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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 wordt 
verzocht binnen 1 week je abonne
.ment te verlengen. 

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

te-·-doen tal s je F reewave wi 1 t b 1 i Jven ont
vangen. 

Beste lezers. 
Freewave nummer 151 is van de pers gerol d. 
Nog een beetje nat van de drukinkt, heb 
je het nummer nu in je handen met a1 het 
nieuws van de afgelopen weken. 

We beginnen met satellietnieuws, nieuws 
over TF 1 en het FNV dat zendtijd wil. 
1n "Zeezenders Nu" behandelen we de pe
riode van 2 t/m 30 augustus 1987. 

Dit keer weer eens een boekbespreking . 
Hans Knot gaat helemaal uit zijn bol voor 
het boek "The Originals" van Arrlold Ry
pers. Terecht overigens. 

Na "News From England", "Nieuws uit 
Be 19 ië" en de "Freewave Ledenservi ce" 
een korte vakantieimpressie van Douwe 
Dijkstra. Hij was met vakantie in Zuid
Frankr i jk, waar hij enkele radiostations 
bezocht. Na "Zeezenders Toen" het laatste 
deel van het interview dat Jan Zwart met 
ex-Monique discjockey Mark Stam had en 
waarvan je in Freewave 150 het eerste deel 
las. Na de "RadioRubriek" en "Nieuws uit 
Denemarken ll het omslagartikel "Veelzijdig 
onderzoek dienst NOS". 

Het "Radio&TV Logboek" behandelt de 
periode van 23 augustus t/m 9 september 
en we sluiten met "NewsNewsNews" en 
1IAnoraks UK" van Barrie en Ruth Johnston. 

Tot slot van deze kolom nog even het 
laatste nieuws. 
Jan Oouwe Kroeske en Kees Jansma zijn 
vanaf oktober de nieuwe presentatoren 
van het zondagmiddag-sportprogramma 
"Langs de Lijn. Zij zijn de opvolgers 
van Koos Postema en Felix Meurders. 

Radio Caroline is op 7 september be
gonnen met onregelmatige testuitzendingen 
op 99950 kHz in de 31 meterband van de 
kortegolf. 

ne "MV Communicator" ligt sinds kort 
v ·lakbij de "Ross Revengeil en misschien 
hoor je "Laser" alweer op de 576 kHz. 
Zo niet: hou je radio in de gaten! 
Tot over drie weken. 

Ton van Draanen. 
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PETAR ONDERZOEK OVER SATELLIETEN. 
De onlangs vrijgekomen resultaten van 

het PETARonderzoek (Pan European Televi
sion Audience Research) hebben bewezen 
dat Sky Channel nr 1 is onder de satel
liettelevisiestations in Nederland. Het 
bereik van het commerciele station is 
92% van de op de kabel aangesloten huis
houdingen in 12 Europese landen. Super 
Channel volgt met 74% en de Duitse kana
len RTL en SAT Eins hebben beiden 27%. 
Het blijkt dat in totaal 16% van de totale 
kijkertijd ein 4 weken) door satell iet
stations in beslag wordt genomen. West 
Duitsland spant hierbij de kroon met 30% 
van de totale kijktijd en in Scandinavië 
nemen de .satellietstations 27% voor hun 
rekening. Het grootste kijkersaandeel 
van alle satel1 ietstations in Europa 

' gaat naar Sky Channel. Haar aandeel is 
zelfs drie keer zoveel als Super Channel, 
respektievel ijk 6 en 2%. Het gaat hierbij 
om huishoudens waar beide stations kunnen 
worden ontvangen. Wat betreft het totale 
bereik is Sky het grootste tvstation in 
Europa. In totaal 13% van de kijkers kijkt 
naar Sky in één week, welk percentage is 
gestegen tot 44% tijdens een periode van 
vier weken. Bij Super Channel liggen de 
cijfers anders: resr. 17 en 27%. Ook de 
waarderingscijfers van Sky Channel, onder 
elke leeftijdsgroep, zijn veel hoger dan 
die van Super C~~nnel. Het bI ijkt overi
gens dat Sky het -meest wordt bekeken door 
mannen van 16 tot 34 jaar (61% in 4 weken 
periode) en door kinderen van 4-15 jaar. 
(56% in vier weken). Het onderzoek toont 
verder aan dat in de 4 weken onderzoeks
periode, in totaal 3,6 miljoen mensen naar 
Sky keken, die niet naar Super Channel 
kekeri •. Zo blijkt ook dat Sky 870.000 
huisvrouwen meer aantrekt dan Super Chan
nel. Dit komt overeen met 35% van het to
taal. Onder kinderen van 4-15 jaar heeft 
Sky de hoogs te c i j fers voor haa r ki nde r
programma IS. Fun Factory scoort 12.1 en 
DJ Kat 6.5. Hippo, het kinderprogramma 
van Super Channel scoort 2.4 
AANDELEN~ITG)FTE TF 1 GROOT SUCCES. 

De aandelenuitgifte van het Franse 
televisiestation TF1 is vier keer over
tekend. Er zijn orders voor in totaal 
30.5 miljoen aandelen binnengekomen, 
terwijl er slechts 7,6 miljoen worden 
aangeboden tegen een uitgiftekoers van 
165 Franse frank. Beleggers die een tot 
tien aandelen hebben ingeschreven ontvan
gen deze allemaal. Geinteresseerden 
voor tien tot vijftig aandelen krijgen 
ongeveer 75% van hetgeen is aangevraagd. 
Boven de vijftig aangevraagde aandelen 
per persoon krijgen 10 aandelen en 50% 
van het overvraagde. Buitenlandse be-

leggers alsmede Franse institutionele 
beleggers kunnen rekenen op 6% van het, 
aantal bestelde aandelen. 
FNV WIL ZENDTIJD OP DERDE NET. 

De FNV wi 1 eigen zendtijd op de tele
vIsie. Die mogelijkheid wordt als een op
timale kans gezien om de bevolking te 
tonen, wat de vakbeweging aan (sociale) 
dienstverlening te bieden heeft. 
I I Zon der dat we nu d i -
rekt films aan gaan 
bieden, wi Ilen we wel 
gaan doen aan consu
mentenvoorlichting, ombudswerk, 
laten zien wat de vakbeweging aan 
juridische bijstand in huis heeft 
etc." aldus FNV voorlichter J~oop 
Maat. De FNV denkt allereerst aan een 
plaatsje op het volgend voorjaar van 
start gaande Nederland 3. "Dat hoeft ech
ter niet. We willen in tweede instantie 
ook we 1 s amenwe rken me t I oka Ie lV. Als we 
maar niet afhankelijk zijn van anderen om 
onze boodschappen uit te zenden," aldus 
Maat. Het is nog maar de vraag of WVC 
aan het FNV een zendmachtiging verstrekt. 
Men wil versnippering op het derde net 
tegengaan. De vakbond za1 in ieder geval 
per 1 januari 1988 al een keer per week 
uitzenden op de Amsterdamse en Rotter
damse kabe I . 
RTL MET GUTENMORGEN DEUTSCHLAND. 

Vanaf 5 oktober a.s. start RTL Plus 
met een nieuw programma IGutenmorgen 
Deutschland ' . Van maandag tot en met 
vrijdag tussen 6.30 en 8.30. Elk half 
uur nieuws en weer. Verder service the
mals, I ive interviews, filmrubriek, sport 
etc. Dit alles in presentatie van Rai
ner Pop. 

ZeezentiersNtI 
zo 2 AUGUSTUS: Een woordvoerder van de 
ambassade van Honduras in Washington, 
Ramiro Figueroa, maakt bekend dat de 
mensen van Radio New York International 
ook door een rechtbank van zijn land 
kunnen worden vervolgd daar men het 
zendschip heeft laten registreren als 
zijnde een vissersschip en niet als ra
dioschip. Randy Steel, een van de mensen 
van RNI, meldde ons dat men in ieder 
geval zal wachten met uitzendingen tot 
na de rechtzaak op de 27ste. Het schip 
zal naar Boston varen. Een krant meldt 
echter dat het schip door de autoritei
ten naar Brooklyn is gesleept. We heb
ben inmiddels een 90 minuten durende 
cassette van het station weten te be
machtigen en wens je deze unieke opname 
dan stuur je een tientje in een enve-
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loppe naar Postbus 102 te Groningen. 
558: 6-10 John Taylor, 10-14 Kevin Tur
ner, 14-18 Jacky Lee, 18-22 Jaimy King 
en 22-02 Keith Francis. Nieuws de gehele 
week met Steve Conway. Men klaagt in de 
programma's steeds meer over de ruwe 
zee op de nieuwe ligplaats in South 
Falls Head. Kevin zei zelfs dat hij een 
rubber dinghy had klaar staan om terug 
te gaan naar het Knock Deep. Hij vertel
de tevens dat de problemen met het lage 
vermogen van de laatste weken lag aan 
de diplexer, die beide signalen geschei
den op de antenne moet krijgen. Het 
is inmiddels opgelost en beide stations 
moeten weer beter doorkomen. Hits 9:>4 
is een nieuw station in Limerick City 
en daar is momenteel Mark Warner te 
beluisteren die voorheen bij de VOP 
en Caroline werkte. Kortelings werkte 
Paul Graham nog bij Caroline en nu is 
hij te beluisteren via Radio Sovereign 
International. Hij zal binnenkort wel 
weer naar de Ross gaan en dan ' toch te
gelijkertijd op Sovereign te beluisteren 
zijn. David Baker, de Carolinedeejay 
die onlangs slechts enkele uren was te 
beluisteren, blijkt van boord te zijn 
gegaan daar hij niet kon wennen op de 
Ross. Hij is inmiddels terug in Ierland 
en te beluisteren op het sweet music 
station KLAS in Dublin. Tony Garreth, 
andermaal ex Caroline, is nu onder de 
naam Niall McGowan te beluisteren op 
Energy 103 in Dublin. Vanuit Engeland 
hoorden we vandaag tevens dat de nieuwe 
versie van de Territorial Sea Act op 
1 oktober a.s. van kracht zal worden. 
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Op de Voice of Peace is er weer een 
tekort aan medewerkers. Alex Lee is naar 
Engeland terug en nu zitten aan boord 
als deejay: Tim Sheppard (tevens pro
grammaleider), Steve Richards, Neil 
A,rmstrong, Richard Steed en Paul Frazer. 
Technicus Tony Stephens is inval deejay. 
FBI man Walter Betty meldt ons op ma 
3 AUGUSTUS: dat James Ryan alleen de 
VS mag verlaten als hij dit van tevoren 
schriftelijk meldt bij de FBI. Voor zijn 
bezoek aan de Communicator heeft hij dit 
niet gedaan en zal een onderzoek worden 
ingesteld. De nieuwe compagnon van 
Ryan heet Eddy Stromberg en zijn naam 
komen we binnenkort misschien wel tegen 
bij een nieuw zeezenderprojekt. 558: 
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voor de rest van de door de weekse 
dagen als volgt: 6-10 Kevin, 10-14 Jacky 
14-18 John, 18-22 Jaimy, 22-02 Keith. 
963: 5-6.30 Luuk Dardin, 7-9 Peter de 
Groot op tape ( was reeds eerder aan 
boord) 9-10 Dick Verheul. 10-12 Ad 
Roberts met Joost kon niet komen. Had 
beter Ad Puinhoopshow kunnen heten. 
12-12.45 Mark de Mast, 12.45-13 Keser 
top drie met van der Meiden. 13-14 Berk 
met deels Prijsbewust en non stop. 14-16 
Popclub met Luuk 16-18 Jan Veldkamp en 
18-19 Meidenwerk. vr 7 AUGUSTUS: In 
Prijsbewust slechte montage van de vra-
gen en antwoorden. Zo horen we de jingle 
die is goed ..••. een antwoord was er 
echter niet. Terecht dat een live deejay 
meldde dat er een boekje is onder de 
titel 'hoe monteer ik een programma'. 
za 8 AUGUSTUS: 5-6.30 Luuk, 7-10 Dick, 
10-12 Eddie Ouwens die meldt dat hij 
alleen bitterkoekjes heeft en geen melk 
in de koffie. Ook de gebruikelijke ap
peltaart is er niet. Hij zei o.a. dat 
het allemaal wat minder ging bij MMI 
en dat ze nooit geld kregen. Is de on
tevreden ziekte nu dan ook naar de niet 
betaalde deejays overgevlogen? Horen we 
Tony Berk misschien binnenkort ook 
zeggen dat bij Radio Noordzee alles veel 
beter was dan bij MMI? 12-15 Jan met 
top 50, 15-18 Luuk en daarna tot 19 uur 
Rik van Rijn. 558: 6-10 Jacky, 10-14 
Kevin, 14-18 Jaimy, 18-22 John en 22-02 
Keith. zo 9 AUGUSTUS: beide zenders om 
half 10 off air voor onderhoud. 558: 
14-18 Jaimy, 18-22 John en 22-02 Keith. 
963: 14-16 Dick en 16-18 Jan. Januner dat 
niet te vaak de nieuwe Caroline jingles 
worden gedraaid die vorig weekend aan 
boord zijn gekomen. First Fire heet het 
pakket en is gemaakt door PAMS. 
ma 11 AUGUSTUS: 558: '6-10 Kevin, 10-14 
Jacky, 14-18 John, 18-22 Jaimy en 22-02 
Keith. Nieuws gehele week met Steve. 
Nieuw is een spot voor de komende 
Record Fair in Brighton. Ook een gratis 
promo voor natuurwandeling in Sussex en 
Suffolk op 12 en 13 augustus georgani
seerd door World Wildlife Fund. 963: 
vanaf 6.05 in de lucht. non stop muziek 
tot 6.30 waarna Maasbach. 7-9 Peter de 
Groot (alleen maandag en dinsdag) 9-10 
Drie om drie gouwe ouwe met Jan, 10-12 
Deze week i.p.v. Joost Ad Roberts. Deze 
week i.p.v. Mark de Mast tussen 12 en 
12.45 Dick live. Deze week tussen 14 en 
16 uur Luuk live i.p.v. Ad. Deze week 
i.p.v. Ronaid tussen 18 en 19 uur live 
met Luuk. Tussen 16 en 18 Jan live. 
Een solide programmering dus! 
di 11 AUGUSTIJS: Vanaf 6.23 in de ether 
op 963. Haagsche Harrie en zijn makker 



Theo zijn afgelopen weekend via Engeland 
aan boord van de Ross gekomen om twee 
weken lang te verblijven voor onderhoud 
van het schip. Zo krijgt de Ross onder
meer een nieuwe rode kleur. Popclub tus
sen 14 en 16 komt zgn. uit een helikop
ter boven de Ross. Lijkt wel op een 
imitatie van Ad die eens zgn. vanuit 
een roeiboot, op weg naar de Communica
tor, zijn programma verzorgde. En dat 
was al een hele slechte kopie ..•.••••• 
Bij de AVRO hoorden we vandaag eindelijk 
weer eens oud RNI medewerker Nico Steen
bergen een show presenteren. Hij deed 
de infoshow in de ochtend als vervanger 
van de op vakantie zijnde Tosca Hoogduin 
Zendtijduitbreiding is te melden bij 
Viewpoint met nonstop muziek tussen 
22.30 en 23.00 uur van maandag t/m vrij
dag. Daarna tussen 23 en 24 uur telkens 
Pastor Stephen Morgan. Hij is tevens 
op zondag te beluisteren tussen 00 en 
01 uur. Hij heeft in Londen een gebouw 
dat het London Paledium heet en is te 
bereiken via BCM box 66 in London. 
wo 12 AUGUSTUS: Monique vanaf 6.06 in 
de ether. Opstaan met Monique de rest 
van de week tussen 7 en 9 live met 
Dick. De deelneemster in Prijsbewust 
komt niet verder dan de Ie ronde. 14 
jaar geleden doorliep ze alle ronden 
bij radio Noordzee. do 13 AUGUSTUS. 
Monique om 6 uur" in de lucht met non-

stop muziek. In een brief van de Jewish 
Voice Broadcast wordt meegedeeld dat men 
per 1 september a.s. terug is op Caro
line en wel op dinsdag, woensdag, dond
erdag telkens tussen 22.30 en 12.45. 

A 
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Men gaat in samenwerking met de Forth 
Worth Bible students (Divine Plan) een 
internationale conventie houden in 
conferentiecentrum de Bron, gelegen aan 
de Vecht tussen Zwolle en Ommen. Het 
gebeuren vindt plaats tussen 9 en 15 
juli 1988. Op de Wereldomroep in het 
mediaprogramma brengt Jonathan Marks een 
special onder de titel 'It was 20 years 
ago tomorrow'. Het gaat uiteraard over 
de Britse zeezenderperiode en er worden 
ondermeer interviews verwerkt met Buster 
Pearson en Hans Knot. v 14 AUGUSTUS: 
Monique vanaf 6.08 in de lucht. Vele 
Britse stations besteden vandaag uitge
breid aandacht aan het 20 jarig bestaan 
van de Marine Offences Act. za 15 AUGUS
TUS: Monique om 6.20 in de lucht. Live 

Ronan Q' Rahil1y en Paul Alexander Rusling tijdens "Driftback 20" in Londen. 
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programmering met 7-10 Dick, 12-15 Jan 
15-18 Luuk. 558: 6-10 Jacky, 10-14 Kevin 
14-18 Jaimy, 18-22 John, 22-02 Keith. 
In London wordt de door de Caroline 
Movement georganiseerde conventie Drift
back 20 gehouden. Zo'n 250 Anoraks uit 
Engeland, Nederland, Belgie, Frankrijk, 
Duitsland en Skandinavie waren aawezig. 
Daarnaast een 50 tal persoonlijkheden 
uit de offshorewereld van heden en ver
leden. Namens Freewave was Hans Knot 
aanwezig en in de komende tijd kun je 
interviews verwachten met Mike Ross, 
Jay Jackson, Charlie Wolfe en Paul Alex
ander Rusling. Ze zijn tevens op video 
opgenomen en zullen deels worden ver
toond op de zeezenderdag op 19 december 
a.s. in Amsterdam. Je kunt je hier al 
voor aanmelden bij Rob Olthof 020-621141 
De dag was goed georganiseerd hoewel 
enkele van de persoonlijkheden niet kwamen 
opdagen. Ronan O'Rahilly kwam zelf ook 
in de loop van de avond en begaf zich 
onder de toehoorders, die alle gelegen
heid kregen om met hem te spreken. 
zo 16 AUGUSTUS: 558: 6-10 Jacky, 10-14 
Kevin, 14-18 Paul Graham (terug) 18-22 
Keith, 22-02 Simon West (nieuw). Jaimy 
King en John Taylor terug naar land. 
Nieuws met Steve. Tussen 17.18 en 18 
uur zonder reden opgave uit de lucht. 
963: Dick en Luuk afgelost door nieuw
komer Colin Peters. Van ins tarten van 
platen, jingles en reklamespots nog 
niet veel geleerd. Wie weet 'lukt dit 
nog. Liveprogrammering 7-9 Colin, 
12-15 Colin, 15-18 Jan en verder om 
14, 15 en 16 uur geen nieuws. Bij vader 
Abraham was zangeres Colinda te gast. 
Vandaag opeens twee satellietschijven 
i.p.v. 1. Laser zal, zo zei een woord
voerder mij vandaag in London, in de 
loop van september terugkeren met via 
de ene zender Laser en op de andeloe 
overdag religieuse programma's. De 
avonduren zullen via deze zender gevuld 
worden met gouwe ouwe programma's. John 
Lewis zal weer aan boord gaan als kapi
tein en ook Mike Barrington zal weer 
van de partij zijn. Wat betreft Sealand 
liep op de conventie gisteren een fi
guur rond die met veel bluf vertelde 
dat Sealand vanaf 2 september te zien 
zal zijn via kanaal 5 op de tv. Hij 
z-ou voor de adverteerders hebben ge
zorgd. Tja, een dagdroom zullen we maar 
zeggen. 
ma 17 AUGUSTUS: Vandaag zelf op de te
rugweg naar Nederland na een lang ver
moeiend maar toch enerverend weekend 
in London. Tientallen oude vrienden uit 
de zeezenderwereld weer ontmoet. Monique 
voor vandaag 7-9 Peter de Groot, 9-10 
6 

Colin Peters, 10-12 Joost de Draaier 
afwezig en daarvoor Ad Roberts. 14-16 
is Ad weer zèlf terug met zijn eigen 
programma. 16-18 Jan Veldkamp. De rest 
van de programma's als normaal. De ge
noemde wijzigingen zijn voor alle werk
dagen van deze week. Omdat er maar 2 
Monique medewerkers aan boord van de 
Ross zijn, vervallen er enkele nieuws-

Driftback20 
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uitzendingen. De programma's nemen ook 
pas om 6.27 een aanvang. 558: 6-10 
Kevin Turner, 10-14 Jacky Lee, 14-16 
Keith Francis, 18-22 Paul Graham, 22-02 
Simon West. nieuws de hele week met 
Steve Conway, die tijdens deze boordpe
riode dus nog geen programma's heeft 
gepresenteerd. Om 19.10 een extra nieuws 
uitzending inzake de dood van Hess. 
Van boord gegaan John Taylor en Jaimy 
King.di 18 AUGUSTIJS: Monique vanaf 6.27 
in de lucht. Tussen 9 en 12.55 uit de 
lucht i.v.m. onderhoudswerkzaamheden. 
Vanaf 13 uur weer normale programmering. 
558: 6-9 Kevin, 13-14 Jacky, 14-18 
Keith, 18-22 Paul en 22-02 Simon. Andere 
tijden off air gelijk aan 963 kHz. View
point: Mission of Deliverance met Yvonne 
Standard op de dinsdagen vervallen tus
sen 21.15 en 21.30. De instrumentale' 
non stop muziek is nu vervangen door 
easy listening met o.a. Tom Jones, An
drew Sisters, Charlie Rich e.a. wo 19 
augustus: nieuwe spot op Monique voor 
top 10 popmagazine. Een verrassing voor 
Annette van Trigt: Op de Noordzee zit een 
stille liefde in de persoon van Steve 
Conway, zo hoorden we via Caroline. 
Trouwens, Monique begon vanmorgen om 
6.15. W'e hoerden Jan nogal klagen over 
Peter de Groot. Hij had het over dat 
programma met al die brieven die door 
Peter zelf zouden zijn verzonnen en eer
der had hij het al over het band program
ma van Peter met de opmerking: Tja dan 
zijn ze er wel! Wat een stuitend verhaal 
trouwens in FR.\i van drs. de Valk. Hij 
kan beter een wetenschappelijk onderzoek 
gaan doen. Over FRM gesproken: een re
cent onderzoek heeft uitgewezen dat 
steeds meer mensen overtuigd raken van 
de kracht van Freewave en erover denken 
het abonnement op FRM op te zeggen. Wij 
zeggen: Volg het voorbeeld van vele an
deren. De Communicator blijkt afgelopen 
weekend verplaatst te zijn naar een po
sitie die 15 mijl ten noorden van de Ross 
zou zijn. Mike Darby is terug op de 
Voice of Peace als programmaleider. Ver-



der aan boord is Tim Shepperd, Neil 
Armstrong, Paul Fraser en Steve Richard. 
Nieuwkomer is Guy Squint. Richard Steed 
heeft het station verlaten na zijn eers
te verlofperiode aan land. Eerder deze 
week had het station een live link up 
met het legerstation Galei Tzahal. Dit 
station zendde de VOP programma's gedu
rende 2 uren uit. Een van de deejays 
van het station, Erez Tal, was op het 
Peacheschip voor medepresentatie. Jamie 
King overweegt voorlopig niet terug te 
gaan naar Caroline daar zij een job 
heeft aangeboden gekregen bij Riviera 
104. do 20 AUGUSTUS: Monique vanaf 6.14 
in de lucht. vr 21 AUGUSTUS: Monique 
om 6.30 in de lucht. Vannacht is Ron 
van der Plas, de broer van Bliekie, aan 
boord gekomen. Sinds 8 augustus vorig 
jaar was hij weg bij Monique. Een oud 
blik dus maar weer opengetrokken.De 
Pri jsbewustdeelneemster voor deze dag 
kwam uit Zuid Engeland. za 22 AUGUSTUS: 
558: 6-10 Jacky, 10-14 Kevin, 14-18 
Paul, 18-22 Kei th en 22-02 Si mon . 963: 
Eindeli jk weer om 5 uur in de et her. Tot 
half 7 non s top . Ver dere l iveprogramme
r ing 7-10 eolin, 12-1 5 Jan, 15- 18 Ron. 
De Eddie Ouwensshow was 2 weken t erug 
opgenómen in Slagharen. Een van ons team 
bezocht vandaag de Ross en constateerde 
ondermeer dat het voordek i n de r ode 
verf is gezet, er nu twee r eserveankers 
zijn, de brug in een nieuw wi t verfje i s 
gezet en de reserve middengolfzender is 
omgebouwd tot 5 kW KG zender. Niemand 
mag van Peter Chicago meer in de zender
kamer komen. Over niet al te lange tijd 
zal getest worden in de 31 meter band. 
Nadat een geschikte frequentie is ge
vonden zal er 4 keer per dag het View
pointprogramma worden herhaald voor de 
rest van Europa. Doel is vooral het 
Oostblok te bereiken. De onderhoudsmen
sen: Haagsche Harrie en Theo zijn van 
boord gegaan en tevens zal Raffles de 
volgende week van boord gaan om zijn 
oude dag aan de wal door te brengen. 
Peter Philips vertelde een van onze 
mensen dat het vermogen van de 558 zend
er momenteel op 4,5 kW zit en die van 
963 op 18,5 kW. Wel voegde hij er aan 
toe dat de KG zender inderdaad bijna 
gereed is maar dat waarschijnlijk de 
49 meter band zal worden gebruikt. Over 
de positie van de Ross Revenge zei hij 
dat in ieder geval tot de winterperiode 
in South Falls zal worden doorgebracht 
en dan zal worden bekeken of de winter 
goed kan worden doorstaan. Zo niet heeft 
men nog een aantal alternatieve lig
plaatsen achte'r de hand. zo 23 AUGUSTUS: 
Monique: 5-7 non stop, 7-8 Ron, 12-14 

eolin, 14-16 ,Ron en 16-18 Jan. Om 10.05 
deelt Jan Veldkamp mee dat er non stop 
muziek zal volgen tot 12 uur en dat het 
programma van Vader Abraham niet zal 
worden uitgezonden daar er opmerkingen 
inzitten waarvan Radio Monique zich 
wenst te distantieeren. Om 10.55 en 
11.55 wordt de nieuwe single van Vader 
Abraham en Ria Valk gedraaid: Zolang 
•••• (dan) is er nog hoop. In het Hit
museum de groetjes van de bezoekers aan 
de Ross van gisteren. Riek van Rijn 
vandaag alleen met Madonna platen daar 
hij morgen naar het concert gaat in 
Rotterdam. Nieuw religieus programma op 
de zondag tussen 21.00 en 21.L15 in 
Moments of Inspiration met H. Bernald 
Gibson aan het roer. ma 24 AUGUSTUS 558 
6-10 Kevin, 10-14 Jaeky, 14-18 Keith, 
18-22 Paul en 22-02 Simon. Ook deze week 
weer nieuws met Steve. Tussen 22.30 en 
23 uur uit de ether vanwege het slechte 
weer en een hevige onweersbui boven de 
Ross. Vanuit Engeland vernemen we dat 
nieuwe eigenaars radi o Monique met in
gang van 5 oktober zul len overnemen en 
dat het station gewoon op de Ross blijft 
uitzenden o En de hui dige eigenaar dan? 
96.3: l i vepr ogrammering deze week en de 
afwijking in normale programmering: 5-
6.30 non stop 7- 9 i.p.v. Peter de Groo t 
Ron, 9-10 Dr ie om drie met eolin Peters, 
i .p.v. Joost Ad Roberts (10-12) en tus
sen 4 en 6 Jan Veldkamp. Wie kent nog 
Henk Krol van Monique en tevens bekend 
van de Gay krant? Hij heeft nu een 
pre buro opgericht onder de naam Gideon 
in Best bij Eindhoven. di 25 AUGUSTUS: 
Omdat eolin zich niet lekker voelt 
doet Jan op Monique tussen 9 en 10. Om 
16 uur leest Colin weer het nieuws. Het 
stormt windkracht 8 op de Noordzee. Om 
13 uur belangrijk nUIIUIler 71 exel met 
betrekking op C. Op Caroline is men ook 
zeer ontevreden over het weer en Keith 
zegt zelfs dat hij niet alleen ontevre
den is over het weer maar ook over het 
feit dat hij midden op de Noordzee zit 
met een boot vol Nederlanders en dus 

, ook nog ongelukkig is. do 27 AUGUSTUS 
Oude aflevering Popclub. vr 28 AUGUSTUS 
Oude aflevering van Prijsbewust. Even
eens was dit het geval met het program
ma in de ochtend van Ad Roberts die ook 
al de 14e werd gedraaid. En dan het 
meest sensationele nieuws van deze af
levering van het Nuverhaal: Mede dankzij 
inzet van Fred Bolland en advocaat de 
Jonghe uit Utrecht is het mogelijk ge
worden voor de advocaten van RNI het 
zendschip Sarah terug te krijgen van de 
Amerikaanse overheid. Daar men kon be
wijzen dat het schip in internationale 
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wateren lag en tevens geregistreerd was 
in Honduras had de overheid volgens de 
rechtbank in New York geen recht in te 
grijpen. De Sarah zal nu opnieuw worden 
uitgerust daar de FBI en de kustwacht 
nogal tekeer zijn gegaan aan boord en 
veel hebben vernield. Daarna zal men 
weer beginnen met de programma's. za 29 
AUGUSTUS: 558: 6-10 Jacky, 10-14 Kevin, 
14-18 Paul, 18-22 Keith en 22-02 Simon. 
Monique: 7-10 Colin, 10-12 non stop ipv 
Eddie Ouwens, 12-15 Top 50 met Jan, 15-
18 Ron en i.p.v. Rik van Rijn Jan V. Om 
19 uur nummer 23 excl. In Viewpoint nu 
ook.op de zaterdag tussen 23 en 24 uur 
The Passage met Parson Stephen Morgan. 
zo 30 AUGUSTUS: Monique: 5-7 non stop, 
7-8 Ron, 10-12 non stop, 12-14 Colin, 
14-16 Ron, 16-18 Jan, 18-19 Ron. Om 19 
uur nrs ' 25 en 31 beiden excl. Dan ten
slotte nog wat algemene zaken: Paul . 
Jackson schijnt weer aan boord van de 
Communicator te zitten. Het schip ligt 
10 mijlen uit de kust ter hoogte van 
Sussex en men heeft twee masten van elk 
14 meter hoog aan boord die bij beter 
weer zullen worden geplaatst. De eige
naar van de Magda Maria verklaarde on
langs dat de eigenaar van Radio Monique 
heeft geprobeerd het Paradijsschip via 
een betalingsregeling aan te schaffen, 
hetgeen niet tot een overeenstennning 
mocht leiden. Vanuit Spanje wordt ons 
meegedeeld dat er wel degelijk kansen 
zijn voor een zeezender vanaf de Nannell 
voor de Spaanse kust. Mits men niet zal 
concurreren met de lokale commerciele 
stations bestaat de mogelijkheid een 
vergunning te krijgen. We wachten maar 
af. Chris Edwards van Offshore Echoes 
weet te melden dat Roy Bates bij Besco 
een zendmast heeft besteld van 260 meter 
hoog en dat er ook een satellietont
vangst ~n zendstation op zijn koninkrijk 
komt te staan. De DTI heeft alle reli
gieuze organisaties die op Viewpo.int 
uitzenden een brief gestuurd waarin 
wordt gevraagd op morele gronden te 
stoppen met de programma's daar uitzend
ingen van andere stations op de 963 kHz 
worden gestoord. De testuitzendingen 
van Yleisradio op de 963 zullen per 1 
oktober worden omgezet in reguliere pro
gramma's. Vermogen met 600 kW. De testen 
via de 558 kHz worden voorgoed stopge
zet wegens onvoldoende succes. Wie kent 
Don Stevens nog van caroline en de VOP? 
Gedurende de afgelopen 2.5 jaar heeft 
hij met veel succes WLS gerund in Ier
land en onlangs met veel geld van ande
ren een nieuw projekt opgezet. Nu is 
hij met de noorderzon verdwenen. Adver
teerders, investeerders en personeel 
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zonder geld achtergelaten en met een 
huurauto die niet is teruggekomen ver
trokken. Misschien dat hij voor de zo
veelste keer onder een andere naam te
rugkeert bij de VOP. Tot zover deze af
levering met dank aan: Rudi Koot, Tom 
de Munck, Paul Jan de Haan, Maria De
puydt, M.van der Maden e.a. Samenstel
ling Hans Knot. 

VERTRAGING FRC HOLLAND. 
Vanwege een opname in een zieken

huis zal er vertraging ontstaan in de 
beantwoording van brieven en de afhande
ling van bestelling door de Free Radio 
Campaign Holland. We vragen alle lezers 
begrip voor deze situatie en wensen 
Hans Verbaan en zijn gezin vanaf deze 
plaats veel sterkte toe de komende tijd. 

B[]e~bespreH'ng 
ECHT OF ONECHT 

Muziek is voor 100% verweven met 
onze radiohobby. Onlangs kreeg ik een 
brief van een lezer, die zijn abonnement 
opzegde vanwege het feit dat we onzin 
plaatsten over de Hilversumse omroepen 
en te negatief schreven over de zee
zenders. Hij eindigde zijn brief met de 
opmerking dat voor hem het toch alleen 
maar om de muziek ging. Een abonnement 
op een goed muziekblad zou voor hem dan 
ook veel beter zijn dan een op een me
diablad. Te hopen is dat hij dan wel 
zijn oogkleppen afzet. Iets geheel an
ders kan ik hem, en trouwens alle le
zers, aanraden. Arnold Rypens uit Bel
gie heeft namelijk een boekje samenge
steld onder de titel 'the originals' met 
als ondertitel 'You can't judge a song 
by the cover'. Het uitstekend gedocumen
teerd werkje bevat op alfabetische volg
orde 2000 titels van platen die door 
twee of meerdere artiesten (groepen) in 
de loop der jaren zijn opgenomen. De 
meest opmerkelijke ontdekkingen heb ik 
zelfs uit het boekje gehaald, hoewel ik 
zelf al sinds 1960 me naast de radio
historie uitgebreid heb gedocumenteerd 
op de muziekgeschiedenis. Onder de let
ter D vond ik b.v. de titel Dorogoi 
Dlimmayo, een door Alexander Wertinski 
in 1920 geschreven Russisch volkslied. 
Tientallen jaren later werd het nummer 
herontdekt en opgenomen door de Finse 
zangeres Annikki Taktijand. In 1963 
verscheen het in een vertaling van 
Gene Raskins in Engeland op de markt, 
gezongen door de groep Limiters. Pas . 
in 1968 zou het een hit worden, ja, 
zelfs een wereldhit in de uitvoering 
van Mary Hopkin: Those were the days. 



On the Banks of Ohio, de hele mooie hit 
van Olivia Newton John, stamt uit 1928 
en werd door Ernest Stoneman als eerste 
opgenomen. The Monroe Brothers en 
Charlie Pride gingen vervolgens olijfje 
voor alvorens zij wereldwijd mocht 
oogsten. Tenslotte een oud succes van 
Peter Koelewijn, dat ik even wil aan
halen: 24.000 kussen. Dit nummer werd 
in Italie eerder een hit in de uitvoer
ing van Adriano Celentano een heette 
24000 Baei. Met medewerking van anderen 
heeft Arnold Reypens een standaard werk 
gemaakt die voor iedere radiomaker in 
Hilversum en Brussel en zelfs bij de 
zeezenders een niet te missen document 
mag zijn in het documentatiesysteem. 
Een tien zou ik zeggen als waardering. 
Het boek kost f 25,90 en is te bestel
len via de boekhandel (ISBN 90-5096-
011-1) maar kan ook besteld worden door 
overmaking naar het BRT gironummer 
3625107. Hans Knot. 

CHANNEL FOUR IN GEVAAR. 
De televisiezender Channel Four 

loopt gevaar. Het station dreigt een 
andere status te krijgen en zou naar 
verluidt zelfs géprivatiseerd kunnen 
worden. De Raad van Bestuur van de om
roep heeft bij monde van haar voorzitter 
een dringende oproep gedaan aan de 
Britse minister Hurd om het station 
de status van proeftuin voor experimen
ten en spreekbuis voor minderheden te 
laten behouden. Een beslissing hierom
trent is van groot belang temeer daar 
de huidige direkteur binnenkort afscheid 
neemt en er gesproken is in de regering 
omtrent wijzigingen van de status. 
LBC WIL MEER LUISTERAARS DAN OOIT TEVOOR 

Sinds 21 september is een nieuwe 
programmering ingegaan bij LBC dat nu 
reeds 14 jaar in de Groot Londense ether 
is te ontvangen. LBC was destijds het 
tweede commerciele station in Engeland 
dat van start ging. Onder de personen 
die nu programma's gaan maken zijn 
Miehael Aspel, Pete Murray, Mike Allen 
en Henry Kelly. Aspel, voorheen top dee
jay bij Capital Radio, zal een program
ma met interviews en muziek gaan presen
teren dat geproduceerd wordt door Simon 
Booker. Pete Murray, die eerder in de 
avonduren op LBC was te horen, presen
teert nu de door de weekse middaguren 
tussen 3 en 5. Mike Allen, ook afkomstig 
van Capital Radio, is ingedeeld in de 
avondprogrammering. Het doel van deze 

en andere programmawijzigingen is meer 
en meer luisteraars naar het station 
toe te trekken. 
PAUL BURNETT ON SOUTHERN SOUND. 

Voormalig Radio 270, RTL en BBC 
Radio One deejay Paul Burnett is nu 
te beluisteren op Southern Sound in 
Brighton. Iedere zondagmiddag is hij er 
te beluisteren met zijn Paul Burnett's 
Gold Coast, een gouwe ouwe programma dat 
loopt van 2 tot 4 in de middag. Ook is 
hij zondags live te horen op CFM, de 
FM programmering op Capital Radio. Ook 
het programma op Brighton is live maar 
er is een reserveprogramma op band mocht ' 
Paul niet op tijd in de studio zijn. 

BYLE TOCH ONTSLAGEN. 
Daniel Byle van de BRT radio is 

uiteindelijk toch ontslagen. De reden 
is dat zijn nieuwsbulletins te vaak 
uitliepen maar de werkelijke reden zou 
zijn de harde aanpak van de chris
telijk democratische regeringsfunctio
narissen. Velen zien zijn ontslag als 
een beroepsverbod en bij de BRT is via 
programmaonderbrekingen inmiddels gepro
testeerd tegen het ontslag. 
FRANSTALIGE RADIO OOK BOOS. 

De drie franstalige federaties van 
de vrije radio's, GRIB, FREE en ALO 
hebben aan de verantwoordelijken ge
vraagd dringend een vergadering te be
leggen teneinde een beslissing te nemen 
over de beperkingen van de zendersterkte 
van de BRT zenders voor Studio Brussel. 
De betrokken federaties zeggen dat deze 
BRT initiatieven vooral ten koste gaan 
van de vrije radio stations in Groot 
Brussel. Zij klagen over het feit dat 
de BRT met dermate sterke zenders werkt 
dat alle andere programma's in de om
geving van de BRT frequentie onmogelijk 
worden. 
PROTEST TEGEN BRT RADIOSPOT. 

In een spot op de BRT radio wordt 
sinds eind augustus geadviseerd om 
Duits te gaan leren. De opmerking dat 
het Duits een moeilijke iaal blijft 
wordt gevolgd met de opmerking voor 
ezels ja. Deze laatste opmerking vindt 
de werkgroep Integratie minderbegaafden 
besehimpend en men eist verandering van 
de betreffende spot. 
VAN 300 NAAR 96 IN PARIJS. 

Minstens 200 stations moeten ver
dwijnen in de Franse hoofdstad, waar het 
al weer enkele jaren dringen is via de 
FM band. De Franse nationale commissie 
voor communicatie en vrijheid heeft 
besloten 204 vergunningen in te trekken. 
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Onder de stations die moeten stoppen 
zijn o.a. Radio Marmelade, Radio Beet
root, Gypsy Crossroads en Radio Sunshi
ne.Vele van de afgewezen stations heb
ben inmiddels aangekondigd als piraten 
door te zullen gaan. Een van de mensen 
van het op de Afrikaanse minderheid ge
richte station Radio Soleil Goutte D'Or 
is zelfs in hongerstaking gegaan. Het 
zijn hoofdzakelijk politiek gerichte en 
pro homosexuelen stations die moeten 
stoppen. De commerciele stations, die 
weer een deél van hun inkomen moeten 
afstaan aan de belastingen en dus de 
Franse staat, worden grotendeels met 
rust gelaten. 
NOG GEEN VRT IN PLAATS VAN BRT. 

De naamsverandering van BRT in VRT 
zal voorlopig nog niet van kracht worden. 
De mediacommissie van de Vlaamse Raad 
heeft het voorstel naar het najaar door~ 

, verwezen. Pas i n oktober za I het pI an 
verder worden besproken. De kosten zul
len oplopen van 6 tot 13 miljoen franken, 
naar gelang het al dan niet geleidel ijk 
invoeren van de naamsverandering • 

ANDERMAAL ONTSTEMMING REKLAME BRT. 
De BRT televisie heeft opnieuw op 

de tenen van cultuurminister Dewael 
getrapt. De gemeenschapsminister is 
niet te spreken over een reklamespot 
over leper waarin het pretpark Belle
waerde, een privé onderneming, uitge
breid aan bod kwam. Dit druist in tegen 
het verbod op commerciële reklameuit
zendingen door de BRT. Het wordt gezien 
als een verdoken manier om publiciteit 
te maken voor pr i vé i ni t i a ti even met 
winstgevende doeleinden. De regerings
COfTm i ssa ris, die toez i cht houdt op het 
nakomen van de regels, was totaal ver
ras t. Hem was a 11 een geme 1 d da teen 
spotje over de stad leper zou worden 
uitgezonden. Dewael wil hem :n de toe
komst inzage geven op de spots zodat een 
eventueel veto kan worden uitgesproken. 

Freewave ledenservice 
Het boek de Historie van Radio Noordzee 
is herdrukt en weer volop leverbaar. 
Tevens zijn nog leverbaar de boeken 
van Rem tot TROS en de in juni versche
en Historie van Radio London. Voor meer 
info is een briefkaart naar Postbus 102 
9700 AC te Groningen voldoende. 
In onze serie jingletapes is jingletape 
nr 14 in de herhaling. 6 uur leverbaar 
op cassette en tape resp. 35 en 25 gul
den. Nieuw is jingletape 26, geheel in 
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stereo en zowel op tape als cassette 
f 25,--. 
In onze serie de Historie van de zee
zenders zijn delen 8 en 9 in de herha
ling. Op tape per deel f 25,- op band en 
op cassette f 35,--. Nieuw is deel 25 
voor dezelfde prijs. 
Onze reguliere aanbieding bevat ander
maal 3 banden: 
1- 868 RNI ~1 met Kent Request Hour met 
Spangles Muldoon in de periode dat hij 
ook al aktief was voor caroline, tevens 
RNI met Steve Merike in 1971. Daarnaast 
4 uur unieke opnamen van 270 uit 1967. 
2-866 Radio caroline 1967 met Robbie 
Dale en Mike Ahern en een van de eerste 
shows van Johnny Walker op Caroline na
dat hij Radio England had verlaten. 
2 uur lang uitstekende opnamen van het 
station waar niet zoveel van bewaard 
is gebleven: 390 met Wolf Burne, Edward 
Cole en Chris Clark. Daarnaast tenslotte 
Radio Nova met Tony Allen en Don Allen 
in 1983. 
3-872 Luister hoe John Dwyer klonk op 
radio 266 Merseyside en Steve Merikke 
op BBC Brighton. Radio caroline is ver
tegenwoordigd met Keefers in 1965 en 
Keith Skues in 1966. Tevens RNI met 
Mike Lindsay in 1970 en tenslotte BBC 
Radio One FM met Johnny Walker in juni 
van dit jaar. 
Per 6 uur op band 25,-- per 12 uur 40,
en per 18 uur 50,-. Op cassette 6 uur 
35,- per 12 uur 65,- en per 18 uur 
f 85,-. te bestellen via International 
Moneyorder, aangetekende brief of 
via giro 2929268 tnv J A Knot te Gron-

EEN KORTE VAKANTIEIMPRESSIE: 
In Zuid Frankrijk verkozen we onze 

vakantie door te brengen en als je dan 
de radio aanzet ,kom je ongetwijfeld te
recht bij ondermeer radio Nova. Bij dit 
station was ik enkele jaren geleden al 
eens op bezoek geweest. Het station is 
onlangs andermaal van eigenaar veranderd 
en is nu in handen van een consortium 
uit Hawaii. Het station wordt hoofdzake
lijk in de lucht gehouden omdat anders 
de toegewezen frequentie vervalt (indien 
bepaalde tijd niet wordt uitgezonden). 
De muziek bestaat uit non stop easy 1is
tening met af en toe een jingle. Het 
station staat veel aan in restaurants 
en bars. Er is een prijsvraag waarbij ' je 
het antwoord op een briefkaart kunt in
sturen en waarbij elke ~~~~ ~~_n , __ w~nnaar 



Duncan Larkin en Alan West in de studio van Riviera 104 (foto~ D.Dijkstra). 
wordt getrokken voor een dineetje. Op 106.5 vanuit Monaco (relaiszender). Bij 
het einde van het jaar doen alle deel- een onlangs gehouden luisteronderzoek 
nemers nog eens mee voor de grote prijs werd het station als de veruit popu-
en wel een reis naar Hawaii. De studio lairste aangewezen. Op de zaterdag is 
bestaat ondermeer uit zes aaneengekop- tenslotte tussen 9 en 13 uur de Dave 
peld~ Revoxen die achterelkaar de banden Windsor International top 40 te beluis-
draa1en ~odat er soms dagenlang niemand teren. Douwe Dijkstra. 
het stat10n bemand. De frequentie van 
Radio Nova is 101 MHz FM en het zend
station is gevestigd in Seborga, een 
bergplaatsje achter Bordighera bij 
Ventimiglia. Dan Sunshine Radio op de 
107 MHz. Het station is deze zomer be
gonnen met de programma's vanuit Antibes 
aan de Cote d'Azur. Ik heb zelf maar 
twee deejays gehoord en wel Suzan Char
les (ex Caroline) en Mark Dezanni die 
jarenlang werkzaam is geweest bij Radio 
Nova in Italie. Verder brengt men veel 
non stop muziek en het format bestaat 
uit de betere popmuziek: Linda Rondstadt 
Eagles etc. Men brengt ieder uur op het 
hele uur nieuws maar verder geen aktua. 
Dus een typisch muziekstation. Tenslot
te Radio Riviera 104. Dit is het in
formatiestation voor de engelssprekenden 
aan de Italiaanse en Franse Riviera. 
De programmering van maandag tlm vrijdag 
als voorbeeld: 
6-9.30 Dave Windsor Breakfastshow 
9.30-13 Dave Fortune (ex VOP) 
13-13.30 Our World at one (nieuwsshow) 
13.30-16.30 Duncan Larkin 
16.30-20.00 Alan West 
20-24 Laurence John 
24-6 Andrew Astbury. 
Door de programma's heen z1Jn ook di
verse nieuws en financiele rubrieken te 
beluisteren. De frequenties die gebruikt 
worden zijn: 104.1 vanuit Bordighera en 

STER SPOTS IN STEREO TE HOREN. 
Vanaf 1 janua'ri a.s. zal de NOS de 

STERspots in stereo gaan uitzenden. De 
STER zal daarmee een van de eerste orga
nisaties binnen de publieke omroep word
en die stereo als norm zal gaan hanteren 
voor haar uitzendingen.Men heeft het be
sluit genomen als gevolg van de kwali
teitsverbetering van het geluid bij de 
commercials en het groeiende aantal 
stereo tvtoestellen. 
SCHLAGERFESTIVAL OP SKY CHANNEL. 

Nadat de TROS al jarenlang het jaar
lijkse Schlagerfestival uitzendt zal het 
programma nu ook in het najaar te zien 
zijn via een 70 minuten durende samen-

Het studiogebouw van Riviera 104. 
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vatting op Sky Chan~el. Naast deze sa
tellietzender heef-t '~ook RTL Plus de 
rechten gekocht voof de totale uitzend
ing van 120 minuten. 
HOLLAAR VERHUIST NAAR GPD. 

Tot nieuwe direkteur-hoofd redakteur 
van de GPD (Gemeenschapplijke Pers 
Dienst) is Paul Hollaar benoemd. Hij 
wordt er de opvolger van J van Beek. 
Sinds 1 juni 1969 was Hollaar in dienst 
van de NCRV waar hij eerst begon als 
verslaggever van Hier en Nu radio en 
later ging werken voor de tv rubriek 
met dezelfde naam. Vervolgens was hij 
chef van de afdeling tv documentaires 
en godsdienstige programma's. De laatste 
tijd was hij hoofd van de gehele radio
afdeljng van de NCRV. Per 1 december 
a.s. zal hij de omroepwereld verlaten. 
KINDEREN VOOR KINDEREN MET FREEKIE. 

Freek de Jonge zal dit jaar de pre- . 
sentatie voor zijn rekening nemen van 
het VARAprogramma Kinderen voor Kinderen 
dat in november zal worden uitgezonden. 
Het zal voor de achtste keer zijn dat 
het programma zal worden uitgezonden. 
Hans Pieters is de nieuwe producer nadat 
Flory Anstadt na vele jaren besloot te 
stoppen met de produktie van het pro
gramma. 
FRITS SPITS SPOEDIG OP TELEVISIE. 

De NOS televisie gaat een wekelijkse 
nieuwsrubriek voor jongeren maken onder 
de titel Nieuwsspits in de presentatie 
van Frits Spits. In het programma, dat 
telkens 20 minuten zal gaan duren, wor
den onderwerpen uit de actualiteit 
voor en door jongeren boven de 15 jaar 
belicht. Het programma zal op 
6 oktober voor het eerst te zien zijn. 
VERVOLGING ADVERTEERDERS PIRATEN. 

De kans dat adverteerders die via 
illegale radiostations hun produkten 
aan de man proberen te brengen zullen 
worden vervolgd is erg klein, al is het 
kabinet al ver gevorderd met haar plan
nen de etherpiraterij aan te pakken. 
Bij de aanpak van de piraten zullen in 
de toekomst de commerciele stations 
aangepakt worden voor de niet commer
ciele stations. 
KLASGENOTEN OOK NAAR BUITENLAND. 

Klasgenoten, het VOO programma in 
presentatie van Koos Postema, krijgt 
een Britse en Duitse uitvoering. Jef 
Rademakers, bedenker en producer van het 
programma, heeft via z1Jn produktiemaat
schappij 'Dutch Dream' de rechten ver
kocht aan het commerciele tv station 
Central TV dat het programma in Engeland 
zal brengen en tevens aan de ZDF, het 
tweede Duitse tvnet~ In Engeland zullen 
13 afleveringen volgen onder de noemer 
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Classmates. De afleveringen zullen tel
kens 30 minuten duren, worden opgenomen 
in Birmingham en door een vrouw worden 
gepresenteerd. In Duitsland zal het 
Klassentreffen heten en zal men voor 
het eerst in november Dieter Kronzucker 
in de presentatierol kunnen zien. Hij 
is bekend van het Heute Journaal. Zoals 
door ons gemeld zal er gepoogd worden 
binnenkort een samenwerking op te zetten 
tussen VOO en de BRT voor een coproduk
tie tussen beide omroepen waarbij 
steeds gasten aan het woord komen die 
zowel in Belgie als Nederland bekend 
zijn bij het kijkerspubliek. 
SUPER CHANNEL MET NEDERLANDS WERK. 

Super Channel gaat in de winter een 
aantal Nederlandse produkties bren
gen. Tevens heeft men Duitse produkties 
aangekocht. Men zal de programma's in 
het Engels ondertitelen. Het uitzenden 
van de Nederlandstalige programma's 
zal niet in strijd zijn met de Neder
landse wetgeving daar er geen commer
cials worden gebracht tijdens de pro
gramma's, die puur op Nederland zijn 
gericht. Het doel van de Nederlandse 
produkties is om meer Nederlandse en 
Vlaamse kijkers te trekken. O.a. heeft 
men de uitzendrechten verworven van de 
eerste 26 afleveringen van de VARA se
rie Zeg n's AAA, die in Nederland i n 
1981 al waren te zien. 
MUZIEKSPECIALS MET TOPARTIESTEN. 

Super Channel zal het komende najaar 
verder gaan met specials over Super 
artiesten en zal daarbij ook terug gaan 
in de tijd met interviews met artiesten 
die hedentendage nog steeds platen maken 
maar al in de 60'er en 70'er jaren 
wereldfaam maakten. Ondermeer zijn vanaf 
eind oktober specials te verwachten rond 
Bob Dylan, James Brown, the Manhattan 
Transfer en de Beach Boys. 
RADIO FOR PEACE INTERNATIONAL. 

Radio For Peace International zal 
spoedig van start gaan met prograrmna's 
in het Engels en Spaans. Waarschijnlijk 
zal gebruik worden gemaakt van de 7380 
of 7385 kHz. Het station is een samen
werkingsverband tussen de World Peace 
University in Portland en de University 
for Peace in Costa Rica. Deze laatste 
wordt door de VN financieel gesteund. 
Het adres van het station is Box 188 
Sweet Home, Oregon 97386 USA. 
24 UUR PER DAG SATELLIET-TV JAPAN. 

NHK is van start gegaan met een 24 
uurs televisieprogramma genaamd DBS 

. Channel One. Men maakt gebruik van de 
BS 2 satelliet en is te ontvangen via 
een. paraboolantenne en speciale tuner 
die in de verkoop zijn voor f 4000,-. 



REGELS OM AAN TE HOUDEN OP HET SCHIP. 
Om een goed station te runnen zijn 

natuurlijk regels nodig om alles in de 
hand te houden. Bij Atlantis stelde 
Steve England de regels samen. Normaal 
is het erg moeilijk om aan deze regels 
van een zeezender te komen maar Steve, 
met wie ik vanaf de start van de engelse 
service op Atlantis vele en nauwe kon
takten heb onderhouden en nog steeds 
onderhoud, heeft speciaal voor dit ver
haal een kopie uit zijn persoonlijk 
archief afgestaan. De 'shipsrules': 
1 De kapitein is verantwoordelijk voor 
het operationeel houden van het schip 
als zendschip en voor het delegeren van 
aparte verantwoordelijkheden naar het 
personeel toe. Ook is hij verantwoorde
lijk voor het totale onderhoudswerk. Hij 
is de enige persoon die direkt verant
woording is verschuldigd aan Adriaan 
van Landschoot. 
1 De hoofdtechnicus is verantwoordelijk 
voor de gehele technische opzet van de 
radio en zendaRparatuur aan boord en is 
derhalve wat deze verantwoordelijkheid 
betreft verantwoording verschuldigd aan 
van Landschoot. 
2 De kapitein is in samenwerking met 
de hoofdt echnicus verantwoordelijk voor 
de benoemiûg van al het personeel voor 
het zendschip. Zij dienen benaderd te 
worden- bij problemen inzake betaling en 
dienen ten alle ti j de inzake problemen 
overleg te plegen met van Landschoot. 
~Het eventueel ontslagen van een mede
werker aan boord van het zendschip is 
de verantwoordelijkheid van bovengenoem
de personen. 
2 Alle bezoekers van het schip, zowel 
mensen uit de Atlantis organisatie of 
van daar buiten, dienen zich te respec
teren aan de wensen van bovengenoemden. 
.§.. De -kapitein is verantwoordelijk voor 
het aanwijzen van het personeel voor 
het starten van de programma's van de 
Vlaamse service. In samenhang hiermee 
moet de kapitein samenwerken met Tony 
Houston, als verantwoordelijke voor de 
Vlaamse service. Hij moet zorg dragen 
voor het op tijd uitzenden van de 
Vlaamse programma's. 
L Er is een International Service Fund 
opgericht. Dit fonds bestaat uit in
komsten van plugplaten. Dit fonds wordt 

Door Hans Knot 
gebruikt voor de aanschaf van apparatuur 
en programmamateriaal, waarvoor door de 
BV Alantica (de maatschappij van radio 
Atlantis) geen gelden worden beschik
baar gesteld. 
~ De administratie van de internationale 
service valt onder de verantwoordelijk
heid van de programmaleide~. en de hoofd
technicus . 
.2. Geen der leden van de Britse staf mag 
onderhandelen met platenmaatschappijen 
betreffende plugplaten zonder schrifte
lijke toestemming van de programmaleider 
of de hoofdtechnicus. 
10 De organisatie van het programmasche
ma is tevens de verantwoordelijkheid 
van bovengenoemden, die hiertoe in over
leg dienen te gaan met van Landschoot. 
11 Geen der bemanningsleden mag zelf of 
door een ander drugs naar het schip 
(laten) brengen. 
12 Geen der bemanningsleden zal aan 
boord een homo-sexuele relatie met een 
ander bemanningslid aangaan. 
13 Geen der bemanningsleden zal een 
;;rklaring geven aan de pers zonder een 
schriftelijke toestemming van de pro
gramma leider. 
14 De programmaleider is verantwoorde
lijk voor de aanstelling van vertegen
woordigers in Engeland en voor het 
ontslagen van deze, dit in overleg met 
direkteur van Landschoot. 
Vooral de laatste regel zou later tot 
een ontslag van Steve leiden. 
GERUCHTEN ROND HET PEACESHIP. 

Rond 1 maart werden de geruchten, 
als zou de vredesvader Abe Nathan in 
financiele moeilijkheden zitten, steeds 
groter. Abe Nathan had in Groningen, met 
steun van het Nederlandse volk de MV 
Cito gekocht en hem naar Amerika laten 
varen voor ombouw tot een zendschip. De 
giften hiervoor zouden moeten komen van 
de Amerikaanse bevolking, die echter 
niet zo goedgevig was dan de Nederlandse 
bevolking. Gevolg was dat Abe maanden 
doelloos in Amerika had gelegen met zijn 
Vredesschip en uiteindelijk toch de no
dige apparatuur had gekocht door een 
groot deel van zijn persoonlijke eigen
dommen, waaronder een grote kunstcollec
tie, te verkopen. Hij was vervolgens met 
zijn bemanning uit Amerika vertrokken 
om richting Israel te varen. Zover kwam 
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hij niet, andermaal achtervolgd door 
pech deed hij de haven van Marseille 
aan, waar hij ging bedelen voor nieuwe 
financien. Zodra dit bekend werd kwam
en allerlei geruchten in de publiciteit. 
Zo waren vele berichten gericht op het 
verkopen door Abe van het Vredesschip 
aan van Landschoot daar de rW Jeanine 
een totale miskoop was, immers het schip 
had geen motor en tevens was de zendap
paratuur alleen geschikt voor een mid
delmatige landpiraat en niet voor een 
commerciele zeezender. Op 2 maart ver
loste de programmaleider van de Vlaamse 
service, iedereen van de onzekerheid. 
Hij zei dat het schip niet gekocht zou 
worden door Atlantis en dat er ook nooit 
sprake is geweest van een deal tussen 
Adriaan en Abe. Tony Houston vertelde 
verder dat er zelfs geen geld genoeg was 
om een degelijke zender te kopen. 
TAALAKTIEKOMITE BEZET ZENDSCHIP. 

Om 3 minuten na 12 uur in de zondag
middag van de 3e maart 1974 wordt het 
zendschip van Radio Atlantis gedurende 
ruim 3 uren bezet door een afvaardiging 
van het TAK, het taal aktie comite, dat 
zich ondermeer inzette voor de afschei
ding als onafhankelijke staat van 
Vlaanderen ten opzichte van Wallonnie. 
Een strijd die al tientallen jaren in 
Belgie wordt gestreden. Hoewel van be
zetting eigenlijk geen sprake kan zijn. 

14 

In de programma's werd dit wel gezegd 
maar in werkelijkheid werden er gewoon 
door de engelse bemanningsleden banden 
gestart van het TAK. Men had, als publi
citeitsstunt voor zowel het TAK als ra
dio Atlantis, zendtijd gratis ter be
schikking gekregen van Adriaan. 
De kranten stonden er uiteraard vol van 
en zo citeren wij ondermeer het Nieuws
blad van het Noorden, een krant die al 
vaker volledig de mist in was gegaan 
als het de nieuwsgaring rond de zee
zenders betrof. De krant had wel van 
de bezetting gehoord maar klaarblijke
lijk geen journalist naar de radio la
ten luisteren, getuige het volgende: 
Leden van het Belgische Taal Aktie 
Komite hebben gistermiddag om 12 uur 
het voor de kust bij Vlissingen liggen
de zendschip van radio Atlantis bezet. 
De groep wil de zender gebruiken om tus
sen de plaatjes door de doelstelling 
van het TAK toe te lichten. Het wil 
ondermeer met harde akties de Belgische 
overheid dwingen de taalwetten na te 
leven. Over de verloop van de bezetting 
is nog niets bekend. Zes leden van het 
komite zouden zich aan boord van het 
zendschip hebben begeven en men zou van 
plan zijn de uitzendingen tot vanavond 
24 uur van Atlantis over te nemen. 

wordt vervolgd. 
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J: Je hebt ook een paar weken in Spanje 
gezeten. 
M: Twee weken en we draaiden daar op 
een Spaans station. Iedere middag werd 
daar tussen 1 en 2 een door Monique 
gehuurd uur gevuld in het Nederlands. 
Ik heb dat met Ad, Niko Stevens en Bart 
van Leeuwen gedaan. 
J: Ben je daarna nog weer aan boord ge
gaan? 
M: Nee, ik stopte want ik kreeg mijn 
geld niet op tijd. Je moet op een be
paald moment de rekeningen betalen en 
dan is er geen geld. Te laat dus. Met 
alle respekt voor de Moniquemensen want 
ze moeten het station toch laten draaien 
met de ·financieen die men heeft. Ik vond 
het verstandiger om andere dingen te 
gaan doen want ik wil ook wel eens iets 
leuks kopen en mijn meisje wil ook wel 
eens een kettinkje om haar nek. Ik heb 
achteraf al mijn geld gehad. 
J: Wat doe je momenteel? 
M: Free Radio Rotterdam bestaat niet 
meer. Er zijn razzia's geweest en werden 
we opgepakt. Maar nu zijn we bezig met 
de oprichting van een legale jongeren 
radio, waar ik een leidinggevende funk
tie krijg. Het is nu nog onder de naam 
NE\';S op de kabel maar per 1 januari 
komt het ook legaal in de ether. We 
beginnen met 30 uur per week in stereo 
en later wordt dit 60 uur. In de begin 
periode is het vrijwilligers werk en 
hopelijk later betaald. 
J: En Music Media? 
M: Af en toen doe ik nog \vel programma' s. 

·Een aantal weken geleden heb ik een 
serie opgenomen als plaatsvervanger van 
ondermeer Joost. Ik weet niet of ze zijn 
uitgezonden want ik luister niet naar 
Monique. 
J: Hoeveel reklames waren er in die tijd 
en werden ze allemaal betaald? 
M: Volgens mij werden ze allemaal be
taald. Ik denk dat je geen reklame uit
zendt als je er niet voor betaald wordt. 
J: Oke, dat is jouw mening. 
M: Ja ik weet dat je bij de land piraten 
wel eens cormnercials programmeerde 
die andere adverteerders moest lbkken 
maar dat was bij Monique niet zo. Ook 
de Lp commercials werden betaald. De 
reklame van de sleutelhanger heeft dus 
niets opgebracht. Volgens mij kwam die 
van dezelfde mensen als Happy sigaretten 

en die firma is niet meer zo Happy want 
die is failliet. 
J: ··We gaan even terug naar de collega's. 
Wat voor herinneringen heb je? 
M: Mensen van Caroline zie ik nog wel 
eens. Fergie zie ik nog vaak. Hij 
woont in Hoek van Holland en draait daar 
op een piraat Europoort Radio. Neder
landse collega's: Gert van de Zee heb 
ik nog wel eens kontakt mee : en ik geloof 
dat niemand hem mocht maar ik vond hem 
een waanzinnige collega. De manier waar
op hij zo apart kon imiteren. De manier 
waarop hij b.v. Johan Maasbach aan
kondigde. Hij deed echt dingen die een 
ander niet kon. 
J: Hoe deed hij dat dan? 
M: 'Goeiemorgen meneer Maasbach, hier 
is Uw stoel, gaat U zitten, wat heeft 
U vandaag allemaal te vertellen aan de 
luisteraars. Di~ is de microfoon en het 
is nu Uw zendtijd' Gigantisch. Monique 
staat erom bekend dat er alleen maar 
platen worden gedraaid maar hij praatte 
rustig vijf minuten door over allerlei 
onderwerpen. Zijn Rob Out imitatie was 
ook fantastisch, kortom, het was altijd 
lachen om en met hem. Ad was altijd een 
en al oor voor je. Gaf je altijd goede 
tips en verder geen gezeur. 
J: Werd er wel eens gezeurd? 
M: Ik deed altijd allerlei dingen die 
niet konden, iets te harde platen draai
en. Op een bepaald moment had ik op een 
zondagmiddag er uitgeflapt van: Na 1 
uur ben ik er weer en als je niet luist
ert dan timmer ik je inelkaar. Dat stond 
prompt in alle bladen en wat ik het 
leukste vond dat was de klap op de vuur
pijl dat in een Engels blad stond dat 
ik waarschijnlijk de 'worst deejay ever 
on a radio ship' was. Een applausje 
waard. Maar zolang er over je geschreven 
wordt zit het wel goed. 
J: Je zit met 15 man aan boord, zijn er 
ook mensen die andere dingen doen dan 
deejay? 
M: Er was nooit iemand teveel eigenlijk. 
Je werd altijd achter de microfoon gezet 
zeker bij Caroline. Al maakte je de WC 
schoon, op een bepaald moment vonden ze 
het wel tijd om je te laten presenteren. 
Zo was Fergie eigenlijk de kok en de 
kok werd een deejay. Zo gebeurde het 
altijd bij Caroline. Mensen die iets 
kwamen doen aan boord., schilderen b. v. , 
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en dan zaten ze plots achter de micro
foon. 
J: Er is toch een enorm verloop bij 
Caroline? 
M: De Engelse baas is natuurlijk heel 
laks. Meneer O'Rahilly, die verdient 
een hele hoop geld maar is het niet 
van plan ooit aan zijn deejays uit te 
geven. Kijk al ze naar land willen dan 
mag dat maar niet langer dan voor twee 
weken. Dan kun je denken dat maakt men 
toch wel zelf uit. Maar ze hebben geen 
geld en Ronan geeft dan voor 2 weken 
geld en is men wel verplicht om terug 
te keren. Of niet natuurlijk. 
J: We zijn bijna aan het einde van dit 
interview. Wat denk je, heeft Monique 
toekomst? 
M: Jawel! er is een down periode geweest 
dat het niet zo goed ging maar het gaat 
nu wel voor de wind en het zal nog wel 
een tijd meegaan. Zeker! 
J : Heb je geen heimwee naar Honique. Als 
je b.v. terugkijkt naar een filmpje tij
dens de afgelopen zeezenderdag in 
Scheveningen? 
M: Het is het een of het ander. Ik denk 
dat ik nog wel eens voor 2 weken terug 
wil om het nog eens een keer mee te 
maken, om overal te beluisteren te zijn. 
Tja, ik heb het meegemaakt, het is over. 
Nu je het toch over die zeezenderdag 
hebt er schiet me opeens iets te binnen 
waar ik niet goed van word. Ik moet dit 
echt even kwijt. Die zeezenderdag stond 
ik daar met een aantal foto's, die ik 
bijna allemaal heb verkocht en ik mocht 
van meneer Olthof gratis naar binnen. 
Dat vond ik een hele eer. Hij zei wel 
van: geef me straks maar een bak koffie. 
Dus dat heb ik gedaan maar met mijn dom
me hoofd heb ik dat vergeten te betalen. 
Ik heb zelf nog eens een aantal koppen 
besteld voor een bedrag van totaal 6 
gulden. Niemand verdient dat per week, 
zeker Olthof niet en de volgende dag 
om half tien ging bij mij de telefoon 
en ik sliep nog. Olthof aan de lijn. 
Heel fris klonk hij. ' 
Ik dus niet. Hij vroeg meteen of 
ik goed verkocht had en na bevestiging 
zei hij mij, dat hij een rekening had 
betaald voor drie koppen koffie voor 
m1J, en of ik wel even zes 
gulden wilde storten op zijn giro. Ik 
heb hem gevraagd of hij geschift was 
geworden. Tja dat zijn van die leuke 
herinneringen. Misschien kan die adver
tentie van SMC hier nog even onder. 
Tenslotte wil ik nog even iets kwijt 
over dat blad Freewave: Dit is het enige 
blad wat te lezen is. 
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KOOS POSTEMA VASTE PRE
SENTATOR "NIEUWSRADIO" 
Met ingang van 1 januari 
1988 zal Koos Postema op 

maandag- en 
. dinsdagmid-

. ID) !~~ dag het 
~~ ~ uur tussen 

r1(hn~~~ 16 en 17 
U~~ uur van 

liVe ron i ca 
Nieuwsradio" 

op Radio 1 pre
senteren. Jaap van Meekren blijft de an
dere uren presenteren, evenals Simone 
Wiegel. Zoals bekend stopt Koos Postema 
met de presentatie van I'Langs de Lijn ll op 
zondagm i ddag, maa r h ij za I wé 1 het p ro
gramma op woensdagavond presenteren. 
WILLY WALDEN VAN TROS NAAR AVRO. 

Sin d s 1 4 se p tem be r j. I. i s Willy Wal - . 
den gestopt met de presentatie van het 
TROS programma "Raad een lied of niet". 
Wa lden zal voor de AVRO'~\\I!J7fJ?@j) 
samen met Gerri t den ~\!Jt 0 
Braber , 52 afleverin-
gen ma ken van een radioprogramma van 10 
mi nu t en waarin hij herinneringen ophaalt 
u i t z i jn t ijd bij "Snip en Snap". 
Het programma heet "Uit het plakboek van 
de Revue ll en wordt op donderdag via 
Radio 5 uitgezonden. 
NIEUWE LANGEGOLF-ZENDER IN BEIEREN. 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de 
bouw van een nieuwe zendinstallatie voor 
de langegolfuitzendingen van de BBC. De 
zender komt te staan in Aholming in het 
Duitse Zuid-Beieren. De zender heeft een 
vermogen van 500 kW en de zendmast wordt 
265 meter hoog. Begin 1988 zal de nieuwe 
zender operat ioneel zijn. 
VET:> REAGAN IUZAKE TEGENSPRAAK TV. 

President Reagan heeft zijn veto uit
gesproken over een wetsontwerp waardoor 
de radio- en televisiemaatschappijen 
verplicht zouden worden tegengestelde me
ningen aan het woord te laten tijdens de 
uitzendingen van openbare aangelegen
heden. Hij zei tegen Parlementsleden dat 
het wetsontwerp in strijd was met de 
vrije meningsuiting, zoals die door de 
Amer i kaanse grondwet \'-Iordt gewaa rborgd. 
RADIO VATIKAAN BESTOOKT. 

De Heilige etheroorlog is uitgebro
ken nu het Vaticaan via haar legale ra
diostation, radio Vaticana, overeenkom
stig het Verdrag van Geneve van 1984, 
de haar toegewezen 4 FM frequenties op 
de juiste dag ingebruik heeft genomen. 
Dit tot ontsteltenis van 4 van de vele 
lokale/regionale stations die Italië 



rijk is. De golflengten van deze stations 
worden nu bezet door Radio Vaticana en 
het is bijna geheel onmogelijk nog iets 
van de andere stations te horen. Het be
treffen Radio Radicale, Radio Roma, Rete 
105 en · Radio Onda Rossa. Rete 105 heeft 
een andere frequentie in gebruik genomen 
om problemen te voorkomen. Er is inmid
dels door luisteraars van de andere sta
tions heftig gedemonstreerd tegen de 
overname van de frequenties door Radio 
Vaticana, waarbij het zelfs tot vernie-
1 i ngen van eigendommen van het Va t i kaan 
is gekomen. 
UITBREIDING DUITSTALIG UIT MOSKOU. 

Rad i 0 Moskou heeft haar prog ramma IS 

gericht op Duitsland uitgebreid tot 7,5 
uur per dag. Dit betekent een uitbreiding 
met een uur. Ze zijn te ontvangen via 
de 1323 kHz en in de 25,31 en 41 meter 
band, iedere dag vanaf 6.30 UTe. 

Nieuws uit Denemarken 
MERCUR HEEFT ETHER VERLATEN. 

Radio Mercur heeft haar licentie 
verloren naar aanleiding van de door rn1J 
eerder gemelde manier van reklarnemaken • . 
Eigenaar Haest heeft e·chter meteen een 
licentie aangevraagd voor een nieuw 
station dat nu door hem wordt gerund, 
onder d~ noernet Active Tourirns Radio en 
dat op dezelfde wijze als Hercur wordt 
gerund. Hopelijk wordt hem dit station 
ook snel ontnomen want hij maakt de naam 
van lokale radio slecht. 
AKTUELT OPGEHEVEN. 

De proefperiode van het blad Aktuelt 
dat werd uitgegeven door Kanal 2 is 
voorbij. Men heeft besloten de uitgave 
wegens te kort aan succes stop te zetten 
Inmiddels heeft Kanal 2 vijf mobiele 
units in gebruik genomen die geladen met 
camera's en andere apparatuur worden in
gezet voor het nieuwe programma 'Good 
evening'. De meest recente cijfers geven 
aan dat dagelijks meer dan 300 .• 000 kij
kers het programma zien. Binnenkort komt 
een regeringsrapport uit omtrent de lo
kale radio. Momenteel zijn er rond de 
300 lokale stations waarbij er ruim 180 
stations financieel worden gesteund door 
verborgen reklame. Radio Viborg en de 
Voice zijn twee voorbeelden van derge
lijke stations die de wet overtreden. 
Radio Viborg heeft momenteel een cam
pagne voor 7Up in hun clubblad en -de 
bioscoop reklame voor de frisdrank heeft 
hetzelfde melodietje als het station 
gebruikt voor de reklame voor het blad. 
Voice heeft een verdrag voor verborgen 
reklame met Budweiser bier. 

De socialistische partij zal bij een 
stemming over een wetsvoorstel inzake 
het al dan niet invoeren van reklame via 
lokale radio en televisie stemmen voor 
de invoering. Dit heeft er toe geleid 
dat Haest, de eigenaar van het lokale 
radiostation Mercur, gestart is met 
een serie reklamespots. Hij heeft al 
aangekondigd dat wanneer de lokale 
autoriteiten van Ringskoebing, de plaats 
vanwaar Mercur haar programma's ver
zorgt, de zender en licentie in beslag 
zullen nemen wegens het niet wettelijk 
toegestaan uitzenden van reklame, hij 
hen voor de rechter zal slepen. De 
nieuwe wet op lokale radio ~n televisie 
zal een sterke invloed hebben op de ma
nier waarop Kanal 2 wordt gerund. In 
de toekomst zal het alleen nog aan pri
ve personen toegestaan zijn om aandelen 
te kopen in st.ations. Nu zijn Esselte, 
Svendborre (filmmaatschappij) en Karo
lyn (advocatengenootschap) de eigenaren. 
Na 1 januari a.s. mogen wel de direkteu
ren van de drie ondernemingen op naam 
aandelen hebben maar niet de firma's. 
Ook is het niet toegestaan aan uitge
verijen van kranten om aandelen te ko
pen in stations. De s,amenwerking tussen 
Kanal 2 en het dagblad Aktuelt staat in 
de nieuwe wet niet op het spel zolang 
het geleverde nieuws maar gelezen wordt 
door personeel in dienst van Kanal 2. 
tv SYD VOOR COMMERCIELE TV. 

In Jutland zal 1 oktober TV Syd 
met commerciele tv van start gaan. De 
commercials worden momenteel beoordeeld 
door de TV commissie en inmiddels is een 
spot door censuur geschrapt.' Het gaat 
hier om een reklame voor de grootste 
nationale krant van Denemarken, Ekstra
bladet. We melden spoedig meer over dit 
projekt. 
NIEUWE FILTER GEINTRODUCEERD. 

De lieden achter Horby Radio in 
Zweden, zeker bekend van de Radio Sweden 
DX programma's, hebben een filter ge
maakt waarmee het mogelijk is om 5 tot 
6 verschillende signalen via een anten
ne uit te zenden zonder het gevaar van 
interferentie op te lopen. Er is nu door 
de Zweedse telecommunicatiedienst be
sloten dat alle Zweedse stations in de 
toekomst gebruik zullen maken van deze 
filter. In Finland wordt het ook al met 
veel succes gebruikt en de Deense 
Staatsradio heeft inmiddels een fikse 
bestelling geplaatst om de filters ook 
in ons land te introduceren. 
TV IN ZWEDEN GEWIJZIGD. 

Sinds 1 september j.l. heeft de te
levisie in Zweden een andere opzet ge
kregen. Kanaal 1 staat nu bekend als 
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het Stockholmkanaal hoewel het natuur
lijk nog in geheel Zweden te zien zal 
zijn. Voor 60% bestaan de progranuna's uit 
eigen produkties en zijn er korte nieuws 
berichten in het begin van de avond. Om 
half 10 nu uitgebreid nieuws en talk 
shows. Verder natuurlijk amusement 
en wetenschappelijke programma's. Totaal 
nieuw is Sweden Channel One die redak
ties heeft in 10 steden waar regionale 
culturele en sportprogramma's worden 
opgenomen. Ook muziekprogramma's uit de 
verschillende regio's worden uitgezond
en. Channel Two is meer het amusements
kanaal geworden en shows als Dallas, 
Cosby en Falcon Crest zijn hier b.v. 
terug te vinden. Paul Hansen. 

VEELZIJDIG ONDERZOEK VAN DIENST NOS. 
De dienst kijk- en luisteronderzoek 

van de NOS heeft een uitgebreid rapport 
openbaar gemaakt waar i n een groot aan
tal onderzoeksgegevens staat op veler
lei gebied. Hierbij enkele van de ge
gevens: Allereerst werd er onderzoek 
gedaan naar het bezit van televisietoe
stellen in ons land. In 1986 was 98% 
van de ondervraagden in het bezit van 
een teievisietoestel. Het kleurentele
visiebezit was in dat jaar al opgelopen 
tot 93% terwijl het zwartwit bezit zak
te naar 22%.Het aantal personen met 2 
kleurentoestellen in huis steeg in 86 
van 6 naar 9%. 20% van de ondervraagden 
was in het bezit van 1 zwart wit toestel 
en 2% had er 2. 14% beschikte over 1 
kleuren en 1 zwartwit televisie. 73% 
van de ondervraagden was in het bezit 
van 1 toestel, 21% had er twee en 4% 
bezat er drie of meer toestellen. Wat 
betreft de ontvangst van buitenlandse 
zenders in 1986 kan gesteld worden dat 
ruim 80% de prográmrna's van Duitslànd 1 
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en 2 kunnen ontvangen en 77% Duitsland 
3. Dit betreft een redelijke ontvangst. 
BRT 1 en 2, RTBF 1 en 2 en BBC 1 en 2 
maakten in 1986 een winst en kwamen op 
66, 44 en 15%. Het percentage Nederland
ers van 12 jaar en ouder dat in 1986 
Sky Channel kon ontvangen was 49%. Voor 
Music Box was dit 35% en TVS 24%. In 44% 
van de onderVraagde gezinnen bleek in 
86 men de beschikking te hebben over 
een afstandsbediening hetgeen een winst 
t.o.v. 1981 was met 18%. 19% van de 
ondervraagden had een toestel met een 
teletekstvoorziening. In 1984 had 9% van 
de ondervraagden deze mogelijkheid. 
14% van de mensen had een stereotelevi
sie liefst 30% van de huisgezinnen be
zit een videorecorder waarbij 18% een 
VHS bezit, 7% Video 2000, 5% Betamax, 
1% VCR. In 9% van de huishoudens werd 
nooit een videocassette gehuurd en 6% 
huurt 1 a 2 per maand. Slechts 1% huurt 
8 maal per maand een videoband. In 16% 
van de huishoudens en bij 17% van de 
personen werden in 1986 minder da n 4.5 
uur gekocht e, gehuurde of zelf opgenomen 
pr ogramma' s bekeken 1% kijkt meer dan 
16. 5 uur per week naar de videobanden. 
Het r adio bezit i s vanaf 1980 onverander
li j k . He t aantal personen da t beschi kte 
over 1 r adio is afgenomen van 28 naar 
23%. Het percentage ondervraagden met 2 
radio l s bleef vrijwel gelijk en staat 
nu op 28%. Het aantal personen met 3 
radio ' s thuis liep op van 42 naar 48%. 
Het bezitten van de radiocassette combi
natie is flink toegenomen en wel met 
19% naar 73%. 20% van de bezitters heeft 
2 combinaties in huis ~ Bij 10% van de 
ondervraagden was in 1986 geen stereo
weergave mogelijk op de radio. Bij 99% 
was FM ontvangst mogelijk en 28% van 
hen had de mogelijkheid tot middengolf
ontvangst. Bij 12% van de ondervraagden 
was er geen platenspeler in huis, 62% 
had 1 en 16% bezat er 2. Tenslotte bezit 
10% 3 of meer draaitafels. Vanaf 1980 
is het bezit van cassetterecorders 
toegenomen met 26%. 45% heeft 1, 22% 2 
en 20% 3 of meer recorders.Tenslotte 
heeft 4% van de ondervraagden de be
schikking over een compactdiscspeler. 

BRANDPUNT MET VOETBAL OP TELEVISIE. 
Vanaf 2 oktober zal de KRO via het 

actuaprogramma"Brandpunt"wekelijks een 
korte maximaal 10 minuten durende samen
vatting gaan uitzenden van een wedstrijd 
uit het betaalde voetbal. Men heeft 
daartoe overeenstemming bereikt met 30 
van de 37 betaalde clubs. Het zal 
telkens om half elf in de avond begin
gen. 
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23 AUGUSTUS: Nieuwslezeres Rennie Perrera 
viert haar 61-ste verjaardag. Van harte .. 
++ Tom Blomberg is terug van vakantie en 
weer bij de KRO op R3 te horen als pre
sentator van "Tijd voor Toen" en "Hitweekil 
In "TvT" de hits en nieuws uit augustus 
1978 . en augustus 1961 ++ Peter van Brug
gen zal tot oktober de uren tussen 10 en 
12 uur bij de KRO op R3 presenteren. Van
af oktober zal een nieuw vrouwelijk talent 
de uren gaan presenteren +++ 
24 AUGUSTUS: Hans r-~~--~~-.~~~ 

Schiffers is twee 
weken met vakantie. 
Bas Westerweel pre
senteert "Dit is de 
AVRO-maandag" 
7 en 9 uur en 
Ganzert neemt "De 
Zwevende Hemel" van Hans Schiffers over 
++ "Hollands Glorie" van Krijn Torringa, 
Relnout Weiderna en Rob Smal ing komt tus
sen 12 en 14 uur uit Monnickendam +++ 
25 AUGUSTUS: NCRV's Frank Masmeijer viert 
zijn 26-ste verjaardag. Van harte ++ Jack 
Spijkerman is terug van 6 weken vakantie 
en weer te horen met "De S teen en Been
show" tussen 12 'en 14 uur bij de VARA op 
R3 ++ Een goede klassieke morgen bij de 
TROS op R4 wordt gepresenteerd door Jaap 
van Zweden +++ 
26 AUGUSTUS: Eerst even de jarigen feli
citeren van vandaag: Jan van Veen, Chiel 
Montagne, Peter van Bruggen, Hans Sleeu
wenhoek, Steve Wright en de moeder van 
de Dikke Blomberg ++ Veron.ica beëindigt 
haar Zomerse lokatieuitzendingen op R2 
met het groots opgezette "Hollandse Hits 
Fes t i va I" tus sen 7 en 17 uu r vanu i t Lochem. 
Alleen "Kletskop" van Annette van Trigt 
komt vanuit de studio in Hilversum. Zij 
ontvangt Johnny Jordaan, Tante Leen en 
Jacques He rb als gas ten . . 's Middags komt 
het live-gedeelte vanuit het Openlucht
theater in Lochem. Wi 11 Luikinga, Peter 
Teekamp, Bart van Leeuwen en de herstelde 

Chiel van Praag ontvangen 
,,~~~~~~,~een groot aantal Neder

landse artiesten, zoals: 
Vader Abraham, VOF de 

Kunst, de Havenzangers, 
Mieke, André Hazes, 

Circus Custers, Danny 
de Munk en Bennie Neyman 

+++ 27 AUGUSTUS: Ir. Ad van Emnenes 
viert zijn 90-ste verjaardag. Van harte 
++ De laatste "TROS Radio 3 Zomertoer" 
van 1987 staat vandaag in Raalte tussen 

12 en 14 uur met 'Tom Mulder ++ Omdat Je
roen Soer er vandaag niet is, presenteert 
Ferry Maat de eerste twee uur van de Na
tionale Hitparade en Martijn Krabbé de 
laatste twee uren. Het is Martijn's de
buut als deejay op Radio 3. ~artijn is 
de oudste zoon van akteur Jeroen Krabbé. 
Hij werd ~eboren op 26 maart 1968 en be
gon zijn radio-karrière bij Radio Kontakt 
in 1984 in Amsterdam. Daar presenteerde 
hij de Kontakt-hitparade op zaterdagmid
dag. Martijn zal ook volgende week don
derdag en donderdag 10 september de 
laatste twee uren van de Nationale Hitpa
rade presenteren. Ferry Maat is de komen
de weken in de Wisseloord Studio in Hil
versum bezig met het produceren van een 
nieuw jinglepakket voor TROS radio en te
levisie. Het pakket omvat + 60 jingles ++ 

Op de markt in Bergen op Zoom wordt van
avond de 100-ste "Nederland Muziekland" 
opgenomen. Het feestelijke programma 
wordt volgende week woensdag uitgezonden 
bij Veroni ca op Nederland 1 +++ 
28 AUGUSTUS: Joop Doderer, nog steeds 
bekend als "Swiebertje" viert zijn 66-
ste verjaardag. Van harte 
Bij Veronica op R3 gaat 
vandaag de nieuwe LP van 
MichaeJ Jackson "Bad" in 
première. De LP komt op 
maandag 31 augustus officieel uit. In 
"Bart en de Zwart" besteden Erik de Zwart 
en Bart van Leeuwen ruim aandacht aan het 
fenomeen Michael Jackson . d.m.v. brieven 
van luisteraars over Michael en platen 
uit de rijke historie van het idool ++ 
Omdat Lex Harding even met vakantie is, 
presenteert Adam Curry de Nederlandse 
Top 40 tussen 15 en 18 uur op R3 ' +++ 
29 AUGUSTUS: Vlaggen uit bij de Evange
lische Omroep want sterpresentator Jan 
van den Bosch viert zijn 33-ste verjaar
dag. NOS-technicus Wil1em de Feiter wordt 
vandaag 34 jaar, Van harte ++ Sounds of 
the 60s op BBC Radio Two wordt gepresen
teerd door Roy Wood, eens de grote man 
van "The Move" ++ In NCRV's LosVast een 
special over én met Sandra Reemer ++ 
Paul Hollaar, direkteur NCRV-radio, gaat 
deze omroep verlaten. Hij wordt hoofdre
dakteur/direkteur van de GPD-pers in Den 
Haag ++ Acht leden van de Molukse radio
werkgroep "Cras" bezetten vanmorgen enke
le uren het gebouw van STAD Radio Amster~ 
dam aan de Johannes Vermeerstraat in 
Amsterdam. Zij protesteren tegen het ver
dwijnen van het Molukse programma op deze 
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Brinkman opent Veronicagebouw. 
__ . ___ .. _ ... lokale zender. "Oras" verzorgde :,cc.;a;i l , op STAD elke veert i en dagen 

W;_;D ,een Moluks programma van een 
'- ." . / hal f uur. Het bestuur van STAD 

heeft de werkgroep echter laten weten dat 
het programma met ingang van september 

' zal worden opgeheven, en dat de zendtijd 
beschikbaar zal worden gesteld voor een 
Turks progralT11la. In Amsterdam wonen aan
zienlijk meer Turken dan de 'slechts' 
1500 Molukkers, aldus STAD ++ De Veronica 
programma's op Ned.2 staan geheei in het 
teken van Elvis Presley. "Arnazing Grace
land" is een 60 minuten durende documen
taire van Constant Meijers, gemaakt naar 
aanleiding van de herdenking van de sterf
dag van Elvis 10 jaar geleden. "Amazing 
Graceland" verte1t over een aantal Neder
landse Elvis-fans, die een jaar lang zijn 
gevolgd in hun poging voldoende geld bij
een te sparen om hun grote droom (een 
bedevaart naar Memphis en daar het gele
gen huis van Elvis "Graceland") werkelijk
heid te laten worden. Na de documentaire, 
de film "Loving You l

' en na het half 11 
journaaLen Studio Sport nog een Elvis-
fi lm: "Jai lhouse Rock l

' +++ 
30 AUGUSTUS: KRO-voorzitter Ben Schmitz 
viert zijn 55-ste verjaardag en John Peel 
wordt alweer 48 jaar. Van harte ++ In 
liL r eve Pau 11.1 wordt de KRO-voorz i t te r u i t
gebreid gefeliciteerd door Paul van der 
Lugt ' ++ In "Tijd voor Toen ll laat Tom 
Blomberg de hits en het nieuws uit augus
tus 1974 (met uiteraard een fragment van 
het laatste uur van Veronica 538) ·en 
augustus 1965 horen ++ Bij de VPRO de 
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Martijn Krabbé. 
laatste uitzending in de thema-maand over 
humor. Che r ry Duyns praat in ~' ti 
·'Het Interview" met André van ~ 
Duin en om half 11 wordt een 
registratie van een one-man-show van Ri
chard Pryor uit 1982 uitgezonden +++ 
31 AUGUSTUS: Dolf Brouwers viert zijn 
75-ste verjaardag. Van harte: reeds ++ 
Op de dag dat 13 jaar geleden de zeezen
der Veronica moest verdwijnen, wordt in 
Hi lversum, door minister B.r:inkman van 
WVC, het nieuwe Veronica-gebouw aan het 
,..__--------------, Laape rs ve 1 d , 

I '~' " , num~e: 75, 

~' --, i ~~0 ~' ',j, , ,t ,, ' , : " , ~;;~ offICieel g,e-IC i,4- t ' ~lj , 
j ' , r,~ ~ ~,ij 'l opend TiJ'dens 
~~-2W1een ~~rsconfe-
I " ~ - rentie lan-
ceert voorzitter Bordewijk de plannen 
van Veronica betreffende commerciële ra
dio en televisie. De VOO heeft een aan
vraag ingediend bij WVC om alleen commer- ' 
ciele radio en tv-programma's te maken. 
Volgens Veronica is voldaan aan een be
langrijk ooderdeel van het regeerakkoord. 
Daarin staat dat als tenminste drie A
omroepen commerciäle televisie wi llen ma
ken, voor hen de mogelijkheid zal worden 
geschapen van een commercieel tv- en ra
dionet. De AVRO, TROS en Veronica hebben 
die wens ,j nm i dde 1 s te kennen gegeven ' ++ 
AVRO I s "Ho 1 1 ands G lor i e" komt tus sen 12 
en 14 uur vanuit Havelte. Krijn Torringa 
presenteert het programma in een rolstoel, 
omdat hij gisteren door zijn enkel is ge
gaan tij dens he t sporten +++ 
1 SEPTEMBER: Peter Holland en Angelique 



Stein zIJn met vakantie. Rob Stenders pre
sen tee rt "Ho 11 and wordt wakker" van 7 tot 
9 uur en Jan Douwe Kroeske neemt het uur 
van 9 tot 10 voor zij n reken i ng. "Dubbe 1-
l.isJes" wordt overgenomen door Henk West
broek ++ Bij de VARA op R3 wordt de hele 
dag -elk uur'" de plaat "Paper in Fire" 
van John Cougar Mellencamp gedraaid. Vol
gens Rob Stenders: "een stiekeme alarm
schijf van de VARA" +++ 
2 SEPTEMBER: Veronica direkteur Rob Out 
zal de minister van WVC met klem verzoe
ken "een echte controle te houden" op het 
aantal abonnees van omroepbladen. VOlgens 
Out is er een blad (lees: Avrobode/Te·le
vizier) dat weliswaar ~ · adverteert een op
lage van 1 miljoen te hebben, maar dit 
aantal bereikt het blad door het gratis 
aan te bieden in discotheken en het laten 

·meesturen met leesportefeuilles ++ Oe 
coach van het Nederlandse hockey-elftal 
Hans Jorritsma is gast van Annette van 
Trigt in "Kletskop" ++ Jan Eise Kromkamp, 
de marathonschaatser is gast in Nederland 
M uz i ek I an d- rad i 0 i n d e ru b r i ek 11 Mij n I d 00 1" 
++ Peter Teekamp vervangt Hans Mondt in 
"Muzi ek terwi j I U werkt" ++ Alle Radi 0 2-
programma's van Veronica komen uit het 
nieuwe Veronicagebouw aan het Laapersveld 
++ Op Sky· Channel wordt om 18 uur voor 

·het eerst, via die zender, ~ 
de eerste aflevering van ~~ . . 
IITheM~nkees ". Û j,):ge:on den ~ ~ t\ 
De serie was In de Jaren ____ ~ __ \I 
'66, '67 en '68 heel --
populair in Amerika C HA N NEL 
en Europa ++ Bij de NOS op Ned.2 wordt om 
20.20 uur "Userbits" uitgezonden. Een 
f i 1 m met als cnde rt i te lIlDe ve rbee 1 ding 
van de videoc1 ipll, gemaakt door Frank 
Bank, Jan Libbenga en Ruud van Gessel. 
Het commentaar wordt ge1ezen door Frits 
Spits ++ Veronica zendt op Ned.1 de 100-
ste "Nederland Muziekland" uit. Het pro
gramma wordt gepresenteerd door Chiel van 
Praag en Erik de Zwart. De opnamen werden 
vorige week donderdag in Bergen op Zoom 
gemaakt +++ 
3 SEPTEMBER: Ter gelegenheid van de 500-
ste uitzending, duurt I~ie weet waar Wi 1-
lem Wever woont?" bij de NCRV op R2, één 
uur langer ++ Adam Curry viert zijn 23-
ste verjaardag. Van harte ++ De "Soulshow" 
tussen 19 en 21 uur bij de TROS op R3 
wordt vanavond en volgende week donderdag
~vond gepresenteerd door Barry PItch, 
een van de deejays van WAPS Amsterdam ++ 
Omdat Wim van Putten met vakantie is, 
wordt de "LP&CD-show" gepresenteerd door 
Jeroen Soer +++ 
4 SEPTEMBER: "1 n voeri ng ·van commerci ële 
omroep in Nederland vormt een bedreiging 
voor het huidige omroepbestel en is een 

vo lgende aanslag op het voortbestaan vam 
uitgevers van dag- en nieuwsbladen en va n 
tijdschriften". Dit zegt voorzitter J .va n 
Tienen van de Nederlandse Dagbladpers op 
de plannen van AVRO, TROS en Veronica om 
tot een commerciële omroep te komen ++ 
Bart en De Zwart hebben weer wat nieuws 
in hun programma. Naast de "Pen en Pot-
:1 oodc 1 ub" hebben de he ren om 14.45 uu r 
"De stukken Top 10". Hiervoor kunnen 
l u isteraars iedere week namen insturen, 
zodat de lijst dan weer verandert. Omda t 
vandaag de eerste keer is, hier de Top 
10: 10 (2!%) Gerard Jol i ng, 9 (3,1%) Joe y 
Tempest, zanger ·van Europe, 8 (3,4%) 
Don Jonhson, 7 (3,4%) George·~ Michael , 
6 (3,6%) Morton van Aha, 5 (4,1%) Ba r t 
van Leeuwen, 4 (6,1%) Tom Cruise, 3 (6, 9%) 
Er ik de Zwart, 2 (10,6%) Rob Lowe en 1 

M A D 0 N N A 
(12,0%) Adam Curry . 
Adam wordt doo r de 

Wh 
' heren meteen ere-

OI.C! 1 i d gemaakt van "Oe Pe n 

Th + ~ en Potloodclub" ++ Om all f{ 21.15 uur wordt door de 
VARA op Ned.2 (en in 7 

Glerl andere Europese landen) 
het concert van Madonna 

..... ~~T~;,..;~ .. ~\· i n het Juventus sta-
dion in Turijn uitgezonden. Oe recht
streekse beelden worden geregisseerd doo r 
Egbert van Hees. Hij -en zijn camerateam
zijn aan deze snabbel gekomen dank z i j 
Lionel Richie die één van zijn concerten 
in Ahoy door Egbert van Hees had laten 
opnemen. Lionel was zo onder de indruk 
van die registratie, dat hij kollega ls 
i n Amerika attendeerde op de kwalite i ten 
van de Nederlander. Het kommentaar bi j 
het Madonna-concert wordt gegeven door 
Jan Douwe Kroeske. De geplande film "Blue 
Collar" zal door de VARA op een latere 
datum worden uitgezonden ++ Vandaag i s 
liS tat i on Haar 1 em'l, op de kabe 1 94, 1 mHz 
met uitzendingen begonnen. Het station 
zal voorlopig slechts drie keer per week 
te horen zijn: op vrijdag en zaterdag van 
17 tot 19 uur en op zondag van 14 tot 
16.30 uur. Station Haarlem is te bereiken 
op het volgende adres: Postbus 3355, 2001 
DJ Haarlem +++ 
5 SEPTEMBER: Theo Gerritsen, van de ver
keerscentrale in Driebergen en regelmatig 
te horen op de radio met de "fi Ie-standen" 
viert zijn 42-ste verjaardag. Van harte 
++ "Sounds of the 60s" op BBC Radio Two 
wordt gepresenteerd door Ricky Valance. 
Hij had in 1960 een Top 10 hit in Enge-

. 1 a n d me ·t "T e 1 1 L a u r a I 1 0 v e her 11 ++ 0 P 
BBC Radio One is "My Top 10" weer terug. 
In dit programma, van 14 tot 15 uur GMT, 
praat Andy Peebles met Smokey Robinson 
en draait zijn 10 favoriete platen. Het 
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programma wordt op donderdagavond herhaalt 
++ + 6 SEPTEMBER: \.Ji 11 ibrord Frequin viert 
zij n 46 - s te ve r j aa r dag. Van har t e ++ I n 
"Ti j d voor Toen", bi j de KRO op R3, 1 aat 
Tom Blomberg nieuws en de hits horen uit 
september 1980 en september 1963 ++ Van 
16 tot 18 uur wordt "Lieve Paul" uitge
zonden. Het is de laatste keer dat Pau1 
de Leeuw aan het programma mee doet. Paul 
verlaat de KRO omdat hij het te druk heeft 
gekregen met zijn theatershows en tv-werk 
+++ 7 SEPTEMBER: Hans Schiffers is terug 
van vakantie -met snor- en weer te horen 
in "Dit is de AVRO Maandag" en "De Zwe
vende Hemel". Het laatste programma wordt 
altijd uitgezonden vanuit de AVRO-studio, 
maar loopt via de ECK in het Muziekpavil
joen. Helaas wordt 'om 19.10 uur de lijn 
weggetrokken in het schakelcentrum, -~ '. 
waardoor het sti 1 is op de zender. Snel 
wordt door Frits Spits (nog even in de 
studio na de "Avondspits") een plaat ge
draaid. Binnen 2 minuten is de verbinding 
tussen AVRO en Muziekpaviljoen hersteld 
en kan Hans verder gaan met "De Zwevende 
Hemel". Deze maand is het trouwens de 
laatste maand dat het programma wordt 
uitgezonden. Van oktober tlm december 
zal Hans Schiffers i.s.m. Beatles Unli-
mi ted tus sen 19 en 20 uu r "Ge t Backl' 
uitzenden. Het programma zal alle facet
ten over The Beatles behandelen ++ Rick 
van Velthuysen vervangt Ad Visser in 
"Vraag het Visser". Ad is in Italië om 
op te treden tijdens een groot festival 
++ In "Klasgenoten" bij Veronica op Ned.2 
ontvangt Koos Posterna Tineke Schouten 
en haar klasgenoten van jaren geleden ++ 
Minister Brinkman heeft er geen enkele be
hoefte aan om bepalingen uit de nieuwe 
Mediawet te wijzigen. Dit heeft zijn mi
nisterie verklaard als reactie op uit
spraken van de Europese Commissie die 
meent dat de Mediawet, die op , januari 
1988 i n we rk i ng tree d t, ins tri j dis me t 
het Europees Verdrag. De Corrmissie vindt 
de bepaling uit de Mediawet dat buiten-
I andse rek 1 ameboodschappen v i a comme r
ciële omroepen niet op de Nederlandse 
zenders mogen' worden vertoond in strijd 
met hogere Europese verdragen. Eerder 
hebben om deze reden de Erkende Advies-
en Reklamebureaus reeds voor het Hof in 
Luxemburg een procedure tegen de Neder
landse staat aangespannen. Volgens de 
Europese Commissie mag Brinkman ook niet 
van abonneetelevisieprogrammals eisen dat 
een bepaald precentage daarvan van Neder
landse culturele aard moet zijn. Dit 
leidt tot discriminatie op grond van 
nationaliteit, aldus de commissie +++ 
8 SEPTEMBER: Het is mooi weer, dus Hans 
Zoet vaart weer met zi jn I uchtba 11 on 
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boven Nederland. Gast aan boord is Bert 
Haanstra. Hun bevindingen zijn te horen 
in "Holland wordt wakker" tussen 7 en 9 
uur met Rob Stenders, bij de VARA op R3 
++ Tussen 21 en 22 uur presenteert Henk 
Westbroek het vijfde, en laatste, deel 
van de I'VUU rwe rk Top 50'1. Bovenaan staat 
"Angel of Death" van Slayer ++ Bij de 
presentatie van het winterprogramma zegt 
NCRV-voorzitter Jansen dat hij minister 
Brinkman heeft gevraagd mee te mogen pra
ten over commerciële omroep, als de be
windsman daarover met de AVRO, TROS en 
Veronica om de tafel gaat zitten. De VARA 
deelde mede eenzelfde verzoek als de 
NCRV bij de minister te zullen indienen. 
De KRO vindt het vanzelfsprekend dat, 
wanneer er over een andere- struktuur van 
de omroep wordt gesproken; zij daarvoor 
wordt uitgenodigd. De KRO is overigens 
van mening dat de minister binnen dit 
regeerakkoord geen ruimte gelaten wordt 
voor een gesprek met AVRO, TROS en Ve
ronica. Het verzoek van de NCRV komt in 
Hilversum over als "zeer merkwaardig" 
omdat de NCRV ook wel weet dat in het 
regeerakkoord wordt gesproken over twee 
of drie A-omroepen. Vriend en vijand 
weet ondertussen dat het daarbij vooral 
gaat om TROS en Veronica en in mindere 
maten om de AVRO· ++"Dubbellisjes" wordt 
gepresenteerd door Kees Schilperoort. 
Hij praat met Madonna-fans +++ 
9 SEPTEMBER: Jelles ...... --------... 
Bode van de ver:" 
kee rs po I i tie in 
Driebergen viert 
zi jn 45s-te ver
jaardag en Simone 
Wal raven haar 21-
ste. Van harte ++ 
Op de voorpagina 
van "De Te I eg raaf" 
staat vanmorgen 
nevenstaande ad-

Ik hou van 
Pa tricia ! !! 

... dus uiteraard ga ik 
niet zonder haar 
naar New Vork. 

Dat je ft weet ... 

Adam 

vertentie. In "Kletskop" belt Annette van 
Trigt met Adam Curry en vraagt hem of hij 
die advertentie zélf heeft geplaatst of 
dat het een grap is. "Nee", zegt Adam, 
"die heb ik zelf geplaatst. Ik ben het 
zo zat dat in de roddelpers over mijn 
verhouding met Patricia Paay wordt ge
speculeerd. Deze week werd ik zelfs ge
citeerd in een van die bladen, maar ik 
heb nooit iemand van dat betreffende 
blad gesp roken'! Met deze adve rten tie 
weet iedereen gelijk dat ik van Patricia 
Paay hou en dat we samen naar New Vork 
gaan" ++ In "Kletskop" is \ali lleke Alber
ti gast van Annette van Trigt en Laura 
Vlasblom van Frizzle Sizzle is het idool 
in "Nederland Muziekland"-radio ++ Simo
ne Wiegel is op huwelijksreis. Daarom 



wordt "Veronica Sport ll gepresenteerd 
door Bob de Jong op Ned.l ++ Bij de NOS 
wordt op Ned.2 vanaf 20.15 uur de 116-
ste ontmoeting van Nederland tussen 
België uitgezonden, vanuit het Feyenoord 
Stadion. Uitslag: 0-0 ++ Om 10 uur pre· 
senteert Joop Landrê voor de 100-ste keer 
1I0e Duve 1 i s Oud" ++ Een tv-p i raat in 
het Israëlische Haifa is tot zijn eigen 
verbazing veroordeeld tot ruim één cent 
boete~ De strafbepaling staat vermeld in 
de Israëlische telegraafwet. De bepaling 
is ecbter tientallen jaren oud en da
teert uit de tijd van voor de grote in-
flaties. De wet, die nooit meer is aan
gepast, zal zeker veranderd worden nu 
heel Israël van deze grap genoten heeft 
++++Volgende keer meer++Ton van Draanen++ 
++++++++++++i 11 I I I 1++++++++++++ •• III .++++ 

EERSTE BEELDEN HDTV VERTOOND. 
De eerste beelden van de in ontwik

keling zijnde HDTV , het nieuwe systeem 
met een aanzienlijke betere beeld- en 
geluidskwaliteit, is onlangs vertoond 
aan de toekomstige consument tijdens 
de Funkausstellung in Berlijn.HDTV is 
een projekt van Philips, het Franse 
concern Thomson, het Duitse Bosch en 
het Britse Thorn/EMI. Het zou in de 
eerste helft van de 90'er jaren rijp 
voor de markt moeten zijn. 
Ook werd door Philips en Siemens digi
taal televisie getoond dat volgend jaar 
reeds op de markt zal komen. Middels 
ingebouwde chips kunnen meerdere beelden 
tegelijk worden gezien, kunnen bepaalde 
delen van het beeld worden bevroren en 
uitvergroot. Men moet de concurrenti e 
strijd gaan aanbinden met Japan a Jwaar 
de digitale televisie ook in een ve=ge
vorderd stadium is. 
SRI LANKA KRIJGT OPVOEDKUNDIG TVNET. 

Sri Lanka Rupavahini Corporation 
zal een tweede tvkanaal openen dat ge
heel een schol end karakter zal krijgen. 
Tot nu toe wordt op het eerste net per 
werkdag 1 a 2 uren onderwijskundige 
programma's uitgezonden voor de inwoners 
van het land waar een groot aantal mens
en nog steeds analfabeet is. WBN. 
RTE IERLAND TE BUROCRATISCH. 

Een intern onderzoek bij de RTE 
hëeft uitgewezen dat het gehele omroep
apparaat een te burocratisch en te log 
l·chaam is. Er wordt vooral veel te veel 
v~rgaderd zonder dat er wezenlijk iets 
veranderd aan het programmatische en 
organisatorische deel van RT~: De staf 
is veel te groot en de leeft1]d van het 

personeel ligt gemiddeld ook veel te 
hoog om het station met de tijd te kun
nen laten meegaan. WEN. 
MINDER INVESTEREN IN ZUID AFRIKA. 

The South African Broadcasting Cor
poration is terugekomen op haar besluit 
om de uitbreiding van het zendernet aan 
te pakken om op die manier het gehele 
land te kunnen bedekken met de radio
programma's. Op dit moment heeft men de 
beschikking over 508 FM zenders, 118 
TV zenders. Slechts 20% werkt optimaal 
en bereikt 80% van de bevolking. Gezien 
de financieen niet aanwezig zijn zal 
expansie van het net worden stopgezet. 
Bijkomstigheid is dat het merendeel van 
de zenders overjarig is en dus elk 
moment kan stoppen met het brengen 
van redelijke signalen naar de ether. 
JAPAN EN SENEGAL WERKEN SAMEN. 

De ORTS, de Senegaalse radio en tv 
maatschappij,heeft een kontrakt onder
tekend met de Japanse maatschappij NHK 
waarbij uitgebreid de uitwisseling van 
programma's staat omschreven. Tevens 
zal technische ontwikkelingen worden 
uitgewisseld en ditzelfde geldt voor 
nieuws en relayprogramma's. Tenslotte 
zal er regelmatige links zijn via satel
liet. WBN. 
ISRAEL EN DE ONTVANGSTSCHOTELS. 

Het moest er natuurlijk van komen 
dat er een land toestanden zou gaan 
maken om wildgroei in de aanwezigheid 
van prive ontvangstschotels te voorkomen 
en het is de Israelische regering ge
weest die een verbod tot plaatsing van 
schotels heeft opgesteld. Alleen die 
schotels die een doorsnee kleiner dan 
2.44 meter hebben zullen in de toekomst 
nog worden toegestaan. \.JBN 
I N PARIJS BBC i~ORLD SERVICE OP FM. 

De programma f s van de BBC \.Jor ld 
Service kunnen sinds kort worden ontvan
gen via de FM 94.8 MHz in de Franse 
~oofdstad Parijs. Waarschijnlijk be
treft het hier relaisuitzendingen van 
het via de Intelsat V uitgezonden pro
gramma's. 
FRANCO INFO IN FRANKRIJK VAN START. 

Sinds begin juni is in Frankrijk de 
eerste radionieuwszender met zijn uit
zendingen begonnen. Het is een initia
tief van de staatsradio Radio France en 
is iedere dag van 7 in de ochtend tot 
middernacht te ontvangen in Parijs, 
Marseille, Lyon, Le Mans, Toulouse, 
Nantes, Mulhouse en Clermont Ferrand. 
Begin 1988 zal het ontvangstgebied wor
den uigebreid waarna 78% van de Franse 
bevolking het programma kan ontvangen. 
De nieuwe omroep zal elk half uur 
nieuwsuitzendingen van 7 minuten brengen 
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afgewisseld met het belangrijkste nieuws 
op elk kwartier. Tevens brengt men spe
ciale infoblokken van 2 a 4 minuten over 
onderwerpen als beurs, weer, sport, amu
sement, media en gezondheidszorg. Het 
is een stuk informatievoorziening die 
is ingesteld om te kunnen concurreren 
tegen de programma's van zenders als 
b.v. Europe 1 en RTL. 
96% KIJKMOGELIJKHEID OP CYPRUS. 

96% van de inwoners van Cyprus heb
ben de mogelijkheid televisiesignalen 
te ontvangen. Om dit mogelijk te maken 
zijn er liefst 35 tvzenders die het 
signaal van het programma doorsturen. 
EIGEN JOURNAAL 2E NET POOLSE TV. 

Sinds maart zendt het tweede Poolse 
net een eigen nieuwsuitzending uit. 
Tot die tijd werd altijd het Journaal 
van het eerste net integraal overgeno
men. 
IERLAND MET TELETEXT. 

Naar voorbeeld van het Britse te
letext is sinds eind april ook de Ierse 
staatstelevisie RTE overgegaan tot het 
uitzenden van dagelijkse teletextinfor
matie pro~ramma's. 
OVEREENKOMST SOVJET UNIE EN ARGE;ITINIE. 

Het commerciele televisiestation 
Channel 9 uit Buenos Alres in Argenti
nië heeft een kontrakt tot samenwerking . 
afgesloten met de Sovjet Unie. ~en zal 
op grote schaal overgaan tot de uitwis
seling van televisieprogramma's. 
MAXWELL PRODUCEERT VOOR CHINA. 

Maxwell Productions uit Engeland 
heeft de opdracht van de Chinese staats
televisie ontvangen voor de produktie 
van een serie van 52 programma's onder 
de titel 'What's new'. 
HELSINKI 3 SNEL POPULAIR. 

Het derde net van de Finse televisie 
Yleis is binnen de kortst mogelijk tijd 
uitgegroeid tot het populairste tele
visienet in het land. Men zendt uit 
sinds de herfst van vorig jaar. 
UITZENDING ONDER BEDREIGING. 

Een Amerikaan heeft tijdens een 
rechtstreekse uitzending de presentator 
van een programma onder bedreiging ge
dwongen een boodschap uit te zenden. 
Na een halve minuut werd de man over
meesterd. De door zijn consumentenpro
gramma in heel de VS bekende journalist 
Horowitz reageerde rustig toen de 33 
jarige Gary Stollman achter hem opdook 
met een pistool dat niet als speelgoed 
te herkennen was. Over de inhoud van de 
uit te zenden boodschap kan alleen ge
zegd worden dat het zeer verwarrend was 
en door niemand werd begrepen. 

Psul S Hansen en Jelle Knot. 

.. , 

Darrie & Ruth Johnston U 
..... --...... 

ANORAKS 
NUMMER 170: Dit nummer is voor een 
groot deel gevuld met een verhaal inzake 
de manier waarop de DTI de pers in 
Engeland opjut om zich tegen de land pi
raten op te stellen, hetgeen ook is ge
lukt. Aanleiding is het overlijden van 
Graham Thompson uit Wolverhampton. Deze 
DTI ambtenaar is tijdens een raid op 
een station vorig jaar aangevallen en 
kreeg een hartaanval. Enkele weken gele
den overleed hij en nu krijgen alle 
illegale stations hier 'de schuld van. 
Reden genoeg om een exemplaar aan te 
vragen van bulletin 170 bij Postbus 
539 in Blackpool. Het station Pulser 
98.8 in Balbriggan kreeg bezoek van een 
ambtenaar van het ministerie van tele
comunicatiezaken in Ierland. Reden was 
dat men enorm stoorde op het vliegver
keer. Men is van de FMband inmiddels 
vertrokken en heeft haar uitzendingen 
hervat via de 1575 kHz onder de naam 
Comunity Radio Fignal, een naam die men 
reeds in vroegere tijden gebruikte. 
NUMMER 171: Een officiele brief is ge
gaan naar alle stations in Ierland die 
uitzenden tussen de 104.5 en de 108 Mhz. 
Reden is dat er een nieuwe zender voor 
het vliegverkeer in gebruik zal worden 
genomen. De stations worden gevraagd 
met spoed een andere frequentie te zoek
en. Een van de aangeschreven stations 
gebruikt de naam Laser. Het merendeel 
heeft inmiddels of de ether verlaten 
of een andere frequentie gekozen. 
Tot zover onze info. wens je te bellen 
met onze infolijn dan moet je het inter
nationale toegangsnummer voor Engeland 
draaien en daarna 795 510764. 
172/173 In dit bulletin wordt uitgebreid 
teruggeblikt op de Drift Back 20 in Lon
den. Een nummer zondermeer de moeite 
waard om aan te schaffen via Postbus 
539 in Blaekpool. Tevens veel nieuws 
van de landpiratenscene in Engeland en 
Ierland. Nummer 174 begint met de aan
bieding voor 1 Pond een verzameling 
knipsels te bestellen inzake Radio New 
York International. Tevens wordt inge
gaan op de grote deejaywedstrijd onder 
de naam de Big Kahuna. Deze wedstrijd 
met vele prijzen en een jaarkontrakt 
is' tenslotte gewonnen door Louis Me 
Guire, die nu bij Sunshine Radio zal 
gaan werken. Barry en Ruth. 
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