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

VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

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

D Is je LAATSTE nummer, indien je ' 
, niet tijdig hebt verlengd. Wij 

verzoeken je het alsnog met SPOED 
te doen, al s j e Freewave wilt bl ijven ont
vangen. 

"'---

Freewave nummer 148. Het eers t e zomer
nummer van 1987. Niet dunne r , maar vier 
pagina's dikker dan normaal . En' waarom 
is deze Freewave vier pagina ' s dikker? 

We hebben een uitgebreid interview met 
Germain Bo i, stuwende kracht achter de 
schermen b ij Radio Mi Am i go in de jaren 
zeventig. We beginnen met een a rtikel 
van Hans Knot over het Verdrag van Euro
pa ,en "Zeezenders Nu". 
"N i euws u i t Be 1 g i ë " we rd bij el kaa r ge
zocht door Patriek Bekaert en Maria De 
puydt en Jac Zom informeert je over de 
on twikke 1 i ng' van "Med i al and". 
Na "News from England" het interview met 
Germain Boi en op de middenpagina vier 
sch i t te rende foto' s van "The Vo i ce of 
Peace" die pas geleden zijn gemaakt. 
Vervolgens lees je onder de kop "Roddel si! 
veel nieuws uit binnen- en buitenland. 
"Anoraks UK" van Barrie en Ruth Johnston 
gaat vooraf aan lINieuws uit Denemarken" 
vanPaul S. Hansen en Hans Knot schreef 
een artikel over de ontwikkelingen in 
de verkeers informatie in Europ~. 
Omdat we i n de vo r i ge F reewave het II Ra d i 0 

en TV Logboek" noga 1 kort moesten houden 
wegens ruimtegebrek, dit keer ruim baa n 
voor hetlogboek ~ , W~ behandelen de per io
de van 26 mei t/m 30 juni 1987. Tot sl o t 
nog wat tv-nieuws~ ' Ton ,van Oraanen. 

FREEWAVE NUMMER 149 
VERSCHIJNT OP 10 A~GUSTU$ 1987. 



VERDRAG VAN EUROPA GELDT NIET ALTIJD. 
De afdeling rechtspraak van de 

Raad van State heeft een opmerkelijke 
uitspraak gedaan die er toe leidt dat 
waarschijnlijk de gemeenten in Neder
land op grote schaal het gebruik van 
een eigen antenne gaan verbieden. De 
uitspraak heeft in eerste instantie 
ertoe geleid dat een inwoner van Putten 
zijn zonder vergunning gebouwde, acht 
meter hoge antenne, na twee jaar moet 
verwijderen. In februari 1985 kreeg 
hij de opdracht van zijn gemeentebestuur 
de antenne te slopen. De gemeente is 
bekabeld en kent een antenneverbod voor 
particulieren. De inwoner ging in beroep 
bij de Raad van State en het gevolg 
hierva n was dat de gemeente de prive 
antenne wel moest toestaan als met zo 'n 
antenne meer en /of betere signalen kun
nen worden ontvangen dan via het lokale 
kabelnet. Deze uitspr aak is ge baseerd 
op het ve rdrag van Rome over de vrij
he i d va n meningsui t i ng en he t ontvangen 
van meningen. Al s a rgument had de in
woner van Put t en aangevoer d dat vi a de 
kabe l bij lange na niet alle piraten
zenders kunnen worden on tvangen. Het 
verzoek werd eind 1985 behandeld door 
een van de waarnemende voo r zitter s van 
de afdeling rech t spraak. Na de uitspraak 
liet de gemeente aan de Raa d van State 
weten dat het verdrag er niet was ter 
bescherming van illegale s i gnalen. 
De Staatsraad, van Zeben, dacht er an
ders over. Hij vond dat het verdrag zich 
niet beperkte tot het ontvangen van in
lichtingen die worden verspreid in 
overeenstemming met de geldende wetge
ving. De uitspraak trok meteen de lande
lijke aandacht daar e r verschill ende 
gemeenten zijn die met opzet de uitzend
ingenvan de piratenzenders weren en 
na de uitslag gingen ve l e piratenf ans 
aan het bouwen aan een eigen ontvangst
antenne. In februar i van dit jaar i s 
de zaak, na een beroe psprocedure van de 
gemeente Putten, andermaal, maar dit 
keer door de afde l i ng rec ht s praak zelf , 
opnieuw in behandel ing genomen en men 
is nu tot de concluss i e gekomen dat de 
sloopopdracht terecht is gegeven door 
de gemeente. In de uitspr aak wordt met 
geen woord gesproken over de ee rder ge
dane uitspraak van va n Zeben inzake de 
vrijheid tot ontva ngen van de signalen 
van de piratenzenders. Volgens de af
de l i ng rechtspraa k is de vraag of er 
r echt is op he t ontvangen van piraten
zenders ni et aan de orde. Men vindt 
namelijk dat de overlegde stukken en 
het verhandelde ter zitting haar niet 

hebben kunnen overtuigen van de juist
heid van de stelling van de Puttenaar 
dat hij met zijn antenne meer en andere 
signalen kan ontvangen via zijn antenne 
dan via de kabel. Teleurgesteld heeft 
de Puttenaar nu zijn antenne afgebrok
en. Er is echter een manier om derge
lijke processen te voorkomen, hoewel er 
weinig kans is op slagen. Ikzelf heb, 
na een verhuizing, het probleem meege
maakt. In eerste instantie woonde ik 
in een wijk die niet op de kabel of een 
centrale antenneinstallatie was aange
sloten en had derhalve ook geen enkel 
probleem met het plaatsen van ~en eigen 
antennepark voor het ontvangen van s i g
nalen, die nodig waren voor het ui toefe
nen van werkzaamheden voor Freewa ve. 
Toen ik verhuisde naar mi jn nieuwe wo
ni ng bleek dat deze in een verkabelde 
wijk stond en heb i n een goed onder
bouwde brief gemeld da t een extra anten
ne noodzakelijk was voor he t ont vangen 
va n versterkte signalen van FM- , AM- en 
KGsigna len. Na een periode van 4 maa nden 
kreeg ik een schri ft e l i jke beves tigi ng 
da t het plaatsen van antennes, onder 
bepaal de voorwaarden was toegestaan. Ik 
ben er zeker van overtuigd dat wanneer 
alleen gesteld zou zijn dat de extra 
antenne gebruikt zou worden voor de ont
vangst van illegale zenders het verzoek 
zou zijn afgewezen. Dus, ten alle tijde 
een goed onderbouwd verzoek indienen en 
de kans tot goedkeuring is aanzienlijk 
groter. Hans Knot. 

Zeezel1t1ersNu 
m 25 MEI: i.p.v. Max de Graaf 3 om 3 
met Wim de Valk. Vandaag een ni euwe af
l eve r ing Prijsbewust. Omdat Ronaid met 
vakant i e is wordt de Kese r top 3 gedaan 
door Mark en Meidenwerk door Ad. Voor 
de r est van de week doet Luuk Meidenwerk 
We l werd i n Prijsbewust gemeld dat alle 
herhalingen wegens techni sche omstandig
heden waren geweest. Op radio Noord een 
interview met Hans Knot i nzake de coas
ters , di e in Groningen z i jn gebouwd en 
in de loop der jaren gebru i kt z i jn als 
zeezender. Tevens aandacht voor het 
vandaag verschenen boek over de geschie
denis van Radio London. 558: 6- 10 Tony 
10-14 John, 14-18 Peter, 18- 22 Andy Ro
bin (naam aangepast) en 22-02 Jacky. 
David Foster en Kevin Turner blijken dus 
naar land te zijn. di 26 MEI: 6- 10 Peter 
10- 14 Andy, 14-18 Tony, 18-22 John en 
22-02 Jacky. Nieuws met Steve. Op Mo
nique een promo dat I juni a.s. de cd 
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van St. Pepper uitgebreid zal worden ge
draaid op Monique. w 27 MEI: De eerste 
Prijsbewust op Monique met een deelneem
ster die zich via Prive heeft opgegeven. 
Op 558 een nieuwe versie van de promo 
voor Lotto 649 en tevens terugkeer van 
de nieuwe releases overzicht op 558. do 
28 MEI: Caroline om 22.30 uit de lucht 
wegens antenneaanpassing. Jacky vertel
de dat Peter en John de hoge mast zouden 
gaan beklimmen. Op Viewpoint blijkt dat 
het nieuwe religieuze programma op de 
donderdag Sar Shalom Ministry heet met 
Irene Hanley. (zie 16 april). Op Moni
que brengt Ad om 16.08 een prachtig ge
dicht i.v.m. het afscheid van Maarten, 
die morgen naar Amerika vertrekt. v 29 
MEI: Yleis Radio, de Finse staatsradio, 

YLE 
A"OIO' TV 
f i NLA N D 

J 
verzendt een schrijven naar MoniQue in 
Spanje waarin de testen van een nieuwe 
zender worden aangekondigd via de 963. 
Daar Yleis deze frequentie heeft toege
wezen gekregen verzoekt men Monique een 
andere frequentie te gaan gebruiken. 
Er bestaat weer ongenoegen onder de 
Carolinedeejays. Zo zou de rekening van 
de telefoonmaatschappij aan caroline 
niet door Ronan zijn betaald en is de 
aansluiting nu afgesloten. Tevens is 
Ronan aan boord geweest om de onrustige 
stemming tussen de Britten en de Neder
landers weer enigszins op redelijk peil 
te brengen. 558: vandaag tot 6 uur met 
van 2 tot 6 Steve. Op Monique presen
teerde Maarten de Jong tussen 14 en 16 
uur zijn laatste Poptiek tesamen met 
Jantien (Lu koekje). Maarten gaat een 
jaar in Amerika een studie volgen en 
komt misschien daarna terug. Vanaf maan
dag neemt Max Poptiek over. Trouwens een 
leuk afscheidsprogramma, hoewel het aan
wezig zijn van Jantien rommelig over
kwam.za 30 MEI: 558: 6-10 John, 10-14 
Peter, 14-18 Andy, 18-22 Tony, 22-02 
Jackie en 2-6 Steve. Nieuws met Steve 
en John. I n de nachtelijke uren is 558 
nu zeer duidelijk te ontvangen. Op Mo
ni que maar weer eens geluisterd naar 
Avondcursus. Rik moet zelf maar weer 
naa r cursus want veel van de historische 
popi nformatie die hij geeft is onjuist. 
Zo vroeg hij zich af of Nowhere Man van 
de Beatles van AbbeyRoad of Revolver 
afkwam. In de Volkskrant een groot ar
tike l over St. Peppers met daarbij on
de rmee r aa ndacht aan de populariteit 
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van de zeezenders in de 60'er jaren. 
zo 31 ~ffiI: Monique liveprogramma's 5-8 
Internationaal ontbij t met Ad, 12-14 
Luuk, 14- 16 Ad en 16-18 Wim . Vanavond 
wordt in Mierlo de Vader Abrahamshow 
opgenomen in circus Holiday. De show 
wordt op 14 juni via Monique uitgezond
en. Uit Engeland vernemen we dat de 
eigenaar van de Communicator het schip 
verkocht zou hebben aan een nieuwe 
Amerikaanse onderneming waarbij onder
meer een Nederlandse medewerker van 
Monique zou zijn betrokken. Deze zou 
nu samen met Jan van Maastricht, de be
kende zendertechnicus, in Belgie naar 
een geschikte mast aan het zoeken zijn . 
Binnen 2 weken zou de ni euwe installatie 
geplaatst kunnen wordeti waarna het zend
schip weer voor de Britse kust zou ko
men te liggen. Op de zondag in Viewpoint 
nu 2 nieuwe religieuse programma's: 
Family Bible Hour met Ben El Palmer en 
Bible of America met Leroy Jenkins. He t 
laatste programma bevat een half uur 
waarin de luisteraar kan bellen en dat 
is via 09 16143630900 vanuit Nederland. 
Leroy weet al wat het probleem is als 
de luisteraar zijn of haar naam noemt. 
Via een krachtig gebed wordt het pro
bleem snel opgelost. Dan kregen we 
het boek 'Rebel Radio' ter recentie 
aangeboden. Het is geschreven door John 
Hind en Stephen Mosco. Vanuit de grond
beginselen van de radio wordt overge
stapt naar een kort overzicht van de 
zeezenders. Alleen al in dit overzicht 
worden ontzettend veel historische 
fouten gemaakt. Zo zou Caroline in 1967 
door de wet verdreven zijn en pas in de 
80'er jaren weer verschenen zijn. Tevens 
spreekt men over de closedown van Vero
nica in september 1972. Dit zijn maar 
2 voorbeelden maar na het lezen van 24 
pagina's had ik er al genoeg van. In de 
kast dus. Voor diegenen die het toch 
wensen te bestellen om decollec~ie 
kompleet te houden kan een exemplaar 
besteld worden voor [4 bij J Dent and 
Sons, Dunhams Lane, Letchworth SG6 ILF 
Hertfordshire. Ook te bestellen bij je 
boekhandel via ISBN 0 7453 0055 3. Bij 
de Voice of Peace wordt druk gewerkt om 
de nieuwe 10 kW zender van het merk 
Nautel zo spoedig mogelijk in de lucht 
te krijgen. De zender is in Ashdad aan 
boord genomen en zal gaan uitzenden via 
de 1539 kHz. (was voorheen 1530). Voor
da t het zover is zal eerst een vertegen
woordiger van het ministerie voor Com
municatiezaken de zender moeten keuren 
in verband met verzekeringen. Dus als 
je goed doordenkt is dit een vorm van 



erkenning van de VOP als legaal stat ion . 
Ook i s de hoofdgenerator weer ter ug aan 
boor d gebracht nada t een ui t gebreide 
r evisi e aan l and heeft plaats gevonden. 
Andy Ro bin ~ ni euw bi j Ca rol i ne~ blijkt 
ook van de VOP afkomstig t e zij n. In de 
staf van de Voice of Peace zijn nog mee r 
veranderingen: Ti rn Sheppard i s terug als 
zendertechnicus en pr esentat or van de 
ochtendshow en Dave Asher en Nei l Am
str ong z i jn weer t erug naar Engeland. 
Wi e wee t horen we di e bi nnenkor t op 
Carol ine . Vanuit Enge l and komt Jay J ack
son me t het ' stuitende ' bericht al s zou 
er door nieuwe A~erikaanse fi nanc i e rs 
meer dan 2 mi l j oen dol l ar in Laser 
zijn gestoken en dat er 2 s ta tions va naf 
het schip voo r de zomer terugkeren. We l 
we wachten af . Tevens vernemen we dat 
de mensen , die op 15 me i voor het ge
r echt verschenen i n Si t t ingbourne, nu 
op 12 juni weer di enen voor te komen. 
Twee ambtenar en van de DTI hebben een 
bezoek gebrach t aan de haven van Amster
dam om he t Paradij s schip te i nspecteren 
en om t e onderhandelen me t Nederlands e 
collega's. Zo zouden ondermeer moge l i j k
heden z i j n bes proken to t gezamenli j ke 
akt ies t egen de zeezenders . Ook Be l gie 
en Frankr ijk zullen bezocht worden. 

De oude 10 kW-zender van Voice of Peace. 

ma 1 JUNI: Monique pas om 5 .1 0 i n de 
lucht. Ook deze week i.p.v. Driespro ng 
drie om drie gouwe ouwe met Wim de Valk, 
l ive. I.p.v. Poptiek deze hele week 
Luuk Dardin met 'voor de wi nd ' . Meiden
werk deze hele week met Rik va n Rijn, 
vanaf tape. Vandaag nie t ieder uur de 
satelliet schijf gezien de presentatie 
van de CD van Sgt. Peppers Lonel y 

Hearts Club band. 5S8~ 6-10 Peter, 10- 14 
Andy, 14-18 Tony, 18-22 John, 22-01 
Jacky, waarna closdown. Nieuws Steve 
Conway. Nieuwe slogan's op Viewpoint: 
This is Europe's Voice of Evangelism en 
Bringing Evangelism to Europe, t his i s 
Viewpoint 963. Ook i s er een nieuw over
zi cht ss pot je gemaakt mede gezien he t 
feit dat de programma's vanaf deze week 
tot 23 uur duren. Zelfs zijn er plannen 
om in de zomer de programma's van de 
re l igieuzen te l a t en doorlopen tot 24 
uu r . di 2 JUNI: 558 : Jacky nu van 10- 14 
en Andy nu van 22 t ot 2. Ni euwe com
mercial voor Rockfestival in Torhout 
waarbij de reis vanuit Engeland wordt 
georganiseerd door Miracle Buscompany 
in Londen. wo 3 JUNI: 558: Leuke opmerk
ing Peter Phillips na het draaien van 
Pepsy and Shirley: Is she sweet, is she 
bubbeling or does s he have a lot of 
battle? We should be told!. do 4 JUNI: 
Pranavite terug op Monique. Sinds gis
teren en ook vandaag en morgen is op
staan met Monique live met Luuk i.p.v. 
Niko. v 5 JUNI: 558: 6-10 Peter, 10- 14 
Jacky, 14-16 John, 16-18 Peter, 18-22 
John, 22-02 Andy en 2-6 Steve. Tony 
Peeters dus niet meer aanwezig. za 6 
JUNI: In een brief van Words of Life 
werd ons meegedeeld dat rev. Robert B 
Boyd op 7 december 1986 al was overled
en maar dat zijn programma's nog tot 
juli 1987 zullen worden uitgezonden. 
Daarna zal zijn opvolger Paul Kitzmiller 
te beluisteren zijn. (zaterdags in 
Viewpoint 20.30-21. 00) 558: 6-10 Jacky, 
10-14 Peter, 14- 18 Jacky , 16- 18 Andy, 
18-22 John, 22-02 Aney en 2-6 Steve. 
Nieuws met Jackyen Steve. Nieuw op 
Viewpoint tussen 22.15 en 22.45 Living 
Faith Church met Mr. West. Moni que: 
live programmering 5- 6.30 Wim, 7-10 Luuk 
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12-15 Top 50 met Ad, 15-18 Luuk. Bij 
Eddy Ouwens VOF de Kunst de gasten van 
de dag. Om 10.36 nieuwe prijsvraag, ge
lijk aan vorig jaar: Waar gaat de ar
tiest naar vakantie op toe. Eerste keer 
Albert Mol naar de VS. In de nieuwe Ve
ronicagids eindelijk de nieuwe Monique 
programmering hoewel de meest recente 
veranderingen niet zijn opgenomen. Ook 
staat Paul Witte voor de zaterdag 
ochtend geprogrammeerd hetgeen drie om 
drie moet zijn. Het Laserschip ligt nu 
18 mijl ten noord westen van Duinkerken 
en wordt opnieuw uitgerust. Tja, het 
ene gerucht heeft het over terugkomen 
in drie weken in stereo en het andere 
over drie maanden in AM stereo. Wel er 
staan natuurlijk AM zenders aan boord 
dus geloof hier maar niets van. Buiten
dien waar zouden we de stereo midden
golfontvangers vandaan moeten halen? 
De enige deejay die nog aan boord zit 
is Paul Jackson, de rest zit aan land 
of is terugegaan naar Amerika. Koning 
Roy Bates van Sealand heeft nogal hard 
gereageerd op de komende wijziging van 
de internationale wateren van de Britten 
want hij vindt dat dit in overleg met 

. zijn regering had moeten gebeuren daar 
zijn Koninkrijk nu ook binnen de na
tionale wateren van GB valt. Als ver
geldingsmaatregel heeft hij nu een 
gebied van 3 zeemijlen als nationaal 
vaarwater van Sealand verklaard. Nog 
steeds houdt hij ook vol dat vanaf zijn 
kunstmatig eiland spoedig uitzendingen 
zullen worden verzorgd waarbij ook de 
tv niet zal worden ontweken. Lotto 649 
schijnt de nieuwe financier te zijn van 
de nieuwe zend buizen aan boord van de 
Ross. Spoedig zullen ze geplaatst wor
den en zal zowel de 558 als de 963 zen
der sterker moeten zijn te ontvangen. 
Misschien ook wel nodig met de concur
rentie van Yleis op 963 en die van 
Algerije op 576 kHz. Tenslotte horen we 
vandaag dat volgende week de Ross Reven
ge naar een positie buiten de terri
toriale wateren ter hoogte van Suffolk 
zal worden versleept. We wachten af. 
m 8 JUNI: Hans t1arijs uit Dordrecht meldt 
ons dat hij in de nacht van 1 op 2 juni 
rond 0.15 uur een testsignaal hoorde 
op de 576 kHz. Het betrof een modulatie
toon, waarschijnl ijk vanaf de Communi
cator. Wie heeft het ook gehoord? De 
volgende ochtend was alleen de SWF te ho
ren. 558: 6-10 Peter, 10-14 Jacky,14-16 
Andy, 16-18 Jacky, 18-22 John en 22-02 
Andy. Nieuws met Steve. 963: 9-10 Wim met 
3 om 3 i.v.m. 2e Pinksterdag is er tussen 
12 en 18 een extra aflevering van Hitmu
seum met alleen oud werk uit de tacht-
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i ge r j are n. 1 i ve me t tu s sen 1 2 en 1 4 
Luuk, 14-16 Ad en 16-18 Wim. Na afwezig
heid van 6 weken is Ronald van der Meiden 
terug met Meidenwerk tussen 17 en 18 uur. 

r- di 9 JUNI: Monique: Wim de 

~ 
Valk blijft voorlopig 9-10 

~. ,r'\ doen. Vandaag geen Kese r 

J
5r- \f~ Top 3 en Tony Berk. Uren ge-
~ ~n vuld door Luuk en Wim de 

~'») ~'~ ',~ J) Va 1 kis i n de u ren van 

~ 
.1 Poptiek te beluisteren. 

~"~ E rgen i s a 1 om met het nieuws 
\ ~ van 7 uur I s morgens toen 

"" ',,'\ "/ wee r eens bleek dat Ad Robe rts 
\ ~ er niets van beg repen heeft. 
,1 Het nieuws was duidelijk vanaf 

een bandje en liep niet goed in de re
corder. En dan zegt de heer Roberts 
trots te zijn omdat hij een opleiding 
in Australië te hebben genoten. Vanaf 
vandaag in Viewpoint op de dinsdag 
nieuw: Maranatha Fellowship Ministry 
met Pastor Mary M. Rogers tussen 21.15 
en 21.30 uur. In het Veronicablad zijn 
de programmagegevens van Monique nu op
t i m a a 1 bij ge we r kt. I n het b 1 a d van de ze 
week een pracht verhaal voor de out
siders over de zeezenders, geschreven 
door Ruud Hendriks. Voor de insiders 
was het een verhaal dat al lang achter
haald was. Tevens achterin een foto van 
Robbie Dale en Erik de Zwart, twee gene
raties deejays die bij Caroline hebben 
gewerkt.w 10 JUNI: 558: 6-9 Peter, 
waarna closedown voor 'onderhoud'. Het
zelfde geldt voor Monique. Daar had men 
het reeds eerder aangekondigd~ In werke
lijkheid ging men, voorafgegaan door een 
sleepboot, naar een andere ankerplaats. 
Om 18.50 is zowel de 963 als de 558 te
rug in de ether. Op 963 vervolgens non
stop totdat Viewpoint begint. Op 558 op
ent John Tylor de programma IS, waarna 
Jacky overneemt tot 22 uur. Van 22-02 
Andy en van 2-6 nieuwkomer Dave Watson. 
De nieuwe positie is 51°27'23' 'noord 
en 1°48 149 I oost. Het 1 igt ongeveer 15 
zeemijlen ten noord oosten van North 
Fore 1 and. Aan de fe r ry route wan t ' rege 1-
matig wordt de eerste uren melding ge
maakt van de verschijning van een der 
bot en van deO 1 a u 1 i j n . I nee r 5 te ins ta n -
tie zou de Ross noorderl ijker langs 'de 
Britse kust gQan 1 iggen maar op aanraden 
van de bevoorraders is voor deze pos ·i-tie 
gekozen. De tochten zouden anders te lan g 
en te duur worden. Chicago zit ook weer 
aan boord en op de nieuwe positie zal 
hij proberen een FM zender te qaan uit
proberen, gericht op groot Londen. We 
wachten af. We kregen de laatste tijd 
nogal wat vragen omtrent de huidige baan 
van John Dwyer. Hij werkt bij radio City 



in Liverpool waar hij een paar shows per 
week doet. Robbie Day, je weet wel van 
Laser, komt aan zijn brood door het ver
kopen van Sandwiches op straat. De nog 
steeds anonieme Amerikaanse organisatie 
die zich in Laser zou hebben ingekocht 
schijnt haar basis in Florida te hebben. 
Men denkt aan 2 stations, 1 pop en 1 
country of MOR. do 11! JUNI: Vandaag 
bl ijkt dat er gisteren ook gewisseld is 
van deejays bij Monique: Wim, Ad en Luuk 
zijn vervangen door Jan Veldkamp, Erwin 
v.d. Bl iek en Dick Verheul. Nieuwe com
mercial voor een LP van de Shadows en 
de mogel ijkheid om de Dolly Dots te bel-
1 en. Tu s sen 1 4 en 1 8 u urE rw i n 1 i ve, ter -
wijl tussen 9 en 10 Dick drie om driede. 
Na 6,5 week eindel ijk weer de Keser top 
3 met Ronald. Na Viewpoint tot 1 uur in 
de nacht nonstopmuziek, in het soort dat 
eerder gedraaid werd in Overdrive. Af
gewisseld met LA spots. 558: 6-10 Peter, 
10-14 Andy, 14-18 Paul Graham (nieuw), 
18-22 Jacky, 22-02 Jeff Morris (nieuw) 
hoewel hij zegt: itls great to be back. 
Na 20 uur worden de programma IS regel
matig onderbroken voor nieuwsfl itsen 
met Steve en Jacky inzake de Britse ver
kiezingen. Ook doen ze geza men l ijk de 
uren tussen 2 en 6 uur. v 12 J UNI: 96 3: 
1 ive 9-10 Dick, 14-15 Jan met 3 om 3 
voor de wind, 15 ~ lp idem Erwin en 16-18 

Erwin. Nieuwe commercial voor LP Oscar 
Harris. 558: alleen wijziging tussen 2 
en 6: alleen met Steve. De RTE, de Ierse 
s taatsradio dreigt naar de European Court 
te gaan in Straatsburg om op die manier 
Caroline, via een rechtzaak, te dwingen 
niet langer te spetteren op de uitzend-

. ingen van RTE. Men heeft klachten van 
de Britse luisteraars van RTE dat het 
station nauwel ijks meer te ontvangen is. 
Vreemd, RTE is toch opgezet voor de Ier
se luisteraars? Een woordvoerder van de 
DTI verklaart aan een van onze tipgevers 
dat zodra de nieuwe wet op de nationale 
wateren van kracht is en er ma~r een ra
diosignaal zal worden ontvangen vanaf 
Sealand, er onmiddell ijk zal worden in
gegrepen. Er schijnt weer vrede te zijn 
tussen Mike Barrington en Ray . Anderson. 
Ray heeft Mike gevraagd de voormast op 
de Communicator te verlengen en het an
tennesysteem weer op te bouwen. Mike 
heeft dit afgewezen omdat het met de 
eerste de beste storm toch weer naar be
neden komt. Uit betrouwbare bron verne
men we dat East Angl ian Productions op 
het punt van faillissement zou staan. Van
daar misschien de slechte toelevering 
van goederen? za 13 JUNI: live program
mering op deze zaterdag op 963 5-6.30 
nonsop, 7-10 Dick, 12-15 Top 50 Jan en 
15-18 Erwin. Onze Carol inelogster heeft 

r ---- - - --- -- - -- - ...... - --, 
I I 
I ZOMERUIT\lERKOOP: Het Radio Monique I\lbum. Een documentaire LP over de I 

zeezender Radio Monique, gemaakt door Walter Simons en Ron West. t 
I Inclusief jingles, programma-fragmenten, het DTI gebeuren, Caroline 

I 
en Laser. f 16,-- inclusief single en ansichtkaart! I1 

BOEKEN: Het Lokale Radioboek van A.J. Beirens. 'In 299 pagina's beschrijft 
I Beirens het radiovak. Zeer interessante kost voor elke aspirant deejay. I· 

ZOMERPRIJS: f 20 --I ; . I 
LP's: "10 Years of of f shore RadiotI, met historische opnamen van Caroline, I London (+ komplete jingleset) , RNI. Noordzee, Essex, Britain Radio, I 
Radio England enz enz. f 41,-- (dubbel-elpee). I 11 C a rol i ne, t he 0 f f i cal s tory ", een dub bel elp e e 0 ve r Ca ro 1 i ne . I 

I 
Un jek ma te ri aa 1 f 41, - - . I 
CASSETTES: SMC Audio Magazine deel 13: Het einde van Laser? f 10,-- I I deel 14: Winter/voorjaar 86/87. f 10,-- I 
U kunt nog steeds boeken voor onze boottochten! I Bel na zes uur's avonds 020 - 62 11 41. I 

I I 
I I 

I Stichting Media Communicatie I 
I . I 

LP:T:S 
~l~~O~R~m:e:~:t:r~ :6:.~n:e~ :r: :4:2~J 
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om een duistere reden niet geluisterd 
naar Carol ine, of was het omdat ze aan
wezig was in Scheveningen bij de zeezen
derdag? Een goede tot uitstekende op
komst die dag. Als gasten ondermeer Ben 
Bode, van Radio Paradijs, die vertelde 
over de ontwikkel ingen rond het schip 
(binnenkort zenders terug en ook het 
schip weg uit Amsterdam. Zoekt kopers 
voor beiden en was er pessimistisch over 
de Moniqueorganisatie) Enigszins jaloers 
naar onze mening! Verder vertelde Rudi 
Kagon over zijn RNI ervaringen. Twee 
nieuwe documentaires werden gedraaid, 
die vakkundig, zo schreven ons vele 
bezoekers, waren gemonteerd door Paul Jan 
de Haan en Hans Knot. Allen dank voor de 
lovende brieven in de week na de zeezen
derbijeenkomst. We doen het in december 
opnieuw. zo 14 JUNI: 1 ive op Monique: 
5- 8 E rw in, 12 -14 0 ic k, 14 -16 E rw i n en 
16-18 Jan. De Vader Abrahamshow was de
zelfde als die van de vorige week en dus 
niet de beloofde die was opgenomen bij 
Circus Hol iday in Mierlo. Vandaag wordt 
weer een nieuwe opgenomen, dit maal in 
Arnhem. Nieuw in Viewpoint op de zon-
dag is tussen 22.30 en 23.00 Hall Lin
sey en een foutje was de naam van het 
programma tussen 23 en 24 uur. We noem
den het the Bible of America, het moet 
zijn de Revival of America. Na 12 uur 
closedown en geen nonstop op 963 kHz. 
558: 6-10 Andy, 10-14 Peter,14-18 
Jacky, 18-22 Paul en 22-02 Jeff. Infor
matie van een der voormal ige Overdrive 
deejays leert ons dat Tom Anderson sa
men met Jaimy King in Australië ver-
bl ijft en dat ook Steve Lain samen met 
Nigel Roberts op trektocht is. Verder 
is Mark Matews ook weg bij Carol ine 
en is de grote vraag of de originele 
Overdriveploeg terugkeert nog steeds een 
open vraag. De kans is groot dat we 
Mark Stam, die momenteel een legaal pro
jekt aan het opzetten is in Rotterdam, 
binnenkort tijdel ijk terugkeert op Mo
nique en wel via de tapeservice van 
MMI. Hij gaat waarschijnl ijk Joost ver
vangen tijdens diens vakantie. Een te
lefonisch kontakt tussen een voormalige 
bevoorrader en de kapitein van de COM
municator leert ons dat momenteel al
leen de kapitein met deejay Paul Jack
son en een technicus aan boord zitten. 
Men heeft voldoende te eten, is betaald 
en het schip 1 igt slechts 2 mijlen uit 
de kust!? de andere Amerikanen zIJn 
of weer terug in Amerika of in Engeland . 
John Allen werkt bij LBC. Over ILR ra 
dio gesproken, we meldclen onlangs dat 
Simon Barrett Wyvern Radio had verla
ten. Hij i sin ril i d de l s ter u gin Spa n j e _ 
8 . 

waar hij in het di scot he ke nc irc ui t we rk
zaam is . Stewa r t Payne, een beken d Brit s 
journal ist die vaak over de zeezenders 
heeft geschreven, is benoemd tot eind
redakteur van de Sunday Today. Ex Caro
line deejay Susan Charles werkt nu voor 
het nieuwe station Sunshine Radio, dat 
uitzendt aan de Riviera. Hier werkt nu 
ook Alan Wes t . Pas nu i s bekend gewor
den dat onlangs een bemanningsl id van 
de Voice of Peace tijdens een storm om 
het leven is gekomen. Men mag nu dichter 
bij de kust komen te l i ggen van de au
toriteiten zodat tijdens camal it e iten 
er sneller kan worden assis t entie ver 
leend. Andermaal heeft Abe een verzoek 
ingediend voor een legale status, het-

~ 
. . somewhere 

in the Mediterranean. 

geen redel ijke kans van slagen heeft. We 
ontvingen de nieuwste cassettes van SMC, 
nr 13 en 14. Op nummer 13 een uitsteken
de met daarop een overzicht van alle 
on en off air's van Laser in de periode 
januari t/m ap r il en zelfs de laatste 
woorden van DL Bogart z ijn niet verge
ten. Nummer 14 brengt de periode decem
ber t/m april betref fende Moniq ue en 
Carol ine met ondermeer de Monique top 
100, laatste 1 ive uitzendingen 1986 en 
de nieuwjaarstoestanden, de Billy Joel 
babyspot, uniek de enige Peter Phil ips 
overdriveuitzending,de brand in de an
tennemast, Bl ieks perikelen met Brink
man, Veldkamps video's, mislukking van 
een drive inspot etc. Voor meer info na 
18 uur bellen: 020-621141 (Rob Olthof). 
Tot zover deze "Zeezenders NU II met dank 
aa n Paul Jan de Haan, Ate Harsta, Jack 
Duyzer, Wim Wi llems, Rudi Koot, Robert 
van der Leur. Maria Depuydt, Naud Nelis
sen en Tom de Munck . Samenstelling: 
Hans Knot. 

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

NIEUWE POSTER CAROLINE. 
Eindeli j k is er een unieke nieuwe 

muur post er va n de Ro ss Revenge. Het be
t ref t een fantastische luchtfoto die 
genomen i s door het specialist isch be
drijf FotoFl ite uit Ashford i n Kent . 
Het i s te bestellen voor de prijs van 
( 5 bij Anorak UK PO Box 539 Blackpool 
in Engeland. 

.... --- --- -----



WAALSE COMMERCIELE TV IN SEPTEMBER. 
Het cOlnmerciele televisiestation 

van de franstalige gemeente zal op 12 
september a.s. van start gaan. Het zal 
worden gerund onder de naam RTL door 
de produktiemaatschappij Television 
Independante TVi. In de herfst van het 
vorig jaar werd reeds een overeenkomst 
getekend met TVi en de executieve van 
de Franse gemeenschap. Audiopresse, de 
vereniging van de grote franstalige dag
bladuitgevers, heeft 34% van de aandelen 
i n TVi. De belangrijkste deelnemer is 
de moedermaatschappij van RTL. De uit
zend i ngen zullen voorlopig dagelijks 
lopen van half 1 in de middag tot mid
dernacht. Elke dag is e r om 13 en 19 
uur een nieuwsblok te verwachten en om 
het uur een kort blokje met nieuwsflits
en. Per week zullen er 12 films en der
tig serieafleveringen op het scherm ko
men en tevens zal uitgebreid aandacht 
worden besteed aan spelprogramma's en 
programma's voor de jeugd.Er is aan 
RTL een vergunning verleend voor het 
runnen van het commerciele net gedurende 
een periode van 9 jaren waarna het 
kontrakt stilzwi jgend wordt ~erlengd, 
indien de regeri ~g noch RTL ni et anders 
wenst. 
VOORWAARDEN REKLAHE OP COHMERCIELE TV. 

De speciale regeringscommissie heeft 
bepaald dat na de invoering van commer
ciele televisie in Belgie er per uur ma
ximaal 12 minuten zendtijd mag worden 
besteed aan het vertonen van reklame
spots en dat een aaneensluitend blok met 
reklame slechts maximaal 6 minuten mag 
duren. 
KLASGENOTEN OOK NAAR BELGIE. 

De kans is groot dat het door Koos 
Posterna gepresenteerde programma Klas
genoten ook in Belgie wordt uitgezonden. 
De VOO is in overleg met de BRT omtrent 
een vorm van samenwerking. ALs de plan
nen ten uitvoer worden gebracht zql het 
om de aflevering een Belgische en Neder
landse gast krijgen. Wel zal de desbe
treffende gast bekend moeten zijn in 
beide landen. 
SPEURTOCHT NAAR NIEUW TALENT VIA BRT TV. 

Onder de naam 'Fanclub' organiseert 
BRT TV, dienst amusement en woord, een 
speurtocht naar nieuw Vlaams talent. 
De bedoeling van deze talentenjacht is 
om dagelijks na het nieuws op TV 2 in het 
najaar en in 1988 een nieuwe artiest of 
groep voor te stellen. Hoewel 'Fanclub' 
niet direkt een wedstrijd zal zijn, zal 

de kijker toch de gelegenheid krijgen 
om zijn voorkeur voor een art i est of 
groep te uiten. Op playbacken na staat 
'Fanclub' open voor alle mogelijke gen
res van amusement: zang, goochelen, 
fluiten, voordracht, pop, kleinkunst, 
cabaret etc. De voorkeur gaat uit naar 
mensen die met een oorspronkelijk eigen 
werk komen. Vanaf deze maand zullen in 
geheel Belgie voorselekties worden ge
houden waaruit de finalisten worden ge
selekteerd voor een televisieopname. 
GRATIE VOOR ZWARTKIJKERS. 

Gezinnen, die in Belgie kleur kij
ken, maar tot nu toe alleen bé taalden 
voor zwart wit kijken krijgen nog even 
'gratie' van staatssecretaris d'Hondt. 
Zodra haar nieuwe wet op de kijk- en 
luistergelden is goedgekeurd, krijgt men 
nog twee maand de tijd op het 'vergrijp' 
bij de RTT op te boeten. Wordt men na 
die periode betrapt dan wacht men een 
forse reken i ng. De boetes kunnen oplo
pen van 1560 tot 30.000 Bfr. en de ont
doken belasting zal dubbel worden terug
gevorderd. Onlangs is in Belgisch Lim
burg een controle geweest op zwartkij
kers, waarbij ook de politie haar mede
werking verleende. Op de 1000 gecontro
leerde huisgezinnen bleken er 46 zwart 
te kijken. De staatssecretaris heeft 
intussen ook de controles verscherpt. 
De verkoper van een toestel behoeft geen 
aankoopverklaringen meer bij te houden. 
De kabelmaatschappijen moeten echter in 
de toekomst de overheid bijspringen. 
Zij moeten de lijsten van hun leden 
doorspelen en de namen worden dan verge
leken met de namen op de biljetten van 
aangifte. Zouden de kabelmaatschappijen 
dit tipgeven verhinderen of weigeren 
dan leidt dit tot een forse boete. Dit 
kan oplopen van 12.000 tot 600.000 Btr. 
Dit geldt ook voor de verhuurders van 
televisietoestellen. Ook zij moeten de 
namen van hun klanten afstaan. 
NIEUWE GEMEENSCHAPSCOMMISSARISVooR BRT. 

De Vlaamse executieve heeft Jos op 
de Beeck benoemd tot gemeenschapscom
missaris voor de BRT. Jan Kerremans, 
die sinds 11 januari 1982 deze opdracht 
vervulde, wenste verder geen zitting te 
hebben. 
BINGO ZOEKT NIEUWE PR ESENTATIEST1JL. 

Het jongerenprogramma Bingo zoekt 
voor het komende seizoen een nieuwe vorm 
van presentatie. Vanaf september krijgen 
kersverse talenten in elke uitzending 
kans om op het scherm te komen. I n elke 
uitzending zal er een t voor de leeuwen' 
worden gegooid. Zij zullen het program
ma, dat 14daags wor~t uitgezonden, moe
ten presenteren met Bart Peeters. 
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Dit houdt in dat Paul de Groeve, Patty 
Brard en Pe Vermeersch in de nieuwe op
zet niet zullen terugkeren. 
PROTEST STOPZETTING HAPPENING. 

De raad van beheer van de federatie 
van Vlaamse erkende Culturele centra 
betreurt de beslissing het radioprogram
ma Happening op BRT 2 Omroep Brabant 
stop te zetten. Men vindt het onverant
woord dat een dergelijk deskundig pro
gramma dat al jaren inspanningen levert 
om in het kader van de democratisering 
van de cultuur publieksverruimend te 
werken, nu moet verdwijnen. Niet alleen 
de luisteraars zouden hiermee een leer
rijk informatieprogramma verliezen, 
ook voor producenten en organisatoren 
betekent Happening een referentiekader 
voor kwaliteit, aldus de federatie in 
een brief aan de BRT. 

MEDIALAND HAALBAAR! 
Zoals in eerdere afleveringen van 

Freewave beloofd nu wat recente ontwik
kelingen m.b.t. het projekt "Medialand" 
in Hi lversum. Een eerste haalbaarheids
analyse is inmiddels afgerond en onder
meer met de gemeente Hi 1-
versum besproken. 
Deze haalbaarheids
analyse omvat drie 
onderdelen, na
me 1 ijk' * nade
re uitwerking en 
eerste toetsing 
van het concept 
* een eerste analyse 
van de bedrijfsecono
mische haalbaarheid 
* een ruimtelijk programma van eisen. 

Het voert in dit verband te ver om 
uitgebreid op deze deelstudies in te 
gaan. Daarom nu enkele samenvattende 
conclusies: 
DE INHOUD VAN MEDIALAND: Voorzien zijn 
clusters als een studio/theatergebouw 
(~ 700 zitplaatsen); een mediaschool en 
omroepmuseum; permanente en semi-perma
nente ruimten voor tentoonstellingen en 
evenementen; infostands voor omroepen en 
audio-visuele bedrijven; kantoorruimten 
voor ondermeer audio-visuele bedrijven 
en bijvoorbeeld een apartotel. 
BEZOEKERS: De eerste berekeningen wijzen 
uit dat "Medialand" 600 à 750.000 bezoe
kers mag verwachten. En dat vanuit diver
se doelgroepen. 
INVESTERINGEN: Deze zullen liggen tussen 
40 en 60 mi ljoen gulden. Exclusief kosten 
voor parkeerfaci liteiten. 
WERKGELEGENHEID: Tenminste 75 personen 
zullen dagelijks in "Medialand" werkzaam 
zijn . In het najaar wordt begonnen met _ 
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gedetailleerdere studies waar i n ondermeer 
een uitgebreide consume ntentoetsing en 
bedrijfs-economische analyse plaatsvindt. 
In die periode zal ook het "vlekkenplan" 
voor " Medialand ll verder worden uitgewerkt . 

Jac Zom. 

MERCHER NU OP EIGEN VOETEN. 
Sinds kort zendt het ILR station 

Mercher Sound 24 uur per dag eigen pro
gramma's uit vanuit de stud i o's in 
Wraxham. In he t verleden werd een dee l 
van de programmering gevuld met i tems 
die werden overgenomen van Radio City 
i n Liverpool. 
NI EUWE BAAS BBC RADIO 3 . 

J ohn Drummond is benoemd tot ve r ant
woordelijke voor BBC Radio 3 en zal als 
t i t el Controll er meekrijgen. 
GWR BATH NIEUW ILRSTATION . 

Sinds eind mei is er een nieuw ILR 
station aktief in Bath. Na maanden l ange 
voorbereiding is het station van start 
gegaan via de 103 MHz in stereo. Een 
aanvraag voor een AMfrequent i e en een 
callsig~ voor deze frequent i e werd door 
de IBA afgewezen. 
HOOFD BBC RADIO SCHOTLAND OVERLEDEN. 

De direkteur van BBC radio Schotla nd 
is, na een kortstondi ge ziekte, op 55 
jarige leeftijd over l eden. Als voormal ig 
eindredakteur van het BBC ni euwsteam 
was hij verantwoordelijk voor de invoer
ing van het langste nieuwsbulletin uit 
de Britse geschiedenis, Radio Four's 
Six 0 Clock News. Ook zorgde hij ervoor 
dat de BBC b.v. vaste reporters kreeg 
in Peking en Warschauw. Stan Taylor 
werd 4 jaar geleden di rekteur van BBC 
en zorgde ervoor dat het s tation meer 
luisteraars dan ooit tevoren kreeg en 
men vele onderscheidingen kreeg toege
kend. 
HET GAAT WEER BETER MET DE ILR. 

De resultaten voor de eerste zes 
maanden van het lopende f i nanciele jaar 
van de ILR geven aan dat er weer een 
toename is in inkomsten bij de stations . 
Er is een toename van 20.4%. Men ver
wacht bij de IBA dat de komende maanden 
het percentage aan omzet nog hoger zal 
komen te l iggen. He t station met de 
meeste toename in winst was Metro Rad i o , 
dat liefst 80% meer overhield dan in 
dezel fde periode in het vorig boekjaar. 
Ook Radi o Mercury (76%) en Radio City 
(50%) waren zeer succesvol. 
DTI NAM TE VEEL IN BESLAG. 

Een uitspraak van the House of 
Lords heeft ertoe gele i d dat diverse 



illegale radiostations in Groot Brit
tannie binnenkort een auto voor de deur 
kunnen verwachten van een ambtenaar van 
the Department of Trade and Industry. 
Men zal dan de eerder in beslag genomen 
apparatuur en platen weer terug brengen. 
Naar aanleiding van een proefproces van 
een voormalige piraat heeft een verte
genwoordiging van the House of Lords 
unaniem besloten dat studioapparatuur, 
platen en banden niet als zodanig vallen 
onder de Wireless Telegraphy Act uit 
1949 en dus ook in de toekomst niet meer 
in beslag mogen worden genomen door 
opsporingsambtenaren. Men denkt er te
vens niet over om een wijziging in de 
wet voor te bereiden hoewel men over
tuigd is van het feit dat apparatuur en 
platencollectie vaak het meest dure is 
bij een ilegaal radiostation en dat de 
aanschaf van een nieuwe zender snel ge
financieerd is. 

INTERVIEW 
INTERVIE\v GERi1AIN BOl DOOR TOM DE BREE 
EN FRANK VERMANG. 

MI AMIGO en MAEVA, de stations die i ede
reen kent en bi j het horen van deze 
namen denkt men oomiddellijk aan bepaal 
de personen als Sylvain Tack en Patrick 
Valain. Een van de stuwende krachten 
achter deze projekten is de nu 65 jarige 
Germain Boi. Een man die opmerkelijk 
sluw en geslepen is en ondanks zijn 
ruime leeftijd en bloemrijke carriere 
zeker niet op zijn lauweren rust. Hij 
kan immers in een naam genoemd worden 
met het nieuwe zendschip de Nannell. 
Reden genoeg voor een interview. 
Slechts een . simpele vraag en de niet te 
stuiten spraakwaterval Germain trad in 
werking: 
I: Hoe kwam je destijds bij Mi Amigo? 
G: Pas op, da's erg simpel. Ik had in 
die tijd een 'Stock Americain' (dumpsto
re) waar ik de meest uiteenlopende za
ken verkocht. Ik kende Tack al van vroe
ger en na diverse ankerbreuken van de 
MI AMIGO besloot ik naar Spanje te 
trekken om hem te overtuigen 4at daar 
iets aan gedaan kon worden. Mijn troef 
was dat hij zelf de programma's niet kon 
ontvangen, zodat hij niet wist wat er 
eigenlijk op het station gebeurde. Ik 
stelde hem de volgende oplossing voor: 
We zouden in Belgie en Spanje een kor
te golf ontvanger/zender plaatsen (uit
eraard döor Germain geleverd) zodat 
Tack tenminste op de hoogte kon blijven. 

Tack gaf ZlJn zegen en ik schafte on
middellijk de benodigde apparatuur aan. 
Er was echter een probleem, in die tijd 
was dictator Franco nog aan de macht 
en toen alles klaar was voor transport 
bedacht Tack ineens dat de gevolgen niet 
zouden zijn te overzien als hij be
trapt zou worden met een illegale zen
der. Hij beloofde me iemand te sturen 
en dat bleek Valain te zijn. Deze stel
de me enkele plannen voor en eerst heb
ben we toen gezamenlijk de bevoorrading 
op poten gezet. Je moet weten dat de 
bevoorrading in die tijd in handen was 
van twee Nederlanders, Koos e~ Leunes. 
Het waren typische Nederlande~s want 
elke tendering vroegen ze steeds meer 
geld. Wij hebben toen de bevoorrading 
overgenomen, zover Ronan er niet voor 
zorgde. In die tijd had Ronan immers in 
Boulogne een meiske, een mooie jonge 
dame, die dat voor Caroline regelde. 
Ik heb haar er toen uitgewalsd omdat 
ze de jongens aan boord liet verhongeren. 
Dat vrouwtje had immers een 'pieper' 
van een jongetje en het hoopje voedsel 
dat dat gastje naar binnen werkte werd 
vermenigvuldigd met het aantal jongens 
aan boord. Ha ha ha zo vertrokken er 
tenders vol met babyvoeding. Adverteer
ders werden verondersteld hun geld te 
storten op de rekening van een speciale 
firma van Tack in Liechtenstein. Vandaar
uit zouden we dan betaald worden om de 
bevoorrading te verzorgen. Een en ander 
verliep een beetje moeilijk zodat we 
een plannetje bedachten. We zouden zelf 
reklamezendtijd voor het station gaan 
verkopen en de adverteerders recht
streeks aan ons laten betalen. Op die 
manier was het geld er tenminste op tijd 
en dit gebeurde natuurlijk wel met de 
volledi.ge toestemmi.ng van Tack, hij 
was n.l. al lang blij dat we onszelf 
konden bedruipen. De rest van de reklame 
werd opgehaald door Marcel Cyron, een 
jongen die een reklameburo had in Gent. 
Het geld wat op die manier binnenkwam 
ging naar de rekening van de firma 
'Allsport' in Liechtenstein. 
I: Het aanvaarden en opvangen van dee
jays verzorgde jij ook. Vertel er eens 
iets over. 
G: Awel, op een bepaald moment was er 
ook een jongen die aan boord wou, ene 
Rob Hudson. Ik moest die knaap bij het 
station in Den Haag oppikken en ver
volgens naar de tender brengen. Nu rij 
ik nogal hard en in elke bocht die ik 
nam moest Hudson kotsen. Bij iedere 
bocht was het: oh oh meneer ..... hup, 
die deur open en Hudson boog naar bui
ten. Ik kreeg al nachtmerries van een 
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bleke Hudson die zichzelf op zee gewoon
weg weg kotste. Met de tender, die hem 
aan boord moest brengen,moest ook drie 
ton rijnzand, dr i e ton keitjes en een 
ton cement mee. Dit was bestemd voor 
het maken van beton om de Mi Amigo te 
steunen, iedereen weet in wat voor een 
bedenkelijke staat de Mi Amigo verkeer
de. Ik stroopte Hudson een overall aan 
zodat hij erwat vissersachtig uit zou 
zien en gaf hem opdracht de zakken aan 
boord te brengen. Hij keek me verbauwe
reerd aan en zei toen: meneer, het 
zwaarste gewicht dat ik ooit heb ge
tild waren tien s i ngeltjes. Ik heb 
vervolgens de bemanning het spul maar 
laten laden. Het uit de haven krijgen 
van het materiaal is trouwens nog een 
ander verhaal. Officieel gingen we vis
sen en dus ging ik naar de havenpolitie 
om te vertellen dat we bij de volgende 
reis bou\vmaterialen gingen vervoeren en 
i k vroeg of de lading zolang op de kade 
mocht bli j ven liggen. De baas daar 
sloeg met zijn vuist op tafel en beval 
ons meteen die rommel mee te nemen, 
hetgeen natuurlijk ook de bedoeling was. 
Al met al is die Hudson een van de be
tere krachten aan boord geweest. 
I: Inbeslagname van tenders? 
G: Ikzelf ben bi j de tendering nooit be
trapt geweest. Danny Vuylsteke wel, die 
jongen had in feite niets te maken met 
Mi Amigo, maar regelde voor ons wel de 
drive in shows. Danny leed echter aan 
een vreemde ziekte, hij wou per se bij 
Mi Amigo betrokken raken. Op een be
paald moment hoorde hij dat wij moeilijk
heden zouden hebben en regelde zelf een 
tender. Daarbij pakte hij de zaken op 
zijn manier aan. Hij ging op de kade 
in Blankenberge rondlopen en riep luid 
wie er naar de Mi Amigo wenste te varen 
tegen goed geld. Natuurlijk lagen er 
daar twee agenten in hun plezierbootje 
te niksen en die gingen het zaakje vol
gen. Danny vond iemand, belde naar Va
lain, die beloofde voedsel etc te zul
len brengen. Hij kwam dekade opgereden 
met een auto vol spullen maar zag in de 
verte een drukke bezigheid met agenten 
rondom de tender. Hij snapte wat er ge
beurde en maakte rechtsomkeer. Danny was 
op dat moment druk bezig ander voedsel 
in te laden en ontkende dat het voor 
de Mi Amigo was bestemd en zei doodleuk 
tegen de agenten dat het bestemd was 
voor een restaurant .in Nieuwpoort. Maar 
zelfs de zeevaartpolitie geloofde die 
smoes niet en dus werd hij 'gegrabbeld'. 
I : Op het Mi Amigo monsterproces in 
Gent werd ji j vri jgesproken terwijl de 
kl e inste advertee r de r soms een behoor-
12 . 

lijke straf oplie p. Hoe heb j e da t voor
elkaar gekregen? 
G: Op een bepaald moment me r kten we dat 
we geschaduwd werden. De BOB ontwikkel
de toen een enorme machtsont plooiing om 
ons overal te kunnen volgen. Toen wist
en ze dat ik er iets mee te maken had 
maar ze hebben nooit bewijzen kunnen 
vinden. Je moet gewoon iets slimmer 
zijn dan de BOB en dat is niet zo moei
lijk. We regelden alles vanu i t een ap
partement in Gent en dat gebouw hebben 
ze zelfs nooit kunnen vinden. Ze ver
dachten me vooral omdat ik ingeschreven 
stond als werknemer bij Patrick Valain 
Productions. We organiseerden dus ook 
de drive in shows en de BOB maak t e dus 
logisch deze link. Nog een annekdote 
ui t die tijd: ze volgden me steeds als 
ik mijn flat verliet en dan had ik 
telkens twee pakketjes onder mi j n arm, 
waarmee ik naar de auto ging e n naar 
Frankrijk reed. Om me te kunnen volgen 
moesten ze zelfs de maximale snelheid 
ove rschreiden want ik rij nogal hard. 
Aa n de grens staakten ze de achtervol
ging omdat ze op Frans grondgebied niet 
hevoegdheid hebben. In die pakketjes 
za ten reklamespots, papieren etc., di e 
ik vanuit Lille aan de Belgische grens 
verstuurde naar Boelloe, een grens
stadje aan de Sp~anse grens. Daar haal
de Tack het weer op en telkens stuurde 
hij vanui t Playa de Ar o de programma
banden naar LilIe. Met die banden reed 
ik, via een andere weg,terug naar 
Belgie en zorgde van daaruit dat ze aan 
boord kwamen. De BOB i s nooit te weten 
gekomen wat ik in Frankrijk deed. De 
Franse PTT werkte dus voor ons. 
Die bandjes werden dan wekelijks met 
een vliegtuigje boven het zendschip ge
dropt. In totaal is zo'n dropping door 
mij uitgevoerd slechts twee keer mislukt 
waarbij een pakket verloren ging door 
het aandringen van Frank van der Mast. 
Die was nogal zo "n vakbondsmannetje en 
hij eiste nogal veel. Hij wou per se 
dat er gedropt zou worden. Het was die 
dag verdomd slecht weer, zware storm 
en het was onmogelijk het op het schip 
te droppen. We dropten het vat naar het 
rubberbootje dat was uitgezet maar 
Chi cago kon door de hoge golven het vat 
niet vinden, ondanks dat men vanaf boord 
en wij vanuit het vliegtuig konstant aan 
hem aangaven waar het lag. Een andere 
dr opping ging ook door de hoge golven 
verloren. 
I: Er gingen toen ook geruchten als zou 
er nauwelijks eten aan boord zijn. 
G: Pas op! Dan kan ik dingen vertellen 
om aan te tonen dat dit niet waar is. 



Die jongens aan boord waren gewoon t evee l 
e isend. Zo hadden ze b. v. al l e mogelijke 
s oorten drank aan boord , van coca cola 
via bi e r en wijn naar s t erke drank . 
Het eten was ook pr ima maar ze wisten 
nie t hoe ze ermee moesten omgaan . Zo is 
er het ver haal van de reebok, die met 
een tender wa s meegekomen. Maar ja, dat 
beest wa s na t uurlijk diep gevroren en 
wil d vl ees heef t dan ee n donkere kleur. 
Toen we het beest aan boord brachten 
bekeek de Britse kok hem eens, pakte hem 
bij het staartje en mikt e hem overboord. 
Die dacht dat het een s tuk bedorven 
rundvlees was. Maa r j a , dat heb je met 
die drugsver slaa f de Engelsen aan boor d. 
Je he bt na t uur l i j k ook stormperioden 
waarin het moe i lijk t enderen is, en! 
als ze aan boord ook nie t gerege lmen
teerd leven, zoda t ze ni e t het lekkerste 
achter elkaar opeten, want zo wa s het, 
tja, en dan bl ijft er niet veel meer 
dan alleeri maar rijst over. We hebben 
altijd onze best gedaan om te zorgen dat 
er voldoende eten aan boo r d was en als 
je mijn verhaal niet gelooft dan bel 
je maar met Marc Jacobs, die heeft het 
langst aan boord gezeten en kan het dus 
weten. 
I: En de Magdelena? 
G: Die is dus ui tgerust in Griekenland. 
I k he b daarvoo ~ 10 maanden in dat land 
gewoond . He hadd'en het schip in Pireaus 
gekocht bij mr . Sachenys. Het schip was 
verzekerd bi j Lloyds, we werkten in een 
vreemd land waar we de taal niet van 
kenden en bovendien werken die Grieken 
ook op een totaal andere wijze zodat 
alles veel trager ging dan we hadden 
verwacht. De boordpapieren vervallen 
daar regelmatig en die moesten telkens 
worden verlengd. Om zo'n papier te ver
lengen moest er telkens een i nspecteur 
komen zodat dit telkens veel t i jd kostte 
en bovendien als het e ne papier ver
lengd was dan verviel de andere weer. Je 
moest overal verklaringen voor hebben, 
b.v. voor ontluizing en voor het niet 
aa n boord hebben van muizen. Al met a l 
een projekt dat veel meer gekost heeft 
dan voorzien was. We hadden aanvankelijk 
de kans om het Peaceship te kopen en 
achteraf is gebeken da t dit i nderdaad 
goedkoper zou zijn ui tgevallen. · Zoals 
i edereen weet is het projekt geen lang 
leven beschoren geweest. Dit kwam voor
al omdat niet het juiste personeel aan 
boord zat, de enige die met de motor 
overweg kon was naar Gr i ekenland om t e 
trouwen en dat ging ook weer niet door 
want hij werd daar me t een gearrestee rd 
daar hij ook al in Sirie getrouwd was. 
Op verzoek van Ferry Eden was mat r oos 

J ohn niet meer aan boord . J ohn was i n 
Gr iekenland mij n ' waakhond' . I ndien er 
in Gr iekenland iemand aan boord kwam 
terwijl ik er nie t wa s dan beet hi j 
hem gegarandeerd de s t r ot e r af. Ni e
mand wist op voorhand van het bes t aa n 
van de Magdelena a f e n op een bepaa l d 
moment kwam mijn vrouw over en toen op 
een bepaalde avond vert e l de ik haar 
dat we de vloer hadden opengebr oken 
dach t ze da t i k met een hu i s bez i g was . 
Toen ik haar vertelde dat i k met een 
boot bezig was keek ze mi j enke le ogen
blikken verbaasd aan en ze i : Oh Germain, 
gij zot , wat ~a ge nu doen. ~ Enfin ze 
is toen terug gegaan naa r Belgie . 
Ik heb toen Kees Borrel aan boord ge
nomen, want i k had iemand nodi g di e i k 
kon vertrouwen en die bovendien makke
lijk afstand kon doen van zijn famil i e, 
en Kees was zo'n eenzaad. Al met al is 
het een grote mislukking geworden. 
I: \4at kwam er voor U na de Magdelena ? 

G: Ik ben toen voor de bur germeester van 
Brugge, die een meubelzaak had, 2 x 3 
weken naar Pakistan geweest om tapi jten 
t e kopen. Maar pas op, het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan en ik ben voor 
Maeva gaan werken totdat het te vaak 
in beslag werd genomen omdat het te 
lang uitzond i.p.v. het toegestane aan
tal uren ; zoals in de zendmachtiging 
is vastgelegd. We zijn nu bezig met he t 
opstarten van Maeva Antwerpen en Maeva 
Brussel. Tevens heb i k met mijn vrouw 
en kinderen een stationsvergunning on
der de naam Radio Roya (ingekort door 
red.). 
I: Uw naam wordt regelmatig genoemd in 
verband met het zendschip de Nannell~ 
G: Inderdaad, inderdaad, pas op Germain 
zal U eens wat laten zien voor we daar
over gaan praten. (Hij pakte vervolgens 
een aantal fotoa l bums met mooie foto's 
eri n genomen aan boord van het zend
schi p. Naa s t afb~eldingen van b.v. de 
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"On Air"-studio Voice of Peace. 

Het Peaceschip aan de kade van Ashdod. 



Produktie-studio \10 i ce 01 Peace. 

Foto's: Anoraks UK. 



zenders bekende ge zichten als b.v. die 
van Maurice Bokkenbroek en Rudy van 
Accoleyen ). Ki j k, bij dit projekt 
mag je dus de Noordzee vergeten. Begrij p 
me goed, wat ik nu ga vertellen is 
misschien een beetje voorbarig maar ik 
heb goede kontakten met de eigenaars 
en zolang de Amerikanen niet met geld 
over de brug willen komen kunnen we 
e r nog alle kanten mee op. Ik heb het 
idee om met de Nannell in de Middelland
se zee te gaan liggen. Dit komt omdat 
i k in mijn hoofd het idee heb om in 1992 
me t de Olympische spelen internationale 
radio te maken. Ik heb goede kontakten 
in Spanje op hoger nivo en dat kan 
helpen omdat we het legaal willen doen. 
Er zijn nu in totaal 900 lokale radio
stations in Spanje. Het ontbreekt daar 
aan een station die programma's in di
verse talen programmeerde Ik denk aan 
Nederlands, Duits, Frans, Engels, 
Spaans en Italiaans en dat idee ben ik 
nu aan het uitwerken. De Nannell is in 
feite gemaakt om als zeezender hier voor 
de kust te komen. Fred Bolland is een 
van de peilers geweest om dit te ver
wezenlijken. De eigenaars van de Nannell 
zijn zeer brave mensen, ze weten dat 
het schip een heel mooi schip is, een 
bulkcarrier. Die Harvey Brothers hebben 
zich laten wijs maken dat hun schip 
heel veel geld zou kunnen binnenhalen 
hier voor de kust. Ze hebben dus duide
lijk overgeinvesteerd, b.v. in de Col
lins zenders: 1 van 15 en 1 van 50 Kw. 
Middengolfzenders, en dat is natuurlijk 
al fout, maar ja, ze staan er nu eenmaal 
op. Ik heb gewoon ingespeeld op het feit 
dat het schip er al ligt. Voor de 
Spaanse kust kun je buitendien delen van 
Frankrijk en Italie bereiken met je pro
gramma's. De Nannell ligt nu nog in 
Santander maar ik wil hem daar weg heb
ben want die Harvey Brothers moeten er 
iedere dag ontzettend veel liggeld be- ~ 

talen. Wat mij betreft komt hij dus niet 
voor de Nederlandse of Belgische kust. 
Zoiets zie ik absoluut niet meer zitten. 
Kijk, het kan niet meer, alsjeblieft 
redeneer toch een keer zelf, denk jij 
dat Monique nu winstgevend is? Het kan 
gewoon niet meer. Kijk, Ronan leeft nu 
op een andere voet dan in onze tijd met 
Mi Amigo. Toen moest het huurgeld worden 
voldaan en gebeurde dit niet dan trok 
Chicago de zender uit de lucht. Nu denkt 
Ronan dat alles wat hij van de Monique 
organisatie krijgt meegenomen is. 
Hij heeft het altijd tegen mij gezegd: 
ik heb i n mijn leven een zot gevonden 
i n Europa en dat wa s Sylvain, het zou 
spijtig zijn moest er nog niet z6'~ 
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tweede zot te vinden zijn. J a ja veel 
mensen die veel beloofden, maar die 
gewoon het geld niet hadden. Sylvain 
was de gepaste man omdat die het geld 
wel had. Hij heeft eigenlijk overbe
taald aan Ronan . Sylvain wilde dus eerst 
zendtijd huren bi j Ronan maar die was 
wel zo eerlijk om te zeggen dat van 
Landschoot reeds huurde. Tack is toen 
woedend thuis gekomen en heeft geroepen: 
wat da t textielmannetje kan dat kan 
ik ook! Tack heeft vervolgens gewoon 
de helft van het schip gekocht voor 
35 mil joen Bfr. terwijl het gehele 
schip nog geen 10.000 waard was. Ronan 
heeft ze natuurlijk lang niet allemaal 
gekregen, maar allez. Maar om nu nog 
een schip r endabel te maken: nee toch! 
De landen rond de Noordzee verbieden het 
steunen van een derge lijk station. 
Dus publiciteit maken is alleen nog maar 
mogelijk via veel hindernissen en veel 
eigenaardige bokkesprongen. En daar 
komt dan nog bij dat grote firma's 
ook wel eens luistercijfers willen 
zien en die zijn op de middengolf nu 
eenmaal niet meer zo schitterend. 
Zeker in Belgie met de lokale radio en 
de Franse zenders en niet te vergeten 
binnenkort de commerciele televisie; 
er is dan geen droog brood meer te ver
dienen voor een zeezender via de mid
dengolf. Zo'n boot is immer s een kost
bare grap. Hij hadden destijds als 1000 
liter gasolie per dag nodig om de oude 
Mi Amigo te laten lopen. Dat kostte toen 
6 Bfr, nu 16. Reken daarbij de andere 

FRC-HOLLAND biedt een unieke kans om de 
zendschepen Ross Revenge en Communicator 
te bezoeken. Voor het eerst in de off
shore-radio geschiedenis maken wij alleen 
gebruik van een zeer lux schip met 60 
slaapplaatsen en een gezellige bar. 

Wij maken de "trips naar de radiosche
pen" om de twee weken op vr i j dagavond 
of zaterdagmorgen. De verzamelplaats is 
Duinkerken in Frankrijk, net over de 
Belgische grens bij "Brasser ie duPort". 

Totaal komt de reis op f 135,- en voor 
meer informatie kan je schrijven naar: 
Free Radio Campaign Holland, Postbus 
17460, 2502 CL DEN HAAG. 

Fr •• radio c:ampaign frc
· . 

. . ... . rm ..... ,. ...... 19.' Bolland 
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kosten voor personeel, eten en drinken! 
Oh jongens het wordt onbetaalbaar. Mi 
Amigo was toen nog alleen, geen concur
rentie dus, en zelfs toen bleef er wei
nig over. Ik zie Monique dus binnenkort 
ook wel' weer verdwijnen. Het is mis
schien, pas op ik zeg nog wel, te doen 
met een dominee erbij. Probeer b.v. een 
sekte op de kop te tikken dan kun je 
misschien wel je vaste kosten mee dek
ken. Ik heb altijd gedacht dat iemand 
als Kohmeiny, die zijn geloof kenbaar 
wil maken aan het westen, wel geld zou 
geven. Zet zo iets op een tweede zend er 
en je bet er al voor een groot dee l ui t. 
Pas op, dat zijn van die di ngen die 
mogelijk zijn. 

Tot zover het i nterview, Germain praa t 
nog wat maar als besluit willen wij de 
le~ers nog even waarschuwen dat niet 
al het gezegde over de Nannell als 100% 
waarheid te beschouwen. Germain heeft 
er in ieder geval wel mee te maken maa r 
of dat ook wil zeggen dat hij volledig 
de waarheid vertelde, dat is een andere 
zaak .•.... 

redaktionele noot: dank aan Frank e n Tom 
voor het i nterview. We hebben hier en 
daar bij onze tipgevers geinformeerd en 
het bl ijkt dat ~et Spaanse plan al lang 
op een zijspoor is gezet omdat binnen 
40 mij l en buiten de Spaanse kust geen 
cornrnerciele projekten mogen worden uit
gevoerd. Dit is een aantal jaren gele
den in een wet vastgelegd. Zo is er 
ondermeer onlangs een drijvend gokhuis 
bij de kust van de Costa Brava om die 
reden in beslag genomen. 

VAN NOS JOURNAAL NAAR STER. 
Co van Harten, tot voor kort in 

dienst van de NOS en werkzaam op de af
deling Journaal, is gaan werken voor 
de STER waar hij hoofd is geworden van 
de afdeling commercials RTV. Naast het 
geven van de algehele leiding op deze 
afdeling zal hij zich vooral bezig hou
den met de technische- operationele kant 
van de verwerking van radio- en t.v. re
klame bij de STER. 

SUPERCHANNEL NU OOK IN BRUSSEL. 
Nadat de programma's van Sky Chan

ne l eerder dit jaar werden doorgegeven 
op het kabelnet van Brussel is het nu 
ook de beurt aan de programma's van 
Super Channel. Het satellietstation 
heeft nu ruim 8 miljoen aansluitingen in 
Europa . 
BENOEMINGEN HOGE POSTEN IN OMROEP. 

Voormalig staatssecretaris voor 
welzijn, volksgezondheid en cultuur, 
van der Reijden, is voorgedragen voor 
het voorzitterschap van de Nederlandse 
Omroep Programmastichting. De sticht i ng 
zal 1 januari a.s. aktief worden als de 
nieuwe mediawet van kracht wordt. Zoals 
bekend zal de huidige NOS dan worden op
gedeeld in een programma stichting , 
een facilitair bedrijf (het Nederlandse 
Omroep Produktiebedrijf) en een commis
sariaat voor de omroep. De huidige vice 
voorz i tter van de NOS, A van den Heuvel, 
is voorgedragen tot vice voorzitter van 
de programmastichting; oud vice voorzit
ter van de Raad van Bestuur van Unliver, 
J Goudswaard, is voorgesteld tot presi
dent commissaris van het Nederlandse 
Omroep Produktiebedrijf en de huidige 
regeringscommissaris voor de omroep, 
A Geurtsen, is voorgesteld als voorzit
ter van het commissariaat voor de ~'ledia. 

Deze laatste krijgt assistentie van 
J W Reinold, de huidige adjunkt rege
ringscommissaris voor de omroep, en 
G Heyne den Bak, die hedentendage 
plaatsvervangend hoofd radio en televi
sie en pers is bij WVC. 
CAMPAGNE VOOR DERDE TELEVISIENET. 

De NOS gaat in samenwerking met de 
kleine omroep een 1 miljoen gulden kost
ende reklamcampagne starten om het be
gin van het Derde net in april a.s. 
onder de aandacht te brengen. Opzet van 
de campagne is dat de kijkers het nieuwe 
net snel kunnen vinden. Daarbij wordt 
bovendien benadrukt dat Nederland 3 
niet zwaar en elitair zal worden maar 
wel veelzijdig, actueel en vooral 
anders. Voor een bedrag van bijna 4 
ton worden ondermeer 8 spotjes gemaakt 
in diverse talen, dus ook voor de min
derheden, die op TV en de rad ia 
komen. Verder zal er uitgebreid 
worden geadverteerd in kranten en de 
omroepgidsen. Gedurende een korte perio
de zal een tiental extra telefonistes 
bij de NOS worden ingezet om de vragen 
van kijkers te beantwoorden. 
PASSCHIER STOPT ERMEE BIJ DE NCRV. 

De NCRV stopt met het middagprogram
ma Een dik uur Dick. Hoewel de kijk
dichtheid het afgelopen seizoen was 
verdubbeld zal het in het komende sei-
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zoen niet terug komen en de oorzaak 
daarvan ligt volgens de NCRV aan een 
gebrek aan voldoende studiofaciliteiten. 
Uitgezonderd enkele individuele pro
dukties zal Passchier niet meer op het 
scherm zijn te zien gezien het door 
hem gepresenteerde Zeskamp ook afgelopen 
is. Wel zal hij voor de NCRVradio het 
Twaalf uurtje blijven presenteren. 
VVD WIL SPOEDIG COMMERCIELE ZENDER. 

VVD Kamerlid en omroepspecialist 
voor deze partij meent dat er met spoed 
een Nederlandstalige commerciele zender 
moet komen voor Vlaanderen en Nederland. 
In Belgie begint volgend jaar de commer
ciele televisie en Nederland zal dan 
andermaal veel aan reklamegelden ver
liezen en tevens is hij bang dat vele 
Nederlandse kijkers naar het Vlaamse 
commerciele net zullen gaan kijken. 
Hij hoopt binnenkort met uitgewerkte 
plannen te komen tot een gezamenlijk 
net. Hermans verklaarde dit onlangs 
voor de AVRO radio. 
FEDERATIE NIET MEER TEGEN COMMERCIE. 

De NCRV, VARA en KRO, verenigd in 
een Federatie, staan niet langer on
willend tegenover een commerciele om
roep. Ze staan nu op het standpunt~ 
dat opsplitsing van de zendgemachtigden 
in een commerciele en een publieke tak 
leidt tot een soort van sterfhuiscon
structie voor het omroepbestel en zij 
zich zullen beraden op de mogelijkheid 
van commerciele televisie. 
MTV ALS EERSTE OP AHSTERDAMSE KABEL. 

De door Rupport Murdoch te starten 
satellietzender MTV Europe zal door het 
Amsterdamse kabelnet wordèn doorgegeven 
aan de kijker. Dit zal met ingang van 
1 augustus 24 uur per dag gebeuren. MTV 
zal tot eind 1989 gratis op het net 
zitten waarna een overeenkomst tussen 
de KTA en MTV zal worden gemaakt inza
ke betaling door MTV. 
MINI EN MAXI CARTOONS BIJ DE AVRO. 

Het duo Mini en Maxi zal in opdracht 
van de AVRO een aantal gefilmde car
toons gaan maken die zullen worden uit
gezonden in acht programma's van elk 
25 minuten. De cartoons zullen volgend 
jaar worden uitgezonden wanneer het 
duo 20 jaar in het amusementsvak zit. 
MOORDSPEL KOMT NIET TERUG BIJ DE TROS. 

Ondanks dat het Moordspel bij de 
TROS het afgelopen seizoen hoge kijk
cijfers boekte en tevens een hoge waar
dering, zal het spel niet terugkeren 
daar de combinatie van showen drama 
een te kostbare zaak is. Ron Brandsteder 
zal nu het komende seizoen een speciaal 
spel programma gaan presenteren waarbij 
bru i dsparen de hoofdrol zullen gaan 
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spelen en amusement slechts een klein 
onderdeel zal vormen. 
AVROPROGRAMMA GEPREZEN. 

Op het televisiefestival in het 
Joegoslavische Portoroz heeft het AVRO
programma de Fittest een eervolle ver
melding gekregen. De reportage over 
de krachtmeting tussen 8 sterke mannen 
in het ruige landschap van Wales werd 
vooral geprezen om het uitstekende came
rawerk. 
SAAI TELEVISIEAANBOD IN EUROPA. 

De keuze die de zenders aan de 
Europese televisiekijker bieden wordt 
omschreven als saai. Het centrum voor 
communicatieonderzoek van de franstali
ge universiteit UCL in Belgie is tot 
deze conclussie gekomen. De resulaten 
van een studie zijn neergelegd in een 
ruim 500 pagina's dik rapport en werd 
uitgevoerd in opdracht van het Europees 
bureau van de unie van consumenten en 
het comite van gezinsverenigingen bij 
de Europese gemeenschap. Beide organi
sat i es vragen nu een grotere keuze en 
diversiteit in de aangeboden programma's 
en men vreest tevens dat de toenemende 
concurrentie onder de nieuwe stations 
tot gevolg kan hebben dat er vooral 
goedkope programma's geproduceerd worden 
en dat het aantal heruitzendingen van 
bestaande programma's ook steeds meer 
en meer zal toenemen. 
TANTE LIEN TERUG BIJ DE AVRO. 

Na een afwezigheid van 5 jaren komt 
de Late Lienshow terug op het scherm 
en wel het komende seizoen bij de AVRO. 
Eerder verscheen de serie bij de VARA 
op het scherm. In eerste instantie staan 
er vier programma's in het uitzendschema 
van telkens 50 minuten. De eerste is 
geprogrammeerd voor januari 1988. 
SAMENWERKING OMROEP EN CINEASTEN. 

De besturen van de stichting Fonds 
voor de Nederlandse Film, die van de 
NOS en die van de Stichting Coproductie
fonds Binnenlandse omroepen, hebben een 
overeenkomst getekend waardoor een flin
ke stimulans zal worden gegeven aan 
samenwerking van Nederlandse filmers en 
omroepen op het gebied van kunstzinnige 
films, waaronder documentaires. Volgens 
de ondertekenaars van de overeenkomst 
zal hun samenwerking leiden tot een 
groter aanbod van alle filmgenres op de 
Nederlandse televisie en tot betere 
ontplooiingsmogelijkheden voor de film
makers. Tevens kunnen de FNF en COBO een 
gelijk aandeel dragen in de financiering 
van een zgn. low budget produktie. De 
maximale bijdrage van het COBO is niet 
langer beperkt tot een bepaald percen
tage ~an de produktiekosten en de omroep 



zelf stelt zich garant en vastgestelde 
minimumbijdrage in de produktiekosten 
te leveren . Daarvoor krijgt de omroep 
het exclusieve recht de film (inclusief 
een herhaling) uit te zenden.Het herha
lingsrecht vervalt na een termijn van 
2 jaren na de eerste uitzenddatum. Een 
gecoprodudeerde film dient echter voor 
tv uitzending wel gedraaid te hebben 
in een bioscoop of filmhuis. 
BELEMHERING GEZONDMAKING RADIO NOORD. 

Regionaalomroepcommissaris van de 
NOS, Paul Beugels, heeft naar aanleiding 
van een objektief rapport moeten vast
stellen dat er een aantal personen bin
nen radio Noord belemmerend werken hij 
de gezondmaking van het bedrijf. Deze 
personen heeft men op non aktief gezet. 
De vier zijn: Anne Hoeksema, Yvonne 
Peperkamp, Engbert Gruben en Rob Zand
voort. De problemen ontstonden eind 
mei toen Gruben en Zandvoort, als leden 
van de Contactcommissie radio Noord 
een voorstel van Ramaker om twee vaste 
contractmedewerkers in vaste dienst te 
nemen afkeurde. Volgens Beugels hebben 
beide zaken niets met elkaar te maken. 
Er moet volgens hem dan ook strikt on
derscheid worden gemaakt tussen het 
functioneren van individuen binnen het 
bedrijf en het participeren van die
zelfde mensen in een vertegenwoordigende 
commissie. Over Cru ben en Zandvoort 
stelde Beugels dat zij niet incapabel 
waren voor hun werk maar niet binnen het 
systeem pasten. Toen Zandvoort op non
aktief werd gesteld was hijzelf op dat 
moment op vakantie in Amerika. Over de 
andere twee, Hoeksema en Peperkamp, kan 
worden gesteld dat met instemming en 
met goed overleg tussen betrokkenen 
zij op zeer sociale gronden aan de kant 
zijn gezet. 
AVRO KOMT MET HERDENKING OPEN HET DORP. 

In het najaar wil de AVRO, via een 
2 u~r durende documentaire, aandacht be
steden aan de eerste Nederlandse mara
thon televisieuitzending voor het inza
melen van geld voor een goed doel, Open 
het Dorp. Het programma werd destijds 
op 26 november 1962 uitgezonden en werd 
gepresenteerd door tv1ies Bouwman , die 
vanaf dat moment landelijke bekendheid 
kreeg . In het programma in het najaar 
wil de AVRO tonen wat er zoa l tijdens 
die marathonuitzending is gebeurd en 
wat er achteraf met het geld is gebeurd. 
ANNIE SCHMIDT WEER IN DE PEN. 

Rijk de Gooyer, Adele Bloemendaal en 
Johnny Kraaykamp gaan de hoofdrollen 
spelen in een tvkomedie die Annie M.G. 
Schmidt momenteel aan het schrijven is.De 
drie spelers wensen niet verder te gaan 

met de serie de Brekers via de AVRO en 
ook is het niet bekend welke omroep de 
nieuwe serie zal gaan uitzenden. Ook is 
de naam van de ni~uwe komedie nog niet 
bekend. 
AFDANKING TV TOESTELLEN NEDERLAND. 

Jaarlijks worden in Nederland 650 
duizend televisietoestellen afgedankt. 
Dit blijkt uit een onderzoek naar de 
manier waarop de mensen met hun afval 
omgaan. Van de 650.000 toestellen gingen 
er 110.000 met de vuilnisman mee, werden 
er 250.000 weggegeven, 150.000 ingeruild 
kregen 130.000 een andere bestemming 
in het huis van de gebruiker . en gingen 
er 70.000 naar een andere bestemming. 

Harde & Ruth Johnston U 

welkom al weer bij de tweede aflevering 
van ons nieuws. We gaan weer kris kras 
door Ierland en Engeland en de korte 
golf. Allereerst iets over het Ierse 
station Treble T R Radio, dat nog meer 
luisteraars wil zien te krijgen. Men 
heeft besloten meerdere zenders aan te 
schaffen. Momenteel beschikt men al over 
2 AH zenders (945 en 891 kHz). Op 17 
mei hoorden we de eerste uitzending via 
de 1521 kHz van Radio Sovereign Inter
national. Deze keer dus geen valse voor
lichting maar waarheid. Chrispian St. 
John heeft het voorelkaar gekregen. Via 
de korte golf zendt men ook regelmatig 
testen uit en tegen de tijd van publika
tie van dit nummer zal men waarschijn
lijk al 24 uur per dag in de ether zijn. 
Een aanwinst voor de radio in West Euro
pa. We hoorden ook een nieuw Brits sta
tion dat uitzendt via de 976 kHz. Het 
noemt zich Radio 976 en een van de pre
sentatoren is Rick Dane, die eerder ak
tief was bij Radio Jackie. Een korte
golfstation, Radio Duck, informeerde 
ons dat iedere zondag men in de ether 
is via de 6270 kHz tussen 8 en 11 GMT. 
Het betreft een gouwe ouwe format. 
bij Energy 103 in Dublin een 
nieuwe nieuwslezer, Bob Gallico. Bob 
heeft de afgelopen jaren goede naam ge
maakt bij diverse stations, waaronder 
de Ier~~ staatsrad~o en overal waar hij 
verSChljnt komen nleuwe programmaideeen. 
Zo ook nu weer bij Energy 103. Na het 
nieuws van 7 uur in de ochtend brengt 
hij samen met ~ieuwslezer Lisa Moore en 
deejay Pat Courtney een 'morning zoo' 
achtig programma. Hierin nieuws, aktua-

19 



liteit, muziek en vooral veel humor. 
In de weken voor de verkiezingen werden 
er in Groot Brittannie weer radio sta
tions gehoord die zich een politiek 
tintje veroorloofden. Een van hen was 
een naamloos station op de 104.7 MHz. 
in Manchester, die een Campaign for a 
Conservative Britain presenteerde. 
Intussen heeft een der andere populaire 
stations in Dublin andermaal een nieuwe 
FMzender in gebruik genomen om een nog 
groter luisterpubliek te krijgen. Naast 
de 100.5, 101, 101.5 is er nu ook 
101.8 MHz. bijgekomen. Tevens zendt men 
uit via de 531 en 846 kHz. Het betreft 
Sunshine Radio van Dale. Topboete werd 
onlangs geheven tegen een illegale zen
der, ofwel de eigenaar ervan. Het betrof 
een proces tegen de technicus van Free 
Medway Town Radio en wel wegens drie 
overtredingen van de wet. Hij verscheen 
voor de Sheernees Magistrates Court en 
werd veroordeeld tot het betalen van 
3 x 200 Ponden wegen de overtredingen 
en 20 Ponden voor de kosten van de zaak. 
In ons land is de hoogste straf uit de 
geschiedenis uitgedeeld aan een korte
golf piraat, die werkte onder de naam 
Free Medway Town Radio. De operateur 
werd veroordeeld voor het gerecht in 
Sheerness tot een boete van 6~) Ponden 
en het betalen van 20 ponden aan kosten. 
Tevens werd alle apparatuur verbeurd 
verklaard. Erneside radio in Cavan, 
uitzendend op de 1251 kHz in Ierland 
krijgt steeds meer commercials en die 
worden hoofdzakelijk ingesproken door 
Daffy Don Allen. liet betreffen vooral 
commercials voor bedrijven die uit Noord 
Ierland komen. Men zendt ook uit via de 
FH op de 107 MHz, dit voor de mensen 
die nog naar Ierland op vakantie mochten 
gaan. Het station heeft tevens een uit
gebreide campagne voor promotiemateriaal 
van het station zelf, zoals bierviltjes, 
zonnestrippen, stickers en kalenders. 

Nieuws uit Denemarken 
SAMENWERKING AKTUELT EN KANAL 2. 

De samenwerking tussen Fri Aktuelt 
en Kanal 2 heeft tijdelijk op de tocht 
gestaan toen bleek dat Esselte, voor 40 
procent aandeelhouder in Kanal 2, waar
schijnlijk nog steeds aktiviteiten ont
plooide in Zuid Afrika. Aktuelt had ge
dreigd direkt de samenwerking te ver
breken als men niet kon aantonen dat 
de aktiviteiten in Zuid Afrika ~aren 
stopgezet. De direktie van Esselte in 
Zweden kon echter aantonen dat men 
ni et meer, vanwege de apartheid, ak
tief was i n Zuid Afrika. 
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UPTOWNRADIO VAN START. 
Rond deze tijd zal het station Up

town radio van start gaan met uitzend
ingen gedurende 60 uren per week met 
als doelgebied de hoofdstad Kopenhagen 
en de omliggende plaatsen. Er is de 
laatste weken keihard gewerkt aan de 
nieuwe studio's en kantoren, die geves
tigd zijn in het plaatsje Gentofte. 
De eigenaar is tevens hoofd van de pro
grammamakers en is de 31 jarige Glen 
Lauritius, die voorheen station manager 
was bij de Voice. Hij is afkomstig uit 
een rijke familie die voor meer dan 
3 miljoen DKr in het projekt heeft ge
stoken. De hoofddeejay is Dan Rachlin 
geworden die ook bij de Voice heeft ge
werkt. Hij is tevens muziekdirekteur 
bij Kanal 2, een job die hij ook aan
houdt naast zijn werk voor Uptown. 
Het nieuwe station zal niet concurreren 
met de Voice maar zal een mixture bren
gen van nieuwe en oude platen en zal 
tevens info brengen wat betreft aktivi
teiten die in de regio staan te gebeur
en. 
WET OP DE LOKALE RADIO. 

Mr. Clausen, de minister voor cul
turele zaken, heeft bekend gemaakt dat, 
wanneer de lokale rtv wet van kracht 
wordt op 1 oktober a.s., Kanal 2 het 
recht behoudt om decoders te verkopen 
en kijkgeld mag blijven vragen om op 
die manier de programma's te financieren 
en tevens dat de samenwerking tussen 
Kanal 2 en Aktuelt mag blijven bestaan, 
daar er geen medewerkers van Aktuelt aan 
het tvprogramrna meedoen maar alleen het 
nieuws leveren aan de redaktie van Kanal 
2. 
PLANNEN VOOR DENEMARKEN DRIE. 

Er zijn momenteel plannen tot het 
starten van een derde televisienet in 
Denemarken die zou moeten gaan uitzenden 
via de lokale kabelnetten. Als de plan
nen verwezenlijkt kunnen worden dan zal 
dit derde net in de loop van 1988 van 
start kunnen gaan. Het zou een samen
werkingsverband moeten worden tussen 
Danish Radio, TV 2 en de 3 belangrijkste 
filmmaatschappijen in Denemarken, die 
het station zouden moeten gaan runnen. 
De kijkers moeten voor het eventuele 
nieuwe net een speciale decoder aan
schaffen om het programma te kunnen 
ontvangen. Men zou in principe alleen 
maar orgineel Deens filmmateriaal uit
zenden. Een woordvoerder van TV 2 heeft 
reeds gesteld dat een dergelijke samen
werking niet is te verwachten daar de 
politici in het land fel tegen de in
voering van nog een televisienet zijn. 



VEf\KEEf\S1 NfOf\MI\TIE 
ONTWIKKELINGEN IN DE VERKEERSINFORMATIE. 

Als je naar de Nederlandse of Belgi
sche radio luistert hoor je nu en dan de 
verkeersinformatie, gebracht in samen
werking met de Rijkspolitie ofwel de 
Rijkswacht. Men controleert de verkeers
situaties met behulp van snelle Porches 
en/of hel ikopters en geeft de informatie 
door aan de radiostations (resp. Hilver
sum en BRT/RTBF). Het is echter wel zo 
dat Nederland en België nog ver achter 
1 iggen aangaande de snelheid van de ver
keersinformatie. In dit artikel enige 
voorbeelden van hoe het ook zou kunnen. 
In andere landen heb je allerlei soorten 
van ve rkee rs i n forma tie, van 1 okaa 1, v i a 
regionaal tot landel ijk. Dit gebeurd met 
behulp van eenvoudige hulpmiddelen of 
via geavanceerde technische mogel ijkhe
den. Het meest gel iefde systeem is wel 
de verkeersinformatie via het ARI sy
steem in West Duitsland. Dit systeem 
wo r d tin ter nat i on a a 1 I Tra f f i c Wa tc h I ge -
noemd en is ontwikkeld door Blaupunkt 
(Automatisch radio informatiesysteem). 
In werkel ijkheid 1 igt de oorsprong van 
dit systeem niet in West Duitsland. In 
1973 besloot de ESU dat er iets meer ge
daan moest worden aan de informatie om
trent de steeds groter wordende stroom 
van verkeersopstoppingen. Onderzoeken 
wezen uit dat steeds meer auto1s van de 
snelwegen gebruik gingen maken en der
halve vele lange opstoppingen werden ver
oorzaakt; terwijl er kortere binnenwegen 
waren om dit te verhinderen. Verkeers-
informatie via de radio, aldus één der 
onderzoeken, werd steeds minder beluis
terd daar de automobil ist de radio meer 
als achtergrond aan had. De EBU gaf naar 
aanleiding van dit onderzoek aan Blau
punkt de opdracht een syteem te ontwik
kelen, die dit probleem zou kunnen op
lossen . Blaupunkt ontwikkelde hierop 
het bovengeHoemde ARI systeem, hetgeen 
in 1974 werd geintroduceerd. Bij het ARI 
systeem wordt de automobil ist, uitgerust 
met een ARI radio, langs de weg via bor
den geinformeerd op welke frequentie hij/ 
zij moet afstemmen op de FM voor de no
dige verkeersinformatie. Zodra de afstem
ming is voltooid zorgt een daarvoor ont
wikkelde computerchip er voor dat een 
toegevoegd signaal kan worden ontvangen 
z~dra deze wordt uitgezonden op het FM 
Signaal. Hierbij wordt h~t normale FM 
signaal uitgeschakeld. Wanneer nu ver
keersinformatie zal worden uitgezonden 
volgt eerst een waarschu\vingstoon en daar
na de informatie omtrent files etc. 

Het is inmiddels een groot succes gewor
den, doorgevoerd in 10 Europese landen en 
sommige staten van Amerika. Bijna alle 
autoradio's in West Duitsland zijn uitge
rust met het AIR systeem. In Engeland is 
AIR inmiddels ook deels geaccepteerd. Op 
drie van de belangrijkste autowegen wordt 
melding gemaakt van de 'af te stemmen 
frequentiel en er zijn discussies gaande 
omtrent de uitbreiding van het aantal we
gen. Het kostenaspekt is in deze zeer be
langrijk, aangezien de BBC als wel de 
ILR stations hun frequenties vermeld wil
len zien op de aandachtsborden. Als jé je 
bedenkt dat langs de belangrUkste routes 
diverse ILR stations te ontvangen zijn, 
dan kun je ook begrijpen dat dit een zeer 
vreemde situatie met zich mee kan breng
en. Van origine is de Britse verkeersin-

formatie nationaal georganiseerd. De BBC 
is het centrale orgaan die de nationale 
info verzorgd en de lokale stations zijn 
steeds meer gaan beseffen dat de verkeers
info ook een belangrijk aspekt binnen de 
programmering moet zijn. Het is vooral 
voor de luisteraars van belang in de och
ten als wel de avondspits. Groot Brittan
nië beschikt over een 'syndicated ' ver
keersinformatiecentrum, genaamd 'Road
watch'. Deze werd 14 jaar geleden opge
richt door de Automobil Association (AA), 
toen de -twee eerste ILR stations van 
start gingen in oktober 1973. (Capital ra
dio en London Broadcasting). De Roadwatch 
levert per telefoon gratis de verkeers
informatie aan 3 ILR stations, BBC Radio 
London, aan de teletext van de commercië
le televisie (Oracle) en aan het Break
fast programma van de BBC televisie. De 
verbindingskosten worden door de respek
tievelijke stations betaald. Ook elders 
in Groot Brittannië verzorgd de AA, in sa
menwerking met de RAC (Royal Automobil 
Club) een dergel ijke vorm van verkeers
informatie per telefoon en/of telex. Dit 
speciaal voor de lokale BBC stations. 
De verkeersinformatie in Frankrijk wordt 
speciaal verspreid via een centrale post 
in Rosny sous Bois, alwaar het technies 
centrum van de nationale gendarmerie is 
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gevestigd. Hier heeft ook het 'Centre Na
tionale de la Ciculation Routière', kort
weg de CNCR, haar communicatiecentrum ge
vestigd. De CNCR werd opgericht in 1966 
door de gendarmerie in samenwerking met 
het ministerie voor Transportzaken.De 
taak van de CNCR is om allerlei infor
matie te verzamelen omtrent het landel ijk 
verkeer en dit door te geven aan de ge
interesseerde organisaties, radiostation s , 
truckerclubs, automobielclubs etc. De 
samenwerking tussen de CNCR en de franse 
radiostations is zeer intens. Twee jour
nal isten van France Inter zijn permanent 
gehuisvest in Rosny. Zij verzamelen hier 
alle informatie die binnenkomt vanuit 
alle delen van het land, per telex, te
lefoon en het computergestuurde Saphir 
systeem. Al deze informatie is bestemd 
om gebruikt te worden bij vragen van 
weggebruikers, die per telefoon zich mel
den. Eén selektie van deze gesprekken 
worden door France Inter uitgezonden in 
de daa rvoo r bes temde p rog ramma • s. Naa s t 
deze gesprekken natuurlijk ook blokken 
met verkeersinfo in de diverse program
ma's; dit vooral gedurende het weekeinde 
wanneer er iedere 6 minuten verkeersin
formatie wordt uitgezonden . Naast France 
Inter hebben all~ andere ra dio en tele
visiestations in Frankrijk regelmatig 
kontakt met Rosny, dat de verkeersinfo 
ook nog eens in 6 verschillende regio's 
van het land gericht per Teletext brengt. 
In Hongarije zijn er twee speciale dage
lijkse programma's voor de verkeersinfo: 
fPeak uur' en 'Een goeie reis', en in de 
zomermaanden wordt nog eens extra aan
dacht besteed aan de verkeersinfo, voor
al gericht op de vakantiecentra van het 
land. Gedurende de twee eerste program
ma's worden de luisteraars, dus de chauf
feurs, ginformeerd waar men problemen 
in het verkeer -opstoppingen, omlegging
en etc- kunnen melden en tevens worden 
er phone-inns inzake problemen uitgezon
den. Men heeft 6 Volga auto's langs de 
weg die zijn uitgerust met FM zenders en 
ontvangers. Tevens is er een speciaal 
uitgeruste LADA konstant onderweg, waar
in een mobiele studio is gebouwd. Dit 
geldt tevens voor een Mercedes bus, het
geen al met al de verkeersinformatie tot 
een goed verzorgd geheel brengt in een 
land als Hongarije. 
In de zomer van 1968 vond in Japan een 
ernstig busongeluk plaats, waarna het 
besef van begeleiding van het verkeer 
duidel ijk werd. Het jaar daarop werd in 
het gebouw van het ministerie voor Ver
keerszaken een regelcentrum geopend en 
deze werkt landelijk. Tevens werden er 
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lokale er regionale centra in 1970 geopend. 
dit, nadat de nationale hoofdverkeersweg 
werd geopend. Deze weg loopt dwars door 
het grote eiland van Japan. De infocentra 
krijgen de gegevens van de politie en op 
hun beurt geven ze de info door aan het 
centrale centrum. Deze geeft weer de info 
door aan ondermeer de NHK, de nationale 
omroep van Japan, en de commerciële radio 
en televisiestations. Vanuit Tokio wordt 
door de politie de verkeersinfo ook recht 
streeks aan de stations doorgespeeld om 
snelle informatie te kunnen laten uitzen
den via de media. Vanaf 3 uur 10 in de 
nacht is de ;nformatie reeds te horen in 
Japan. Om de paar minuten volgen berichten. 
Zelfs via het korte golf station van NHK 
wordt tussen 7 uur in de ochtend en 7 uur 
in de avond de verkeersinformatie uitge-
stuurd. Dit vanwege het bereiken van die 
gebieden die nog niet zijn voorzien van 
FM zenders. Volgens de leiding van NHK 
zijn de rol len omgedraaid, vroeger werd 
de verkeersinformatie tussen 2 programma's 
gebracht nu worden de programma's tussen 
de ve rkeersinformatie gebracht. We hebben 
gepoogd via een aantal voorbeelden te in
for meren over de mogel ijkheden tot het 
brengen van ver keersinfo. Natuurl ijk zijn 
er, vooral technies gezien, nog vele ande
re mogelijkheden, maar het ging in dit ve r 
haal om je een impressie te geven over 
hoe het ook zou kunnen in Nederland en 
België. Hans Knot. 

LONDON BOEK NU AL ZEER GEPREZEN. 
Het inmiddels zesde boek van Hans 

Knot, de Historie van radio London, is 
op 13 juni j.l. verschenen en door velen 
geprezen als het beste boek over de ge
schiedenis van de zeezenders. In het 
boek staan dan ook, naast het boeiende 
verhaal en de interviews met voormalige 
medewerkers, een schat aan foto's, waar
van een deel niet eerder werd gepu
bliceerd. Ook het aanwezig zijn van 
illustratiemateriaal - zoals brieven af
komstig uit de organisatie van BIG L en 
enkele fab 40's, werken mee aan een 
compleet overzicht van de meest populai
re zeezender van de 60'er jaren. Een 
Brits vakblad schreef reeds in de week 
van verschijning dat het zelfs voor de 
Brit, die geen Nederlands kan lezen, 
ee n must was om aan te schaffen, gezien 
het aanwezig zijn van veel authentiek 
archiefmateriaal van de Big L organisa
tie en de goed verzorgde fotopag i na's. 
Wens je ook in het bezi~ te komen van 
een exemplaar van dit boek dan kun je 
voor meer informatie schrijven naar 
Postbus 102 9700 AC in Groningen. 



25 MEI: Tussen vandaag en 28 september 
geeft TROS-radio een drietal jeugdige 
discjockey's de kans zich in een nacht
uitzending van één uur te bewijzen. Daar -
toe wordt gedurende deze 'TROSO 
zomermaanden een speciaal . 
radioprogramma in de nacht van zondag op 
maandag ingevoerd: "Aflossing van de 
Nachtwacht", uit te zenden van 4 tot 5 
uur. Na een zorgvuldige selektie uit de 
30 jonge mannnen en vrouwen, die zich bij 
de TROS hebben gemeld, zijn voor deze uit
zendinqen MichelOrthier uit het Belgi
sche Edegem, de zoon van akteur Jeroen 
Krabbé, Martijn, en Hellen (Helen Kabel) 
uit Baarn uitverkoren. Michel was van
nacht voor het eerst te beluisteren. 
Martijn Krabbé neemt op 8 juni voor het 
eerst plaats achter de microfoon en Hel
len is op 22 juni voor het eerst aan de 
beurt ++ Van vanavond af trekt de VARA 
_~~--=-:~~~-::--"1 ' me t z j J' n "S poo r Spe 1 

I,' I~ ~ 
• 'V Show" door Nederland. 

I, I~ J~ S In zes afleveringen (de 
~~oa volgende zijn op 1,13 en 
-cr r I . 26 juni en 18 en 31 jul i) 

I, '\' I S· reizen vijf koppels en 
de presentatoren Jozef 

Custers en Herm~n Erbé (beter bekend als 
"Circus Custers") per trein naar lokaties 
waar zich onderdelen van de show zullen 
afspelen. De "Spoor Spel Show", die van
avond wordt uitgezonden van 20 . 28 tot 
21.30 uur, begint in Limburg en eindigt 
in Burgers Di~renpark in Arnhem ++ Na de 
"Spoor Spe 1 Show" wordt de 1 aats te "Son j a 
op Maandag" van dit se i zoen u i tgezon den. 
Eén van de gasten is Ruud Gullit +++ 
26 MEI: Een Goede Klassieke Morgen bij 
de TROS op R4 met aktrice Ina van Faas
sen ++ De VARA-programma's op R3 staan 
in het teken van het jaar 1967 . Veel 
gouwe ouwen uit dat jaar en op de halve 
uren mensen die in dat jaar in het nieuws 
waren ++ Frank Rijkaard is gast van Jan 
Douwe Kroeske in "Twee meter de lucht in". 
Hij laat zijn "mini-lp" horen ++ "Dubbel
lisjes'l komt live uit Zevenaar waar het 
"Rups-festival" wordt gehouden. Peter 
Holland, Tante Nellieen Dolf Brouwers 
praten met jongens over "versieren" ++ 
De AVRO-programma's op Ned~l staan in 
het teken van het milieu. De AVRO-mi lieu
dag wordt gehouden in het kader van het 
Europese jaar van het Mi lieu en komt tot 
s tand in nauwe samenwerking met het Na
tionale Comité VOor het Europese Jaar 
va n het Mi lieu +++ 

27 MEI: In 'IMuz i ek Te rw ijl U we rk til he t 
programma waarin de muziek uitsluiten~ 
vanaf CD wordt gedraa id, is Ha ns Mondt 
genoodzaakt om twee platen te draaien, 
omdat een CD-speler "op ti lt" gaat ++ 
Weerman Erwi n Kroll van he t KNMI én in he t 
NOS-Journaal t e zien als weervoorspeller, 
is gast van Annette van Trigt in "Klets
kop" ++ Idool in "Nede rland Muziekland" 
is akteur Peter Lusse ++ Op Veronica tv 
worden enkele laatste programma's van d i t 
seizoen uitgezonden. Om 15.40 uur "Club 
Veronica", waarin o . a. aandacht voor 
de club die meer is dan~ 
een tweewekelijks tv- ~_~=-____ _ 
programma. Om 20.30 uur LT~ 
de 1 aats te "T i neke" en - h~--
om' 23.40 uur de laatste /.4.-. ../~ 
"RUR" van dit se i zoen. I LL&-/C, Wtlf-w~ 
Gelukkig voor Jan Lenfe-
rink kon het programma weer in Richter in 
Amsterdam worden opgenomen. De politie 
heeft het pand weer vrijgegeven, nadat 
het in februari was dichtgetimmerd ++ Bij 
de NOS op Ned.2 wordt de Europa Cup 1-
finale uitgezonden tussen Bayern München 
en FC Porto. Porto wint de cup door Bay
ern met 2-1 te verslaan ++ Bij de NOS op 
R1/2 van 22 tot 23 uur in "Het podium van 
de Nederlandse Lichte Muziek" de opname 
die afgelopen maandag in "De Boerderij" 
in Huizen werd gemaakt. Het podium was 
toen voor Joost Prinsen +++ 
28 MEI: Wie kent hem nog: Ted Bouwens, 
discjockey van Radio Noordzee? Hij viert 
vandaag zijn 43-ste verjaardag ++ Jeroen 
Soer vervangt Wim van Putten in de "LP en 
CD-show" van 21 tot 22 uur bij de TROS 
op R3 ++ In "TROS Country", van 22 tot 
23 uur met Gerard de Vries een special 
over Glen Campbell ++ De laatste live
uitzending van "Sesjun" vanuit Nick 
Vollebregt's Jazzcafé in Laren, wordt 
gevuld met een concert door leerlingen 
van het Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam. Vanaf volgende week worden 
eerder opgenomen concerten in "Sesjun" 
herhaald onder de titel "Zomerdienst
rege 1 i ng ll

, maa r ook opnamen die we rden 
gemaakt in samenwerking met de Wereld
omroep voor een groot aantal Amerikaanse 
radiostations +++ 
29 MEI: De VPRO bestaat vandaag 61 jaar, 

~ 
de NOS 18 jaar en "De 

• ~ • Avondspi ts" 9 jaar ++ 
Bij de TROS op Ned.l 

FORHULE 
pres:nteert Jeroen Soer 
vanmiddag de laatste 
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Paul Mc Cartney (foto: Kippa) 
"Popformu le" van dit seizoen ++ Om 19 uur 
zendt de TROS de l aa t ste " ALF" va n di t 
se i zoe n uit , gevolgd doo r de la a tste 
110 i erenman i e ren' I van Ma rt j n Gaus ++ René 
van der Veer, prod uce r van de NOS en pre
sentator van KROl s Niemandsland, trouwt 
vandaag met Els Mastenbroek. Vanaf deze 
plaats wensen wij het jonge paar veel 
geluk +++ 
30 MEI: Tussen 2 en 5 uur komt het Vero
nicaprogramma op Rl/2 rechtstreeks vanaf 
I 'Pa r a v i s i e 87 1

' , een man i fes ta t ie 0 ver 
paranormale zaken en alternatieve genees
wijzen, in het Congresgebouw in Den Haag 
++ Ad Bouman wordt vandaag 40- en Eddy 
Ouwens 41 jaar. Van harte ++ Jaap de 
Groot deelt tussen 10 en 12 uur CD's van 
"The Beatles" uit in "popsjop" ++ "Sounds 
of the 60s" op BBC Radio 2 wordt gepre
senteerd door Terry Lightfoot ++ Om 
18 uur wordt op Radio Two de 200-ste 
"Pop S co re" u i tgezonden. Voo r deze ge 1 e
genheid is het team dat de eerste uitzen
ding in 1972 presenteerde, Pete Murray, 
Terry Wogan .en Tony Blackburn, in de stu
dio aanwezig om de tegenwoordige presenta
toren, Ray Moore en Ken Bruce , te steunen . 
Vanaf 16 uur tot morgenmiddag 16 uu~ wordt 
in het Rotterdamse Luxor Theater een 
cabaretmarathon gehouden. De KRO zendt de 
hele marathon op R2, R4, Rl/2 en R3 uit. 
Voorwaar een unicum in de Nederlandse 
radiogeschiedenis +++ 
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George Harrison (foto : Ki ppa) 

31 MEI : Ivo Ni e he wordt vandaag 41 jaa r. 
Van harte ++ Omdat de KRO op R3 nog t o t 
16.15 uur de Caba re tma rat hon m 
va nu i t het Luxor Thea te r ~<RS . ~~ 
i n Ro t t e r da m ui t zend t , ~. '\ 
i s er geen "Speciale . ~ . 
I\anbi eding" te horen+++ ~~ 
1 JUNI: lilt was 20 years. . 
ago today" dat de LP van ~~~~'&;, ~ 
The Beat 1 es "Sg t. Peppe rs ,,~@ 0 ~ • 
Lonely Hearts Club Band" 
verscheen. Op BBC Radio One worden 50 
van de beste Beatle-nummers gedraaid en 
worden gesprekken met artiesten uitgezon
den. George Harrison vertelt, bijvoor
beeld, dat "Lucy in the Sky with Diamond s" 
zijn favoriete nummer van de Sgt. Pepper
LP is ++ Om 21.37 uur wordt door de VARA 
op Ned '. 1 de documen ta i re 11 I t was Twen ty 
years ago today" uitgezonden. Een docu
mentaire over het jaar 1967, gemaakt 
door Derek Taylor en John Sheppard. Ge
lijktijdig wordt de documentaire in Enge 
land uitgezonden door Granada TV ++ Met 
ingang van vandaag is Radio 4, de klas 
sieke zender weer om 7 uur, i.p.v. 8 uur 
in de lucht. Op 1 december 1985 werd de 
zendtijd van R4 met een uur ingekrompen. 
Met deze en een groot aantal andere ver
schuivingen moest Radio 5 worden gefinan
cieerd. Door de vele protesten van luis
teraars is de beslissing nu teruggedraaid. 
Minister Brinkman heeft de NOS extra geld 



gegeven voo r he t ene uur op Radio 4 ++ 
Ook de Amste rdamse Concertzender heeft 
vanaf vandaag meer radiozendtijd. Voor ~ 
taan wo r dt er elke ochtend van 7 tot 9 
uur en elke avond van 19 tot 24 uur uit
gezonden ++ Krijn Torringa staat met 
"Hollands Glorie" in Groningen ++ Het 
populaire programma van Jan van Veen 
"Candlelight" zal 17 weken lang één uur 
korte r duren. In die tijd, van 23 tot 24 
uur, zendt de AVRO op R3 een serie uit 
over Frank Sinatra onder de titel "Welke 
S i nat ra bedoe 1 t u" . I n deze prog ramma-
serie onder meer exclusieve concertopna
men, opnamesessies, oude originele radio
opnamen en nooit uitgebrachte songs +++ 
2 JUNI: VARAIs Hans Zoet, KROls Theo Stok
kink en NCRVls Mart van der Stadt zijn 
jarig. Van harte ++ Bij de AVRO op R2, 
tussen 8.20 en 9 uur is Gerrit den Braber 
deze zomermaanden te horen met "Uit Stu
dio en Theater", waarin hij praat met 
prominente Nederlanders uit de amusements
en theaterwereld. Op zondag zal Gerrit, 
deze zomer, Willem Duys vervangen tussen 
10.30 en 12 uur met "GdB op Radio 2" ++ 
De weeramateur Tom van der Spek doet om 
8.45 uur zijn laatste weerpraatje in het 
VARA-programma van Peter Holland op R3. 
Hij gaat werken voor een groot weerbureau 
in het midden van het land. Zijn opvolger 
(of beter opvolgster) wordt Marijke Haver
kamp ++ Mathi lde Santing treedt live op 
bij Jan Douwe Kroeske om 14.45 uur ++ 

'-"" N- "~~"0ubbell isjes" komt uit Zwolle, 
~peter Holland,praat met,meisjes 
;bp_!_~ ~~!. ~~~~~_t:!~ over het vers leren van Jongens. 
Muzikale gasten zijn Herman Erbé en Jozef 
Custers ++ I n AVRO I S Sportpancbrama op Ned.1 
wordt "Het doelpunt van de week" voor het 
laatst gepresenteerd door Ruud Gullit ++ 
Een goede klassieke morgen bij de TROS op 
R4 met Henk Spaan. Niet de Henk Spaan van 
"Verona" maar Drs. H.Th.J. Spaan, lid van 
de Raad van Beheer van de NOS ++ Peter 
Brusse (51) stapt op als hoofdredakteur 
van het NOS-Journaal. Wanneer hij zijn 
funktie neerlegt en wat hij daarna gaat 
doen, is nog niet bekend. Hij heeft de 
leiding van de NOS meegedeeld dat hij 

· zich aan het oriënteren is op een andere 
funktie binnen of buiten de NOS +++ 
3 JUNI: Birgit Ganzert van het Jeugdjour
naal viert haar 23-ste verjaardag. Van 
harte ++ Omdat Jan de Hoop met vakantie 
is, presentee rt Dir k van Egmond de IIN i euws
radio"-blokken bij Ve ron i ca op R2 ++ Berg
beklimmer Bart Vos is gast in "Kl e tskoptl 
en Ben Liebrand i s het idool in " Neder
land Muziekland"-radio ++ "Ron Flon Flon" 
van 17 tot 18 uur bij de VPRO op R3, komt 
rechtstreeks uit Maastricht ++ In de zomer
maanden zal "Countdown" de ene week een 

normaal programma met Adam Curry uitzenden 
en de andere week opnamen uit het archief 
onder de titel "Countdown Classics" +++ 
4 JUNI: VARA-producer Roel Koeners is ja
rig. Van harte ++ Ad Roland heeft een 
aardig jingle-pakket voor het programma 
11Gouden Uren" dat hij tussen 9 en 11 uur 
bij de TROS op R3 presenteert ++ De groep 
Debarge is te gast in de "Soulshowll van 
Ferry Maat ++ Tot eind augustus zal Marion 
Posthuma van 11.30 tot 12.40 uur bij de 
NCRV op R2, een luchtig muziekprogiamma 
voor vakantiegangers presenteren onder de 
t i te 1 III n de zon me t Ma r i on ll . Ook nieuw 
bij de NCRV op R2 is het middagvullende 
p rog ramma "Coupe So 1 e i 111 van '. Rik Fe 1 de r
hof, Ina Metselaar en Irme Somogyi +++ 
5 JUNI: Jeroen van Inkel is met vakantie. 
Bart van Leeuwen zit op zijn oude stek 
tussen 7 en 9 uur en Peter Teekamp pre
senteert een gedeelte van "Curry en Van 
Inkel" bij Veronica op R3 ++ Peter Tee
kamp heeft bij het maken van de Radiore
bus een foutje gemaakt. Volgens hem is 
"Spagna" een groep i .p.v. een zangeres! 
++ Op veler verzoek herhaalt Veronica op 
Ned.2 "The Story of BZN" +++ 
6 JUNI: Lui lak 1987 wordt in de Haarlem
mermeer gevierd met o.a. een nachtuit
zending van de VLOH, de lokale omroep van 
deze gemeente die dagelijks uitzendt op 
88,2 van het kabelnet ++ Feest bij de 
NCRV . Het programma "Rabarbara", dat elke 
zaterdag van 7.30 tot 8 uur wordt u~tge
zonden, bestaat 5 jaar ++ Sounds of the 
60s op BBC Radio Two wordt gepresenteerd 
door Supremes-zangeres Mary Wi lson +++ 
7 JUNI: Het nachtprogramma van de KRO op 
R1/2 heeft een nieuw jinglepakket dat is 
gemaakt door Top Format Productions ++ 

Omdat de KRO vandaag 61 jaar 
bestaat, drukken we hierbij 
het allereerste logo van de
ze omroep, uit 1926, af ++ 
In "Tijd voor Toen" draait 
Tom Blom be rg de hit s u i t 

juni 1986 en juni 1966 +++ 
8 JUNI: Volgens Peter Holland is het van
daag een mooie "Pinkeltjesdag" ++ Krijn 
To r r i nga komt me t "Ho 11 ands G lor i eli van
uit Zaltbommel +++ 
9 JUNI: Wim van Putten wordt vandaag 35 
jaar en Rocky Tuhuteru van Radio Thuis
land wordt 28 jaar. Van harte ++ Bij de 
AVRO op Ned.1 worden de laatste IIService 
Salon" en de laatste IIToppOp11 van dit 
seizoen uitgezonden ++ Een Goede Morgen 
bij de TROS op R4 met burgemeester Haver
mans van Den Haag ++ De Televizierring 
gaat dit jaar naar Mies Bouwman. De le
zers van AVRO-bode/Televizier gaven haar 
programma "In de hoofdrol" de meeste 
stemmen. Op de tweede plaats eindigde 
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"Dos si erVe rhu 1 s t' I van de TROS en de rde 
werd "Reis om de Wereld in 80 vragen" 
van Pim Jacobs. Het is voor de tweede 
keer dat deze prijs van de kijkers naar 
M i es Bouwman gaat. In 1972 kreeg ze deze 
voor 'lEen van de Acht" +++ 
10 JUNI: De Paranormale dierengenezer 
Fokke Huisman is gast van Annette van 
Trigt in "Kletskop" en Ria van de Dolly 
Dots i s het i doo 1 in "Nede rl and Muz i ek
land"-radio ++ De afwikkeling l- A -~l 
van de schulden van het vorig l1~_~J 
jaar geflopte "Europa TV" EUROPN 
i s nog n i et rond. De onder- -=------~ 
handelingen tussen de part
ners (NOS, ARD, RAl en de Portugese en 
Ierse tv) zijn nog altijd niet afgesloten. 
Minister Brinkman zegt goede hoop te heb 
ben dat het bedrag van f 42 miljoen gul
den, dat hij in eerste instantie voo r het 
projekt had uitgetrokken, voldoende zal 
z IJn voor het Nederlandse aandeel in de 
st rop . De reger i ng spartij en CDA e n VVD 
men e n dat de min ister he t projekt vor ig 
jaar te re cht heeft stopgezet . Ook gaat de 
Kamer akkoord met de weigering van de mi
nister (en de NOS) in te gaan op een red
dingsplan, waardoor de zeggenschap in 
particuliere handen zou komen te liggen 
en er een (semi)commercieel satelliet/ 
sportkanaal zou ontstaan +++ 
11 JUNI: Omdat Jeroen Soer met vakantie 
is, presenteert Ferry Maat de eerste twee 
uur van de "Nationale Hitparade" en Tom 
Mulder de laatste twee uren, tussen 14 en 
18 uur bij de TROS op R3 ++ In Engeland 
worden vandaag verkiezingen gehouden. 
Frits Spits is in Engeland om voor de NOS 
op R1/2 tussen 23 en 2 uur een discussie 
te leiden tussen Nederlandse journalisten 
die in Engeland werkzaam zijn. Tom Blom
berg presenteert de "Avondspits" met bij
dragen van Frits uit Londen . Hij sprak 
daar met Anton Korbijn, Simon Bates en 
de eigenaar van de grote Londense platen
zaak "Virgin Megastore", Tom Smith +++ 
12 JUNI: NOS-technicus Herman Dales viert 
zijn 29-ste verjaardag. Van harte ++ Lex 
Harding presenteert een gedeelte van 
"Curry en Van Inkel" i.p.v. Jeroen van 
I nke 1 , die nog met vakant i eis ++ Om 20.29 
uur wordt bij de TROS op Ned.1 de serie 
"Te land, ter zee en in de lucht" geopend 
met het onderdeel tobbedansen +++ 
13 JUNI: Sounds of the 60s op BBC Radio 2 
wordt gepresenteerd door Andy Fairweather 
Low, ex-zanger van Amen Corner ++ In de 
"TROS Nieuws show", op Rl, s pee 1 t Bram 
van de r We i de he t spe 1 "P rij zens 1 ag" 
voor de 200-ste keer. Een feestelijk 
tintje is dus wel op zijn plaats en de 
Tarro-supermarkt in Harderwijk is de 
plek waar . het feestje gevierd wordt. De 
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kandidaten worden voor deze gelegenheid 
vergezeld van artiesten. Op die manier 
worden koppels gevormd met Koos Alberts, 
Albert West en Rita Corita. De boodschap
pen van het winnende koppel zijn voor de 
winkelende klant. Het bijeengekochte be
drag wordt door de TROS verdubbeld en 
bestemd voor een "goed doel" +++ 
14 JUNI: Tussen 12 en 19 uur komen de 
KRO R3-programma's vanuit het zome rthea
ter van Duinrell in Wassenaar i .v.m. de 
"Nat i ona 1 e Popdag". Eddy Keur, Pete r 
van Bruggen, Tom Blomberg, Paul de Leeuw 
en Paul van der Lugt presenteren de pro
gramma's. Jeroen Keers doet de regie, 
Ton van Draanen en Niek Montanus zijn de 
floormanagers. Optredende artiesten zijn 
o . a. Powerplay, Roberto Jacketti, Nadieh, 
De Dijk, De Gigant jes, Richen e l, Frank 
Boeye n , Satisfy, One Fi ne Day , Junior s , 
Gera rd Jol ing, Vi tesse, Mai Tai, Ci rcus 
Cus t ers, I ' ve go t the Bull it s, Bl izz, 
Time Band its en VOF de Kun st ++ He t ANP 
n ieuws wordt va nmo rgen ge lezen door de 
baa s zelf: Rie n Huizing . 
15 J UNI : VPRO's J an Donkers vie r t z i j n 
44- ste verjaardag . Van harte ++ Het is 
vandaag een duur dagje voo r de AVRO. In 
het programma van Hans Schif fers gaan 
er maar liefst twee CD-spelers uit tij
dens het spel "Drie Dubbel " ++ Tussen 12 
en 1 4 u u r sta a t K rij n Tor rin 9 a me t 11 Hol -
lands Glorie" in Warkum ++ Bij de VARA 
op Ned.l spee l t Peter Jan Rens voor het 
ee rs te he t spe 1 "Laby rin t hit me t tvJee kop
pels ++ Bij Veronica op Ned.2 zien we om 
19 . 50 uur in "Klasgenoten" de derde klas 
van de lagere school in Hardingsveld/ 
G i e s sen dam u i t 1 955 . I n die k 1 as zat de 
huidige minister van WV C, Elco Brinkman 
+++ 16 JUNI: Erik de Zwart wordt vandaag 
30 jaar. Van harte ++ Anne van Egmond is 
tussen 9 en 10 uur terug met "Hallo met 
Anne" op Rl. lij zal niet terugkeren op 
zondagmorgen met "Het Egmond Complex". 
Wie die u ren gaat opvullen is nog niet 
beken d . Voorlopig blijft Paul van der 
Lugt deze R3 - uren presenteren ++ Van 12 
tot 14 uur presentee r t Jack Spijkerman, 
bij de VARA op R3, de "Steen&Been show" 
vanuit Midsland op Te rschelling ++ Peter 
Holland komt met "Dubbellisjes" live 
vanuit Den Haag ++ Een Goede Klassieke 
Mo rge n b i j de TROS op R4, van 7 tot 9 
uu r wordt gep resenteerd door de direkteur 
van het Holl an d Festival Ad 'sGravesande 
+++ 17 JUNI : J aap de Groo t vie r t zi j n 42-
s te ve rj aarda g . Van ha rte ++ Omda t Hans 
Mondt met vakantie is en zijn vaste ver
vange r , Pete r Teekamp, zij n stem kwijt is 
presenteert Chiel van Praag "Muziek ter
wijl U werkt" bij Veronica op R2 ++ Wiel
renner Erik Breukink is gast in "Kletskop" 



en Joost Hes, ofwel Kweetniet van de Me
neer Kaktusshow, is op verzoek van de 
zesjarige Simon Otter het idool ·in "Neder-
1 and Muz i ek 1 and" - rad i 0 ++ Omdat de te 1 e
foon bij de kandidaat van het spel"De 
Dag die je niet vergeten mag" stuk is, 
gaat het spel in de "Avondspits" niet 
door +++ 
18 JUNI : Hennie Huisman wordt alweer 36 
vandaag en Aad Bos is ook jarig. Van har
te ++ Om 19.12 uur herhaalt de TROS op 
Ned.2 het programma "Domino Wereldrecord 
1986" van 27 december j. 1. Toen keken er 
zoln 8 mi ljoen mensen +++ 
19 JUNI: AVRO-producer Rob Smaling viert 
zi .jn 40-ste verjaardag en Jos Brink zijn 
45-ste. Van harte ++ Omdat Adam Curry met 
vakantie is, presenteert Jeroen van Inkel 
het uur tussen 11 en 12 en Peter Teekamp 
een deel van "Curry en Van Inkel " ++ De 

' Reklameraad heeft definitief besloten dat 
'de tv-commercials van de Postbank met 
Koos Postema in de huidige vorm niet meer 
mogen. De spots moeten binnen drie dagen 
van he t sche rm zij n ve.rdwenen +++ 
20 JUNI: Sjors Fr6hlich van NCRV's Tussen
uur viert zijn 20~ste verjaardag ++ 
"Sounds of the 60s" op BBC Radio Two 
wordt gepresenteerd door ex-Manfred Mann 
zanger Mike d'Abo ++ Frits Spits is trots. 
Na 9 . jaar heeft de "Avondspits" eindelijk 
eigen stickers! ++ Een half jaar v66rdat 
hij voorzitter van de Nederlandse Omroep 
Programma Stichting (NOPS) zal worden, 
heeft drs, Joop van · der Reijden aangekon
digddathij voor een verhoging van de 
omroepbijdrage is. De oud-staatssecreta-

' ris zal daarover met zijn vroegere baas, 
minister Brinkman van WVC, overleg gaan 
plegen. Ook is hij voorstander van meer 
rek~ameuitzendingen op tv +++ 
21 JUNI: In KROls "Tijd voor Toen" draait 
Tom Blomberg de hits uit juni 1983 en 
jun i 1 964 +++ 
22 JUNI: Leo Driessen, sportverslag
gev~r van de NOS, viert zijn 32-ste ver
jaardag. Van harte ++ Jonathan Ross van 
Channel Four vervangt deze week Janice 
Long op maandag, donderdag en vrijdag 
van 18.30 tot 22 uur op BBC Radio One ++ 
Krijn Torringa komt met "Hollands Glorie" 
tussen 12 en 14 uur op R3 uit Zundert +++ 
23 JUNI: In VARAIs "Dubbell i sjes" de 
laatste uitzending in het kader van 
IIJeugd 1987" ++ Een Goede Klassieke mor
gen bij de TROS op R4 met Caroline Kaart 
++ Peter Brusse, hoofdredakteur van het 
NOS-Journaal, zal per 1 september zijn 
funktie verwisselen voor die van adjunkt
hoqfdredakteur bij "Elsevier". Brusse 
heeft dan precies twee jaar als hoofd
redakteur van het Journaal gewerkt. Voor 
die . tijd was hij correspondent voor "De 

Volkskrant" en het NOS-Journaal in Londen 
++ Van 22.55 tot 23.30 uur is "Candle
light" voor het eerst op televisie te 
zien. Buiten beeld leest Jan van Veen 
gedichten die betrekking hebben op de 
vier jaargetijden en wordt muziek ver
tolkt door Rob de Nijs, Anita Meyer~ 
Gerard Joling, Conny Vandenbos, Shirley, 
Laurens van Rooyen en Margriet Eshuijs. 
++ Volgens minister Brinkman hoeft de 
omroepbijdrage niet met een tientje te 
worden verhoogd om de middagtelevisie te 
behouden, als met ingang van april 1988 ' 
Ned.3 wordt ingevoerd. Hij denkt dat er 
geen financieringsproblemen lullen komen. 
De ruimte kan namelijk worden gevonden 
in het beschikbare budget, omdat de re
gionale omroepen er niet meer uit kunnen 
putten maar in het vervolg door de pro
vincies worden betaald +++ 
24 JUNI: "Ron Flon Flon" van Jacques 
Plafond, van 17 tot 18 uur op VPRO R3, 
komt vanuit Luxor in Arnhem ++ In "Klets
kop" spelen Annette van Trigt en Kees 
Schilperoort "de stemband", omdat de 
gast van vanmorgen (Willem IBigWil" van 
Boxtel van de Amsterdamse Hellis Angels) 
niet is komen opdagen ++ Peter Teekamp 
vervangt Will Luikinga in "Will wil wel" 
++ Motorcoureur Gerard Rond is het idool 
in "Nederland Muziekland"-radio ++ 

kantie is, presenteert . .' 
Omdat .Adam Curry met va-~ 

Si mone Wa 1 raven IICoun tdown " .'. 
bij Veronica op Ned.l ++ Van 22 tot 23 
uur, bij de NOS op Rl/2 de opname die 
afgelopen maandag in de Boerderij in Hui
zen we rd gemaak t van I iHe t Pod ium van de 
Nederlandse 1 ichte muziek". Het podium 
was toen voor Karin Bloemen +++ 
25 JUNI: Bij de TROS op R3 presenteert 
Ad Roland van 11 tot 12 uur de, voorlopig, 
1 a a t s teil Euro par ad e 11 +++ 
26 JUNI; Moeten wij Henk van der Meyden 
feliciteren met zijn 50-ste verjaardag? 
Van haaaar ..... Nee, het lukt niet ++ 
Jeroen van Inkel presenteert van 11 tot 
12 uur het programma van Adam Curry bij 
Veronica op R3, maar "Curry en Van Inkel 'l 
wordt wel door het duo gepresenteerd. 
Adam is namelijk rechtstreeks vanaf Schip
hol naar Hilversum gereden om zijn deel 
van het programma te presenteren ++ Efik 
de Zw~rt vervangt vakantieganger Alfred 

. Lagerde in "Countdown Café" ++ 
Om 23 . 55 uur zendt de ARD niet 
de geplande film "Same Time, 
next Year" van Robert Mulligàn 
uit, maar "Easter Parade" uit 
1948 met de afgelopen maandag 
overleden Fred Astaire +++ 

27 JUNI: Alexander Pola wordt 73-, Dore 
Smit van het Ikon 54- en het ANP alweer 
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52 jaar ++ Sounds of ~he 60s op BBC R2 
wordt gepresenteerd door de schrijver 
van Q.a. "How do you do i til van Gerry 
an~ th~ Pacemakers: Mitch Murray ++ In 
NCRV's "Tussenuur" uitgebreid aandacht, 
inde "Popspecial" voor Spandau Ballet ++ 
Vanaf vandaag t/m 25 j~li keert Mart vld 
Stadt op R3 terug met een aantal speciale 
afleveringen van "Music Express". Het 
wordt uitgezonden op de plaats van "NCRV . 
Zaterdag Sport" van 16.03 tot 18 uur ++ 
Om 19.12 uur bij Veronica op Ned.2 de 98-
ste "Nederland Muziekland" die afgelopen 
week op het Marktplein voor het stadhuis 
in Roermond werd opgenomen +++ \~ 

28 .JUNI: Karin Bloemen wordt vandaag 27-, 
Aad vld Heuvel 52 en TROS-producer Peter 
de Mooij 41 jaar. Van harte ++ In KRO's 
"Tijd voor Toen" draai t Tom Blomberg' de 
hits uit juni 1980 en juni 1969 ++ In de 
KRO-programma's vandaag impresssies van 
"Parkpop" in Den Haag door Jeroen Keers 
+++ 29 JUNI: ANP-nieuwslezer Donald de 
Marcas viert zijn 54-ste verjaardag. Van 
harte ++ "Hollands Glorie" komt van 12 
tot 14 uur op R3 vanuit Ommen ++ Rick van 
Ve 1 thuysen vervangt Ad Vi sser i n "Vraag 
't Visser van 20 tot 22 uur op R3 +++ 
30 JUNI: Adelheid Roosen viert haar 29-
ste verjaardag. Van harte ++ Bij de AVRO 
op Ned. 1 wordt van 19 tot 19.25 uur de 
125-ste "Wordt Vervolgd" uitgezonden ++ 
Bij de NOS op Ned.2 van 21.30 tot 22.20 
uur de eerste van eendertiendelige do-
cumentaire "Television " . Deze Granada
serie gaat over 60 jaar tv-geschiedenis 
en is voor Nederland bewerkt door Harre 
de Bruin, Jan Roelands en Gerard Soete
man+++++Volgende keer meer+++++++++++++++ 
+++++Ton van Draanen+++++++++++++++++++++ 

"HILL STREET BLUES" STOPT DEFINITIEF. 
De meest bekroonde Amerikaanse tele

visieserie aller tijden "Hi 11 Street 
Blues" verdwijnt van het Nederlandse 
scherm. Op 11 september zendt ~ 
de NCRV-televisie de laatste 
aflevering uit, die werd ge-
produceerd. De Amerikaanse 
kijkers hebben deze, onder 
de t i te 1 " I t A i n I t ove rit i 1 
it's over" (Het is nog niet . afgelopen, 
voordat het afgelopen is) al op 12 mei 
j.l. kunnen zien. "Hill Street Blues" 
werd in Amerika gedurende zeven jaar uit
gezonden. De NCRV begon op 16 juni 1983 
met de serie. De serie won maar liefst 
104 prijzen, waaronder 26 Emmy Awards, 
de hoogste tv-drama onderscheiding inde 
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VS. Alleen de "Mary Tyler Moore show" 
kreeg e~ meer: 29. Er circuleerden al 
langer geruchten dat "HSB" zou gaan stop
pen, zeker omdat de zevenjarige kontrak
ten van de diverse akteurs zou aflopen. 
Een schrale troost is misschien dat er 
vergevorderde plannen zijn om een nieuwe 
serie te beginnen met de akteur Dennis 
Frantz, in "Hi 11 Street Blues" recher
cheur Norman Buntz. 
IN SEPTEMBER TESTBEELD NEDERLAND 3. 

In september start de zender Lopik 
met het uitzenden van het testbeeld van 
de nieuwe zender Nederland 3. Tegel ijker
tijd zullen de krachtigere antennes voor 
het programma van Nederland 2 in gebruik 
worden genomen. De eerste onderdelen van 
de nieuwe zender zijn op 3 juni j.l. op 
de top van de 375 meter hoge toren bij 
Ijsselstein gehesen . . De nieuwe Lopikzen
der van Ned.3 zal in stereo gaan uitzen
den op kanaal 30. Voor rechtstreekse ont
vangst is de huidige antenne van Ned . 2 
geschikt. 
NIPKOVSCHIJF EN REISMICROFOON NAAR VPRO. 

De Zilveren Nipkovschijf, de jaar
l i jkse onderscheiding van tv-critici, 
gaat di t jaar naar de VPRO-serie "Levens
berichten" van Cherry DUyns.~ 
De driedel ige documentai re •• (!!) . 
serie over de kankerafdel ing 
van het VU-ziekenhuis in Amsterdam werd 
vorig jaar november uitgezonden . 

Ook de prijs van de radiocritici gaat 
naar de VPRO. Bekroond is de serie 
"Boeken" van Wim Noordhoek. Een eervolle 
vermelding gaat naar de serie "Een span
nend bestaan" van de IKON-tv. De prijzen 
worden 25 september in Hilversum uitge 
re ik t. He t NOS te 1 ev i $ i ep rog ramma "L I en 
fant et les sort i leges" van reg i sseur 
Hans Hulscher heeft op het 24-ste inter
nationale televisiefestival in Praag de 
"Gouden P raag" i n de ca tego ri e muz j'ek
programma's gewonnen. Het programma is 
een registratie van een ballet va Jiri 
Kylian op muziek van MauriceRavel, ge
danst door het Nederlands Danstheater. 
Het ballet werd in november 1986 door de 
NOS uitgezonden. Hans Hulscher heeft al 
eerder een prijs gekregen voor zijn werk. 
In 1983 werd hij onderscheiden met de 
Italiaanse RAl-prijs voor I'De Nachtegaal". 
ALCOHOL-REKLAME TABOE OP FRANSE TV. 

Het Franse Parlement heeft een wet 
aangenomen die reklame voor dranken met 
meer dan één procent alcohol (dus ook 
bier) op de televisie verbiedt. Het ver
bod treft de Franse partikuliere stations; 
reklame voor alcohol op de staatstelevi
sie was al eerder niet toegestaan. Ook 
mag geen verband worden gelegd tussen 
alcohol en plezier in sport. 


