




Hans fuot in gesprek met ..... 

We hebben Walter Simons gestrikt om 
enigszins terug te blikken op zijn pe
riode bij de Radio Monique en spraken 
met hem tijdens de zeezenderdag in 
Scheveningen. Het interview begint mid
den in een gesprek die we voerden over 
radio in het algemeen: 
H: Wat zegt de omroep in Nederland jou? 
W: Kwaliteit, kijk eens ••. of je nu naar 
de EO luistert, de VPRO of een ander dan 
hoef je het niet eens zijn over de mu
ziekkeuze of de programmainhoud, maar er 
werken er wel mensen die goed hun Neder
lands beheersen 
H: Had jij daar problemen mee aan boord? 
W: Dat wil ik niet zeggen maar de door
snee van Monique is geen kwaliteit na
tuurlijk 
H: Hoe ben je bij Monique gekomen? 
W: Ik hoorde, net als iedereen, dat er 
weer iets nieuws zou gaan gebeuren. Ik 
hoorde het van Hans Verbaan en las het 
in Freewave. Het leek me wel wat om te 
kijken hoe dat ' ~ou zijn. Ik kende na
tuurlijk de verhàlen van Mi Amigo en 
ik heb voordat er maar iets was een 
brief geschreven en een bandje gemaakt 
en op het moment dat het station er kwam 
het ik het weggestuurd. Monique begon 
15 december met testen en de eerste 2 
maanden heb ik geen reaktie ontvangen. 
Op een bepaald moment werd ik gebeld 
door de bazin met de vraag met ingang 
van wanneer ik beschikbaar was. Dat was 
niet zo'n probleem, ik had wel een baan 
maar ik kon daar vrij gemakkelijk van 
af komen. Toen werd er gesteld of ik 
langs kon komen om eens te gaan praten. 
Ik ben toen een paar dagen later er 
geweest en aan mij werd toen de situatie 
uitgelegd. Johan Visser kon op een be
paald moment niet meer terug komen en 
men vroeg mij of ik bereid was om 2 da
gen later al aan boord kon gaan. Dat 
is dan ook gebeurd. Ik ging naar de ha
ven van afvaart en vervolgens duurde 
het 4 dagen alvorens we aan boord kwamen 
daar het vreselijk slecht weer was. We 
zaten toen midden in de winter, het was 
februari 1985, en zijn tussen twee stor
men doorgegaan. Het was voor mij de 
eerste keer dat ik op zee was en ik 
zag het eigenlijk niet zitten. Toen op 
een bepaald moment de nood het hoogst 

o 

was viel er iemand buiten westen en 
raakte de stuurinrichting van de tender 
defekt, we hadden bijna een crash met 
Laser en dacht wanneer het zo zou door
gaan dat ik de eerste de beste veerboot 
naar huis zou nemen. We hebben vier dag
en in Engeland gelegen en to~n het weer 
redelijk was zijn we aan boord gegaan. 
Eenmaal aan boord viel het mij 100% mee, 
ik zeg nogmaals, ik kende de verhalen 
van Mi Amigo en Caroline en had me dus 
een voorstelling gemaakt van wat ik kon 
verwachten, maar het was perfekt. Je 
deed een kraan open en er kwam water 
uit, er was genoeg eten en drinken. Het 
station zelf zat op dat moment een beet
je in een identiteitscrisis. Het was de 
bedoeling om familieradio te brengen 
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maar er waren toch weer deejays bij die 
de meer progressievere muziek draaiden 
en ik denk dat het vooral aan de komst 
van Joost de Draayer te danken is dat 

'het station een geheel andere indenti
teit kreeg: nieuwe jingles, een strak 
format en echte popradio en ik kreeg 
toen ook echt het gevoel dat het goed 
ging met Monique. Er werd toen een eer
lijk luisteronderzoek gehouden en dat 
was toen erg positief. Ik vind wel dat 
de eerste 4 maanden 'Simons' vreselijk 
slecht waren, het was echt een beetje 
freakerij. Op een bepaald moment heb 
ik me een beetje gedistantieerd hiervan 
en door de leiding is toen ook gesteld 
aan het team,dat het gebeurd moest zijn 
met de freakerij omdat r.lonique puur za
kelijk was en het oude al eenmaal was 
gebeurd in de historie van de zeezenders 
en er echt radio gemaakt diende te wor
den. Vanaf augustus voelde ik me pas 
echt lekker aan boord en ook de pro
gramma's werden een stuk redelijker. Er 
was nog een hoop te leren maar het ging 
wel lekker. Ook kwam er voldoende publi
citeit, de mensen kenden het. In novem
ber is er vervolgens een inzinking ge
komen en toen is het binnen een maand 
bergafwaarts gegaan. 
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H: Zag je tijdens je laatste periode 
de bui al hangen of niet? 
W: Ik had voor mezelf al uitgemaakt dat 
het mijn laatste boord periode zou zijn. 
Er waren natuurlijk al redenen genoeg 
om als excuus te gebruiken: achterstand 
in betaling, een slechte bevoorrading. 
In het begin hadden we gemiddeld 2 keer 
per week een tender en later werd het 
1 keer in de 2 weken. Maar wat voor mij 
de belangrijkste reden was is dat je er 
aan boord zit en, het is niet een isole
ment, je hebt geen priveleven. Je komt 
aan land en je zit meteen weer in ver
gaderingen. Je kon ook geen relatie aan
gaan in die periode, ik heb genoeg voor
beelden ,gezien van collega's die al een 
vriendin hadden en bij terugkomst van 
boord zaten ze weer alleen. Je moet na
tuurlijk ook een beetje aan je toekomst 
denken. Ik heb er leuk gewerkt en ge
leerd. Voordat ik die laatste keer aan 
boord ging was al meegedeeld dat het 
slecht ging met Monique en op de dag dat 
we weg gingen was er zelfs al sprake van 
dat Monique binnen een paar dagen zou 
stoppen omdat diegene die verantwoorde
lijk was voor de dominees, geloof ik, 
geld in zijn eigen zak had gestoken en 
er was een hoop gelazer met de Caroline
organisatie inzake het huurcontract. 
Wij gingen dus aan boord en het bleek 
dat er net een grote tender was geweest 
die voor twee maanden voedsel had ge
bracht. Alleen wat de grap was .was dat 
de groep die voor ons aan boord had ge
zeten al alles zo'n beetje had opgemaakt 
hetgeen bleek toen ik de proviandkast 
opentrok. Ik zag wel wat blikke~ staan 
en dacht dat er nog meer zou zijn. De 
tender was weg en we kwamen al snel tot 
de conclussie dat er voor nog een week 
een fatsoenlijke maaltijd zou zijn. Om 
de zaken nog erger te maken kwam de 
Kerst. Je bent al niet gemotiveerd be
zig met die enorme storm die er toen 
heerste en het wordt er helemaal niet 
prettig op als iemand, die al meer dan 
10 jaar op zee werkt, je vertelt dat 
hij een dergelijke zeegang nog nooit 
had meegemaakt. Echt, alles kwam naar 
beneden aan boord, inclusief de antenne
draden. We werden gelukkig nog wel 
weer bevoorraad maar de motivatie was 
wel erg laag en het werd eigenlijk maar 
steeds erger. Het water raakte op een 
dag op en we hebben toen het koelwater 
van de motor genomen en toen dat op was 
hebben we gebruik gemaakt van een drink
watertank, die dateerde vanuit de tijd 
dat de Ross nog een vissersschip was. 
Het water was helemaal bruin en alleen 
geschikt voor tandenpoetsen. Er waren -
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toch mensen die het water wel dronken. 
Regenen deed het ook niet, dus we zaten 
helemaal zonder. Toen het brood opraakte 
(januari 1986) werd het helemaal erg . 
Als je 's morgens opstond en je keek 
toch maar in de koelkast en zag dat e r 
helemaal niets meer in zat raakte je 
natuurlijk helemaal gedemotiveerd. Bo
vendien kregen we onderling wat tramme
lant _over de programmering . \~at eigen
lijk mijn grootste bezwaar is geweest 
is het niet nakomen van afspraken me t 
de Engelsen. We zouden stoppen met de 
uitzendingen als we de 3 ton aan over
gebleven olie hadden benaderd en die 
zijn ze niet nagekomen. Ik ben n.l. van 
mening dat je voldoende olie dient over 
te houden indien je tijdens een zware 
storm moet gaan varen. Bovendien consta
teerde ik toen al dat het anker een 
dusdanige klap had gemaakt dat die al 
niet meer goed was. De machinist zou 
me waarschuwen als we tot het laagste 
peil waren gekomen en toen ik helemaal 
niets meer hoorde ging ik vragen hoe 
het ermee stond en toen bleek er net 
genoeg te zijn om het reserveanker uit 
te gooien. Ik heb hem toen bedankt en 
gezegd dat we midden in de winter zonder 
olie zouden zitten. De veiligheid werd 
niet in acht genomen, ondanks dat zij 
verantwoordelijk waren voor de boo t . I k 
heb toen ook duidelijk gesteld dat ze 
er nog wel meer van zouden horen. De 
Ross is al niet zo denderend uitgerust : 

,de radar werkt b.v. niet en meer van 
dergelijke dingen, toen tenminste, en 
een veilig gevoel is natuurli j k dat de 
motor gestart kan worden en in uiterste 
nood een haven kan worden binnengevaren. 
Op een bepaald moment heb ik gezegd dat 
om 12 uur die dag mijn boordperiode zou 
eindigen. Ik kan nu eenmaal niet een 
hele dag teren op een kopje soep en 1 
snee brood. Het was in de programma's 
trouwens nauwelijks te beluisteren dat 
er wat aan de hand was: af en toen wel 
eens een link tussen twee platen b.v. 
Band aid opgevolgd door Windy van the 
Association (naam toenmalige tender) . 
Ze wisten aan land dat er iets aan de 
hand was maar het weer was zo slecht 
dat het niet verantwoord was om te ten
deren. Dat is de reden dat we ook nog 
zolang zijn doorgegaan met programma's 
want we wilden niet dat ze hals over 
kop zouden tenderen met de kans op onge-

' lukken. Op een bepaald mo~ent besloten 
we er toch mee te kappen en een uur 
voordat we uit de lucht zouden gaan kwam 
de tender met windkracht tien zuid-oost. 
Ik moest mee terug en moest op de tender 
springen. Ik ben maar op de zijkant van 



de Ross op de autobanden gaan staan en 
toen kwam de tender met een hoge golf 
naar boven. Ze konden me nog net aan 
boord van de Ross trekken want anders 
was ik alles kwijt geweest. Met de 
schrik vrij zijn we toen aan de terug
tocht begonnen, een die nog erger was 
dan mijn eerste ervaring op zee. Ik 
wist toen zeker dat er niet meer een 
periode voor mij achteraan zou komen. 
Bovendien wist ik dat over 1986 Monique 
geen succes zou kunnen ZlJn; er waren 
zoveel kosten gemaakt: aanschaf van een 
tender b.v. etc. 
H: Je werd niet betaald? 
W: Het kwam niet altijd op tijd. Vlak 
voordat ik wegging heb ik het grootste 
deel gehad. Monique betaalde in die 
tijd niet slecht. We begonnen b.v. met 
f 3000,- in de maand, ongeacht of je wel 
of niet aan boord zat hetgeen toch vrij 
redelijk was. Het werd op een bepaald 
moment snel minder. Zelfs dalend tot 
1500 per maand. Ik had nog wel een paar 
duizend gulden te goed en het was voor 
mij een principe afspraak. Als men had 
gezegd je gaat voor een appel en een ei 
dan had ik die ook opgeeist. Dat was dus 
een afspraak. In principe doe je name
lijk meer dan van je verwacht wordt. Als 
er b.v. een ni~uwskamer moet worden ver
bouwd doe je dat. ook, je schildert, je 
helpt mee schoonmaken ••••• daar ben je 

De tender IIWindyll. 

niet voor aangenomen wel voor het lezen 
van het nieuws en het maken van program
ma's. Het is gelukkig kortgeleden alle
maal uitgesproken, maar ik zeg nogmaals 
er zijn allemaal zaken gebeurd die te 
voorzien waren. 

Wa1ter Simons in de Monique-studio tijdens IIWindkracht 4 tot 611
• 
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H: Je zou betrokken Z1Jn geweest bij 
de voorbereidingen met de Nannell. 
W: Dat kwam dus niet van ons. Het is 
zo dat er wel bekende mensen bij be
trokken waren, ook van Monique, om iets 
nieuws op te zetten. Het schip was be
schikbaar en men heeft een hele club 
van mensen verzameld (Radio Focus, ' ra
dio Delta via een afgezant etc). Dat 
leek in het begin vrij goed totdat bleek 
dat het geld dat werd uithetaald werd 
betaald via ongedekte cheques en toen 
was het snel voorbij. In november 1986 
kwam dit aan het licht en moest een aan
tal processen worden gevoerd om toch aan 
het geld te komen. Immers er waren mens
en aan boord van het schip aan het werk 
geweest en er waren ook andere kosten 
gemaakt. Sindsdien is die boot nog 
steeds beschikbaar. Vroeg~r dacht men 
die boot zal er komen maar hedentendage 
is het meer een kwestie van geld. Na
tuurlijk had het schip al lang er ge
legen kunnen hebben maar dan zou je 
hetzelfde probleem krijgen als met Mo
nique in het begin: De eerste drie maart
den zou je draaien waarna je weer moet 
gaan prakizeren hoe de andere 9 maanden 
van het eerste jaar financieel rond moe
ten worden gemaakt. Ik ga daarbij uit 
van een goede financiele basis waarbij 
minimaal 1 miljoen gulden nodig is. 
H: Je bent er toch nog mee bezig. 
W: Kijk, iedereen die te benaderen viel 
is al benaderd en als -er vandaag iemand 
komt met het nodige geld zeg ik ook 
meteen van starten maar, maar nogmaals 

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 vrijdagavond 
of zaterdagmorgen. De verzamelplaats is 
Duinkerken in Frankrijk, net over de 
Belgische grens bij "Brasserie du Port". 

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

L.. Free radio campaign 
''-'' ' ....... 14 ...... 1 .. 7 Bolland 
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niet op basis van 1 ton want dan kom je 
in dezelfde problemen als Monique. 
H: Als je ze vandaag zouden benaderen 
om mee te werken aan de cassetteservice 
van Monique, zou je het dan ook doen? 
W: Dan zal ik het op de eerste plaats 
doen als een soort van baan. Eerlijk 
gezegd is mij een paar maanden geleden 
gevraagd om weer voor Monique te gaan 
werken. Dan maak ik opnieuw afspraken 
indien ze het weer zouden vragen en 
die zouden moeten worden nagekomen. In 
principe ben ik overal voor te porren. 

H: Ik heb hele mooie foto's van je ge
zien van de kustwacht en de Windy. 
W: Ja, dat was in de zomer van 1985 toen 
de aktie van de DTI aan de gang was. Dat 
was in eerste instantie een aktie tegen 
Laser maar en passant werd de Ross toch 
ook meegenomen. In het begin verliep 
die aktie normaal. De ambtenaren van 
de DTI namen vanaf de Dioptrie foto's 
van afstand maar op een bepaald moment 
kwam de Gardline Tracker en werd alles 
een beetje gri~iger. Ze probeerden ons 
te intimideren. Ze kwamen b.v. met een 
rubberboot langszij en dreven vervolgens 
een half uur bij de ankerketting waarna 
ze via de scheepsradio meldden dat de 
marine er binnen 4 uur zou zijn en het 
tevens geen probleem zou zijn om de ank
erketting door te branden. Een beetje 
psychologische oorlogvoerlng dus. Als 
er een tender kwam werd geprobeerd om 
met rubberboten het langszij komen te 
verhinderen~ Op een gegeven moment be
sloot de schipper, die ons vanaf 1984 
bevoorraadde, het voor gezien te houden. 
Door de leiding van Monique wordt altijd 
beweert dat dit van de ene op de andere 
dag was maar ze wisten dit al lang van 
tevoren dat het eens zou gebeuren. Men 
had rondui t vergeten al v-oorzorgsmaa t
regelen te nemen als het eens zou ge
beuren. Er moest dus halsoverkop worden 
uitgezien naar een nieuwe boot. Eerst 
is er een klein bootje gekocht die hele
maal niet stabiel was. Het was n.l. de 
bedoeling om vanuit Spanje te gaan ten
deren. Ze kochten toen de Arnemuiden 6, 
die ze snel uitrustten en en verfje ga
ven. Inmiddels hadden wij al 3 weken 
lang geen tender gezien en we wisten 
ook niet wat er aan de hand was. In 
windkracht 9 kwam de Windy vervolgens. 
Ik weet het nog goed dat ik even daar
voor op de brug had gestaan en tegen 
Nick Richards had gezegd dat we geen 
tender behoevden te verwachten. De ten
der kwam toch en bij het aanleggen is 
er toen een touw in de schroef vastge
raakt en was het een kwestie van de 



kustwacht oproepen want W1J konden geen 
assistentie verlenen. Nadat de kustwacht 
kwam werd de Windy op sleep genomen en 
die heeft ze naar Harwich gesleept, waar 
later ook de Comrnunicator kwam te lig
gen. De bemanning is daar ondervraagd 
en een paar dagen later werd de boot 
vrijgegeven en heeft normaal gedurende 
een jaar de Ross bevoorraad. Het was 
echter bij lange na geen ideale boot 
want het was niet zo Stabiel en boven
dien was de brug, die erop stond voor
zien van gewone ruitjes. Bij hevige 
golfslag sloegen die gewoon in en ik heb 
me er nooit .veilig op gevoeld. 
Er zat ook een bemanning op, een paar 
Kaap Verdianen, volgens mij helemaal 
niet nodig. Die jongens die deden niet 
zo gek veel, de boot werd niet schoon 
gehouden en ze werden o'ntslagen. Een 
investering van maar niks. Die boot is, 
geloof ik, wel drie keer opnieuw ver
bouwd en toen het eindelijk goed was 
hebben ze de Windy verkocht. Met de 
nieuwe tender heb ik geen ervaring maar 
wat ik gehoord heb is de boot enorm 
groot en kan je b.v. een degelijke 
douche er nemen, hetgeen wel noodzake
lijk is als je zolang op de Ross hebt 
gezeten. Hij is echter te groot zodat 
het moeilijk langszij is te komen, dus 
je moet eerst in een rubberbootje. Alle
maal wel goed en~. 

H: Nog een leuke annekdote, . je wilt toch 
niet praten over dat andere projekt? 
W: In de loop van 1985 was er niet veel 
meer over van de orginele ploeg en kre
gen we b.v. een jongen als Gert v.d. Zee 
een grote ramp, ik zal dat nooit verge
ten. Die jongen kwam van het blad Wee
kend vandaan en had al jaren in dat 
wereldje gezeten en kon derhalve lekker 
babbelen en kende iedereen. Het enige 
probleem was dat hij bij ons aan boord 
kwam als programmamaker. Er werd echter 
niet alleen van je verwacht dat je 
programma's maakte maar dat je ook je 
handen wel eens moest laten wapperen. 
Hij wist niet eens hoe een cassettedeck 
werkte. We hebben hem vanaf het begin 
moeten leren hoe radiomaken moest. Hij 
haalde tevens allerlei stunts uit. Als 

, hij thee moest zetten zette hij gerust 
een ketel zeewater op, als hij een ei_ 
moest bakken dan liet hij nadien gewoon 
de pan op het gas aanstaan en als het 
aan hem had gelegen waren we al lang 
allemaal verkoold geweest. Hij kon zich 
niet eens wassen aan boord. Hij wist 
niet hoe het moest aan boord. We hebben 
het een keer bijgehouden en toen bleek 
dat hij zich in drie weken niet had ge-

wassen, geen tanden had gepoetst •••••• 
niets. Op een bepaald moment stelde ik 
voor hem op het dek te zetten en de 
spuit erop te zetten. Dat heeft hij 
waarschijnlijk gehoord want de volgende 
dag vroeg hij hoe hij zich inderdaad 
moest wassen. Hij had ook allerlei ver
halen. Aan boord werd er b.v. regelma
tig een videofilm gedraaid en als er 
b.v. weer een Sylvia Kristel of een 
Monique van der Ven meedeed dan was 
het van •••••• oh, daar-heb ik ook mee 
in bed gelegen. Die jongen had echt 
aandacht nodig maar we hadden er geen 
tijd voor. Ook onder de Nederlanders 
was er een platonische strijd, een vorm 
van rivaliteit, gaande. 
H: Hoe was dit met de Engelsen? 
W: Met Jay Jackson hebben we b.v. de 
nodige problemen gehad en op een bepaald 
moment stonden ze met messen tegenover
elkaar en werd er door hem gezegd: je 
gaat er van af en komt nooit meer terug. 
Dat was echt een dictator, hij was het 
helemaal en wist alleen hoe radio ge
maakt diende te worden. Wel dat was dus 
radio uit de 60'er jaren; was wel erg 
populair bij de huisvrouwen, maar het 
pastte niet in het geheel. Hij was ook 
typisch zo'n gast die zijn eigen plaats 
aan tafel had en was deze bezet dan 
ging hij naar boven. Hij kon het ook 
niet hebben dat er andere mensen 
101 in hun werk hadden met als gevolg 
dat er tijdens het eten altijd nare 
discussies plaatsvonden waarna 2 par
tijen vaak uitelkaar gehaald dienden te 
worden. We waren echt blij dat hij ver
trok. Hij kon echt niet met de tijd 
meegaan. 
Het enige kontakt dat we echt met de 
engelsen hadden liep via de zendertech
nici. Dat waren meestal moeilijke figu
ren, want die hadden zo hun eigen denk
wijze over hoe wij de apparatuur moesten 
gebruiken. Apparatuur die na een half 
jaar van hun werd omdat wij natuurlijk 
de huur niet betaalden. Als je b.v. op 
een morgen in de studio kwam was er zo 
maar een cartmachine verdwenen en de 
volgende ochtend weer een en daarna een 
taperecorder. Het verdween allemaal in 
de zenderkamer en een half jaar lat~r 
werd daar de overdrivestudio van ge
bouwd. Wij zaten vervolgens met die 
simpele Simreckmachines te draaien. 
Behoorlijk veel trammelant hebben we 
daarmee gehad. Er was ook altijd conunen
taar over het geluidsnivo dat we hadden 
in de Moniquestudio. Vooral Jay Jackson 
had hier nogal conunentaar op en op een 
dag dreigde hij, als het nog een keer 
te hard zou gaan, ons allemaal over 
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boord te gooien. Over de apparatuur is 
dus altijd gedonder geweest, vooral toen 
we merkten dat Caroline steeds sterker 
werd en wij in vermogen maar steeds te
rug gingen. 
H: Toekomst? 
W: Wat Monique betreft is het al twee 
jaren hetzelfde. Er verandert niets aan 
het format, alleen maar hits hits en nog 
eens hits, af en toe seipelen er eens 
gouwe ouwe doorheen. Dat is het eigen
lijk, er zit geen gedachte achter het · 
station. Aan land denkt men dan zolang 
de reklames maar draaien het wel goed 
zit. Er is ook nooit een echte program
maleider geweest ... Tony Berk is het een 
tijdje geweest, toen Fred zelf en nu is 
het Ronaid van der Meiden. Die mensen 
beperken zich echter alleen maar tot 
het opbellen van de deejays dat ze 
standby moeten zijn om weer aan boord te 
gaan of weer eens een vergadering moeten 
bijwonen. Aan boord hoorde je ook nooit 
van de mensen aan land commentaar of het 
goed of slecht was b.v. Ik weet nog goed 
dat met het Nieuwjaar in 1986 een pak 
papier aan boord kwam en twee carts, 
waarop de top 75 jingles stonden. We 
hebben er toen nog wel wat van gemaakt 
door middel van info over artiesten, 
het yoorlezen van kaarten van luister
aars en veel voorbereidend produktiewerk 
maar we hebben nooit een reaktie erop 
mogen ontvangen. 
H: Dus een zootje? 
W: Kijk eens, als je aan boord zit ga 
je op een bepaald moment je grenzen ver
leggen en als je eenmaal iets heb mee
gemaakt, b.v. een zware storm, dan denk 
je de volgende keer van 'de vorige keer 
zijn we er goed vanaf gekomen en deze 
keer zal het ook wel weer lukken'. Het 
was op een bepaald moment niet meer leuk 
we gingen weer terug naar de tijd van 
Mi Amigo, puur hobbyisme en dat noem 
ik een zootje .••. Maar nogmaals, neem 
een goede programmaleider, geef hem een 
redelijke kans en binnen een paar maanden 
maakt hij er een superstation van, on
danks dat er nog geen FM 1S. 

IElJWS UIT IEEffilË 
MINDER REKLAME VLAANDEREN. 

De Vlaamse regering heeft een nega
tief advies uitgebracht over het ont
werpbesluit van de nationale regering 
inzake de televisiereklame. Men meent 
dat de etherreklame beperkt moet worden 
tot maximaal 7 minuten per uur en 10% 
van de totale zendtijd. De nationale 
regering heeft het over 12 minuten per 
uur in blokken van · maximaal 6 minutèn. 
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De nationale regering stelt tevens voor 
de lokale radiostations aan de nieuwe 
regels aan te passen. 
WAREGEM THUISHAVEN TV STATION? 

De kans is groot dat Waregem een be
langrijke rol krijgt in het nieuwe me
dialandschap in Vlaanderen. Als de aan
kondiging van regionale tv wordt gepu
bliceerd in het staatsblad, waarschijn
lijk dit najaar, kan men een vergunning 
gaan aanvragen. In Waregem zit men in
middels niet stil en heeft een aantal 
mensen een plan opgezet tot realisatie 
van regionale tv. Men heeft een VZW 
opgericht onder de naam 'Regionale TV 
Omroep voor Oost en West Vlaanderen. ' 
Men heeft het plan opgevat om via ka
belmaatschappijen een programma aan te 
bieden in 42 gemeenten en steden in de 
streek Waregem-Meulebeke-Deinze. Men 
denkt aan 180 tot 240 duizend potentiele 
kijkers. Men wil dagelijks 1 uur aan 
programma's aanbieden, die zouden moeten 
worden uitgezonden vanuit een studio 
in Waregem. Men heeft in deze plaats 
inmiddels een kantoorpand in gebruik ge
nomen. Men wil aandacht besteden aan 
cultuur, sp6rt, kunst, ontspanning en 
vooral regionale aktualiteiten. Tevens 
wil men ruimte creeeren voor een vaca
turebank en een inforubriek voor de lo
kale overheden. Momenteel werkt men aan 
de opzet vnn het programmateam, het zoe
ken van sponsors en het inrichten (op 
papier) van de studio's. 
JEUGDPRODUKTIE VERKOCHT AAN BUITENLAND. 

De Tjechische televisie heeft de ART 
jeugdfilm 'Nena' aangekocht in het kader 
van de EBU uitwisseling voor jeugd pro
gramma's. De film werd in 1985 bekroond 
met de prijs van de Vereniging voor 
Vlaamse TV en Radiopers. 
ONDERSCHEIDING GEZIN VAN PAEMEL. 

De speelfilm 'Het gezin van Paemel' , 
een coproduktie van Kunst en Kina en de 
RRT en met behulp van het Ministerie 
van de Vlaamse gemeenschap geproduceerd, 
behaalde liefst 3 prijzen op het Inter
nationale Festival van de Film in Sante
rem Portugal. Allereerst werd het onder
scheiden met de zilveren TROS, de prijs 
voor de beste actrice ging naar Chris 
Boni voor haar vertolking van de rol 
van moeder in de film. Tenslotte werd de 
Eerste prijs voor de regie gegeven aan 
Paul Cammermans. De film behaalde eerder 
al de Andre Cavens Prijs voor de beste 
Belgische film van het jaar 1986 en werd 
uitgekozen voor de opening van het Fes
tival van het American Film Institute 
in Los Angeles, Washington en Chicago. 

.Maria Depuydt. 



Zeez.el1dersN/I 
m 15 JUNI: Eerst wat informatie over 
de Communicator. We zijn er achter ge
komen dat het schip inderdaad voor de 
Britse kust is weggehaald vanwege het 
niet nakomen van betalingsverplichting
en door de Laser organisatie aan de be
voorrader. Deze, die ook zorg draagt 
voor de bevoorrading van de Ross, heeft 
de scheepspapieren opgeeist en is inmid
dels naar de nieuwe eigenaren in Florida 
geweest om zijn geld op te eisen. Men 
heeft de schulden betaald en als enige 
eis neergelegd dat het schip weer voor 
de Britse kust zal moeten worden ge
sleept door de bevoorrader. Ondertussen 
weet een woordvoerder van Laser Hot 
Hits te vertellen dat men binnenkort een 

schip verwacht bij de Comunicator. Deze 
zou materialen aan boord hebben voor de 
bouw van nieuwe zendmasten, herstel van 
de generatoren en tevens een FMzender. 
Van een woordvoerder van de DTI kwam 
vandaag het bericht dat de overheid niet 
gelukkig is met de nieuwe ankerplaats 
van de Ross Revenge. Het zou te dicht 
bij de vaarroute liggen en tevens ver
moedt men dat het schip toch nog niet, 
bij de invoering van de nieuwe wet, in 
internationaal water zal liggen. 558: 
6-10 Peter Philips, 10-14 Jacky Lee, 
14-18 Andy Robin, 18-22 Paul Graham, 
22-02 Jeff Morris waarna closedown. 
Het nieuws met Steve Conway. Een spotje 
wordt vanaf , vandaag gedraaid voor het 
all day Caroline Rockfestival dat op 6 
augustus in Suffolk zal worden 'gehouden 
met voor ons minder bekende groepen. 
Peter was nogal aan het gekscheren over 
de steeds maar terugkerende Lotto 649 
spots op Caroline en hij verwacht dan 
ook binnenkort een punkversie. Jeff 
Morris vierde vandaag zijn 21ste ver
jaardag aan boord, hoewel Graham meldde 
dat het zijn 18e was. Paul Graham, af
komstig uit het Ierse radiocircuit, mag 
wat ons betreft langdurig aan boord 
blijven. Een zeer goede aanwinst voor 
558. ·963: na Viewpoint uit de lucht. 
Monique: Dick Ve~heul doet·live prie 
om Drie gouwe ouwe tussen 9 en 10, de
ze week i.p.v. Prijsbewust op ma, wo en 
vr. non stop muziek. I.p.v. Poptiek 
drie om drie voor de wind, vandaag met 

tussen 14-15 Jan Veldkamp en tussen 15 
en 16 Erwin v.d. Bliek die de hele week 
ook Windkracht 4 tot 6 presenteert. 
Vanaf vandaag geen Singapore Airlines 
commercial meer en een nieuwe spot is 
er voor Rucanor sportartikelen. In de 
MMI programmats vaste startpunten: Joost 
elk uur met een gouwe ouwe van de Beat
les en Mark de Mast met een van de 
Fortunes. di 16 JUNI: 558: alleen een 
aanvulling in de nachtelijke uren tussen 
3 en 6 Dave Willis. Volgens een nieuw 
lotto 649 spot zijn er nu al 1000 win
naars in Groot Brittannie. Een nieuwe 
commercial op caroline is er voor de 
Brighton Record Fair op 21 juni a.s. 

~,"L ~-:-

~i. , --~~., 

• • • • • • • 1987 DATES· • • • • • • 
SthAPR.14th HAY.ltst 'UNE.19th'Ul. 
.6dl AUG. Dtb SEPT. Ist NOV' 6th DEC. 
'IAU 011 ..... ' . C"'ACI ""''''l ot .... u ......... _S1.lI1 •• .,.,. .. ,OIt_ ..... "'Lt~f •• u"".oe. .... 

Monique: om half 8 in de morgen werd het 
nieuws door Dick zeer ongeinteresseerd 
gelezen en de verkeersinformatie daarna 
werd overgenomen door Jan Veldkamp die 
snerend zei dat deze informatie geluk
kig wel op een rijtje stond. wo 17 JUNI: 
963: non stop na viewpoint tot 12 uur. 
do 18 JUNI: idem. vr 19 JUNI: 558: wij
ziging tussen 2 en 6 in de nacht nu 
Steve Conway. Na viewpoint op 963 non 
stop tot 2 in de nacht. Zo nu en dan 
een spotje waarin wordt vermeld dat het 
een testuitzending betreft vanaf de Ross 
Revenge ( een oud spotje ingesproken 
door Nigel Roberts). Monique: Omdat er 
wat problemen zijn met de bandjes is er 
in het laatste half uur van Vroeg of 
Laat non stop muziek te horen. De Jewish 
Voice Broadcast is verdwenen uit de 
Viewpoint programmering (21-21.15) van
wege geldgebrek. In een brief deelt 
Louis Kaplan mee dat hij het bereiken 
van de Europese luisteraars als een 
grote taak ziet en dat het prograrmna 
hopelijk snel zal terugkomen. za 20 
JUNI: Monique: live programmering: 
5-6.30 non stop, 7-10 Dick Verheul, 
12-15 Jan Veldkamp met top 50 en 15-18 
Erwin v.d. Bliek. Rik van Rijn wil vanaf 
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4 juli tot half augustus een hoop zomer
hits uit de afgelopen 25 jaren draaien. 
Reakties van luisteraars gewenst. 558: 
6-10 Andy, 10-14 Peter, 14-18 Jacky, 
18-22 Paul, 22-02 Jeff en 02-06 Steve. 
Monique: alle livedeejays naar wal. 
Nieuwkomers zijn Ad Roberts, Wim de Valk 
en Luuk Dardin. Tussen 5.44 en 6.08 
uit de lucht wegens zenderwerkzaamheden 
of moest' de tender langszij liggen? 
Rij Vader Abraham vandaag Arne Jansen 
te gast. Omdat vandaag de zomer begint 
worden er in het Hitmuseum elk uur 2 
zomerse platen gedraaid. Live program
mering: 5-8 Ad, 12-14 Luuk, 14-16 Ad en 
16-18 Wim. 558: Vanaf 22 gewijzigde pro
grammering met tot 24 Jacky, 24-02 Paul 
en 2-6 Steve Conway. lijkt erop dat 
Jeff met de tender naar het vaste land 
is gegaan. Nieuwe spots voor Rockshow 
op 26 en 27 juni a.s.Wie herinnert zich 
nog Bruce Purdy die fantastische nachte
lijke uren vulde op Caroline in 1985. 
Hij is door Jay Jackson benoemd tot 
sales manager voor Radio Sovereign In
ternational. Dan brengen diverse Britse 
kranten vandaag het bericht dat Sealand 
TV op 2 september a.s., wanneer het 
Koninkrijk van Roy Bates 20 jaar be
staat, in de ether zal komen. Wallace 
Kemper, direkteur van (niet lachen) E
wing Oil uit Dallas Texas (bestaat echt) 
heeft een perskonferentie gegeven. Hij 
meldde dat het station iedere middag 
om 5 uur in de ether zal komen en zal 
uitzenden tot 2 uur in de nacht. Kemper 
vertelde dat via een maatschappij op de 
Bahamaeilanden het station zal worden 
gerund en hij managing director zal wor
den. De mast zal 1000 feet hoog worden 
en de inversteringkosten voor de start 
zijn gepland op 600.000 dollar en de 
maandelijkse kosten worden geschat op 
250.000 dollar. Suzanne Mizzi, een foto
model, zou zijn uitverkozen tot omroep
ster. De programma's zullen worden opge
nomen in studio's in Ierland. Een ver
slaggever in Engeland had goed zijn werk 
gedaan want tijdens de persconferentie 
ste'lde hij vragen aan Kemper inzake ver
oordelingen wegens fraude. Kemper be
vestigde dat dit het geval was maar dat 
dit niets te maken had met het Sealand 
projekt.Dan kwam via Anorak UK informa
tie binnen dat de AM zender van de Voice 
of Peace inmiddels is gekeurd door amb
tenaren van ministerie van communicatie
zaken. Er moest nog een ATU worden inge
bouwd. Hiervoor werd assistentie ge
vraagd van de zender fabriek en deze 
firma, Nautél, liet vanuit Canada Jack 
Hoepnner overvliegen. Tesamen met de ' 
zendertechnicus van de VOP, Noam, werd , 
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de klus geklaard. Op 9 juni om 19~42 
lokale tijd werd de eerste test uitge
voerd via de nieuwe AMzender en duurde 
slechts drie minuten. Een dag later 
volgde andermaal een test met een ver
~ogen van 5 kW en later op de dag met 
20 kW. Later werd de zender uit de ether 
gehaald daar het interferrentie veroor
zaakte op de FM. Een nieuwe Coaxverbind
ing werd aangelegd en uitzendingen via 
de AM zender herstarten met 6 kW en de 
'FM met 14 kW. Vanaf middernacht 11 juni 
werden de programma's officieel hervat. 
Op de 14e juni was de eerste gesplitste 
uitzending te beluisteren. Tussen half 
8 en 9 in de avond was via de FM het 
klassieke programma te beluisteren ter
wijl via de AM een sportverslag was te 
horen vanuit Griekenland, via een Cell
net telefoonverbinding. Lijkt dus be
hoorlijk professioneel te worden aan 
boord van het Vredesschip. Hopelijk 
volgt de korte golf ook spoedig. 
ma 22 JUNI: 558: 6-10 Peter, 10-14 Jacky, 
14-18 Andy. 18-22 Paul, 22-24 Andy,24-2 
Paul en closedown. Ook deze week 'alleen 
nieuws met Steve Conway. Monique: deze 
week 9-10 Wim de Valk, 14-16 Luuk en 
16-18 Ad Roberts. De prive prijsbewust 
deelneemster van vandaag haalt de 1e 
ronde niet maar krijgt toch voor 1450,
aan produkten.Adres van Ted Amstrong 
in Engeland blijft wel bestaan maar kan 
niet meer worden gebruikt voor brieven 
van Carolineluisteraars. Schrijven kan 
nu alleen via Box 2525 Tyler, Texas 
75710 USA.Na Viewpoint closedown. di 23 
JUNI: Monique: nieuwe adverteerder is 
Hollandia was en droogautomaten. Tony 
Berk kondigt aan binnenkort een dieet
programma te beginnen waarin dikke 
vrouwen hard zullen worden aangepakt. 
wo 24 juni: Monique pas om 5.08 in de 
ether.Verchroombedrijf Raadgever als ad
verteerder terug. vr 26 JUNI: Peter 
Phillips na het draaien van de nieuwe 
plaat van de groep FM: This is FM on 
Caroline; Caroline on FM is harder to 
realise.Nieuw religieus programma op 
Viewpoint iedere vrijdagavond is Digging 
in tussen 21.15 en 21.30 za 27 JUNI: 
Deze week zullen de nieuwe Amerikaanse 
eigenaren een bezoek brengen aan de 
Communicator en zal besloten worden wat 
er moet worden hersteld ofwel worden 
omgebouwd. In ieder geval wordt gedacht 
aan een hoge mast. Ad Roberts, zo ver
nemen we, zal deze week zijn laatste 
week aan boord .doorbrengen om daarna toe 
te treden tot de tapeservice van MMI. 
Monique liveprogrammering: 5-6.30 Wim, 
7-10 Luuk, 12-14 Ad met top 50 en 15-18 
Luuk. Rik van Rijn vraagt aan de luiste-



raars te reageren of er nu wel of niet 
een LP top 25 moet komen. Was dat dan 
nog niet besloten? 558: 6-10 Andy, 10-14 
Peter, 14-18 Jac ky, 18-22 Paul, 22-24 
Jacky, 24- 02 Pa ul en 02-06 Steve. zo 
28 JUNI: 558 idem. Monique : Live 5-8 in
t ernationaal on t bij t me t Ad, 12 - 14 Luuk, 
14-16 Ad en 16-18 Wim. Ui t Auckland kre
gen we wat nieuw materiaal van Hauraki 
en tot onze verbazing werkt daar nu 
oud Carol ine North deejay Kevin Black. 
ma 29 JUNI: Allereerst Monique nieuws: 
deze week i.p.v. Pa ul Witte Luuk 
Dardin live tussen 5.00 en 6.30. Wim de 
Valk tussen 9 en 10 drie om drie live, 
tussen 14 en 16 Luuk en van 16 tot 18 
Windkracht 4 tot 6 met Ad Roberts. Van
daag heren superfreaks werden de nummers 
26,29 en 32 (allen exclusief) omgeroepen 
en werd er gevraagd om lampen met bajo
netfitting. En dan:nieuwe commercial 
is er deze week in het engels voor een 
discotheek in Lloret de Mar, San Trop. 
558: Deze week niet te veel nieuws daar 
een der loggers zijn portie info niet 
op tijd verstuurde, de ander met vakan
tie was en de derde het te druk had met 
andere aktiviteiten: voor deze dag 6-10 
Peter Phillips, 10-14 Jacky Lee, 14-18 
Andy Robin, 18-22 Paul Graham, 22-24 
Anrly en 24-02 P~ul. Nieuws met Steve. 
Tijdens het progr-~mma van Peter is het 

HITS 

merkbaar dat men technische storingen 
heeft. Het blijkt dat men gebruik maakte 
van de Overdrive studio om tijdens het 
programma van Jacky terug te keren in de 
558 studio. Ook het nieuws kwam om die 
reden eenmalig te vervallen. Aan boord 
heeft men last van de warmte wat weer 
merkbaar is door het 'gezeur om ijs'. di 
30 JUNI: Monique met om 19 uur opmerking 
dat de machinist met grote verwachting 
uitkijkt naar generatorolie, oliefilters 
en zekeringen, zowel 6 als 10 Ampere. 
Op 963 belde een vrouw uit Nederland met 
Roy Masters (09 12135593716). Bellen is 
mogelijk op dagelijkse uren tussen 18 en 
20 uur onze tijd.Het religieuse program
ma op de dinsdag van de Maranatha fellow 
ship ministry is verdwenen. Pastor Nary 
M Rogers zal weer als gastspreekster 
gaan optreden in de programma's van Al
bert Bonk. wo 1 JULI: I. p. v. Meide·nwerk 
Ad Roberts live. Carolineprogrammering 
nog steeds ongewijzigd. Chiel van Praag 
ontvangt bij Veronica Vader Abraham die 
maar niet begrijpt hoe die tapes aan 
boord van de Ross komen. Met Walter S 
wo~dt een weddenschap aangegaan inzake 
de toekomst van Ad Roberts. Walter zegt 
dat hij nooit zal weg gaan terwijl dhr. 
H.K te G stelt dat -hij binnen een maand 
weg is van de Ross. Onduidelijk? Jazeker 
do 2 JULI: NCRV programma tussen de 
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Middag is te gast in ondermeer Groningen 
en Katwijk. Hierbij wordt nog even 
aandacht hesteed aan het enige over
blijfsel van het TROSpiratentijdperk, 
het REMeiland. In de Volkskrant vandaag 
een 'Tijdgeest' over Willem van Kooten 
waarbij de interviewer, Jeroen Tromme
len, concludeert dat Joost geen program
ma's meer maakt. Moet maar eens in de 
leer bij collega van den Berg. Vandaag 
komt bij ons, via onze Britse tipgever, 
het nieuws binnen dat de Ross zeer bin
nenkort gezelschap krijgt van een grote 
boot, die een nieuwe 500 KVa generator 
aan boord komt brengen. Daarna zal Peter 
Chicago hard gaan werken aan het ver
sterken van zowel het 558 als 963 sig
naal. Tevens zal er een nieuwe ankerket
ting worden geinstalleerd. Roberts weer 
i.p.v. Heidenwerk bij Monique. Commer
cial voor LP Mario Mati. Langzamerhand 
worden we er een beetje flauw van dat 
zowel in de Monique als Carolineprogram
ma's alsmaar de boten van de Olautine 
worden genoemd. Aan het werk heren re
klameronselaars! vr 3 JULI: De laatste 
Windkracht 4 tot 6 met Ad Roberts. Hij 
gaat terug aan land en werken voor MMI. 
Een citaat uit zijn laatste show: Moni
que is een volwassen station geworden 
alleen sommige mensen in Hilversum merk
en dat niet. za 4 JULI: live op Monique 
met van 5 tot 6.30 Wim, 7-10 Luuk, 12-15 
Ad met Top 50 (zijn laatste) en 15~18 
Luuk. Bij Eddie Ouwens de familie Gron
loh te gast. Om 19 uur het allerlaatste 
nieuws van Ad of vanaf de cart? Maar, 
let op: Net Ad weet je het maar nooit. 
Caroline alleen bekend: 6-10 Andy, 10 -
14 Peter en 14-18 Jacky. zo 5 JULI: 
Monique: Ad en Wim vervangen door Jan 
Veldkamp en Erwin v.d. Bliek. Start van 
de aktie Eurobruin (slap aftreksel van 
Laser's Eurotan uit de zomer van 85). 
Stuur een vakantiefoto van jezelf naar 
Box 600 Gerona in Spanje en een deskun
dige jury zal de winnaars bekend maken. 
Luuk is dus aan boord gebleven daar Dick 
op vakantie i s in Spanje. In een tele
foongesprek met een van onze loggers 
meldt Ferry Eden dat hij van zijn leven 
niet weer aan boord zal gaan van de 
Ross. Hij geeft wel toe dat er onderhan
delingen zijn met de Moniqueorganisatie. 
Wie wel tijdelijk zal weerkeren is Mark 
Stam. Hij zal binnenkort Joost gaan ver
vangen en tevens zal in een van de ko
mende nummers een exclusief interview 
met hem komen. Rev. Paul E Smith van de 
Old Country Church vraagt de luisteraars 
te melden hoe de ontvangstkwaliteit van 
zijn programma's via Caroline zijn. 
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Vic Birtles, een woordvoerder van Anglia 
TV, deelde op een perskonferentie mee 
dat de direktie van het commerciele tv 
station niet bang is voor eventuele 
concurrentie van Sea.land tv. Hij zei dat 
de kijkers voor het serieuze werk en het 
nieuws toch naar Angl i a zouden kijken 
i.p.v. naar het Funstation. Wat Caroline 
betreft zou hedenmor gen om 0.00 Steve 
de uren vullen tot 5 uur maar men ging 
uit de lucht. De volgende morgen bleek 
er getenderd te zijn en nieuw aan boord 
zijn Kevin Turner, John Tyler, Jamie 
King, Tony Peters en nog een nieuwkomer 
die we heden nog niet hebben gehoord. 
Het gehele oude team is terug aan land 
voor een vakantie. Vooral Steve Conway 
zal blij zijn want, uitgezonderd een 
korte onderbreking van een week, zat hij 
sinds 24 februari op de Ross. Een van 
de jocks vertelde dat zeer spoedig zou 
worden begonnen met groot onderhoud en 
tevens de tuidraden zouden worden ver
vangen. Tenslotte valt te melden dat 
Caroline voor het eerst sinds vele jaren 
een opdracht heeft gege~en tot het pro
duceren van een nieuw jinglepakket. 
Het gaat om het pakket 'First! Fire!' 
van PAMS. Tom Anderson, terug van een 
vakantie in Australie, zal spoedig be
slissen of Overdrive zal terugkomen. 

Freewave ledenservice 
In onze serie jingletapes is deel 13 deze 
keer in de herhal ingen. Op cassette 135,
en op tape 1 25,-. Nieuw is deel 25. Op 
cassette 130,- op tape 125,-. Wat betreft 
de Historie van de Zeezenders is deel 
24 nieuw. Op cassette 1 35,-, op tape 
125,-. De delen 7 en 8 zijn in herhaling 
en kosten gezamenlijk op cassette 1 60,
en op band 1 40,--. De tapeaanbieding: 
1-873 Is andermaal een reisje naar Ameri
ka, alwaar vele oude bekende deejays op
nieuw erg populair zijn. Je hoort onder
meer Dr. Don Ross op KFRC in San Fran
cisco, CFNV Dr. Demento, KRLA (oldie 
station) met Danny Martinez en Huggy Boy. 
2-743 Een zeer gevarieerde tape met on
dermeer Special over Radio Schotland, 
BFBS Pirate Memories met Johnny Walker, 
RN I 1 97 ° me t Ha nn i ba 1 en Ma rk We s 1 ey , 
Pennine Radio met PaulBurnett en Radio 
Hallam met Keith Skues. 
3-273 Special over 50 jaar BBC, studio
tapes Radio England met Gary Stevens, 
Radio Carol ine Ross Brown en Tom Edwards. 
Per 6 uur op tape f 25,-- 12 uur f 40;
en 18 uur f 50,--. Op cassette 6 uur 
1 35,-- 12 uur 1 65,-- en 18 uur 185,-
Te bestellen via Postbus 102 Groningen, 
Gironummer J.A. Knot 2929268. 



Daarvoor werd de plaa t een week lang 
elke dag minstens 5 keer gedraaid. We 
hadden meer aanbiedingen van platenmaat
schappijen dan we konden bergen in onze 
programma's. Buitendien was er op de 
Vlaamse markt een enorm aanbod aan ta
lent wat nog niet was uitgebuit. Daar
naast kon ik met mi jn Carnabymode bij 
de jeugd alleen maar concurreren met 
de Parijse modewereld als ik er fikse 
reklame voor zou maken. Dat is dan ook 
het tweede hoofddoel van het station 
geweest. Er zijn nogal wat negatieve 
ber i chten geweest omtrent de presenta
tie van mijn jongens. Ik kan achteraf 
stellen dat door Tony Houston als pro
grammaleider het Veronicaformat inge
voerd is en dat mijn jongens rapper 
praatten als destijds de BRT jongens. 
Buitendien we rden ze niet overbetaald. 
Tony ontving voor zijn taak 25.000 en 
de andere deejays 12.000 Franken per 
maand. Dan wil ·ik ook wel even ingaan 
rond de verhaleri - betreffende het ver
laten van de Mi Amigo. Ik had een kon
trakt met Ronan en zou 3 maanden de 
Atlantisprogramma's verzorgen. Tack 
kocht zich halverwege in als medeeige
naar van het schip voor ruim 19 miljoen 
Franken en kwam mij persoonlijk zeggen 
dat ik moest opkrassen. Ik kon toen 
kiezen tussen stoppen of zelf een schip 
kopen. Ik kwam toen in kontakt met 
Willemse van Condor en pas in tweede 
instant i e, toen Condor in grote finan
ciele moeilijkheden verkeerde, kocht ik 
het schip op. De heer Swaneveld was 
mijn venoot. Ik ~ou de zenders van hem 
overdag gebruiken en hij zou voor de 
avond en nachtprogrammering zorg dragen. 
Opeens wenste hij de nachtelijke uren 
niet meer te vullen en begon geld te 
vragen, liefst 10.000 Franken per week. 
Ik heb dit altijd geweigerd te betalen. 
Tenslotte zou dit tot een proces leidden 
waarop ik niet wil ingaan. De eerste 
weken kostte het schip veel geld. Zo'n 
1,5 miljoen Franken per maand. Later is 
dit spektakulair gedaald tot nog geen 
half miljoen, mede daar we gingen be
zuinigen op de bevoorrading en de duur
dere jongens aan de kant hebben gezet. 
TEGENSPOED BLIJFT IN JANUARI. 

Op 2 januari probeerde men een van 
de zenders weer aan de praat te krijgen, 

Door I-Ians Knot 
helaas brak een brandje uit waardoor de 
pas herstelde zender andermaal buiten 
gebruik raakte. Derhalve werden de uit
zendingen, die om half 7 in de ochtend 
waren gestart, na 7 minuten al weer ge
staakt. In de late avond van ,5 januari 
was men terug in de lucht mei testuit
zendingen, die de volgende dag werden 
voortgezet. Om 6 uur in de ochtend begon 
men om door te gaan tot 1 uur in de 
nacht. Het betrof hier non stop uit
zendingen, waarbij slechts op het hele 
uur de ·herkenningstune van het station, 
Atlantis door de Shadows, was te horen. 
Gedurende de herkenningstune werd de 
luisteraars gevraagd ontvangstrappor
ten te sturen naar de hoofd technicus 
Andy Anderson in Oostburg. Daadwerkelijk 
werden de testrapporten bevestigd met 
een QSL kaart, iets wat in het verleden 
door andere stations, gedurende de 
beginperiode van een station, ook was 
beloofd maar nooit werd uitgevoerd. 
Hieruit bleek al het enthausiasme van 
de engelse crew aan boord van Atlantis. 
HERSTARTEN REGULIERE PROGRAMMA'S. 

Op 7 januari werd de normale pro
grammering van Atlantis hervat, waarbij 
vermeld dient te worden dat ook door 
de week zo nu en dan 24 uur per etmaal 
werd uitgezonden. 
CONCURRENT VOERT REKLAME VOOR NIETS. 

Inmiddels was het concurrerende 
Vlaamse zeezenderprojekt Mi Amigo ook 
reeds van start gegaan en tot verrassing 
van van Landschoot werd in het program
ma van dit station regelmatig een com
mercial gedraaid voor Carnaby, een van 
de ondernemingen van van Landschoot. 
Men had deze spot gekregen van een van 
de deejays, die eerder voor Atlantis 
had gewerkt, en probeerde ondermeer met 
de reklamespot te bewijzen dat het sta
tion de adverteerdersmarkt had ontdekt. 
WEG MET DE AVONDUITZENDINGEN? 

Op 10 januari heerst op de Noordzee 
een stevige storm waardoor Atlantis in 
behoorlijke moeilijkheden komt. De 
antennedraad breekt en ook de insulator 
begeeft het. Diezelfde dag wordt nog
maals onderhandeld met Arie Swaneveld 
omtrent het gebruik van de Rem eiland 
zenders, onderhandelingen die stuk lie
pen. Vanuit Oostburg werd gemeld dat 
daarmee tevens de engelstalige uitzend-
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Adriaan van landschoot in de studio aan boord van de MV Jeanine. 

ingen waarschijnlijk gestaakt zouden 
worden daar Swaneveld mede verantwoorde
lijk zou zijn voor deze service. 
GEEN GELD VOOR EEN NIEUWE STERKE ZENDER. 

Op 15 januari is het station voor 
enkele minuten terug in de lucht. Van 
Landschoot meldt de pers dat men spoed
ig weer geheel terug zal zijn en ver
telt tevens dat de in Amerika bestelde 
zender van 50 kW is afbesteld daar er 
geen voldoende financien zouden zijn. 
Andermaal bleek dus da t de man met de 
witte Rolls Royce kon bluffen. Hij 
noemde namelijk als fabrikant de firma 
ReA. Navraag leerde bij de fabrikant 
dat noch van Landschoot noch een van 
zijn werknemers ooit iets met de le
verancier te maken had gehad. 
MET ZAND GESTROOID. 

Op 21 januari kwam Tony de Muer, 
een soort van secretaris van Adriaan, 
met de mededeling dat het station bin
nen 10 dagen terug zou zijn. Andermaal 
waren er n.l. problemen geweest. Dit
maal was er olie afgeleverd waarin 
zandresten zaten. De tank, waarin de 
olie was vervoerd, zou niet genoeg ge
reinigd zijn. Gevolg was dat de gene
rator aan boord van de Jeanine vastliep. 
VOORSPELLING WAS JUIST. 

Of het een gok was of niet zal nooit 
duidelijk worden maar op 30 januari, 
dus binnen 10 dagen, kwam radio Atlan
tis om tien voor acht in de avond terug 
in de lucht met een modulatietest. . 
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Tony Houston meldde vanuit Oostburg dat 
de technici aan boord hadden beloofd 
terug te komen met een vermogen van 
liefst 8 kW maar dat hij zelf niet naar 
het schip was geweest om te zien hoe 
de zaken ervoor stonden daar de weers
omstandigheden dermate zwaar waren ge
weest dat hij niet naar zee durfde. 
De volgende dag was Atlantis inderdaad 
andermaal voor korte duur terug. 
INMIDDELS NIEUWE ORGANISATIE ENGELSEN. 

Met het afhaken van Swaneveld achter 
de schermen van de engelse service 
werd een aantal bekenden ingeschakeld. 
Zo werden ondermeer Dave Rodgers en 
Steve England, resp. eerder aktief op 
RNI en Caroline, gevraagd het Engelse 

team te completeren. Steve England werd 
zelfs gevraagd om te gaan optreden als 
programma direkteur~ Het eerste wat 
hij besloot was de aanstelling van een 
vertegenwoordiger in Londen, Dave Johns, 
die de kontakten met de Britse adver
teerders en de platenmaatschappijen 
diende te onderhouden. Hierover later 
meer. 



NERA, het zenuwcentrum van de ReD 
Het gebeurt niet vaak dat de PTT haar 
deuren openzet voor kleine groepen 
belangstellenden. Recentelijk werd voor 
een kleine groep belangstellenden een 
uitzondering gemaakt. Onder leiding van 
het Centraal Overleg Marc kreeg een 
aantal belangstellenden een dagvullende 
rondleiding in het hart van de Radio
controledienst in Nederhorst de Berg. 

. Het administratieve gedeelte van de RCD 
is gevestigd aan de Europaweg maar de 
"doeners" opereren vanuit het station 
NERA met bij posten in Zwolle en Eindho
ven. Het geheel bestaat uit een hoofd
gebouw, wat bijgebouwtjes en een zeer 
grote hoeveelheid antennes. 
Dit station werd vroeger in combinatie 
met zenders in Kootwijk gebruikt als 
telefoonverbindingseenheid voor korte
golf verbindingen met ondermeer Indone
sie, Suriname en andere landen. 
H~t gebouw werd omgeven door een cirkel 
van ruitantennes, die het voordeel 
hebben, dat ze richtinggevoelig ZlJn. 
Toen de NERA in handen kwam van de 
monitordienst vari de RCD, wiens taken te 
uitgebreid zijo , om in een artikel weer 
te geven, waren ~niet meer alle antennes 
nodig. Men had wel een bepaalde richting
gevoeligheid nodig, maar zo fijn als dat 
toen was, was overbodig. 
Uit bezuinigingsov~rwegingen zijn alle 
antennes nagezien en de helft werd afge
broken. Sommige ruiten hadden een naam . . 
De ruitrichtinp, Indonesie heet de Dja
kartaruit, richting Suriname heet de 
Parboruit. Verder ligt er nog een Cairo
ruit. De nieuwe medewerkers gebruiken 
liever de nummers die corresponderen met 
de nummers -op de schakelpanelen die zich 
in de ontvangerruimte bevinden. 
Buiten de ruiten staat nog een monocomp, 
een rondgevoelige antenne en hangt er 
een langdraad. Op de hoge toren staat 
een logperiodieke kruisantenne, draai
baar opgesteld. De RCD monitort eveneens 
een Relgische en Duitse FM zender in 
verband met de condities. Op een papier
lezer worden de ontvangstresultaten 
weergegeven. Links en rec~ts staan nog 
wat onduidelijke schotelahtennes. 
De monitordienst, die onder de afdeling 
Radiozaken valt, kent een tweetal werk
gebieden. Het luistergebied tot aan de 
30 Mhz is geheel geconcentreerd in dit 
gebouw terwijl het frequentiegebied ' daar 
boven ook vanuit bepaalde regio's 
wordt beluisterd. Dit komt omdat het 
ontvangstbereik gering is. 

De ter plaatse ontvangen resultaten gaan 
via een dataverbinding rechtstreeks door 
naar het computersysteem in Nederhorst. 
Het monitoren gaat bijna automatisch. 
Op de hoge banden worden bijvoorbeeld 
50 mobilofoonkanalen in een scanner ge
toetst. Deze "fietst" de kanalen met 
hoge snelheid af, zonder te stoppen bij 
in gebruik zijnde kanalen. Alle gegevens 
worden in de computer opgeslagen en na 
bijvoorbeeld 24 uur kan men uitlezen op 
welke kanalen er wel of niet worden ge
bruikt. Als bijvoorbeeld een bedrijf in 
Schiedam overdag een toegewezen kanaal 
vor 80 procent gebruikt en daarna niet 
meer kan de RCD dit kanaal eventueel 
toewijzen aan een nachtveiligheidsdienst 
zodat de schaarse frequenties optimaal 
benut kunnen worden. 
Eveneens kan op deze wijze illegaal 
gebruik worden tegen gegaan. 
Ook let men op het gebruik van bepaalde 
frequenties voor telexdoeleinden. 
Veel kortegolf stations, inclusief onze 
eigen wereldomroep, worden regelmatig 
op de vingers getikt omdat zij buiten de 
omroepbanden uitzenden. 
Recentelijk werd een Israelische zender 
terecht gewezen door de Radiocontrole
dienst. Per abuis had men de frequentie 
op een onjuiste wijze ingevoerd. In dit 
geval bleek een collegiaal telefoontje 
naar Tel Aviv al voldoende te zijn. 
De meeste Freewave lezers denken dus dat 
de RCD uitsluitend piraten uit de ether 
haalt. Dit is maar een zeer klein deel 
van de taak van de RCD. 
De storingsdienst moet er op toezien dat 
de ether vrij is van storingen. 
Een klassiek voorbeeld is te geven. 
Een radioluisteraar klaagt bij de PTT 
over een "ratel" in de ontvangst van een 
radioprogramma. Ook de buren hebben last 
van dit euvel en te samen zenden zij een 
klachtenformulier in. Zodra de drukke 
opsporingsambtenaren in de gelegenheid 
zijn komen zij langs voor een onderzoek. 
Nadat hij met zijn kleine wagen de klager 
bezoekt zal hij eerst controleren of het 
toestel wel in orde is. Veel storingen 
komen namelijk binnen via het lichtnet 
zodat het niet zinvol is met een veld
sterktemeter de straat in te gaan. 
In veel gevallen worden dergelijke sto
ringen veroorzaakt door slechte licht
dimmers, electrische dekens en andere 
slecht vervaardigde apparatuur. 
Ter plaatst~ wordt gekeken of het nog 
mogelijk is een en and~r te ontstoren. 
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Bij veelvuldige klachten van een bepaald 
merk wordt veelal overleg gevoerd met de 
desbetreffende importeur. Veelal neemt 
deze de kosten voor het ontstoren voor 
zijn rekening. 
Regelmatig wordt de opsporingsamtenaar 
bij het uitoefenen van zijn werk aange
zien voor "iemand" van Bananesplit. 
Het is vaak een vreemd gezicht dat in 
de avond bij nietsvermoedende mensen 
wordt aangebeld door een persoon voor
zien van allemaal meters, antennes en 
koptelefoon die de vraag stelt: "mag ik 
even bij u binnen kijken, ik ben van de 
Opsporingsdienst". . 
De opsporingsamtenaren houden een soort 
Top Tien bij van "moeilijke gevallen". 
Nummer een is een storende antennever
sterker in Alkmaar die het presteerde 
een Duits TV kanaal, 30 kilometer verder 
in Amsterdam "om zeep te helpen". 
Nummer twee staat Rotterdam waar iemand 
met een zelfbouwklokje uit een doe-het-

·zelf blad een kanaal op het kabelnet 
geheel onbruikbaar maakte. 
Nummer drie is een bowling . waar omwonen
den last haden van storingen, veroor
zaakt door relaisschakelaars. 
De klacht werd gelokaliseerd maar niet 
verholpen. Alle klagers werden door de 
eigenaar "afgekocht" zodat iedereen zijn 
mond houdt doch de overlast is gebleven. 
Een snelle klimmer in deze Top Tien is 
de huiscomputer. De veelal uit Taiwan 
afkomstige apparaten veroorzaken veel 
storingen. Met name het gekrulde snoer 
tussen het toetsenbord en de computer 
is een groot drama. Een goed afgeschermd 
snoer zou een enorme verbetering kunnen 
opleveren. 
Controle op de Nederlandse omroepzenders 
is er nauwelijks. Af en toe bekijkt met 
de bandbreedte van de zenders maar dat 
blijkt meestal wel in orde te zijn. Het 
toezicht wordt in de praktijk in zijn 
geheel overgelaten aan de NOZ~~. 
Gedurende de rondleiding konden enkele 
bezoekers het niet nalaten de 963 Khz 
op de peperdure meetapparatuur in te 
regelen waarbij onmiddellijk opviel dat 
Monique veel te veel bandbreedte in 
beslag neemt. 
Klandistiene zenders is maar een zeer 
gering gedeelte van alle werkzaamheden. 
Momenteel wordt een nieuw beleid door 
de RCD uitgedacht waarmee binnenkort 
de piraten het moeilijk kunnen gaan 
krijgen. Uit begrijpelijke overwegingen 
wilde men hier niet nader op ingaan. 
De Radiocontroledienst stelt wel vast 
dat de oorspronkelijke sympathie van het 
publiek voor de etherpiraten dalend is. 
Een en ander is ver~oedelijk het gevolg 
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van de commerciele overwegingen die aan 
de uitzendingen ten grondslag liggen. 
De Radiocontroledienst is geen aanhanger 
van het verhaal dat vliegtuigen kunnen 
neer storten als gevolg van etherpirate
rij. Wel komt het veelvuldig voor dat 
etherpiraten vervuiling veroorzaken op 
bijvoorbeeld luchtvaartfrequenties. 
Vliegtuigen hebben meerdere mogelijk
heden om ook zonder een gestoorde radio
frequentie het toestel veilig aan de 
grond te zetten. 
Ook legale gebruikers kunnen storingen 
gebruiken onder bepaalde omstandigheden. 
Omdat de RCD deze groep goed kan benade
ren zijn problemen sneller op te lossen. 
Dit is dan ook de reden dat een politie
ke oplossing (legaliseren) van deze groep 
een oplossing zou kunnen bieden vanwege 
het feit dat een legaal gebruik door de 
Radiocontroledienst beter kan worden 
overzien. 
Tot slot mogen wij het meest ludieke 
van de NERA niet vergeten. In de kelder 
is een klein museum ondergebracht met 
daarin een .verzameling van illegale 
zenders. Een zeer grote en belangrijke 
plaats neemt een van de "Harry's" in 
waarmee Hofstad Radio in Den Haag eens 
zo populair was. Daarnaast stond een 
gaaf exemplaar uit de "Hariette" serie 
die de grote zenders moesten vervangen 
omdat de voorraad "op" was. 
Ook een fraai staaltje was een spoelen
recorder met een aangepaste haspelmaat 
van 28 centimeter. De haspel was zodanig 
veranderd dat de spoel tape bevatte 
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afkomstig van een compact cassette. 
Doormiddel van een reverse schakeling 
kon deze recorder zeker een week blijven 
draaien zonder "wissel". Een veilig 
gevoel moet dat geweest zijn. Voorts een 
aantal zenders uit de z.g. Haagse school 
Hièrmee zijn midden jaren '70 vele ether 
piraten begonnen. Ook sloeg een vleugje 
sentiment toe bij het aanschouwen van 
de HF 65 en WZ 45 print waarmee velen 
indertijd kennis hebben kunnen maken met 
het fenomeen piràterij. 
Fier stond een fles wijn uitgestald met 
bijbehorende brief, gevonden bij een TV 
piraat uit Leiden. 
Vindingrijk was de voor het eerst in het 
land aangetroffen zender met echte 
waterkoeling. De zender stond met de 
onderkant letterlijk in een bak water 
teneinde de eindtransistoren te koelen. 
Ook stonden enkele zendkasten uitgestald 
die indertijd vervaardigd werden in 
Terneuzen, oorspronkelijk bedoeld voor 
de Belgische markt. Dit type zender werd 
indertijd voor het eerst in Belgie 
gebruikt door Radio Antigoon. 
Een zend buis van een der zendschepen lag 
ook nog keurig uitgestald. 
Het museum is niet voor het publiek 
geopend maar wellicht is het een keer 
mogelijk een expositie elders in te 
richten zodat H~langstellenden dit eens 
een keer mogen aanschouwen. Het geheel 
is beslist de moeite waard. Wellicht een 
idee voor "Zeez;enders 30" of zoiets. 
De peilwagens opereren eveneens vanuit 
de NERA. Het zijn van buiten te zien een 
soort vrieswagens met een flinke opbouw. 
In de garage werd een geheel nieuwe 
wagen ingericht voor de opsporing van de 
etherpiraten. Voor de liefhebbers: 
donkerblauwe Peugeot stationwagen die 
doet denken aan een begrafeniswagen. 
Let op het verhoogde dak waaronder een 
antenne verborgen is. De watergoot jes 
waarmee de wagen standaard voorzien is 
zijn derhalve verdwenen. De wagen kan 
bediend worden door één man. 
Uiteraard propvol met de meest moderne 
apparatuur. Zo weet de belastingbetaler 
waar zijn geld blijft. Overigens weet 
de Radiocontroledienst zich met een 
relatief laag budget te bedruipen. 
De NERA zal ook in de toekomst een 
waardevolle funktie behouden omdat het 
gebruik van de ether voor vrijwel alle 
doeleinden zal gaan toenemen. 
Het hanteren van juiste spelregels zal 
dan ook uiterst belangrijk blijven. 
Een goed toezicht op dit gebruik is dan 
ook een absolute noodzaak. Zolang er 
ethergebruik is is er RCD. Ger Kruger. 
(met dank aan O.N. Hilbers/Muurkrant) 

KIJKCIJFERS MEI. 
De dienst luister en kijkonderzoek 

van de NOS is ook in juni we~r gekomen 
met het gebruikelijke overzicht van de 
kijkdichtheid ~an de diverse tv program
ma'$. We brengen de top tien: 
1 Eurovisiesongfestival 50% 6.9 NOS 
2 In de Hoofdrol 49% 7.4 AVRO 
3 Finale EC 2 voetbal 48% 7.1 NOS 
4 Wedden dat 44% 7.2 AVRO 
5 Journaal 40% 7.0 NOS 
6 Brandende Liefde 36% 6.4 VOO 
7 Sonja op maandag 35% 6.6 VARA 
8 Studio Sport 33% 7.0 NOS 
9 Derrick 32% 7.3 TROS 
10 Hart voor een kind gala 31% 7.5 TROS 
De achterste getallen geven de waarde
ring aan. Zoals gebruikelijk kwamen de 
EO en de VPRO niet in de top 25 voor. 
Een uitzondering in de maand mei was er 
ook voor de KRO, die geen plaatsing 
wist te bereiken. 
GROEI KABELTELEVISIE EUROPA. 

Frost and Sullivan, een marktonder
zoekhuro ~et kantoren in Londen, Milaan 
en New York, heeft een rapport uitge
bracht waaruit naar voren komt dat men 
in Europa te optimistisch is ten aanzien 
van de groei in ,kabelaansluitingen in 
de komende jaren. In het rapport 'Cable 
Television Market in Europe' verwacht 
het buro op basis van de cijfers van 
1985 (10.05 aansluitingen) een groei 
naar 12.85 miljoen tegen het einde van 
het lopende jaar en naar 18.4 miljoen 
in 1990. De kostèn lopen in de gelijke 
jaren op van 1.1 Biljoen dollar tot 
1.3 biljoen en 1.6 biljoen, aldus de 
samenstellers van het rapport.W.B.N. 
ZANZIBAR KRIJGT HULP UIT IRAN. 

Iran heeft de Zanzibar TV technische 
en financiele steun toegezegd om de 
tvfaciliteiten up to date te brengen. 
De televisie op het Afrikaanse eiland 
lijdt al vele jaren aan technische on
volmaaktheden. W.B.N. 
URTNA WIL SATELLIETNIEmvSUITWISSELING. 

De Afrikaanse versie van de Eurovi
sie, de URTNA, heeft een speciale tech
nische commissie samengesteld die een 
plan moet uitwerken die moet leiden tot 
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het uitwisseleij van televisienieuwsitems 
via satellietverbindingen. De commissie, ' 
onder voorzitterschap van een Algerijn, 
zal telkens bijeenkomen in Mali. Tevens 
zijn er vertegenwoordigers in de commis
sie uit Egypte, Kenia, Nigeria, Senegal 
en Ivoorkust. De commissie werd gekozen 
tijdens de 27 algemene vergadering van 
de URTNA, onlangs gehouden in Senegal. 
Tijdens deze vergadering werd een rap
port behandeld waarin voorstellen werden 
gedaan om financiering van derden te 
regelen, gezien de financiel slechte 
situatie van de URTNA. Hierbij wordt 
ondermeer gedacht aan een intensievere 
verkoop van programma's door de lidsta
ten geproduceerd. Tevens werd Swaziland 
toegelaten tot de URTNA hetgeen het 
totaal aantal lidstaten brengt op 45. 
POGINGEN TOT EXPANSIE KABEL IN JAPAN. 

Om de uitbreiding van kabelaanslui
tingen in Japan te bevorderen heeft het 
ministerie voor PTT een onderzoekspro
gramma opgezet. Momenteel zijn er in 
het land van de rijzende zon slechts 
15 kabelmaatschappijen die in totaal 
10.000 abonnees hebben. Ondermeer denkt 
men aan interaktieve kabelsystemen waar
bij de kijker kan meedenken. Hiervoor 
is in het land, dat al een groot tv 
aanbod heeft, wel belangstelling. Reeds 
20 maatschappijen hebben zich bereid 
verklaard een dergelijk projekt op te 
zetten. W.B.N. 
OPBOU\v TELEVISIE OEGANDA. 

De Oegandse televisiemaatschappij 
zal eindelijk de plannen gaan uitvoeren 
om de zenders in het land te laten repa
reren of vervangen, die werden.vernie
tigd of beschadigd tijdens de burger
oorlog in de 70'er jaren. Toen de zend
ers nog aktief waren werd 70% van het 
land bedekt. Wanneer de apparatuur op 
de 8 belangrijkste tv stations, inclu
sief het hoofdstation in Kampala, is 
geinstalleerd hoopt Uganda TV weer het
zelfde bereik te hebben. W.B.N. 
BRT NICOSIA BO~~ OMROEPCENTRUM. 

Bayrak Radio en Televisie, de om
roeporganisatie voor het Turkse deel 
van Cyprus, is begonnen met de bouw van 
een nieuw omroepcentrum, dat komt te 
staan aan de rand van Nicosia. Het 
centrum moet in de loop van 1990 klaar 
zijn en kost meer dan 6 miljoen gulden. 
Men hoopt dat de standarisatie van 
de programma's met de bouw op interna
tionaal nivo komt te liggen. Tevens zal 
tegen het einde van dit jaar van start 
worden gegaan met een tweede tvnet van 
de BRT. De organisatie is 24 jaar opera
tief en begon haar uitzendingen op 1~ 
Kerstdag 1963. In oktober 1974 werd 
18 

de eerste direkte verbinding gelegd 
met de Turkse Staatstelevisie en sinds
dien is er een regelmatige uitwisseling 
van programma's tussen beide organisa
ties. W.B.N. 
MAX\VELL HEEFT OOK PLANNEN IN AFRIKA. 

Mirror Group Newspapers, eigendom 
van Maxwell, heeft plannen tot oprich
ting van een commercieel televisiesta
tion in Kenia. Men w~l dit station gaan 
runnen in samenwerking met nationale 
en regionale kranten in het land. W.B.N. 
LIBERIA KRIJGT GRONDSTATION CANADEZEN. 

Liberia zal een satellietgrond
station krijgen als gevolg van een kon
trakt dat getekend is door de regering 
van het land en de Canadese maatschap
pij Spare Aerospace International. Me
de ondertekenaars zijn de Meridian Bank 
International en de Liberiaanse Tele
communcatie organisatie. De totale kos
ten zijn 35 miljoen ~ulden en geven 
Liberia de kans om een konstant kontakt 
via satelliet te hebben met de rest 
van de wereld. Een dergelijk kontrakt 
werd vorig jaar al getekend met de re
gering van Zambia. 
SUPER CHANNEL SCOORT GOED. 

Super Channel wordt in Nederland 
goed bekeken door mensen met hoog gekwa
lificeerde banen. Bijna de helft van de 
mensen uit die deelgroep, die bezit 
hebben van een aansluiting op de kabel, 
kijkt dagelijks naar het ITN news via 
Super Channel. 68% van de mensen uit de 
zakenwereld kijkt naar het nieuws vanwe
ge de uitgebreide financiele berichtge
ving, die plaats vindt. Dit blijkt uit 
een onderzoek van het Londense bureau 
Research Services Ltd, dat werd uitge
voerd in opdracht van SC. De telefoni
sche steekproef werd gehouden onder 1168 
mensen in de leeftijdsgroep tussen 16 
en 64 jaar. Het onderzoek vond plaats in 
7 verschillende landen. Een derde van 
de ondervraagden blijkt het aangeboden 
programma goed tot zeer goed te vinden, 
waarbij uitschieters zijn: ITN News, 
Super Sport, Benny HilI, Dr Who en de 
natuurprogramma's van David Attenborough 
en slechts een procent van de kijkers 
vindt de reklame, die de programma's 
onderbreken, storend. 
ONTBIJTTELEVISIE BIJ DE VPRO. 

Vanaf 4 oktober a.s. zal de VPRO 
iedere zondagochtend komen met ontbijt
televise speciaal bestemd voor kinderen. 
Men gaat de zendtijd, die men nu op 
de woensdagmiddag gebruikt, overhevelen 
naar de zondagmorgen. De programma's 
lopen telkens van 9 -tot 11 uur. 



1 JULI: Wim T~ Schippers, beter bekend 
als Jacques Plafond, viert zijn 45-ste 
verjaardag. You gefeliciteerd ++ Radio 
S ch 1 e'S wig - Hol s te in ; i s pre c i es 
één jaar in de lucht ++ 
Op R2 begint Veronica met de 
"Veronica komt naar je toe"
programma's. Iedere woensdag 
zal het R2-team, tot eind 
augustus, een plaats in Nederland aandoen. 
Vandaag blijven de programmamakers dicht 
bij huis. De programma's komen vanuit 
het restaurant van het Veronicagebouw, 
Laapersveld 75, in Hi lversum ++ NOS-tech
nicus Karel van Cooten maakt aan het be
gin van "Muziek terwijl U werkt" niet de 
tune van dat programma, maar de tune van 
"Ook Goeiernorgen" te starten. Hans Mondt 
zeg t daa rop: "Nou dan ga ik maa r wee r 
naar huis" ++ Simone Wiegel vervangt de 
komende weken Annette van Trigt in "Klets
kop", omdat Annette met vakantie is. Gast 
is Dick Nooij ++ Will Luikinga presenteert 
IIWi 11 wi 1 wel" vanui t Café de Stadspoort 
in Grave waar hij is voor de tv-opnamen 
van "De Pats Boem Show"++ Vandaag begint 
de 74-ste Tour de France met een proloog 
in West-Berlijn. De NOS is erbij tot 26 
juli met versla~gevers Hennie RUckert, 
Jorrit Jorretsma en Leo Driessen. Van 14 
tot 17 uur zijn hun verslagen te horen in 
"Radio Tour de France" op Rl. Presenta
toren zijn Klaas Samplonius, Fe1ix Meur
ders en Koos Postema ++ In het ANP-nieuws 
van 15 uur wordt het bericht gelezen dat 
Ida de Leeuw van Ree~ op 85-jarige leef
tijd in een ziekenhuis in Apeldoorn is 
overleden. Mevrouw de Leeuw van Rees 
heeft 38 jaar de knipcursus "Met naald 
en Schaa ril voor de IlVRO gep resen tee rd. 
De eerste was op 19 oktober 1926 bij de 
toenmalige Hilversumse Draadloze Omroep, 
de voorloper van de AVRO. De laatste 
presenteerde zij op 18 juni 1963. 
Om 15.45 uur laat Felix Meurders in zijn 
uur "Radio Tour de France" een fragment 
van de laatste uitzending van Ida de 
Leeuw van Rees horen ++ Hans van der Togt 
is het idool in "Nederland Muziek1and"
radio ++ "Countdown Classics" van 19 tot 
19.50 uur bij Veronica op Ned.1 gaat 
een beetje de mist in. In de eerste 20 
minuten zien we ft programma van 14 dagen 
geleden. Daarna In half uur van het pro
gramma dat voor deze week gepland stond 
++ In juli zijn bij de NCRV op R1/2 twee 
nieuwe programma's te horen. Van 19.02 

tot 20 uur presenteert Skip Voogd onder 
de titel "Summertime" vijf .programma's 
over de muziek Van de Amerikaanse compo
nist George Gershwin. Het is deze maand 
50 jaar geleden dat Gershwin overreed. 

Van 20.02 tot 21 uur kan Harro 

~
' de Jonge zijn liefde voor blues
muziek kwijt in het p:rogramma 

. "Summertime Blues" ++ Veronica 
stopt even een paar maanden met 

"Miami Vice" om plaats te maken voor een 
nieuwe 12-delige aktie- en avonturenserie 
"The Mas te r" me t Lee Van Cl ee f als John 
Peter McAllister, alias "The Master". Hij 
is de enige Amerikaan die een opleiding 
heeft genoten bij de illegale Japanse 
moordenaarsclan "Ninja". Na 30 jaar 
treedt hij uit de sekte om in Amerika op 
zoek te gaan naar zijn spoorloos verdwe
nen dochter. De Ninja duldt echter geen 
desertie en stuurt een meedogenloze moor
denaar op hem af ++ Van Ger Kruger ont
vingen we de volgende telex: "Radio West 
hee ft nieuwe zendantenne". 1 Ju 1 i we rd 
een geheel nieuwe zendantenne door Radio 
Wes tin geb ru i k genomen. De "oude" was 
een zogenaamde rondstra1er die het halve 
zendsignaal zeewaarts straalde. De zen
der staat geplaatst op de PTT-toren in 
de Haagse wijk Zuidwijk. De nieuwe an
tenne heeft een verticale polarisatie en 
geeft een betere ontvangst op o.a. de 
autoradio. Het gehele signaal wordt door
middel van de Beam-antenne in noordooste
lijke richting gestraald zodat de 88.4 
mHz ook beluisterd kan worden in een ge-
deelte van Noord Holland en Utrecht. 
Wellicht kan men na deze verbetering ook 
iets doen aan het verbeteren van de kwa
liteit van de programma's. De bekendheid 
van dit station, dat a- uitzendt vanaf 
januari, is vrijwel nihil +++ 
2 JUL I: Bart van Leeuwen viert zijn 33-
ste verjaardag in Spanje. Van harte ++ 
Vandaag sta rt de "TROS 
R?di 0 ~ Zomertoer 1987". ~ ~ 
Dit seizoen gaat alleen 111111 
Tom Mulder op stap. De .-=-===== 
andere jocks blijven lekker in Hilversum. 
Van 12 tot 14 uur komt Tom met zijn '150 
Pop" vanuit avonturenpark Hellendoorn, 
alwaar hij ook om 15.45 uur de opening 
van de Super-safe do~t ++ Ad Roland pre
senteert "De Gouden Uren" vanaf deze week 
drie uur lang t us s en9 en 12 en de "LP en 
CD-show" van Wim van Putten duurt nu één 
uur langer, van 21 tot 23 uur ++ Hugo 
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KROls Niek Montanus (foto: TvD) 

Schneider is in "Met It oog op morgen" 
voor het laatst te horen in de rubriek 
"Den Haag Vandaag". Hij gaat werken voor 
de tv-versie van deze politieke rubriek 
++ Een andere politieke verslaggever, 
Kees Meinten van de AVRO, wordt de nieuwe 
direkteur voor1 ichting van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat +++ 
3 JULI: "Bart en De Zwart" wordt vandaag 
en volgende week alleen door Erik de 
Zwart gepresenteerd, omdat Bart met va
kantie is ++ In de Top 40 laat Lex Har
ding de specialemix van lil want you: sex ll

, 

gemaakt door Jim Crazy van het ~me:lkaanse 
stat 'ion IIC 93" horen. I n deze mi x IS 

het woord "sex" vervangen door "love". 
Zowaar een knap stukje knutselwerk. Over 
knutselwerk gesproken. Jos Bergenhene
gouwen en NOS-technicus Chris Groothof 
hebben het nummer Sgt. Peppers Lonely 
Hearts Club Band flink verbouwd. Erik de 
Zwart laat in "Bart en de Zwart" deze mix 
horen ++ "Countdown Café" wordt gepresen

teerd door Kees Baars en 
Lex Harding. Alfred La
aarde levert een bijdra
ge vanuit Amerika, waar 
hij met vakantie is ++ 
Bij de TROS op Ned.l 

~ voor het laatst het 
?- .' 

meest : stomme programma wat 
i kooi t heb gezien: "Uw week i n de ster- . 
ren" door astroloog Carroll Righter en 
RaJph Inbar, opgenomen in HoJlywood +++ 
4 JULI: Ria Bremer wordt vandaag 48- en 
David "Kid" Jensen 37 jaar. Van harte ++ 
Sounds of . the · 60s op BBC Radio Two wordt 
gepresenteerd door Gary Brooker ++ De 
hele zomer staan de VARA zaterdagen op 
R2 in het teken van het Nederlandse pro
dukt. De programma's worden gemaakt i~ 
samenwerking met de Stichting Conamus ++ 
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Gisteren en vandaag worden op Papendal 
de eerste Internationale Jeugd Olympi
sche Dagen gehouden. KRO en NCRV beste
den op radio en tv uitgebreid aandacht 
aan dit sportevenement +++ 
5 JUL I: I n 11 Tij d voo r Toe n 11 dra a i t Tom 
Blomberg de hits uit juli 1978 en juli 
1965 ++ liL j eve Pau 'l" wordt de komende 
tijd alleen door Pa~l van der Lugt ge
Dresenteerd. Paul de Leeuw is namelijk 
~p zondagmiddag bezig met de opnamen 
van "AVROls Sterrenslag" in " De Efteling ' i 

bij Kaatsheuvel +++ 
6 JUL I: -Sk i P Voogd is ja r i g en good-o 1 d 
Alan Freeman viert zijn 60-ste verjaar
dag. Van harte ++ Omdat Ferry Maat d:ie 
weken met vakantie is, presenteert Wim 
van Putten de "Gouwe Ouwe Club" van 9 tot 
10 uur bij de TROS op R2 ++ Krijn Torrin
ga presenteert "Hollands Glorie " vanuit 
een bloedhete feesttent in Beugen ++ 
Hoe sterk is de AVRO-maandag? Dat is een 

" vraag die aan de luisteraars wordt ge
steld. Krachtpatser Robin Albers heeft 
namelijk zijn kollegals meegenomen naar 
zijn oefenlokaal en heeft ze gewichten 
laten opdrukken. Hans Schiffers: 60 kg, 
Meta de Vries 35 kg, Riek van Velthuy
sen 60 kg, Bas Westerweel 75 kg, Krijn 
Torringa 50 kg en Robin zelf 100 kg. Het 
juiste gewicht dat geraden moet worden 
is dus 380 kg. Een zekere Karin Dekker 
raadt dat gewicht en krijgt enkele leuke 
prijzen van de AVRO ++ Francis Diks pre
senteert "Trend" bij Veronica op Rl/2 van 
20 tot 21 uur i.p.v. Simone Wal raven die 

. met vakantie is ++ Vanmorgen Js in het 
Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam Ben 
Elkerbout (46) aan een hersenbloeding 
overleden. Hij was daar enkele dagen 
eerder met hartklachten opgenomen. Van 
1964 tot 1979 werkte hij bij de VARA. 
Ben begon daar als journalist van "Ach
ter het Ni euws " en eindigde als adjunct
direkteur televisie. In 1979 r i chtte hij 
samen met Ludi Boeken "Belbo Film Produc
tions" op, het ee rste ona fhankel i jke tv
produktiebedrijf in Hil versum. Woen s dag 
wordt Ben Elkerbout in Hoofddo rp op de 
Joodse beg raafplaats' Gan Hasjalom begra
ven. In "Achter het Nieuws" besteedt 
Paul Wittema n aandacht aa n het werk van 
Ben Elkerbout voor de VARA ++ Meta de 
Vries vervangt Jan van Veen i n "Candle
li ght" van 22 tot 23 uur op AVRO 3 +++ 
7 JULI: Vlag ge n u i t : J e roen van Inkel 
v ie rt z i j n 26 - ste verj aa rdag. Met onze 
har t elijke f el ici t a ties ++ In het pro
g ramma " Holland wordt Wakkeril van. ~eter 
Holland levert Hans Zoet enkele blJdra
qen. En als je Hans Zoet zegt, dan denk 
Je gelijk aan "Luch~bal1onnen". En . ~at 
klopt. Hans Zoet vl legt weer met zIJn 



ballon over Nederland, in gezelschap van 
Harry Slinger van "Drukwerk" . Lui steraars 
moeten raden waar de ballon landt. De 
winna a r krijgt dan o.a. een Museum Jaar-
kaa rt. De ba 11 on komt nee r bij I V A N D [ : 

~li j k bj~ .Duursted~ ++ ?~datWMm 
Jack SpIJkerman ulterl Ijk om ~~~~ 
13.50 uur weg moet om het vliegtuig naar 
zijn vakantiebestemming te halen, begint 
hij de "Steen en Beenshow" om 11.50 uur 
in de zendtijd van Wessel van Diepen. 
Jan Douwe Kroeske begint om 13 . 50 uur met 
"Twee meter de lucht in", Rob Stenders 
begint om 15.50 uur met "De Verukkelijke 
15" en Wessel van Diepen krijgt om 17.50 
uur zijn 10 'minuten zendtijd terug. Hij 
laat nog even een "Dubbelle Dosis" van 
The Eurythmics horen. Een dubbelJe dosis 
die de luisteraars konden aanvragen via 
één van de nul-zes nummers ++ Tussen 
20.28 en 22.15 uur de eerste van zeven 
Al 'fW}' afleveringen. van "Ster-
~ '.: renslagil te zien. De op-

. - namen werden afgelopen 
weekend in "De Eftel ing" gemaakt. In de 
eerste aflevering komen teams van AVRO, 
acteurs en Nederlandstalige artiesten 
tegen elkaar uit. De AVRO wint. Naast de 
sportieve prestaties speelt Sandra Reemer 
een loterij waarvan de opbrengsten be
stemd zijn voor het Nationaal Fonds Sport 
Gehandicapten . L0ten zijn te . koop bij de 
bekende voorverkoopadressen ++ Een Goede 
Klassieke Morgen bij de TROS op R4 wordt 
gepresenteerd door de hoofddirekteur van 
de ANWB te Den Haag, Mr. P.A . Nouw~n ++ 
Voor het achtste opeenvolgende 
jaar organiseren de VZW ge
meente Knokke-Heist Initia
tief, het Casino van Knokke, 
de BRT radio en televisie en 
de Nationale Loterij een 
wedst r ijd voor zangvoordracht van het 
1 i chte 1 i ed, die nu he t liS ta r Fes t i va 1 
Knokke Heist genoemd zal worden. Van 21 
uur tot 23 uur wordt op BRT2 de eerste 
rechtstreekse uitzending uitgezonden. 
Het Belgische team van Johan Verminnen 
en Toots Thielemans laten hun kunnen zien 
+++ 8 JULI: Linda de Mol viert haar 23-
ste verjaardag en staat op de voorpagina 
van "De Telegraaf" omdat Sky Channel, 
ondanks het verbod van Minister Brinkman 
van WVC, een experiment is begonnen met 
Nederlandse ondertiteling van Linda's 
programma "DJ Kat Show". Sky wil uitzoe
ken of het Nederlandse publiek onderti
teling zo zeer waardeert dat deze vrij 
kostbare servic~ kan "worden voortgezet. 
Leuk bedacht allemaal, maar Sky Channel 
beseft niet dat Kabelmaatschappijen een 
flinke boete krijgen als zij de onder
titelde programma's doorgeven ++ Maar we 

hadden het over de jarigen vandaag: 
Gebak bij de KRO, want Henk Bouwman viert 
zijn 45-ste verjaardag en het jonge talent 
Niek Montanus zijn 22-ste. Van harte ++ 
De "Concertzender" in Amsterdam, die via 
de kabel klassieke muziek uitzendt in 
Amsterdam en wijde omtrek, is door dief
stal in de problemen gekomen. Afgelopen 
nacht is de studio leeggeroofd. Na jaren
lange inspanningen was het op 1 juli zover 
dat de Concertzender elke dag kon gaan 
uitzenden. Daarvoor was net voor 15.000 
gulden aan apparatuur en nogeens eenzelf
de bedrag aan verbeteringen geïnvesteerd. 
Door de diefstal kan de ConEertzender 
voorlopig geen ochtenduitzendingen meer 
verzorgen, omdat alle digitaalapparatuur 
is meegenomen. De avonduitzendingen zul
len met de oude .apparatuur die nog aanwe
zig is, worden verzorgd ++ Veronica komt 
op R2 naar je toe vanuit Valkenburg. 
Peter Teekamp presenteert "Ook Goeiemor
gen'l vanuit Café P.estaurant De Kei, Simo
ne Wiegel presenteert "Kletskop" vanuit 
de studio in Hilvers~m en de middaguit
zendingen komen vanaf de nieuwe podium
wagen die midden in Valkenburg staat ++ 
In "Terug in de tijd" is Patricia Paay 
gast van Peter Teekamp en praat over de 
goeie ouwe tijd ++ "Toga Party", het pro
gramma met oude platen van 13 tot 14 uur 
bij de VPRO op R3 wordt door Roe 1 Benz 
vld Bergh gepresenteerd in "vakantie
verpakking". Om de 5 platen doet hij een 
afkondiging ++ Jacques Plafond maakt het 
om 17.30 uur wel erg bont door dwars door 
de verkeersinformatie van de Algemene 
Verkeersdienst in Driebergen, te blijven 
kletsen. Een duidelijk geirriteerde Jeles 
Bode weigert de informatie af te maken 
en de VPRO krijgt een officieel protest 
aan de broek ' ++ Om 22 ~ 
uur wordt bij veronica~~. ' ~~ 
op Ned.l de derde ' _ ~~ \~ \~1 - '~ 
e~ laats~e regi stra- , ~~~~,~~ 
tie van Goud van ,~~', ç~t\~\)~ 

zon den. He tp ro- ---~ \. . / l.J . ()1f1J 
Oud Live" uitge- - ' " ~~1/ ~ ' . 

gramma werd op 10 '", - ·~ t(~~\L9 
apri 1 j. 1. opgenomen in V-

het nieuwe Autotron in Rosmalen. We zien 
o.a. Dave Berry, Percy Sledge (slecht), 
Q65 en The Fortunes. Presentatie was in 
handen van Peter Teekamp en regie deed 
Eduard Huis in 't Veld ++ Na "Goud van 
Oud Live" de herhaling van het programma 
"Superwings" dat door Leo vld Goot werd 
gemaakt ++ Op BRT2 de tweede rechtstreek
se uitzending van "Star Festival Knokke 
Heist". Vanavond het Engelse team, onder 
aanvoering van Helen Shapiro ++++++++++++ 
++Volgende keer meer++Ton van Draanen++++ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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-Allereerst kregen we een brief van een 
grote 'piratenfreak' uit Engeland die 
schreef dat hij in kontakt wenste te 
komen met lezers van Freewave die hele
maal gek zijn van vrije radio, in de 
breedste zin van het woord. Wie wil hem 
schrijven? David Williams is zijn naam 
en hij woont 11 Chamberlayne Road, Pi
lands Estate, Bursledon, Near Southamp
ton, Hampshire S03 8DZ England. Q 102 
in Dublin heeft in de loop van juni een 
oude bekende van Sunshine radio inge
huurd. Het betreft hier Joe Harrington, 
die in 1980/81 werkzaam vas voor Robbie 
Dale, en nu enkele programma's in het 
weekend verzorgt. Het gaat men ~ Sunshine 
trouwens niet zo goed als voorheen. Het 
format van het station is veranderd in 
meer non stop radio en dientengevolge 
zal er minder informatie worden gebracht 
in de programma's. Dit heeft uiteraard 
weer tot gevolg dat Robbie Dale minder 
journalisten en nieuwslezers in dienst 
hoeft te hebben voor zijn station. Dit 
nu heeft kwaad bloed gezet bij de natio
nale bond van journalisten, de NUJ, die 
het niet terecht vind dat de journalis
ten zo maar op straat worden gezet. Men 
dreigt zelfs met een algehele blokade 
van het station door leden van de bond. 
Ondanks vele beloften van de mensen 
achter het projekt Radio Sover~ign 
zijn er tot op heden (1.7) nog niet 
veel programma's gehoord via de oeloofde 
frequenties of het moeten de testuitzen
dingen zijn die zo nu en dan op zondagen 
en zaterdagen worden gehoord via de 
zender in de korte golf van Rainbow 
International. Grote animator achter het 
projekt is Howard G Rose, alias Chrisp-
ian St.John, alias Jay Jackson. Zijn 
laatste excuse, deze week "gehoord, is 
dat de werkzaamheden voor de publicatie 
van Radio Now voorgaan op het Sovereign 
projekt en dat eerdaags meer bekend zal 
worden gemaakt over de progranunatische 
kant van het station. De vraag is of 
hij niet afziet van het gehele projekt 
gezien de kansen dat er door de Ierse 
regering nog dit jaar een wet zal wor
den ingevoerd, waarbij alle illegale ak
tiviteiten voor goed zijn verboden en 
er slechts een beperkt aantal nieuwe 
licenties zal ~orden afgegeven. Op 14 
juni hoorden we via de 6294 kHz een 
niet bij name genoemd station dat alleen 
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maar gouwe ouwe draaide en ondermeer 
gebruik maakte van het radio London 
jinglepakket. We nemen aan dat het hier 
gaat om Radio Nova uit Belgie, die nor
maal alleen maar discoachtige muziek 
ten gehore brengt. Op 21 juni was de 
Free Radio Service Holland weer te horen 
en wel via de 6220 Khz. Men was over het 
algemeen wel tevreden over het resultaat 
van de nieuwe zender, waar men zendtijd 
had gehuurd. Slechts in een radius van 
150 kilometer rondom de zender was de 
ontvangst minder goed. Zoals bekend werd 
het programma van FRSH eerder uitgezond
en via de in beslaggenomen apparatuur 
van Radio Delmare. Intussen zijn er 
plannen van de Ierse BUMA STEMRA om op 
massale manier een rechtzaak te begin
nen tegen de meerderheid van de illega
le Ierse stations vanwege het niet be
talen van royalties op de gedraaide mu
ziek. Een woordvoerder van de PRS ver
telde onlangs dat men een bedrag van 
ruim 5 miljoen Engelse Ponden aan rech
ten heeft misgelopen. Een van de weinige 
Ierse stations die een kontrakt hebben 
met de PRS is Sunshine Radio uit Dublin. 

\ 

~ 
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KIJKMETER GEVREESD IN AMERIKA. 

Met hun programmering voor het ko
mende winterseizoen bestaat er bij de 
grote omroeporganisaties als CBS, NBC 
en ABC, in de VS grote vrees voor de 
zgn. kijkmeter. Men is bang voor het 
nieuwe systeem tot berekening van kijk
cijfers daar het danig invloed kan heb
ben op de reclametarieven van de ver
schillende programma's. Al ruim 30 jaren 
werken de drie , voor het bepalen van 
de kijkcijfers, samen met het bedrijf 
Nielsen Co. maar het ziet er naar uit 
dat het kontrakt dit jaar niet zal word
en verlengd. CBS is inmiddels een kon
trakt aangegaan met het Europese bureau 
AGB, dat ook op de Amerikaanse markt 
kijk- en luisteronderzoek uitvoert. 
De reden is dat de firma Nielsen beslo
ten heeft een nieuwe kijkmeter in te 
voeren die het kijkgedrag beter vast
legt als het zgn. kijklogboek dat tot 
nu to~ werd gehanteerd. De kijkmeter 
legt niet alleen vast hoe laat de tv 



aan en uit gaat maar ook welk programma 
op de tv wordt bekeken. Ook wordt er 
geconstateerd wie de tv aanzet. Hierbij 
is de bepaling van leeftijd en geslacht 
weer van belang voor de adverteerder, 
die zich graag richt op het meest koop
lustige deel van het publiek. De firma 
Nielsen had met het gebruik van de 
nieuwe kijkmeter een verdrag voor de pe
riode van 3 jaren willen sluiten met 
de omroepen maar de eerste conclussies 
van de experimenten met de graadmeter 
hebben de omroepen doen besluiten een 
ondertekening van het kontrakt te doen 
laten wachten. Men heeft hiertoe be
sloten omdat de gegevens van de experi
menten behoorlijk afwijken van die van 
eerdere metingen. 
TWEE MENINGEN RADIO EN TV. 

Het huis van afgevaardigden heeft 
een wet aangenomen die programmamakers 
van radio en televisie verplicht in 
uitzendingen over controversiele onder
werpen alle standpunten aan bod te la- -
ten komen. Het voorstel werd ingediend 
nadat de Fee had aangekondigd richtlij
nen te zullen schrappen die het begins
el van hoor en wederhoor voorschrijven. 
De richtlijnen, die dateren uit de be
ginjaren van de radio, zijn volgens de 
diverse programmamakers uit de tijd. 
STARTREK IN NIEUW JASJE TERUG. 

Ve populaire sciencefictionserie 
Start rek komt in het najaar in de 
-VS terug op de buis. De nieuwe serie zal 
echter gedraaid worden zonder de bekende 
gezichten van vroeger, zodat men aanvan
kelijk moet wennen aan de nieuwe captain 
Kirk en mister Spoek. De nieuwe serie 
komt·wel weer uit het brein van Gene 
Roddenberry die ook verantwoordelijk was 
voor de eerste reeks. Het ruimteschip 
Enterprise zal op zijn reis door de 
24ste eeuw bestuurd worden door ene 
Patrick Stewart en Lavar Burton. Deze 
laatste speelde eerder een hoofdrol in 
de serie Roots. Stewart is een fel ge
waardeerde kracht uit de Britse Shake
speare Comp. en was reeds te zien in 
films als Dune en Excalibur. Verder 
speelt ondermeer Jonathan Frakes mee, 
die eerder te zien was in Falcon Crest. 
~ffiEr. LUISTE~AARS VOOr. VOICE OF A}ffiRICA. 

Meer dan 11 miljoen luisteraars heeft 
de VOA er het a,fgelopen jaar bijgekregen. 
Dit blijkt uit cijfers, die zijn bekend 
~emaakt door de United States Information 
Àgency Office. Nen stelt in het verslag 
dat men meer dan 130 miljoen luisteraars 
heeft die tenminste eens per week naar 
àe programma's luisteren, die in 42 ver
schi llende talen worden uitgezonden via 
de vele zellders van de VOA. 

SES PLANNING VOOR ASTRASATELLIET. 
De SES, Societe Europeenne des 

Satelites, heeft een onderzoek laten 
verrichten naar de mogelijkheden van de 
in april 8.S. te lanceren Astra satel
liet. Volgens een recent persbericht van 
de SES is de satelliet van de juiste 
soort om te werken aan een ontwikkelling 
voor uitbreiding van kijkers door de 
programmamakers. Men is er ook van over
tuigd dat er in geheel Europa een uit
gebreide campagne moet komen om de 
potentiele kijkers er van bewust te 
maken dat het mogelijk wordt de program
ma's te ontvangen via speciale DBS 
ontvangstschotels. Gezien de tot nu toe 
hoge prijzen van ontvangstschotels is 
het alleen nog maar gekomen tot distri
butie van satellietprogramma's via de 
erkende kabelmaatschappijen. In dit op
zicht zouden de programma's van de 
ASTRA satelliet maximaal 12 miljoen po
tentiele aansluitingen hebben in diverse 
huizen. Dit is slechts 6,3 % van de in 
West Europa bestaande 119 miljoen 
huizen met een tvtoestel. Men doet in 
het SESonderzoek tenslotte een aantal 
voorspellingen waaruit ondermeer naar 
voren komt dat in 1996 ruim 23 miljoen 
huisgezinnen kunnen kijken via hun lo
kale kabelnet, hetgeen neerkomt op 
20% van de Europese huishoudens. 
Gekeken via de zgn. SMATV, privebedrij
ven die een DBSschotel plaatsen en het 
signaal doorsturen naar een beperkt 
aantal huizen, wordt geschat in 1996 
op een aantal van 10.2 miljoen huisge
zinnen. DBSschotels voor particulieren 
wordt geschat voor het jaar 1996 op een 
aantal van liefst 12.8 miljoen. Conclu
derend komt dit op een totaal aantal 
van 45.9 miljoen aansluitingen hetgeen 
40% van de Europese huishoudens bete-
kent. Harcel Poelman. 

~~~ [~~l~~illJ) 
UNIEK GO~A~ O~~ PROGRAMMA. 

Via BBC Radio York is een unieke 
serie gouwe ouwe programma's van start 
gegaan waarin alleen platen worden ge
draaid die afkomstig zijn uit de periode 
van de zgn. cilinderopnamen. De platen, 
afkomstig uit de eerste vier decenia 
van deze eeuw zijn eigendom van een 
verzamelaar op dit gebied, Paul Woolens, 
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