 jaar. Van harte ++ 
Sjors Fr8hlich en Peter Plaisier van de 
NCRV zijn vandaag in Montreux. In "POp
sjop" doen zij enkele korte verslagen en 
in "Tussenuur" praten zij met enkele 
artiesten ++ Omdat de voetbalwedstrijd 
Tottenham Hotspurs - Coventry City moet 
worden verlengd, doet Jaap Baks in de 
"Avondspits" verslag van het restant van 
de zeE n gel sec u p fin ale, om dat "N C RVz at e r
dag Sport" maar tot 18 uur duurt. De cup 
is gewonnen door CoventryCity. De uit
slag is 3-2 ++ "Sounds of the 60s" op 
BBC Radio Two wordt gepresenteerd door 
Leapy Lee ++ Om 22.50 uur wordt bij de 
KRO op Ned.l de aller-allerlaatste 
"Gedane Zaken" van Aad vld Heuvel uitge
zonden. Vanaf oktober zal hij het nieuwe 
programma "Hoofdpersoon" gaan presenteren 
++ De Z i 1 ve ren Roos op het 27- s te 11Gouden 
Roos Fes t i va 111 i n Man t reu x i s gewonnen 
door het AVRO-programma "Mini en Maxi in 
Concert". Volgens de jury zit de Neder
landse inzending vol met 'gags' en geeft 
het programma, geregisseerd door Nick van 
den Boezem, ook een overzicht van de 
enorme muzikale kwaliteiten van Mini en 
Maxi (Karel de Rooy en Peter de Jong)+++ 
17 MEI: "Het Weeshuis 
van de Hits" s taat ~r1i'[J), 
in het teken van ~~~~ ~j ~~ 
The Beatles en , ~ ~ ~ ~ 
het versch i jnen • . ~ _ ~ ~ 

. van de CD van ril ItMrNI~1il . • 
"Se rgean t Peppe rs d.b~~~d6 'i IDill[Etili~'ID'~ I 
Lonely Hearts Club • ~ ~~~ ~ ~ 
Band" op 1 juni a.s. ~~ .. ~ ~ ~ I 
++ Anne van Egmond ~ fiA ~ 
i s een maand me t va- ~ 't/;f/I[) ~ ~ ~ 
kantie. Paul vld Lugt 
zal haar vervangen van 10 tot 12 uur bij 
de KRO op zondag ++ In "Tijd voor Toen" 
draait Tom BJomberg de hits uit mei 1975 
en mei 1963 +++ 
18 MEI: Johan Sponselee van de EO viert 
zijn 26-ste verjaardag. Van harte ++ 
11 Hol 1 a n d s G lor ie" me t Kr i j n Tor rin gak om t 
vanuit het Zomertheater op Duinrell in 
Wassenaar ++ Hans Schiffers laat om 8.40 
uur zijn "eigen" Tippie opdraven die de 
nieuwe single van ABC "When Smokey Sings" 
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Peter Plaisier van NCRV's Tussenuur (foto: TvD). 

(een ode aan Smokey Robinson) opgraaft ++ 
Meta de Vries draait in haar programma 
"Muziek met Meta" de plaat "Torn between 
Two lovers" van Mary MacGregor en zegt 
dat Mary vroeger de Mary van het trio 
Peter, Paul and Mary was. Leuk gezegd, 
maar niet goed. Mary MacGregor heeft 
nooit bij Peter, Paul and Mary gezongen. 
"Torn between Two Lovers" is wel geschre
ven door Peter Yarrow, de Peter van het 
trio ++ "Vraag het Visser", het CD-ver
zoekplatenprogramma van de AVRO op R3 
van 20 tot 22 uur, wordt gepresenteerd 
door Bas Westerweel. Bas draait als eer
ste nummers van de CD van "Sgt. Peppers 
Lonely Hearts Club Band". Door een "lek" 
bij EMI in Duitsland is Bas aan de CD 
gekomen +++ 
19 MEI: Ron Brandsteder viert zijn 37-ste 
verjaardag. Van harte ++ Prins Claus 
stelt de nieuwe zendinstallatie van Radio 
Nederland Wereldomroep in de Flevopolder 
in gebruik ++ Na bijna 40 jaar (hij kwam 
in 1949) neemt Ton Kool afscheid van KRO
radio ++ Violet Falkenburg vervangt tus
sen 11 en 12 uur Anne van Egmond bij de 
KRO op Rl ++ Nei 1 Finn van Crowded House 
is gast van Jan Douwe Kroeske tussen 14 
en 16 uur bij de VARA op R3 ++ Op verzoek 
van de kijkers herhaalt de AVRO op Ned.l 
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de "In de Hoofdrol" van Jos Brink ++ 
Ook herhaalt de AVRO "In Concert: Mini 
en Maxi", het programma dat afgelopen 
weekend de Zi lveren Roos in Montreux won. 
De geplande uitzending van "Music Hall" 
zal later worden uitgezonden +++ 
20 MEI: Chiel van Praag wordt vandaag 38 
en Harry Vermeegen 37 jaar. Van harte ++ 
Van 7 tot 10 uur zendt Veronica op Ned.l 
"De sport-ontbijtshow" uit. Het program
ma wordt gepresenteerd door Simone Wiegel 
en de jarige Harry Vermeegen. Centraal 
staat de sport, maar daarnaast verkeers
informatie, het weer, make-up tips, och
tendgymnastiek en aktualiteiten ++ De 
persvoorl ichter van de Amsterdamse poli
tie Klaas Wi lting is gast van Annette van 
Trigt in "Kletskop" en surfer Stephan vld 
Berg is het idool in "Nederland Muziek
land"-radio van Chiel van Praag +++ 
21 MEI: Ronan O'Rahilly wordt vandaag 47 
jaar. Van harte ++ In "De Havermoutshow" 
en "50 Pop" wordt het weerbericht niet . 
gedaan door Jan Pelleboer maar door Ton 
van Gils ++ Jeroen Soer vervangt Wim 
van Putten vanavond in de "LP en CD-show" 
tussen 21 en 22 uur bij de TROS op R3 +++ 
22 MEI: De Veronica programmering is met 
ingang van vandaag veranderd: 7-9: Ook 
Goeiemorgen door Jeroen van Inkel. 9-11: 



Goud van Oud door Peter Teekamp. 11-12: 
Adam Curry. 12-15: Bart en de 
Zwart met Bart van Leeuwen en 
Erik de Zwart. Na 15 uur is 
er niets veranderd ++ Radio 
Rijnmond zendt tussen _-?-..... ______ 

21 en 22 uur extra ui t ~ 
omdat David Bowie in 
de studio is die 
wordt geinterviewd 
voor de BBC en de Ame-
rikaanse radio. Erik Post probeert ook 
even met Bowie te praten, maar dat lukt 
hem niet. In "Curry en Van Inkel" wordt 
na het nieuws van 21 uur een gedeelte 
van het Rijnmond~programma overgenomen 
+++ 23 MEI: Peter Plaisier van de NCRV 
viert zijn 20-ste verjaardag. Van harte 
++ Sounds of the 60s op BBC Radio Two 
wordt gepresenteerd door Steve Marriott, 
eens zanger van The Small Faces ++ 

Het KRO televisieprogramma op 
Ned.1 staat vandaag in het 
teke n van he t "E indexamen 
Festival " dat in de Brabant

'e1AA/ ha 11 en i n Den Bosch wordt 
" ~XAMiN gehou?e n. Pe te r van B r ug-

, / fES TI VAL ' , I gen I s pre sen ta tor van 
,;::: . -, \ het muz i ka 1 e gedee 1 te . 

/ :::11';: ilil",, ;2 ~ Il.il987 b:mnlll.il!" DtllbUlu \ . d 
~ ~ . . _We zien o.a. optre ens 
van Mai Tai, Het Goede Doel, Hollywood 
Beyond, Fatal Fl owers en Style Counci 1. 
Verder: jongeren -J n de markt, aandacht 
voor studiefinanciering, opleidingen en 
veel informatie. ~indredaktie: Ton Verlind 
++ "Nederland Muziekland" is deze zomer 
weer met de tent op stap. Om 19.12 uur 
wordt op Ned.2 de opname uitgezonden die 
deze week in Leeuwarden werd gemaakt +++ 
24 MEI: Problemen vanmorgen bij de KRO op 
R3. Eén draaitafel in de studio weigert 
zijn werk goed te doen en slingert be
hoorlijk ++In "Tijd voor Toen" draait 
Tom Blomberg de hits uit mei 1982 en mei 
1971 ++ Vanaf vandaag zal de NCRV van 
16.20 tot 17.05 uur acht afleveringen 
van "Swiebertje" herhalen. Deze herhalin
gen komen uit de laatste twee series 
"Zwerven met Swiebertje" die de NCRV (in 
kle ur) ui tzond i n de jaren 1973, 1974 en 
1975 +++ 
25 MEI: Renê van der Veer viert zijn 34-
ste verj aardag, Hanneke Kappen wordt 35 
jaar en Dave Lee Travis 42 jaar. Van har
te ++ "HollandsGlorie" komt uit Loos
broek tussen 12 en 14 uur op R3 ++ Rick 
van Ve 1 thuysen en Bas Wes te rwee 1 hebben 
nu al de zomer in hun hoofd. Zij gaan 
t~ssen 16 en 18 uur Hilversum in met een 
zender op' hun nek en presenteren "Toppop-
radi 0" 1 ekke r bu i ten +++ 
++Volgende keer meer++Ton van Draanen+++ 
++++++++++++++++++++++++++++++++~+++++++ 

RADIO HAURAKI INTRODUKTIEPROGRAMMA. 
Toen in laat september 1966 Radio 

Hauraki, Nieuw Zeelands eerste en tot 
nu toe enige zeezender,met uitzendingen 
begon, lag er al maanden lang een pro
grammaband op de planken, n.l. het ope
ningsprogramma dat de geschiedenis ver
telde van het station in de voorberei
dende fase. In deze documentaire niet 
het verslag van 25 mensen, die zelfs 
enkele nachten in de cel hadden doorge
bracht om hun zendschip de TIRI 1 op zee 
te brengen en waarbij zij ware veldsla
gen bij een vitale brug 'naar open zee' 
voerden met de politie, nee! het is het 
verhaal van 25 mensen die als ideaal 
hadden: een radio station in de lucht 
te brengen voor 'jonge Nieuw Zeeland
ers' en gelijk aan Europese initiatieven 
genoodzaakt waren dit vanaf zee te doen 
plaatsvinden daar er in het bestel in 
Nieuw Zeeland toen ook geen, plaats was 
voor vrije commerciele zenders. Het 
eerste deel van de Haurakistory bevat 
citaten uit de pers, waarin in april 
1966 reeds de eerste berichten versche
nen omtrent 'de piratenzender in op
richting'. Radio lIauraki zou 'the home 
of the Young New Zealanders'worden, 
zo vervolgde deze story met Chris Park
inson, Patty 0 Donnel, the good guys 
van Hauraki. De Radio Hauraki story 
vervolgt met een overzicht van het music 
format waarbij tevens de eerste jingles 
ten gehore worden gebracht en uitgelegd 
wordt dat het ochtendprogramma muziek 
voor de gehele familie zal bevatten en 
vanaf 9 uur de huisvrouw aan bod komt 
en overdag besloten wordt met drive 
time, een programma voor scholieren en 
weggebruikers. Des avonds als het pu
bliek jonger wordt, immers de oudere 
garde kijkt televisie, zal betekenen 
dat de muziek jonger wordt. Maar Haura
ki zal meer zijn dan een muziek station 
daar ook aandacht wordt besteed aan de 
gemeenschap door het opzetten van een 
speciale service die zich zal toeleggen 
op het verslaan van speciale gebeurte
nissen en andere zaken die zich afspelen 
in het Haurakiluistergebied. Brian 
Strong van deze afdeling vertelt het een 
en ander over deze activiteiten waarin 
vooral ruimte is ingedeeld voor info 
omtrent activiteiten op en bij het water 
i~ het Haurakiluistergebied, waarbij 
p1loot Peter Telling een grote rol zal 
spelen vanuit de lucht. Tijdens de week
ends zal deze piloot een oogje op de 
wateren rond Auckland houden i.v.m. 
mogelijk gevaar voor zwemmers en surfers 
door haaien. Ook zal Hauraki aandacht 
besteden aan het gevaar voor kinderen 
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in het verkeer ,onder , het motto: 'Drive 
slow~ , letthem . grow" . ~ Hau rak i ;. meer dan 
een, muzièkstation 'd'tis ,. :8%vari ' de uit- , 
zeniuren van Ha u ra1<i' wordt: ' besteed -aan, 
nie~w~ en da~r d~ meeste uitzendin~en 
op band staan zal er:een tinbreekmoge
lijkheid' zijn in de 'programma's, 
indien schokkende ontwikkelingen dit 
noodzakelijk maken. Voor de TIRI naar 
zee ging waren er ongeveer 1000 klussen 
te doen aan boord om het geschikt te 
maken voor de rol van zendschip. Deze 
klussen werden ondermeer uitgevoerd door 
Peter Telling, de piloot, die in de 
haven vele laswerkzaamheden verrichtte, 
Pat O'Donnel - een deejay die in de 
haven zich bezig hield met het aan de 
praat krijgen van de motor die de kraan 
aan boord bediende voor het aan boord 
takelen van de generatoren. Simon Jones, 
een ex NZBC omroeper, hield zich bezig 
met het schilderen van de TIRI in de 
kleur 'oogverblindend geel'. Nobby Nor
den was druk bezig met. de pompen in het 
ruim van de TIRI. Hij haalde al het 
vieze olieachtige water eruit om ver
volgens schoon water in te pompen om 
daarna het ruim goed te kunnen reinigen. 
Nobby werkte ook voor de NZBC en zou 
binnen de Haurakiorganisatie boordtech
nicus worden, verantwoordelijk voor 
o.a. het afspelen van de programmaband
en. Deze Hautaki introductieshow, zoals 
boven omschreven, eindigt met de vraag 
wat de beweegredenen zijn van die 25 
Good Guys om de Hautaki -op zee te krij
gen. De beweegredenen zijn terug te 
vi nden in de Haurakitune 'Born Free' 
van Matt Monro, een compositie die ook 
op mijn lijf is geschreven. Als jij, 
de Freewavelezer, hetzelfde gevoel hebt, 
bestel dan deze unieke studiotape die 
een onderdeel is van een 6 uur durende 
aanbiedingstape in de tapeservice van 
Hans Knot. Een documentaire, die ik van 
harte aanbeveel.- Paul Jan de Haan. 

FrEEWG\I€ I€dEnSENicE 
RADIO LONDON BOEK NU LEVERBAAR. 

Velen hebben de periode van de 
60'er jaren niet bewust meegemaakt en 
weten dus alleen via overlevering dat 
e r in di e jaren een aantal zeer populai
re zeezenders voor de Britse kust is 
geweest. De meest succesvolle uit de 
gehele zeezenderhistorie is zondermeer 
Radio London alias Big L. Over dit sta
tion is nu een boek leverbaar waarin 
naast het verhaal over het stations 
vel e interviews met ex mederwerkers, 
zo 'n 60 fot o 's en ve rder vele authentie
ke br ieven uit het Londonarchief. Wil 
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je meer informatie hoe het boek is te 
verkrijgen dan kun je schr i jven naar 
Postbus 102 9700 AC te Gron i ngen. .. 

_JINGLETAPES. In onze serie is deel 12 
. in herhaling en is deel 24 nieuw ~ever
baar. Deel 12 is 6 uur en op band 25,
en o~ cassette 35, - . Deel 24 is deels 
stereo en op band 25, - - en op cassette 
30,--. 
ZEEZENDERHISTORIE. Opnieuw leverbaar 
zijn de delen 5 en 6. Op band tesamen 
40,- en op cassette 60,-. NIElM!!!!!! 
is deel 23 in de historie van de zee
zenders. Op hand 25,- en op cassette 
35,-. 
REGULIERE TAPES: 1-862 is een uitstekend 
uitstapje naar New York met fantastische 
opnamen uit maart van dit jaar. Onder
meer hoor je het golden oldie station 
WCBS FM met Cousin Brucie, WPLJ met 
the morning crew (Power 95) en 2100 met 
\villey be Good. 
2-863 Slaat alle aanbiedingen van de af
gelopen jaren. Hier hebben we tijden 
op zitten wachten en uiteindelijk is 
het gelukt: Een band met unieke radio 
Hauraki opnamen. Allereerst de officie
Ie _opening op studiokwaliteit, de eers
te breakfastshow, meet the crew met 
Kerstmis, 2e verjaardag, de soundtrack 
van de film over het station '1111 days 
at sea' en het laatste weekeinde op zee. 
Een aanbieding d~e je niet mag missen. 
3-865 Op deze band de Voice of Peace 
met Graham Cooke, Vincent Moulde en 
Pete Lewis. Caroline North test op de 
259 meter, Radio Caroline North ver'der 
met Mike Luvzit, Rick Dane en Alen 
Turner en Peter Taite op Radio Air, 
beter bekend als Peter Clark op Caroline 
Per 6 uur op band 25,-- 12 uur 40,-- en 
18 uur 50,--. Op cassette 6 uur 35,--
12 uur 65,-- en 18 uur 85, ~-. Te bestel
len via International Moneyorder, euro
cheque of via giro 2929268 t.n.v. J . A. 
Knot Postbus 102 te Groningen. 

HORDT NEEDLETIHE INGEKROMPEN? 
Er bestaat een redelijke kans dat 

de needietime wordt ingekrompen bij de 
Britse radio of zelfs geheel za l worden 
geschrapt. Hierdoor zal het zelfs even
tueel mogèlijk worden dat er een speci
fiek station komt voor alleen het uit
zenden van 24 uur aan muziek vanaf de 
plaat of CD. Binnenkort hopen ~ertegen
woordigers van de Musicians Union e~ 
de Association for Broadcasting Develop
ment met definitieve plannen te komen. 
SUPERFUSIE STAAT VOOR DE DEUR. 

Er zijn momenteel verregaande onder-



handelingen tussen de Red Rose Radio 
Group en de Viking Radio Group om te 
komen tot een fusie. Wanneer een defini
tief besluit zal vallen tot samensmel
ting van beide organisaties zal dit be
tekenen dat de grootste onderneming 
binnen de ILR zal ontstaan. Tot de Red 
Rose Group behoren Red Rose Radio, Red 
Dragon Radio en Radio Aire. Tot de 
Viking Group behoren Radio Viking, 
Radio I1allam en Pennine Radio. Men heeft 
een onafhankelijke adviseur aangesteld 
om de verdere samenwerkingsstatuten 
uit te werken en tevens heeft men al 
het plan voorgelegd aan de IBA. 
BBC 648 NU GESTROOMLIJND. 

Sinds 9 mei j.l. in het aangenamer 
luisteren naar de programma's van de 
BBC zender, die uitzendt via de 648 kHz. 
Dit station zendt naast de engelse ook 
in de duitse en franse taal en de pro
gramma's zijn hoofdzakelijk bestemd 
voor de luisteraars in Frankrijk, Neder
land, Belgie en West Duitsland. Men 
zendt eigenlijk al uit sinds 1982 maar 
er zat tot nu toe geen vaste programme
ring in. Nu worden alle programma's op 
vaste tijden in de diverse talen uitge
zonden. Op de vraag waarom er geen Ne
derlandstalige programma's zijn, ant
woordde een persvoorlichter van de BBC 
dat algemeen in de wereld bekend is dat 
de Nederlanders en Vlamingen taalbewust 
zijn en derhalve vaak 2 of meer vreemde 
talen kennen. 
ONTBIJT TELEVISIE VIA CHANNEL 4. 

net Channel 

VERKEERSCHAOS IN LOS ANGELES. 
'Een sitdownstáking heeft in Los 

Angeles tot een grote verkeersopstopping 
geleid. Oorzaak was een afvaardiging 
~an medewerkers van een platenmaatschap
pij, die op de straat ging zitten voor 
het gebouw van het radiostation KLOS. 
Men was het namelijk niet eens dat het 
station veel te weinig aandacht besteed
de aan een van de artiesten van de 

platenfirma, Billy Idol. Toen de toe
zegging was gedaan in de toekomst meer 
aandacht te besteden aan het idool werd 
de sitdown opgeheven. 
82% VAN AMERIKA VERKABELD. 

Nadat het verkabelen van Chicago en 
Philadelphia gereed is gekomen en ook 
die van New Vork tot een einde komt, 
is de VS voor 82% verkabeld. Het is de 
vraag of dit percentage nog verder zal 
groeien gezien de hoge kosten van ver
kabeling. De overige 18% ligt namelijk 
in delen van de VS die zeer ver van 
kabelverdeelnetten ligt. Van de verka
belde huizen in het land heeft reeds 
62% van de in\voners zich laten aanslui
ten op het net. De kahelmaatschappijen 
maken de laatste tijd steeds meer 
agressievere reklame om meer kijkers 
te lokken. Niet iedereen is tevreden 
over het gebodene. In de laatste 6 
maanden van 1986 heeft een half miljoen 
abonnees het lidmaatschap opgezegd. 
Iets waar in Nederland steeds minder 
gebruik van wordt gemaakt gaat juist 
in de VS de betere kant op: de video
theek. Hier worden er steeds meer zaken 
geopend. Ook een gevolg van de vele 
opzeggingen is het feit dat de Federal 
Communication Union de 1idmaatschaps
gelden qua hoogte heeft vrijgegeven 
en vele kahelmaatschappijen de abonne
mentsgelden drastisch hebben verhoogd. 
GROTE SOMMEN GELD VOOR COSBY SHOW. 

Bedenkers van tv series die een 
bij de eerste uitzending een kassasucces 
zijn weten meestal later nogmaals de 
kassabel te vinden. De complete serie 
Cosby shows is aan een groot aantal sta
tions verkocht. Het gaat hier om een 
aantal lokale stations die de serie ge
durende een periode van drie en een half 
jaar mogen gaan uitzenden, te beginnen 
in de herfst van 1988. Dat het niet om 
kleine bedragen gaat zie je in het 
komende overzichtje: WORTV uit New York 
betaalde 45.5 miljoen dollar, KeOp TV 
Los Angeles 35 miljoen, KPIX TV San 
Francisco 22.8 miljoen,WFLD Chicago 
22.1 miljoen en de laagste betaler werd 
KPHO TV in Phoenix met 6.5 miljoen do]
lar. Bill Cosby zelf houdt aan deze 
bedragen 5% over. 
TELESHOPPING EEN GRANDIOOS SUCCES. 

Wat de meeste lezers onder ons waar
schijnlijk niet kunnen begrijpen is 
dat het kopen van goederen via de tele
visie, zoals sinds kort via Sky Channel 
geschiedt, enorm populair is in de VS. 
In Amerika is de Home Shopping Network 
hiervoor verantwoordelijk en kan nu als 
vierde netwerk, qua populariteit,na 
ABC , CRS en NBC worden gebrandmerkt. 
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Als netwerk mag j e j e noemen a ls j e 
t enmins te 15 uur per dag uitzendt via 
25 verschillende tv stations in meer 
dan 10 sta ten van de VS'. 

TAV Alexander Wiese. 

STOPZETTING STORING VOl CE OF AMERICA. 
Een woordvoerder van de Amerikaanse 

ambassade in Moskou heeft meegedeeld dat 
de S6vjet autoriteiten hebben besloten 
dat niet langer de Russische pro
gramma's van the Voice of America zullen 
worden gestoord. Eerder werden de pro
gramma's van de BBC World Service al 
gevrijwaard van storing door de Sovjet. 
EVENTUEEL VERHOGING OMROEPBIJDRAGE. 

De invoering van de nieuwe mediawet 
kan eventueel verhoging van de omroep
bijdrage tot gevolg hebben. Dit stelt 
de omroepraad in een schrijven aan mi
nister Brinkman. Men denkt dan aan een 
verhoging na het boekjaar 1988. Pas 
wanneer er een volledig financieel in
zicht is in de kosten van invoering van 
de mediawet zal bekeken worden in hoe
verre de verhoging dient te worden 
doorgevoerd. 
BRINKMAN GEEFT MEER GELD MIDDAGTV. 

Minister Brinkman is bereid 10 mil
joen ,gulden uit de omroeppot ter be
schikking te stellen van de middagtv 
op zowel het eerste als tweede net. 
Het geld zal afkomstig moeten worden uit 
de omroepbijdragen en de ' inkomsten van 
de STER. Binnenkort zal een besluit 
worden genomen binnen het kabinet. 

OMROEP 'ROTTERDAM KRIJGT ONTBIJT TV. 
Omroep Rotterdam wil. met ontbijtte

l evisie op maandag, woensdag en vrijdag 
een start maken in het begin van 1988. 
Dit zal tevens een start zijn van de 
reguliere televisieuitzèndigen voor de
ze lokale omroep . Men heeft in Rotterdam 
s inds 1 januari j.l. een vergunning tot 
het maken van radio en televisieprogram
ma's via de kabel. 
vves WIL MEER VOETBAL TV GELDEN. 

De vereniging van contractspelers in 
het betaalde voetbal in Nederland" de 
YVeS, heeft besloten juridische stappen 
te ondernemen tegen de NOS en eventueel 
de KNVH om 5% te kr ijgen van de tv cö~-
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t r act en G Het sektiebestuur van de KNVB 
toonde zich eerde r bereid aan de vves 
een deel van de opbrengsten a f te staanp 
maar de clubs verhinderden dat. I n ver
gelijking valt t e melden da t de Engelse 
spelersvereniging 10% van alle opbreng
sten krijgt. 
PIERSMA NIEUWE VPRO VOORZITTER . 

Sybren Piersmais de nieuwe voor
zitter van de VPRO. Tijdens de onlangs 
gehouden vergadering van de ledenraad 
kreeg de 50 jarige Piersma een ruime 
meerderheid aan stemmen. Piersma volgt 
M.Jager op die zes jaar lang voorzitter 
was en niet herkiesbaar was wegens het 
maximale termijn van voorzitterschap. 
Piersma was al enkele jaren lid van 
het bestuur van de omroep en hij streeft 
ernaar een uitbreiding van het leden
bestand te krijgen waarbij vooral ge
dacht wordt aan jongeren, dit in ver
band met een dreigende vergrijzing onder 
de leden. Verder wil hij de doelstel
lingen die de VPRO nastreeft ondersteu
nen, ook in de moeilijke tijden die men 
tegemoet gaat. 
SKY KOMT OOK MET WEERBERICHT. 

Nog deze zomer zal Sky Channel komen 
met een dagelijks weerbericht voor de 
landen waar de programma's van de satel
lietzender kunnen worden ontvangen. 
Het weerbericht zal drie keer per avond 
worden uitgezonden. Per aflevering duurt 
het weerbericht 2 minuten en zal 24 uur 
geldig zijn. 
KRANT WIL HARDERE AANPAK PIRATEN. 

De gezamenlijke dagbladuitgevers 
willen dat het Openbaar Ministerie in 
Nederland strenger gaat optreden tegen 
de radiopiraten. Men zegt schade te 
ondervinden van de radiopiraten, die 
commerciele boodschappen uitzenden, 
waardoor de advertentieinkomsten bij de 
krantenbedrijven flink teruglopen. 
Acties van de overheid tegen dit euvel 
hebben volgens de uitgevers tot nu toe . 
onvoldoende resultaat gehad. Dit komt 
ondermeer daar het Openbare Ministerie 
een lage prioriteit geeft aan vervolg
ing op dit terrein. 
DE VIDEOCLIP VAN EIGEN HOLLANDSE BODEM. 

Een kleine 20 bedrijven die werk
zaam zijn in de videoopname en afwerking 
van videoclips hebben zich verenigd 
in de Stichting Videoclippromotie. 
Zij willen Nederlandse popgroepen en 
artiesten de kans bieden voor weinig geld 
een clip te laten maken. Men wil hiermee 
de afzetmogelijkheden bevorderen van de 
Nederlandse muziek en men is ervan over
tuigd dat de Nederlandse platen ook be
t er verkopen wanneer er een goede vi
deoclip bij te zien is. 


