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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

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

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

. . verzoeken je het alsnog met SPOED 
te doe n, a J s j e F r eewa v e w i I t b 1 i jve n -0 n t -
vangen. 

Beste lezers. 
Op de voorplaat staat een fbto uit april 
1986 van de "MV Communicatorll het zend
schip waar vanaf (met een beetje geluk) 
op het ogenblik twee zenders uitzenden. 
Op 981 kHz "Harmony Radio 981" met 
middle-of-the-road-muziek en OP 576 kHz 
"Starpower Radio ll , een station dat uit
sluitend IIHot Hits ll uitzendt. 
Di t betekent dat IILaser l1 tot het verle
den behoord. 

Nog meer nieuws van het zeezender
front: Radio Caroline gaat verhuizen 
naar de 214 meter (1404 kHz) en Radio 
Monique gaat uitzenden op 538·meter 
(558 kHz). Wanneer deze verandering gaa t 
gebeuren was bij het perse gaan van deze 
Freewave nog niet bekend. 

Wat staat er in deze Freewave? 
We beginnen met een kijkje bij IINorth
sound Rad i 0 11 i n he t Enge I se Abe rdeen , 
gevolgd door IIZeezenders Nul'. 
De foto bij 'IZeezenders Nu ll van Radio 
New Vork International hebben we uit een 
Amerikaanse krant overgenomen, dus het 
kan zijn dat hij een beetje slecht is 
gedrukt, waarvoor onze excuses. 

Na IIZeezende rs Nu ll een a rt i ke love r 
het afscheid van VARA-veteranen Herman 
Stok en Kees van Maasdam, gevolgd door 
'INews-News-News 'l . 

Dit keer geen I'Zeezenders Toen ll maar 
IIHerinneringen van John Lewis l' opgete
kend door Hans Knot. 

lINieuws uit België" werd weer verza
meld door Maria Depuydt en Jel1e Knot 
vertelt je de geschiedenis van de korte 
golf radio. 

Onder de kop 'IRodde 1 Sll lees je vee 1 
nieuws u i t H i 1 versum en het IIRadi 0 en 
TV LogboekIl behandelt de periode van 
10 t/m 30 september 1987. 

Tot besluit llAnoraks UK" van Barrie 
en Ruth johnston en IIAllerlei ll . 
Veel leesplezier en tot over drie weken. 

Ton van Draanen . 
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Independent Local Radio 
NORTHSOUND RADIO IN ABERDEEN. 

In deze aflevering nemen we een 
kijkje bij Northsound radio in Aber
deen, een station dat aktief is voor 
Aberdeen en een groot deel van noord 
oost Schotland. Sinds dat het station 
op 1 juli 1981 in de ether kwam heeft 
het een regelmatig en dankbaar luister
publiek opgebouwd. De luistercijfers 
behoren tot de hoogste en meest constan
te onder de ILR stations. Men beschikt 
over een van de meest professionele 
Sales en Marketing afdelingen onder 
de ILRstations en het doel is niet 
reklamezendtijd te verkopen maar om de 
potentiele klant te helpen met de op
zetten van een reklamecampagne die voor 
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de klant het meest succesvol is. Uiter
aard vergeet men bij de opzet van dit 
plan Northsound niet. Meestal wordt er 
een gemengde advertentiecampagne gead
viseerd met reklame op radio en in de 
lokale krant. Northsound radio zendt 
18 uur per dag uit en de hoge luister
cijfers (zie schema's) hebben tot ge
volg gehad dat vele nationale adver
teerders als: Alliance Building Society, 
Kleenex, TDK, Bulmers en Philips het 
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station hebben weten te vinden. Gemid
deld per week heeft Northsound radio 
159.000 luisteraars, hetgeen neerkomt 
op 64% van de volwassen populatie in 
het ontvangstgebied. Gemiddeld wordt 
er per week door de luisteraar 11.7 uur 
geluisterd. Als je bekijkt hoe het sta
tion '''ordt beluisterd in vergelijking 
met andere stations per percentage dan 
staat Northsound bovenaan met 64%, ge
volgd door Radio 1 met 44%, Radio 2 

" met 33%, BBC Radio Scotland met 28% en 
radio 4 met 13%. Andere, te ontvangen 
stations scoren 5% of minder.Men zendt 
uit via de AM 290 meter en d~ FM 96.9 
MHz. De doordeweekse programmering 
wordt tijdens de uren tussen Ó en 18.30 
telkenS gelijk gevuld met achtereen
volgens tussen 6 en 9 Mike Holloway, 
9-12 Damien McLeod, 12-14 Graeme More
land, 14-17 Robin Gallowav en 17 tot 
18.30 Bobby Hain. Nieuws ~ordt er tel
kens in blokjes van 5 minuten gebracht 
om 6,9,12 en 14 uur. In de avonduren 
zijn er telkens diverse programma's 
met als voorbeelden: talk shows met 
Bob Holness, Bodyshow, Just Jazz, In 
Question, The road showen Friday sport. 
Op de zaterdag ondermeer specialistische 
programma's als Call it country, North 
Sport, Sixtiesshow, Saturday rock show. 
Op zondag ondermeer the Network Chart 
show met David Jensen, Soul City met 
Steve Aggasild en Classic .Collection 
met Alastair McCraw. Luister maar eens 
mocht je toevallig in Schotland op va-
kantie gaan. Hans Knot. 

Zeezel1dersNtI 
~~ 31 AUGUSTUS: De dag die we in ons 
geheugen altijd IRten ~ast zitten aan 
the day the music died. Wel de VOO be
steedde uitgebreid aandacht aan de his
torie van het station op de tv en ook 
aan andere zeezenders. Jammer dat de 
bomaanslag niet :,aan bod kwam, maar goed 
laten we dat maar even vergeten. 963: 
5-6.30 non stop, 7-9 Ron van de Plas, 
9-10 Colin Peters, 10-12 Ad Roberts 
i.p.v. Joost, 12-12.40 live met Jan 
Veldkamp, 12.40-12.57 Ronaid van der 
Meiden met Keser top 3, 13-14 i.p.v. 
Prijsbewust en Tony Berk Jan Veldkamp, 
14-16 Ron v.d. Plas i.p.v. Ad,16-18 
Jan Veldkamp en 18-19 Col in Peters i.p.v 
Ronald, dit onder de titel Tijdelijk 
Werk. 558: 6-10 Jacky Lee, 10-14 Kevin 
Turner, 14-18 Paul Graham, 18-22 Keith 
Francis, 22-02 Simon West. Weekendpro
grammering daar in Engeland het lang 
weekend is. di 1 SEPTEJ'1BER: 558: 6-10 

3 



Peter Philips terug, 10-14 Jacky Lee, 
14~18 Keith Francis, 18-22 Simon West 
en 22-02 Andy Robin terug~ Verlaten 
Kevin Turner en Paul Graham. Op Monique 
zijn nieuwkomer Sebastiaan Black (de 
30e), DickVerheul en Luuk Dardin aan 
boord gekomen en hebben Jan, Colin en 
Ron vervangen. Programmawijzigingen: 
5-6.30 non stop (vandaag en morgen) 7-9 
Dick Verheul, 9- 10 Sebastiaan, 12-12.40 
Mark de Mast, 12.40-12.57 non stop 
(vandaag en morgen) 13-14 Peter de Groot 
14-16 Ad (vandaag en morgen) 16-18 Luuk 
18-19 Dick. Er worden nu veel gouwe ouwe 
gedraaid en minder hits dan voorheen en 
een nieuwe commercial was er voor de 
nieuwe LP van Jantje Koopmans . wo 2 SEP
TEMBER: wederom een oude Prijsbewust.do 
3 SEPTEMBER: Caroline om 1 uur uit de 
lucht i.p.v. 2 uur in verband met dring
end onderhoud. Op Monique is de commer
cial voor Beka pannen terug. Van 5-6.30 
Sebastiaan (vandaag en morgen) 12.40-
12.57 Ronald terug. 14-16 Sebastiaan 
i.p.v. Ad. ' vr 4 SEPTEMBER: Om 1 uur een 
oude Prijsbewust gevolgd door een oude 
Berk in uitvoering van begin mei. Om 
2 uur een Popclub die op 21 augustus ook 
al was uitgezonden. 558: 6-10.20 Peter 
10.20-14 uur Jacky die zich verslapen 
had. Verder ongewijzigd uitgezonderd 
herinvoering van 24 uurs service in het 
weekend en derhalve van 2-6 Steve Con
way, die ook het nieuws op Caroline 
doet. Men maakt excuses voor het uit
blijven van de regelmatige verkeersinfo 
op deze vrijdag. Misschien de radio 
stuk waarop de BBC wordt afgeluisterd? 
za 5 SEPTEMBER: 558: 6-10 Simon, 10-14 
Peter, 14-18 Jacky,18-22 Andy, 22-02 
Keith en 02-06 Steve. Voor de super
freaks: Jacky deed het nieu~s om 14 uur e 
Dan opletten: Hou voorlopig de 9950 
kHz in de gaten in de 31 meter band ·~ant 
Caroline heeft op deze frequentie deze 
week al drie keer kort getest. 963: 
5- 6.30 Luuk, 7-10 Dick, 10-12 Eddie 
vanuit Slàgharen. 12-15 Luuk met top 50 
15-18 Sebastiaan en 184 19 Rik. zo 6 SEP
TEMBER: live 963: 5-7 ~h stop, 7-8 
Dick, 10-12 i.p.v. Vader A. Luuk met 
Nederlandstalige, 12-14 Dick, 14-16 Se
bastiaan, 16-18 Luuk. Vandaag is de 
Communicator andermaal verhuisd en ligt 
nu op slechts enkele honderden meters 
vanaf de Ross. De twee zcendmasten van 
elk een 15 meter zijn geplaatst en het 
schip ligt behoorlijk diep mede door de 
nieuwe ballast. Testuitzendingen kunnen 
nu binnenkort worden verwacht. Dan heb
ben de lieden achter Radio New York Int 
zendtijd aangeboden gekregen van het 
station WNYG op 1440 kHz en wel iedere 
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zaterdag van 5 in de middag tot 3 in de 
nacht, dit totdat men het schip weer 
gereed heeft voor uitzendingen. In de 
haven van Boston wordt hier aan gewerkt. 
Randi Steele verklaarde dat men spoedig 
weer hoopt te beginnen nu de FFC voor de 
rechtbank verklaard heeft nog niet de 
autorisatie te hebben om offshore radio 
te kunnen aanpakken. Een woordvoerder 
van de FCC heeft aangekondigd dat wan
neer de uitzendingen toch herstarten er 
onmiddellijk weer zal worden ingegrepen. 
Kat en muisspel dus. Dan zijn vandaag 
de Audiocassettes nummer 15 en 16 van 
SMC verschenen. Vanaf nu worden deze 
cassettes in samenwerking met Freewave 
geproduceerd en worden ze ingesproken 
door Hans Knot. Op 15 een overzicht van 
de gebeurtenissen op Caroline en Monique 
in de periode mei en juni met ondermeer 
het vertrek uit KDock deep. Verder aan
dacht aan het Laser Hot hit jingle pak
ket en enkele recente VOP jingles. Num
mer 16 is een exclusieve cassette gepro
duceerd door Hans Knot voor SMC en AUK. 
Op deze cassette exclusieve opnamen uit 
de 60'er jaren waarvan 90% nooit eerder 
zijn verschenen op band en of plaat en 
een groot deel is op studiokwaliteit. 
Alle stations die voor de invoering van 
de Britse zeezenderwet van kracht werd 
voor de Britse kust lagen komen aan bod. 
Voor meer info na 18 uur even bellen 
met Rob Olthof 020-621141. 
ma 7 SEPTEMBER: Deze I,veek van 5-6.30 op 
Mon i que Seba 5 t i aan Bl ac k me t d ri e om · d ri e. 
7-9 Peter de Groot met al eerder uitge
zonden programma IS. 9-10 Luuk Dardin met 
drie om drie gouwe ouwe, 10-12 Ad Roberts 
met ee tder u i tgezonden shows, 12-12.40 
Dick Verheul 1 ive, 12.40-13 RonaJd van 
der Meiden mEt oude Keser Top 3 1 5, 13-14 
Dick Verheul i.p.v. Tony Berk met wel op 
maándag, woer.sdag en vrijdag Prijsbewust 
zei het oude afleveringen. 14-16 Herhalin
gen van oude popelubs met Ad, 16-18 Wind
kracht 4-6 met Luuk en 18-19 Sebastiaan 
Black i.p.v. Ronald onder de titel Tijde-
1 ijk Meidenwerk. Vandaag om 5.05 in de 
lucht en geen nieuws om 7 uur. 558: 6-10 
Peter Philips, 10-14 Jacky Lee, 14-18 
Keith Francis, 18-22 Simon West en 22-02 
Andy Robin. Nieuws de gehele week met 
Steve Conway. Nieuw spotje '.'oor Caroli-
ne Rockshow op 11 september en Brighton 
Record Fair op 13 sept. Pas vanaf 9 uur 
nieuws headlines. di 8 SEPTEMBER: Moni
que pas om 5.07 in de ether. wo 9 SEPTEM
ber 963 tussen 18.15 en 18.22 wel in de 
ether maar geen signaal. Om 18.22 retour 
met zwakker signaal. 558: Andermaal geen 
headl ines voor 9 uur. Om 9 uur draait 
Peter eerst de eindtune voor het nieuws 



en rep1 iceert onmidde11 ijk met 'Oh extra
ordinaryl. do 10 SEPTEMBER: 558 om 1 uur 
i.p.v. 2 uur uit de lucht voor onderhoud. 
v 11 SEPTEMBER: Monique Dick Verheul i.p.v 
Peter de Groot tussen 7 en 9. 558 tot 6 
uur door met van 2 tot 6 Steve Conway. 
Vandaag zou getenderd worden maar het weer 
1 iet het niet toe. De Windy bevoorraad 
momenteel daar de grote tender voor de pe
riode van 3 maanden is verhuurd. za 12 SEP
TEMBER: Op BBC TV in No 1 imits enkele se
conden aandacht aan de zeezenders met beel
den van Ross en Communicator. 558: 6-10 
Sirnon, 10-14 Peter, 14-18 Jacky, 18-22 
Andy, 22-02 Keith en 2-6 Steve. Nieuws 
met Jacky (14) en Steve.Monique: 5-6.30 
Luuk, 7-10 Dick, 10-12 Eddie Ouwens, 12-15 
Luuk met top 50, 15-18 Sebastiaan en 18-
19 Rik van Rijn. zo 13 SEPTEMBER: Monique: 
live 5-7 non stop, 7-8 Carol inedeejay 
i'1ike Watts, 10-12 Luuk Lp.v. Abraham, 
12-14 Dick, 14-16 Sebastiaan, 16-18 Luuk 
en 18-19 Luuk i .p.v. Rik. Vandaag kwam 
ons een interview onder ogen van het 
Parool met Maasbach. Hierin verklaarde 
deze in de toekomst in Nederland via de 
kabel of satelliet programma IS te willen 
verzorgen op radio en televisie. Het 
hoofd van de brandweer van het Graafschap 
Essex heeft een brief geschreven naar de 

Home Office met de vraag of eventuele uit
zendingen van Sealand TV problemen kunnen 
veroorzaken met een nieuw in te voeren 
communicatiesysteem voor de brandweer, 
pol itie en GGD in het graafschap. Ook de 
kustwacht en de reddingsmaatschappijen 
zijn bezorgd over de toekomst. Roy Bates 
1 iet desgevraagd aan de Evening Echo los 
dat er wel plannen zijn maar dat defirii
tieve beslissingen niet zijn genomen. 
m 14 SEPTEMBER: 558: 6-10 Peter, 10-14 
Jacky, 14-18 Keith, 18-22 Simon en 22-02 
Andy. Nieuws, gehele week, Steve Conway. 
Zodra het duister wordt zijn de program
ma's van Carol ine op 963 in het geheel 
niet meer te ontvangen in het noorden 
en wat we hoorden van onze loggers in 
het westen is het daar ook al niet veel 
beter. Finland is duidel ijk aan het tes
ten met de Yleis 600 kW zender.Er zijn 
mogelijkheden voor een andere frequenties 
Informatie bij een Moniquedeejay leert 
ons dat Peter Chicago overweegt de 214 
of 211 meter te nemen. Ook is de mogel ijk 
heid van 389 er hoewel deze ook door 
diverse ILR stations wordt gebruikt. 963: 
Monique 5-6.30 Sebastiaan, 7-9 Dick,9-10 
Sebastiaan, 10-12 Drie om Drie met Luuk, 
12-12.40 Sebastiaan, 12.40-13 Keser top 
3, 13-14 Prijsbewust en Sebastiaan, 14-

Ivan Rothstein en Alan Weiner in de studio op It schip van Radio New Vork International 
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16 Drie om drie voor de wind met Dick, 
16-18 Luuk, 18-19 Sebastiaan.di 15 SEP
TEMBER: Vandaag bereikt ons het bericht 
dat met ingang van de eerste zaterdag in 
oktober iedere zaterdagmorgen tussen 
7 en 10 uur een ouder bekende terug zal 
zIJn op Monique. Het gaat hier om de 
voormalige RNI deejay Ted Bouwens. 
wo 16 SEPTEMBER: In de vroege nachtel ij
ke uren horen we de eerste modulatie-
tes t op 576 kHz. Hoewe I afge lopen zondag 
nog een vI iegtuig de omgeving van Knock 
Deep, waarheen de Communicator is ver
huisd, heeft bekeken en men constateerde 
dat er nog geen masten op stonden, is 
het heel wel mogelijk dat dit inmiddels 
wel is geplaatst. 963: Tot 14 uur onge
wijzigd. Om 14 uur nonstop en halverwege 
werd Ad Roberts ingestart hetgeen een te-
ken was dat de tender langszij lag. Met 
het nieuws van 15 uur bleken Dick, Luuk 
en Sebastiaan het schip verlaten te heb
ben en vervangen zIJn ze door Wim de 
Valk, Colin Peters en Jan Veldkamp. 4-6 
dus met Jan en daarna weer een v.d. Mei
den op tape. Hij vertelde ondermeer dat 
~et item Reggaetime ter discussie stond 
en dat luisteraars andere voorstellen 
zo spoedig mogel ijk in moeten sturen. 
In zijn programma op Viewpoint excuseert 
Roy Masters zich dat hij nog niet in 
Engeland is geweest en wel om de volgen
de redenen: Hij zit op een groot geld
bedrag te wachten en vraagt zich tevens 
af of hij wel welkom i's in zijn geboor
teland Engeland. Als dit beiden positief 
ver~ndert zal hij zeer zeker komen. 
Op CaroJine is er ook gewisseld en zijn 
Keith en Simon van boord gegaan. De 
programmals zijn niet veranderd tot 14 
uur. Daarna 14-18 Tony Peeters (terug), 
18-22 Andy en 22-02 Chris Kennedy(nieuw). 
do 17 SEPTEMBER: Monique 5-6.30 non stop, 
7-9 Peter de Groot, 9-11 (1 uur langer) 
Drie om Drie met oud en nieuw 11-12 
J 00 st, 1 2 - 1 2 . 40 Ma r k de Ma st, 1 2 . 40 - 1 3 
Keser top 3. Deze eindigt deze maand. 
13-14 Tony, 14-16 Ad re~a ongewijzigd. 
Na 2 maanden onrust dus weer een stabiele 
programmering. Voor hoe lang? Ad Roberts 
is te horen met een langdradige spot 
voor werklozen om toch vooral initiatief 
te nemen om werk te zoeken. Kwa rt voor 
12 in de avond horen we zeer kort enkele 
testtonen op onze ene tran~istor die ' 
konstant staat afgesteld op de 576 kHz. 
vr 18 SEPTEMBER: Vandaag andermaal over
leg tussen eigenaar Paradijsschip en 
ambtenaar van ministerie Binnenlandse 
Zaken over vergoeding door de staat aa~ 
de organisatie. Vanuit de Carotineorga
nisatie wordt bekend gemaakt dat de ge
hele programmering (6 uur 4 keer peret-
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maal herhaald) is verkocht. Men gaat 
spoedig uitzenden op de 6205 kHz onder 
de naam World Mission Radio. Joost be
gint bij Monique met drie nummers achter 
elkaar van Madonna (makke I ijk!) en 
na Prijsbewust volgt nonstop muziek. 
Op Carol ine door tot 6 uur met van 2 tot 
6 Steve Conway. za 19 SEPTEMBER: 558: 6-
10 Tony, 10-14 Peter, 14-18 Jacky, 18-22 
Andy, 22-02 Chris, 02-06 Steve. Nieuws 
met Jacky (14) en Steve. 963: 5-6.30 
Non stop, 7-10 Col in, 10-12 Eddie, 
12-15 Jan met top 50. 15-16.30 Col in, 
16.30-18 Jan en 18-19 Rik ~ zo 20 SEPTEM
BER: Monique 5-8 Non stop 10-12 Vader 
Abraham na 2 maanden terug. De zondag
middag is veranderd en heet geen Hitmu
seum meer. Het jaar van de hits is nu 
op het halve uur met slechts 1 plaat- wel 
de gehele middag uit hetzelfde jaar. 
12-14 Col in, 14-16 Jan en 16-18 Wim. 
Om 23.06 3 minuten lang modulatietest 
op 576. Spannend niet waar! De Communi
cator is eerder deze week in het nieuws 
geweest toen met aan boord ontdekte dat 
een catamaran vlak bij het schip in 
nood was. Men is er heengevaren en pro
beerde de bemanning aan boord te nemen 
van de Com. Hierbij raakte iemand gewond 
en werd de kustwacht ingeschakeld die de 
catamaranmensen mee naar de haven nam. 
Op Caroline vragen de deejays de luis
teraars nu al de kerstkaarten in te 
sture~, zodat ze ze mischien op tijd 
krijgen vanuit het kantoor in ' New Vork. 
Tot zover deze Nu aflevering met dznk 
aan Paul de Haan, Jack Duyzer, Tom de 
Munck. M.v.d. Maden, Rudi Koot, Maria 
Depuydt e.a. Samenstelling Hans Knot. 

AF~,CHEID VAN HERMAN STOK EN VAN MAASDAM • 
Twee luisterrijke figuren uit de 

Hilversumse radiowereld gaan omroepland 
verlaten door vervroegd uit te treden. 
Het betreffen hier Herman Stok en Kees 
van Maasdam. Beiden zijn de afgelopen 
decennia werkzaam g.eweest bij de VARA. 
Herman Stok genoot vooral populariteit 
in de begin 60'er jaren door zijn pre
sentatie van het tiener programma Tijd 
voor Teenagers. Iedere zaterdag zat 
half Nederland aan de radio gekluisterd 
als het enige tienerprogramma op de ra
dio was. Met zijn versies van de hit
lijsten werden de hits gemaakt. Een tijd 
dat een plaat rustig 14 weken lang in 
de top tien stond. Ook op de televisie 
maakte Stok in die tijd een grote car
riere. Hij bracht het popprogramma Top 
of Flop naar ongekende succeshoogte. 
Het betrof hier de Nederlandse versie 
van Opportunity Knox. Diverse nieuwe 



platen werden aan het publiek en een 
panel voorgesteld waarna het panel on
derbouwd moest verklaren of de plaat al 
dan niet toekomst zou hebbeno Stok heeft 
zich tevens ingezet voor het meer en 
meer draaien van het Nederlands produkt 
en de laatste jaren was hij zeer regel
matig op zaterdag op de radio te horen 
met programma's gewijd aan het Neder
landse produkt. Stok verlaat de omroep 
officieel per 1 januari a.s. maar is 
sinds 1 oktober j.l. niet meer te horen. 
Herman heeft aangekondigd eventuele 
freelance aanbiedingen in de toekomst 
te overwegen en zich in te zetten voor 
de stichting Conamus, de stichting die 
zich inzet voor het Nederlandse produkt. 
Kees van Maasdam had in de eind 60'er 
jaren en begin 70 t er jaren enorme popu
lariteit bij een deel van de bevolkings
groep vanwege zijn dinsdagmiddagprogram
ma waarbij mensen in het land de groet
jes mochten doen. Ook hij verlaat de om
roep per 1 januari. 

J@t:1~[§~@O~ 
NIEUWE FREQUENTIES CANANDA INTERNATIONAL 

Voor haar programma's gericht op 
Europa in het Frans en het Engels ge-

bruikt radio Canada lriternati6nal sinds 
kort nieuwe frequenties. 7275 kHz wordt 
nu gebruikt i.p.v. 7295 terwijl 6140 
en 9750 kHz nu parallel worden gebruikt. 
MEER KRACHT VANUIT JOEGO SLAVIE. 

Radio Yugoslavia zendt sinds kort 
met een hoger vermogen haar programma's 
uit vanuit het nieuwe zendstation dat 
is gevestigd in Bijeijina. De Engelsta
lige programma's zijn op diverse tijden 
te ontvangen via de 5980, 6100, 7240 en 
de 11735 kHz. De Franstalige via de 
6100,7240 en 9620 kHz. 
STOPZETTING JAMMING VANUIT LIBIË. 

De uitzendingen gericht op Libie en 
het Midden Oosten van de BBC werden tot 
voor kort gestoord door 'jammers' van 
Libië. Vooral tijdens de hevige strijd 
in Tsjaad, die nadelig begon te verlo
pen voor het land, waren de uitzendingen 
van de BBC onhoorbaar. De stoorzenders 
zijn nu uitgezet. 
INDIA BRENGT ZENDERS LATER IN ETHER. 

. Eerder meldden we dat India 2 
nieuwe 250 Kw zenders in de korte golf 
zou laten starten in deze maand vanuit 
het nieuwe zenderpark in Bangladore. 
Men heeft nu besloten hier mee te wacht
en tot medio 1988 wanneer 4 andere nieu
we zenders ook geinstalleerd zijn. 

r;e~j~r :;-ET-:e~d::e= =i;e-:;::h~t::- =r :7 =-SP:7"NT-;;N~UW-;- ---, 
Caroline/Monique T-shirts met een fraai uitgevoerde tekening van het zendschip 
Ross Revenge voor de prijs van f 18,50. 

BOEKEN: "Het Radio London Boek", a'lweer een bestseller van Hans Knot. Waarschijn
lijk het allerbeste boek in de Nederlandse taal geschreven over een zeezender. 
Dit boek, met veel unieke foto's, kost f 25,--. 
'tOe Historie van Radio Noordzee" , alweer in een nieuwe druk, kost f 22,50. 
Het Caroline fotoboek "Caroline into the 80 1 s" f 15,--. 

CASSETTES: SMC Audio Magazine deel 15. Ingesproken door Hans 'Knot, met o.a. 
chinese voorbehoedsmiddelen, boordmijmeringen, afscheid Ad Roberts, alle Laser
jingles op studiokwaliteit en Voice of Peace-jingles. f 11,--. 
SMC Audio Magazine deel 16: "Back to the Sixties", alweer door Hans Knot van 
commentaar voorzien over de zeezenders in de jaren zestig. Kost maar f 11,--. 

IN DE AANBIEDING: "10 Years of offshore Radio", met unieke . opnamen van alle 
zeezenders uit de jaren zestig en begin zeventig. Deze dubbel-lp kost deze 
maand slechts f 35, --. .J\. 

VIDEO: "Afscheid van Radio Paradijsi', de eigenaar leidt SMC rond aan boord. 
Op VHS of Betamax f 35,--. LET OP: Elke besteller krijgt van ons een certi
ficaat met een nummer er op. De winnaar ontvangt uit handen van de eigenaar 
van Paradijs de originele zendbuis van deze zeezender. 
De trekking van het winnende nummer is tijdens de zeezenderdag op 19 december. 

ZOJUIST VERSCHENEN: Cassette "Loving Awareness" . Een nieuwe zeer fraai uitge
voerde synthesizervertoJking van het LA-gebeuren. Dus géén opname van de des
tijds verschenen groep Loving Awareness. Digitaal opgenomen: f 18,50. 

Stichting Media Communicatie 



TOPCONFERENTIE TERUGDRINGING GEWELD. 
De BBC en tTV direkties zullen bin

nen afzienlijke tijd een topconferentie 
houden over geweld op de televisie. De 
direkties van de omroepen vinden dit 
dringend nodig na de recente moordpartij 
in Hungerford en na de bekendmaking van 
het plan van premier Thatcher om dras
tisch te snoeien in geweldadige tvpro
gramma's. 
CHijM NA JAREN VAN FORMAT VERANDERD. 

Het fameuze Canadese station CHUM, 
wie heeft er niet van gehoord, brengt 
de luisteraars in Toronto en wijde om
geving, sinds kort een nieuw format aan. 
Sinds 6 juni heeft men afscheid genomen 
van de rock and raIL format, dat men 
jaren, zo niet decennia lang, heeft ge
hanteerd en het station tot het popu
lairste in haar soort in Canada maakte. 
Men heeft gekozen voor een meer informa
tief format waarbij MOR muziek wordt 
gedraaid. De naaste, voormalige, concur
rent, QI07 Rock Radio, heeft in diverse 
kranten in Toronto, via grote adverten
ties, CHUM bedankt voor de vele fijne 
jaren. 
ONTEVREDENHEID DUITSE PLATENINDUSTRIE. 

Nadat al eerder de nederlandse 
platenindustrie ontevreden was over 
het gedrag van de nederlandse deejays 
aangaande het draaien van het nationale 
produkt in de diverse radioprogramma's 
is er nu ook onvrede in de duitse pla
tenindustrie. Uit de verkoopcijfers over 
het jaar 1986 blijkt dat slechts 2 
duitstalige produkt en voorkomen op de 
lijst van de 30 best verkochte platen. 
Men geeft vooral de schuld aan de prive 
stations in het land "die hoofdzakelijk 
alleen belang hebben bij het brengen 
van engeistalige muziek. 
FFN MET NIEUWE ZENDERS. 

We kondig'den het al eerder aan dat 
in de loop van dit jaar FNN met een aan
tal nieuwe zenders zou komen. Voor de 
luisteraars in het noorderi en oosten 
van Nederland om in de gaten te houden: 
1 juli kwamen de volgend~~NN zend-
ers in de ether: Neuhaus °102.2 MHz., 
Torfhaus/Harz 102.4 en Fr~delsohl 102.8. 
Er staat nog een nieuwe zender gepland 
voor Hann en omgeving. 
SAMENWERKING WEST EN OOST DUITSLAND. 

De Westduitse televiiie en de col
lega's in Oost Duitsland hebben een 
overeenkomst gesloten voor een grotere 
onderlinge samenwerking en meer uitwis
seling van programma's. De ondertekening 
komt precies een jaar na het afsluiten , 
van het culturele uitwisselingsverdrag 
tussen beide landen. Naast een grotere 
uitwisseling van programma's zal men 
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elkaar ook meer hulp bieden met b.v. de 
inzet van camerateams. Voorts zullen zij 
elkaar vaker vooraf programma's verto
nen en zullen vaker informatieve be
zoeken worden afgelegd. Ook de West 
Berlijnse omroep SFB is bij de overeen
komst betrokken, hoewel de Oost Duitse 
televisie eerst tegen die betrokkenheid 
was. Men was namelijk van mening dat 
West Berlijn niets met West Duitland 
te maken had. Nu is in de overeenkomst 
opgenomen dat de SFB deelneemt over
eenkomstig het viermogendhedenverdrag. 
ENGEL OP TELEVISIE WAS TECHNIEKFOUT. 

Duizenden mensen zijn onlangs naar 
een huis in de Amerikaanse plaats Mount 
Shasta getrokken om te kijken naar de 
verschijning van een engel op een tele
visie. De eigenaresse van het toestel, 
Dianne Boetcher, zag tijdens het nieuws 
plotseling en helder licht en het werd 
met de dag scherper en scherper. Ze 
meldde aan de plaatselijke pers dat een 
engel aan haar verschenen was en na pu
blikatie kwamen meer dan 5000 mensen 
het licht aanschouwen. Bob Wilson. eige
naar van een elektronicazaak,kwam ook 
kijken en kwam tot de conclussie dat 
het handelde om een kapotte condensator 
en transformator. Wilson heeft een 
dergelijke storing in een oud apparaat 
nagebootst en iedereen uitgenodigd om 
ook bij hem de engel te bekijken. 
JOHNNY CARSON VOOR RECHTER GEDAAGD. 

Een Amerikaanse tandarts heeft via 
een kort geding een poging ondernomen 
om 5 miljoen dollar schadevergoeding te 
~rijgen van de populaire presentator 
Johnny Carson. Deze zou tijdens een van 
zijn programma's en vergelijking hebben 
gemaakt tussen tandartsen en de gestap
po. De tandarts, Mendelson, vindt dat 
Carson uitgaat van achterhaalde vooroor
delen tegen tandartsen en zijn publiek 
aan het lachen probeerde te brengen. 
Het betreft hier een uitzending van 18 
april 1986 'Naarin Carson inging op een 
rapport waarin stond dat tandartsen 
in de VS steeds minder werk hebben dank
zij de verbetering van technieken en 
fluor. Carson heeft toen ondermeer ge
zegd dat bij het eventueel opheffen van 
de tandarts hij erg blij zou zijn en 
hij niet meer zo blij was geweest sinds 
de opheffing van de Gesta~o. Na diverse 
protestbrieven van de tandarts aan Car
son probeert hij nu zijn recht te krij
gen via een rechtbank. 
GELEIDELIJKE UITBREIDING STER. 

De Omroepraad raadt ' de minister van 
WVC aan de door de STER aangevraagde 
uitbreiding van zendtijd geleidelijk 
door te voeren en men verwijst daartoe 



door naar de toelichting bij -de media
wet waarin ondermeer staat dat een 
dergelijke uitbreiding gefaseerd zal 
moeten geschieden. Zoals bekend wil de 
STER per 1 januari a.s. zoveel zendtijd
uitbreiding dat zij in het eerste kwar
taal van 1988 het wettelijke maximum 
van 5% van de totale zendtijd zal over
schrijden door invoering van twee zgn. 
zwevende reklameblokken. De omroepraad 
vindt dat men dit niet moet doen. Als 
Nederland 3 in april in de ether komt 
krijgt de STER automatisch meer zendtijd 
en komt dan weer onder de 5%. Men vindt 
wel dat de STER toestemming moet krijgen 
om via Nederland 2 in de middag een 
zwevend blok ~oet kunnen gaan brengen. 
NIEUW SATELLIETAVONTUUR SKANDINAVIE 

Een nieuw satell ietstation gericht op 
de Skandinavische landen zal via de satel-
1 iet Intelsat gaan functioneren. Als naam 
voor het station is TV3 en was voo·rheen 
bekend onder de naam Scansat. De maat
schappij heeft kontrakten afgesloten met 
de PTT's van Noorwegen, Denemarken en 
Zweden voor het verspreiden van het sig
naal via de diverse kabelnetten en het 
signaal kan tevens worden opgevangen door 
de DBSschotels, die veel in Skandinavië 
a 1 voorkomen. De sta rt van het sta t i on 
zal plaatsvinden op Oudejaarsdag. Het 
projekt wordt ~erund door de Zweedse 
industrie groep Kinnevik. Het lag eerst 
in de bedoel ing het station op 1 septem
ber 1988 van start te laten gaan via een 
der transponders op een van de Astrasatel
I ieten. De financieringsgroep achter het 
voormal ige station Weekend TV heef~ in
middels een optie genomen op zendtijd 
voor 13 talkshow-achtige programma's. 
Het station zal dagel ijks tussen 19 en 
24 uur uitzenden en in het weekend tot 
uur in de nacht. Paul S Hansen 
MURDOCH BREIDT STEUN AAN SKY CHANNEL UIT. 

Satellite Television PLc (SATV) heeft 
bekend gemaakt dat het 22.63 miljoen pond 
zal opbrengen ten behoeve van haar Euro
pees satell {tet televi siestation Sky Chan
nel~ Het bedrag zal tot stand komen mid
dels een zgn. 'rights issue' en zal worden 
aangewend om leningen van SATV af te be
talen en om de voortgang van het station 
verder te financier~n. New International 
Plc, de Britse poot van de 'News Group', 
het concern van Rupert Hurdoch, bezit 82% 
van de aandelen. De overige zijn in handen 
van instituten en particuliere aandeel
houders. Er is van de zijde van adverteer
ders enorme steun voor het station maar 
nog niet genoeg om het station met winst 
te laten draaien. De financiele injektie 
van Hu rdoch s te 1 t Sky Channe I ins taat 
om een uitstekende positie te blijven be-

houden in de sterk groeiende markt van 
satelliettelevisie. 
AANDE(~NPAKKET RTL PLUS VERDEELD. 

Onlangs is de nieuwe verdeling van het 
aandelenpakket van RTL Plus bekend gewor
den. CTL, de meedermaatschappij, heeft nu 
46,5% in handen. UFA (Bertelsmann) 38,5%, 
WAZ 10%, Burda 2% en FAZ 1%. De Deutsche 
Bank heeft tenslotte het resterende deel 
van 2% voor haar rekening genomen. 

COMMERCIELE TV: ZO KAN IK HET OOK! 
De kaarten liggen nu duidelijk op tafel: 

Zowel AVRO, TROS als Veronica willen de 
commerciële toer op. Maar in feite willen 
ze dat op een on-commerciële manier: 
namelijk zoveel mogelijk risico uitsluiten 
door de aanvangsjaren nog aanzienlijke 
financiële bijdragen vanuit de 
omroep-pot/WVC te 
verwachten. Ook het ~/YL...:: 
wi 11en behouden van uu~ 
de verenigings-
struktuur kan nog 
wat extra financiële middelen ople
veren. Zo zou iedere ondernemer 
wel willen beginnen! 

Alle voorstellen getuigen, 
mijns inziens, van een weinig com
merciële aanpak. Welke ondernemer kan 
met een vereniging in plaats van BV of NV 
inclu~ief aanzienlijke subsidies beginnen. 
De benadering van de ATV-omroepen is, 
mijns inziens, zo A-commercieel als het 
maar kan zijn. Ze willen wel het geld van 
reklame-inkomsten ontvangen, maar verder 
zo we i n i g moge I ijk ris i co lopen. 

Het is dán ook logisch dat bijvoorbeeld 
NCRV en VARA bij een dergelijke opstel
ling eveneens gegadigden wi 11en zijn. 

Als ik minister Brinkman was, zou ik 
alle omroepen een duidelijk beeld voor
houden: of comme r~i~le omroep op een écht 
commerc i ë 1 e bas i ~ ~ (en dus geen vereni ging, 
subsidies etc.) ~ f een andere organisa
tie die daa r we I de ge 1 egen hei d toe w i I 
geven. De tijd dringt echter zeer! 
Immers als er binnen één jaar geen duide
] ijke spijkers met koppen worden geslagen 
dan kan men het wel vergeten. 

De(buitenlandse) konkurrentie staat 
niet sti 1 en met name niet in Vlaanderen. 
Mijn advies aan Brinkman zou zijn: ga zo 
snel mogelijk met ook niet-omroep gega
digden in conclaaf. En geef hen (wanneer 
hun prograrrrnals uit minimaal 40% Neder
landse produkties bestaat) snel een ver-
gunn i ng. Jac Zom. 
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Herinneringen van .... 

John Lewis, een superaardige prachtke
rel, beter zou ik hem niet kunnen onder
scheiden. Begon zijn carriere jaren ge
leden en werkte ondermeer voor Abe Na
than's Voice of Peace, diverse Ierse 
stations, Laser 558, Caroline, Laser 
Hot Hits en nu voor het ILR station Ra
dio Wyvern. Exclusief voor Monitor Maga
zine en Freewave Media Magazine heeft 
hij in een aantal afleveringen zijn her
inneringen aan de periode Laser Hot Hits 
aan het papier toevertrouwd. 

VERRAAD OF NIET? 
De eerste 18 maanden die ik op de 

Ross Revenge heb doorgebracht, beschouw 
ik als de mooiste van mijn leven en tij
dens een verlof periode keek ik dan ook 
altijd uit naar de dag dat ik weer naar 
het schip toe kon voor de volgende pe
riode. Op een bepaald moment keerden de 
zaken en keek ik uit naar het moment dat 
ik weer naar land kon gaan. Werken op 
de Ross was als elke doorsnee baan voor 
me geworden en dus besloot ik er een 
eind aan te maken. Toen ik, niet veel 
later voor Ray Anderson's projekt Laser 
Hot Hits ging werken zagen velen in mij 
een verrader. Wat ze echter vergaten 
was dat ik eerder op de Communicator 
had gewerkt en dat ik eigenlijk naar 
mijn ouderlijk schip terugging. Het 
is hetzelfde schip alg dat Laser 558 
destijds gebruikte maar het was een to
taal ander station. Het was voor mij 
iets nieuws, iets spannends en dus ook 
een nieuwe kans. Ik ging in oktober 1986 
aan boord van het schip- en verliet het 
op de dag dat het de haveDf van Harwich 
verliet. We waren benauwd aat de douane 
aan boord zou komen en de bemannings
lijst zou vragen en als ze dan de naam 
van Lewis hadden gezien zouden ze zeker 
gedacht hebben: Aha, we weten wat dit 
schip gaat worden!' Dus nam ik enkele 
dagen verlof en keerde ik twee dagen 
later terug toen het veili~ op zee lag. 
Het was verankerd voor de kust van 
Essex en om precies te zijn gedurende 
de 2 eerste weken ter hoogte van Gun
fleet, zeven mijlen vanaf Walton on the 
Naze, waar we wachtten op nieuwe orders 
van, de organisatie. 
10 

NIEUHE ANKERPLAATS. 
Terwijl we begonnen met het herbou

wen van de antenneinstallatie, die in 
opdracht van de douane in de haven was 
neergehaald, viel het ons op dat een 
bepaalde schuit van de DTI belangstel
ling in ons toonde. We besloten van 
ankerpositie te veranderen, gingen om 
de top van Longstone head en dat was 
de ligplaats vanwaar we in de lucht kwa
men toen we op de bekende maandag onze 
eerste testuitzending van Laser Hot 
Hits verzorgden. We zetten de zenders 
rond vijf uur in de middag aan en bin
nen een half uur lag een schip van 
Trinity House op af~tand van een halve 
mijl van ons veranke~d. Meteen dacht ik 
van 'Oh nee, daar gaan we weer'. Geluk
kig waren ze daar slechts verankerd om 
de nacht door te brengen en toen ze de 
volgende morgen er weggingen kwamen ze 
praktisch langszij, hun hoorn als soort 
van vriendschap blazend. 
VERANDERINGEN AAN BOORD. 

In vergelijking tot mijn eerste pe
riode was er niet zo veel veranderd. 
Er was een nieuwe zitkamer ingericht, 
beneden naast de zenderkamer, die erg 
comfertabel was. Boven was nog de oude 
tvkamer maar daar kon je niet erg rustig 
zitten daar men altijd spelletjes aan 
het· spelen was waarbij Risk en Trivia 
favoriet waren. Daar is ook een tv met 
het Amerikaanse systeem zodat video's 
vanuit Amerika konden worden gestuurd 
voor de Amerikaanse deejays. 
INSPECTIE DTI. 

Voordat het schip de haven uitmocht 
was er nog een inspektie van de DTI. Een 
aantal van deze ambtenaren leidde ik 
rond op de Communicator, waarbij een 
klein aantal veranderingen nog moest 
worden doorgevoerd, alvorens het schip 
kon worden vrijgegeven. Het waren lieden 
van de afdeling 'radio en marine aange
legendheden' en kwamen zeer vriendelijk 
over, zonder het gebruikelijke gegrom 
van de DTImensen. 
NIEm~E STUDIO' S. 

De studio's waren totaal veranderd 
in vergelijking met de 558 periode, 
hoe~el alles wel ongeveer in dezelfde 
opstelling stond geformeerd. Beide stu-



dia's hadden een nieuw mengpaneel ge
kregen, 8 kanaals. Tevens Bayer hoofd
telefoons. De oude cartmachines waren 
herbouwd, waarbij zelfs snelheidsrege- 
laars waren ingebouwd. In de hoofstudio 
waren RE 20 microfoons. In de produktie
studio was evenals de hoofdstudio in 
stereo uitgevoerd, hoewel beiden ook 
mono konden worden geschakeld. Het 
maakt op de AM natuurlijk niets uit want 
dat komt er mono uit, hoewel je weet 
het voordeel van stereostudio's natuur
lijk wel als er ooit nog eens een FM
zender aan boord komt. 
TE, VROEG IN DE ETHER. 

De beslissing om in de lucht te gaan 
was genomen door de nieuwe eigenaar, we 
waren echter nog niet zo ver, maar de 
leiding had de , gebruikelijke fout- ge
maakt, n.l. vergeten te praten met de 
zendertechnicus. Men had , een persbericht 
doen uitgaan waarin stond vermeld dat 
we op de Ie december 1986 in de lucht 
zouden komen en wij wisten zelf voor 
het eerst van deze inhoud op 30 november 
en wel enkele uren voor middernacht. 
\ve werkten die nacht erg had en besloten 
rond het middaguur van start te gaan 
met de testen maar werden vlak voordien 
verrast door een harde knal vanuit de 
zenderkamer. We hadden voordien de 
zender aan gezet ,pm hem op te warmen 
en toen we op de knop drukten die de 
zender in de lucht moest brengen volgde 
de dreun, gevolgd door een scheldwoord 
van mijn zijde, een woord dat begint met 
een F en eindigt met een K. Als een 
een teken van leven was geweest vanuit 
de zender, zo bedacht ik me, zou de zen
der misschien gezegd hebben van: 'laat 
me met rust. ik heh het dertien maanden 
rustig kunnen uithouden, ik wil nog 
13 maanden rust.' 
REINIGING VAN ZENDER. 

Het hoofdprobleem was dat we de zen
der ,beetje bij beetje hadden schoonge
maakt. Alle onderdelen hadden we eruit 
gehaald en schoongemaakt. De zenders 
waren namelijk behoorlijk vervuild ge
raakt in de eerste periode en de haven-

' tijd: Door een kleine aansluitingsfout 
ontstond, bij het indrukken van de com
mandoknop, een perfekte kortsluiting. 
Achteraf bleek dat we een van de weer
standen hadden vergeten door ' te verbind
en ., die spontaan kortsluiting veroor
zaàkt'e tegen de wand van- dè zen~erkast. 
Gevolg was de klap en dé daarop volg~nde 
dag geschiedde hetzelfde 'nog een keer, 
toen we slechts op een zeer laag vermo
gen werkten. De leiding stond er echter 
op dat we in de ether zouden komen en 
dus gooiden we een maximaal vermogen van 

3 kW op de zender en besl oten na mi dder
nacht uit de lucht te gaan voor herst el. 
Er bleek toen ook enig vuil voor kort
sluiting te zorgen hetgeen vonken ver
oorzaakte op de vloer van de zenderkast. 
Maar goed, even terug naar 5 uur die 
middag~ We besloten dus de zender in de 
ether te brengen en drukten op de rode 
knop van de zenderkast die er voor zorg
de dat de zender op een carrier kwam 
van 5 kW. Wè lieten de zender een paar 
minuten op dit vermogen staan om het 
vervolgens trapsgewijs op te voeren. 
De blauwe knop werd uiteindeÎijk inge
drukt die 18 tot 20 kW aan vermogen kan 
brengen. Ik ging daarrip naar boven in de 
studio om een plaat te draaien, alleen 
maar om er achter te komen of dit geen 
vonkenregen zou veroorzaken in de zender 
of zendmast. De eerste plaat werd een 
nummer van Genesis 'Turn it on again'. 
Alles bleek goed te werken en we beslo
ten nonstop muziek tot 6 uur Britse tijd 
uit te zenden. Vervolgens draaiden we 
een non stop tape maar toch anders dan 
de eerder non stop platen daar op deze 
band ~en heleboel zeezenderjingles waren 
ingemixed zoals b.v. jingles van Veroni- -
ca, RNt, Caroline en Laser 558 en ver
volgens onze closedowntune: Thank you 
for the music van Abba. 
NOG NIET IN KNOCK DEEP. 

Zoals eerder gesteld waren we op het 
moment van die eerste test nog niet op 
onze lokatie in the Knock Deep. We had
den voor de ankerpositie in Longstone 
Head gekozen om er de nacht te over
bruggen om de volgende dag naar Knock 
Deep te gaan. De volgende ochtend werd 
omstreeks 11 uur het anker geiicht en 
gingen we op weg naar de Ross Revenge 
voo~ een beleefdheidsbezoekje. We gingen 
een aantal malen om hun schip heen maar 
ik denk dat ze het bij Caroline allemaal 
niet zo waardeerden om ons weer te zien. 
Ze kwamen niet aan dek om te wuiven. 
Nee, zonder gekhèf d! Ik denk dat ze 
allemaal blij wa ën om ons te zien, uit-

-gezonderd een p~rsoon die . voor deze keer 
naamloos zal blijven. Ik denk dat men 
waarschijnlijk op de Ross meer verbaasd 
zal zijn geweest want dat was het eerste 
teken van leven van ons voor hun, toen 
ze ons met een behoorlijke snelheid 
langs zagen komen. Tenslotte gingen we 
2 mijlen ten Noorden van de Ross voor 
anker. 
DRUKTE VOOR ROCK 'N ROLL MAN. 

De enige deejay die opdat moment 
op de Communicator zat was Johnny Rock 
and Roll. -De bemanning bestond uit James 
Day, Mike Berrington, Bob de schipper, 
Ian de s-cheepsmaat, Jose de antennespe-
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Hans Knot, John Lew;s en een fan op de R055 Revenge. 

Een van de twee zenders aan boord van de Communicator. 



t 
I ( 

Charlie Wolf~, Andy Anderson, John Lewis en Peter Phil1ips. 

John Anthony Rock 'n Roll. 



cialist, de Boss en ikzelf. Andrew Tur
ner, onze eerste nieuwslezer, was op 
dat moment nog niet aan boord. Toen we 
bij de Gunfleettower lagen was hij wel 
aan boord maar verdween met een klein 
bootje om een tijdje later terug te ke
ren. Dientengevolge was de enig,e persoon 
aan boord die programma's kon doen 
Johnny Rock and RaIl Anthony. Hij deed 
de gepresenteerde shows, wij verzorgden 
de nonstop shows en hielden een oog op 
de zender. 
OPLETTEN GEBLAZEN. 

Dinsdag 2 december waren we ook 
uit de lucht. Velen dachten dat we te 
maken hadden met problemen maar het had 
een totaal andere reden. Omstreeks twin
tig voor twee die middag hebben we de 
zender uit de lucht gehaald. Caroline 
was op dat moment uit de lucht en we 
zagen dat een van hun mensen in de mast 
aan het werk was. Gezien onze frequentie 
zo dicht bij die van hun lag dachten we 
da t het ·· verstandiger was om de ether ook 
te verlaten om geen interferentie op 
de zendmast ~àtt Garoline te veroorzaken, 
met alle gevolgen yan dien. 
GEEN HOOG VERMOGEN. 

Toen w"e de zender. · weer aanzetten was 
het onmogelijk om het hoge ver~6gen er 
weer in te krijgen. De vonkenregen begon 
weer spontaan. Een aantal middagen zijn 
we omstreeks half twee uit de lucht ge
gaan om aanpassingen aan de antenne te 
verzorgen, hetgeenui~eraard in die tijd 
van het ja~r alleen overdag kan gebeuren 
en het leek ons de meest geschikste tijd 
van de dag. 
NIET GOED OP DE FREQUE~IE. 

Tijdens de eerste dagen van Laser 
Hot Hits zaten we enigszins naast de 
frequentie. Om op de juiste frequentie 
te komen heb je uiteraard ~e juiste 
kristal nodig, in ons geval die bestemd 
is voor de 576 kHz. Deze plaats je in 
de oscilator die de trilling maakt die 
de zender aan het werk mo! t zetten. Als 
de trillingen echter niet 'egelmatig 
worden overgezet dan kom j~ ; automatisch 
naast de frequentie te zitt en. Dan be
staat er gelukkig zo iets als een kris
tallen trimmer waarmee je 1 kHz naar 
beide kanten kunt trimmen om op de juis
te frequentie te komen. De frequentieme
ter gaf aan dat we op 575 -en nog wat 
puntjes zaten en dus trimde ik de kris
tal naar de 576 kHz toe. Nu is het niet 
zo dat de zender vervolgens konstant 
op die 576.0 blijft staan, vooral niet 
als je aan het moduleren bent. Alleen 
_wanneer je op draaggolf w'erkt dan is 
het konstant. Met andere woorden het 
is niet zo'n probleem, behalve wanneer 
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het kristal het begeeft en breekt. Je 
kunt de kristallen ook .voor andere fre
quenties gebruiken maat dat zou inhouden 
dat we ook de antenne telkens opnieuw · 
moesten intunen, hetgeen 'een kritische 
klus is, die je niet zomaar~ven uit
voert. 
UITSTEKENDE ZENDERS. 

De zenders aan boord van de Communi
cator zijn gebouwd in 1984 en dus er~ 
nieuw. De hoofdzender had op het moment 
dat Laser Hot Hits begon ruim 10.000 
uren gedraaid en de reserve zender 
slechts 5000, hetgeen natuurlijk niets 
voorstelt. \ve mochten tijdens ons ver
blijf in de haven van de DT! niet werken 
aan de zenders dus moest het grote on
derhoud geschieden toen we op zee waren 
maar het viel wel mee want we hoefden 
ze alleen maar schoon te maken en te 
kijken of alles nog funktioneerde. De 
kasten waren van binnen we heel erg 
vuil. In de eerste periodè liet men de 
zenderkasten nogal eens openstaan en 
de generatoren stonden slechts een ruim
te verder opgesteld. Bij de uitlaat van 
de Alicegenerator was een breuk waardoor 
rook wegvloog en· aangezogen werd door . 
de draaiende zenders. Het verbaasd me 
eigenlijk nog dat er niet meer vonken
regens waren daar alle insulato·ren in 
de zenderkasten waren bedekt met een 
dikke vlies rommel. '-le -deden het schoon
maken van de zenderkamer grondig en 
het geurde op een bepaald moment meer 
naar een ziekenhuis dan naar een zender
kamer. Ikteiriigde de grond met pure 
alcohol en het rook er zeer aangenaam, 
niet dat de ze~der dat natuurlijk merkt, 
maar ja! Alle ·generatoren hebben tevens 
ind'e voorperiodeuitgebreid onderhoud 
genoten. Op zee ontstond een ontploffing 
in de grote Aliee generator, maar geluk
kig was dit niet ~ijn fout. Tot zover 
deze keer mijn' eerste herinneringen 
aan Laser Hot Hits. Over enkele maanden 
zal ik jullie de rese van de zo~te 
herinneringen vertellen. . 

1987. Monitor Magazine/Freewave 

~I~ U"~EffilË, 
JAN DE LAET VERLAAT DE BR~ 

Jan de Laet, hoofd algemene Zaken 
van de BRT, heeft de BRT verlaten na 
een welgevulde journalistieke en ambte-

·lijke loopbaan. Na de tweede wereldoor
log trad hij in dienst van het pers
agentschap Belga. Op 1 december 1945 
werd hij benoemd tot correspondent in 
Nederland en bleef dit tot eind 1959. 
Hij was in die tijd de enige Belgische 
journalist in Nederland. Hij speelde een 



belangrijke rol bij de toenmalige nieuwe 
samenwerking tussen de Beneluxlanden. 
Daarna was hij tot in 1963 parlementair 
redakteur voor Belga. Op 1 januari 1964 
weid hij benoemd tot goodwill ambassa
deur van de BRT bij de Nederlandse om
roepen met als opdracht de samenwerking 
en de con~acten tussen de Belgische en 
Nederlandse omroepen te bevorderen. 
Op 1 januari 1973 werd hij benoemd tot 
secretaris van de toenmalig administra
teur generaal van de BRT, Paul Vanden
bussche en in mei 1975 werd hij gepro
moveerd tot hoofd van de Dienst Algemene 
Zaken. 
ROSSEL GAAT SAMENWERKEN MET FRANSEN. 

De Franse onafhankel ijke commerciele 
zender RFM heeft een samenwerkingsakkoord 
getekend met de Belgische Persgroep Ros
se!, die ondermeer de controle heeft op 
de Belgische krant Le Soir en 7 FM sta
tions in België. Krachtens het akkoord 
behouden beiden hun zelfstandigheid maar 
zullen ze overgaan tot gemeenschappel ijke 
uitzendingen en tot uitwissel ing van pro
g ramma IS. 

BRT VERBIEDT TV-GESPREK OVER MEDIA. 
De direktie van de BRT heeft een ge

plande tv uitzending van de humanistische 
organisatie Het Vrije Woord verboden. In 
het programma wilde columnist Anthirens 
de voorzitter van de Bond van BRTjourna
listen, Polspoel , ondervragen over de 
achtergronden van het ontslag van repor
ter Buyle. De direktie wilde echter niet 
dat Polspoel , werkzaam bij het tv jour
naaI, optrad in een programma dat niet 
van de BRT is. Dit zou bij de kijkers 
verwarring zaaien. Het onderscheid tussen 
de BRTprogrammals en uitzendingen van 
derden zou dan vervagen. De voorzitter 
van de journal istenbond beriep zich op 
de vrijheid van meningsuiting en liet 
het programma toch opnemen. De band werd 
echter niet uitgezonden. Het Vrije Woord 
overweegt nu via een kort geding de uit
zending alsnog te laten doorgaa~. 
VERBOD OP SPOTJES BELG1E. 

Cultuurminister Deweal heeft zich 
verzet tegen het uitzenden van publieks
spotjes voor en na de rechtstreekse 'uit
zending van het oratorium Haccabaeus in 
het kader van het Festival van Vlaanderen 
vorige maand. De betreffende spotjes war
en afkomstig van de autoindustrie Volvo, 
die de uitzending sponsorde in ruil voor 
het tonen van een Volvoreklame. 
PRO BELG/CA TEGEN VRTIN PLAATS VAN BRT. 

De vereniging Pro Belgica heeft via 
een brief geprotesteerd tegen de plannen 
om de naam van de BRT in VRT te verande
ren. Men vindt dat, afgezien de kosten, 
het plan totaal onverantwoord is daar de 

Belgische identiteit volledig wordt afge
takeld. In de brief schriJft men dat men 
zich met fel Ie overtuiiing zal verzetten 
tegen een eventuele naamsveranderin~ en 
men verzoekt de minister rekening te 
houden met het verlangen van Pro Be1gica 
om de naam van de omroep in takt te hou-
den. Maria Depuydt 

AMA~-~/O 
Door- JELLE KNOT 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS. 
In de loop van de tijd hebben we 

een aantal brieven gekregen w:aarin werd 
gevraagd hoe de korte golf radio zoal 
is ontstaan binnen het gebied van de ra
diopiraterij. Velen hebben daar zo hun 
eigen mening over. In werkelijkheid is 
de korte golf als piratengebied eigen
lijk al in de 20'er jaren ontstaan toen 
vele officiele stations gingen experi
menteren via de korte golf zonder dat 
ze een daartoe benodigde toestemming 
hadden. De echte doorbraak begon echter 
in de begin 60'er jaren, om excact te 
zijn in 1964, toen een landpiraat uit 
Nederland besloot i.p.v. zijn midden
golfzender maar eens iets anders te pro
beren en derhalve koos hij voor de bouw 
van een kortegolfzender. Hij werkte on
der de naam Carolien via de 7050 kHz. 
In 1965 was hetzelfde station, nu gerund 
door een aantal mensen, te horen via de 
6025 en 6045 kHz. Ook de naam van het 
station was veranderd en wel in Euro
weekend Radio. Het woord Europa zat al 
verbasterd in de naam van het station en 
de leiding besloot derhalve ook onderde
len van de programma's te gaan brengen ' 
in het Frans en Engels en tevens om re
gelmatige nieuwsbulletins te brengen. 
In 1967 werd de naam uiteindelijk-ver
anderd in World Music Radio en niet veel 
later veranderde men tevens van frequen
tie naar de 6251 kHz terwijl het vermo
gen werd verhoo d Jt ot 45 Watt. Men bleef 
met regelmaat i n de lucht en ook het 
vermogen werd r ~elmatig opgevoerd, 
zelfs werd in i973 een zender van het 
merk Collins ingezet die een vermogen 
had van 1 kW. Uit die periode stamt ook 
de zeer populaire luisterclub. Uiteinde
lijk besloot men het station te sluiten 
en pas in de tweede helft van de 70'er 
jaren keerde men terug in de ether, nu 
niet meer illegaal maar legaal. Men be
sloot in eerste instantie zendtijd te 
huren via Radio Andorra en zoals je de 
laatste jaren regelmatig hebt kunnen 
lezen heeft men ondermeer zendtijd ge
huurd via Radio Dublin en Radio Milano 
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International. Erg vreemd moet je niet 
opkijken als binnenkort wordt bekend 
gemaakt dat een eigen zendstation in ge
bruik zal worden genomen in Italie. 
Toen WRM in 1973 uit de ether ging ver
dween een groot deel van de staf naar 
ABC Europe, een station dat vanaf dat 
moment het populairste piraten station 
via de korte golf werd. Die populariteit 
had men vooral te danken aan de zeer 
professionele opzet en aan de program
ma's die in meerdere talen werden gepre
senteerd. Ook was natuurlijk het popu
lair maken van de 48 en 49 meter banden 
v~or deze vorm van piratenradio ook te 
danken aan de zeer professionele korte
golfprogramrna's van Radio Northsea In
ternational. Niet alleen werden daar 
de doordeweekste programma's van RNI 
uitgezonden maar ook waren er een aan
tal specialistische kortegolfprogramma's 
voor DX'ers te beluisteren onder de 
leiding van Albert Josef Beirens, die 
het programma wist op te bouwen tot een 
van de populairste ter wereld. Drie jaar 
lang was hij in de top tien te vinden 
onder de populairste DX programma's ter 
wereld. Vele DX'ers praten 12 jaar later 
nog steeds met veel respect over AJ. 
Een ware explosie van kortegolfstations 
brak uit in de mid 70'er jaren: vanuit 
Engeland ondermeer Britain's Radio Eu
rope International, Radio Gemini en Ra
dio City. Vanuit de Skandinavische land
~n volgden op de frequenties tussen de 
6200 en 6300 kHz, waarna ook andere 
Nederlandse en tevens West Duitse sta
tions volgden. Eigenlijk dient niet 
onvermeld te blijven dat reeds in 1968 
een poging werd ondernomen een dergelijk 
projekt goed op te zetten in Engeland. 
Het was Radio Sussex International, dat 
haar lokatie had in de omgeving van 
Brighton en later werd herdocpt in Li
berty Radio. Ook was er in begin 1970 
een station met de naam Radio 2401 Chan
nel Radio International ' ~aar Andy Arch-

Sf 
er, Robin Banks en Steve. England werk-
zaam waren. De condities 6 1.n die dagen n c, 

waren vaak optimaal en ZO ,{9n het ge-
beuren dat stations als Radio Amnesty 
en Radio Black Peter, die hun lokatie 
in Zweden hadden en een zender met een 
vermogen van nauwelijks 10 Watt, regel
matig werden gelogged in Engeland. World 
Husic Radio kreeg zelfs ontvangstrap
porten vanuit Japan, Rusland en Nieuw 
Zeeland. Zoals gezegd werd een groot 
deel van de aktiviteiten in de mid 70'
er jaren overgenomen door de Skandina
vische en West Duitse stations. Er 

-werden overkoepelende organisaties opge
zet: Free Radio League en The Germa~ 
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Independent Broadcasters. Iedere week 
kwam er bp een bepaald moment wel een 
nieuw station bij om haar kunnen te to
nen. Het kon natuurlijk niet al te lang 
goed gaan en het gevolg was dan ook dat 
vele stations noodgedwongen werden ge
stopt. Vooral de Duitse en Zweedse au
toriteiten waren nogal scherp op wets
overtreders en zetten zelfs helikopters 
in om lokaties op te sporen. Ook de gro
tere stations moesten er aan geloven. 
Radio Valentine, dat aan de kuststrook 
van Belgie haar lokatie had, werd als 
een der eersten in beslag genomen. Ze 
waren niet alleen de zender kwijt maar 
tevens de zeer duur uitgeruste profes
sionele studio. ABC England Internatio
nal gaf het pas definitief op nadat men 
diverse malen betrapt was door de GPO 
en derhalve diverse rechtzaken waren 
gevolgd. Hetzelfde is van toepassing 
op ABC Europe, dat haar lokaties op di
verse plaatsen in Holland had. Na de 
eerste hoos van stations kwam een tweede, 
dit keer minder sterke zenders in de 
lucht . De voormalige ABC medewerkers 
hadden er nog niet genoeg van en vormden 
een nieuw team, tesamen met ondermeer 
de Deense technicus Joho S. Gevolg was 
de start van Radio Viking, een station 
dat rond 1978 enorm populair was op het 
vaste land van Europa. De grootste hoop 
voor Engeland was het inmiddels legen
darische European Music Radio dat het 
zelfs presteerde met een vermogen van 
slechts 8 Watt DX rapporten te ontvangen 
vanuit Amerika. Een ander succes was 
het in dienst nemen van AJ Beirens, die 
een serie prograrruna's ging presenteren 
onder de naam EMR goes DX. Daarnaast 
had het station ook speciale programma's 
in het Frans, Nederlands, Duits en het 
Zweeds en was tevens de eerste piraten
zender die tegelijk simultaan haar pro
gramma's uitstraalde via de 41 en de 
48 meter. Samen met stations als Sun
shine Radio en Skyport Radio ~as EMR 
er voor verantwoordelijk dat de frequen
ties tussen de 7300 en 7400 werden open
gebroken voor de korte golf piraten. 
Weer later ging EMR nauw samenwerken met 
Radio Zodiac, ABC Radio en Radio Zenith 
om te komen tot de '6235 Network'; het 
doel was om te komen tot een professio
nele manier van radiomaken met een ga
rantie van professionele programma's, 
hetgeen dan ook weer iedere week geluk
te. Toen ABC uiteindelijk voor de laat
ste keer werd opgepakt was het ook ge
daan met het Network mede daar diverse 
medewerkers zich verspreiden over de 
gehele aardbol om elders hun carriere 
te gaan voortzetten. De echte kortegolf 



luisteraar van de 70'er jaren zal het 
met ons eens zijn dat de hoogtedagen van 
de piratenradio via de KG niet meer zijn 
overtroffen in de 80'er jaren maar er 
desondanks nog melding kan worden ge~ 
maakt van een aantal enthousiaste en 
professionele stations als:Empire Radio, 
Atlanta Radio, Impact Radio, Free Radio 
Service Holland, Radio Apollo en Radio 
Krypton. De laatste jaren is er weer 
een redelijke opleving gekomen in het 
korte golfgebeuren in landen als Duits
land, Ierland en Nederland en niet te 
vergeten de l egale situatie in Italie. 
Er zijn er de 24 uurs stations als ABC 
Waterford en Radio Dublin, die inmiddels 
niet alleen meer via de FM en AM uit
zenden, maar hun ' programma's nu ook 
relayeren via de 41 of 48 meter band. 
Wat betreft de piraten die meestal op 
zaterdag en vooral op zondag zijn te 
beluisteren zijn bij lange na niet meer 
op het niveau van de 70'er jaren en dat 
komt vooral omdat het merendeel van de 
stations er puur alleen maar is omdat 
de eigenaren willen experimenteren met 
de technische kant van het in de lucht 
brengen van een zender. Ook de jonge 
talenten onder de deejays, die het in 
de 70'er jaren wensten te proberen via 
de kortegolfstations, hebben nu genoeg 
uitwijkmogelijkheden bij de diverse 
stations in b.v •. Belgie, Ierland en 
Italie. Ook de politiek is niet uitge
bannen gebleven want in de begin 80'er 
jaren begon Radio Enoch met haar rechtse 
politieke uitzendingen. Het station 
werd gelukkig spoedig opgepakt door de 
overheid maar kwam even terug, net na 
de Kerstdagen van 1985. Het lijkt er 
echter op dat het voorgoed is gebeurd 
met het station. Dit laatste is mis
schien wel het succes van collega sta
tions, die Enoch regelmatig stoorden. 
Vooral voor diegene die het kortegolf
gebeuren tot nu toe grotendeels hebben 
gemist is het de moeite waard om eens 
een zaterdag en zondag achter de korte 
golf radio te gaan zitten. Een uitge
breide lijst met allerlei gegevens van 
aktieve kortegolfstations is leverbaar 
via de Free Radio Service Holland. Een 
briefje voor meer informatie naar Post
bus 41 in Dedemsvaart. 
FRW/FREEWAVE. NED.BEW.JELLE KNOT. 

HORVERS WEG BIJ DE TROS. 
Een van de verslaggevers van TROS 

Aktua, Ad Horvers, zal de omroe~ ver
laten om te gaan werken als hoofdredak
teur van het dagblad Amigoe op Curacao. 
Hij zal wel als correspondent voor de 
TROS bI ijven werken. Hij was sinds 1974 
in dienst van de TROS . 

VARA SCOORT WEER EENS HOOG. 
Zoals gebruikeI ijk weer de kijkers

top tien, zoals maandel ijks samengesteld 
door de dienst Kijk- en Luisteronderzoek 
van de NOS. Deze maal die van de maand 
augustus waaruit ondermeer blijkt dat 
de VARA sinds lange tijd weer eens hoog 
scoort met een 2e, 5e,6e en 10e plaats. 
In het overzicht zoals gebruikeI ijk de 
naam van het programma, de omroep die 
het heeft uitgezonden en resp. de kijk
dichtheid en waardering. 
1 Sterrenslag AVRO 
2 Konsumentenbus VARA 
3 JOU!l7naa 1 NOS 
4 Master VOO 
5 Achter het Nieuws VARA 
6 Flying doctors VARA 
7 Triatlon Almere AVRO 
8 Televizier AVRO 
9 Nieuwslijn VOO 
10 Golden girls VARA 
BENOEMINGEN BIJ DE NCRV. 

36% 7.4 
28% 6.6 
27% 6.9 
26% 7.0 
26% 6.6 
24% 7.3 
23% 7.3 
23% 7. 1 
22% 6.6 
21% 7.2 

In het kader van de reorganisatie van 
de dienst Uitgaven, Voorlichting 
en Verenigingszaken zijn bij 
de NCRV benoemd: tot hoofd 
van de nieuwe afdeling Werving 
en Correspondentieactiviteiten 
de heer D.F. Strietman (33) uit 
Huizen. Frits Strietman werkt sinds 1980 
bij de NCRV, aanvankelijk op de afdeling 
Interne en Exter~~ _ Betrekkingen, daarna 
als coördinator Iva ;:{ het Jongerenbeleid. 
Tot hoofd van dJ Lnieuwe afdeling Uitgaven 
en Reizen is d~J heer P. Mendelts (42) 
uit Eemnes benoemd. Peter Mendelts kwam 
in 1978 bij de NCRV op de Dienst Vereni
gingsactiviteiten. Sinds 1983 was hij 
daar plaatsvervangend hoofd. Beide benoe
mingen zijn ingegaan op 1 september j. 1. 

Voorts is, op een nader te bepalen 
da turn, de benoem i ng te ve rwach ten van de 
heer W. Hekhuis (41) uit Leusden tot eind
redakteur van de NCRV-gids. Wi llem Hek
huis werkt sinds 1975 bij de NCRV op de 
afdeling Interne en Externe Betrekkingen, 
bij welke afdel ing hij nu ruim twee jaar 
waarnemend hoofd is. 17 



RUO I CARRELL MET NIEUWE SHOW OP WOR. 
Voor de Westduitsetelevisie gaat Rudi 

Carrell het komende seizoen weer een aan
tal 'Rudi Carrell Shows maken. Het zal 
een mengelmoes gaan worden van Bananen
split, Blind Date (waarvan de TROS een 
Nederlandse versie brengt met Carry Tef
sen) en de Soundmixshow. De eerste Rudi 
CarreJ 1 Show zal in maart ]988 worden 
uitgezonden op Duitsland 1. 
VARA ZOEKT GROTE GEZINNEN. 

De VARA zoekt gezinnen met tien of 
meer kinderen die willen meewerken aan 
een nieuw amusementsprogramma. Het idee 
van het programma komt van Gied Jaspers, 
die vroeger ondermeer aktief was in de 
produktie van programma's van Sonja Ba
rend, Barend Servet en Sjef van OekeJ. 
Men wil aantonen hoe men in grote geZin
nen met elkaar omgaat. 
OMROEPEN DRËNTHE EN GRONINGEN PER 1.10.88 

De nieuw op te starten regionale om
roepen Radio Groningen en Radio Drenthe, 
die zullen starten als een gevolg van de 
opspl itsing van Radio Noord, gaan per 
1 oktober 1988 van start. Radio Noord 
zal tot die datum bI ijven funktioneren 
onder de vleugels van de NOS en zal niet 
meer verzelfstandigd worden. 
AVRO GEEN ZIN I N KRO NC RV EN VARA. 

Indien niet alleen de VOO,AVRO en 
TROS worden bet rokken bij de even tue Ie 
start van commerciele radio en tv in 

, Neder land maa r ook de UCRV, KRO en VARA, 
dan zal de AVRO zich zondermeer terug 
trekken en bIj j ven funkt ioneren binnen 
het hu .i d i ge omroepsys teem. 
UITBREIDING STEREOGELUID IN NËDERLAND. 

Met ingang van 1 januari a.s. worden 
de meeste STERspots in stereo uitgezonden 
Op dezelfde dag zullen alle programma's 
via Nederland 2 in principe ook in stereo 
zijn te ontvangen terwijl dit ook op Ne
derland 3 het geval zal zijn wanneer dit 
net per 1 april a.s. aktief wordt. Ne
derland 1 zal stereo worden als alle 
zendtorens daarvoor z J~9 aangepast. 
VI. JFDE ZENDER VOOR BR I ~E,N7 

De Britse regering 9 ~rweegt alsnog 
de invoering van een vij l de tvzender. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
een onderzoek laten instellen naar de 
mogel ijkheid en de wenselijkheid van een 
nieuw station. Het is zo goed als zeker 
dat deze zender een commerciële zal wor
den en dus een concurrent van de ITV sta
tions. Het plan voorziet dat 70% van het 
geprogrammeerde van Britse oorsprong moet 
zijn. 
EUROPESE CULTURELE OMROEP. 

De Franse minister van cultuur heeft 
aangekondigd dat West Duitsland besl ist 
heeft te participeren in het kapitaal van 
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de op te richten Europese culturele om
roep, de SEPT. Deze zal een echte Euro~ 
pese omroep moeten worden waaraan Luxem
burg en Frankrijk vanaf de start zullen 
gaan meewerken. Andere landen zullen dan 
later mee gaan doen. De programma's 
zullen via de satel1 iet TOFl worden 
uitgestraald. Het budget voor de Europe
se omroep i s i nm i dde 1 s opget rokken to t 320 
miljoen Franse Franken en 9 Europese land
en zijn inmiddels akkoord gegaan met het 
principe om in de toekomst wederzijdse 
steun te verlenen bij het maken van tv
programma's. 
BEKRONING VOOR IKON PROGRAMMA. 

Het IKON programma Blind uit de 
serie Snuisters heeft de door de VARA 
ingestelde prijs J.J. Broeksz gewonnen. 
Deze prijs wordt jaarl ijks toegewezen 
aan een programma dat het meest heeft 
bijgedragen aan de humanisering van de 
samenleving. Dit betreft hier de t.v. 
toewijzing. Wat betreft de radio werd 
de prijs toegewezen aan het VARA pro
gramma lover de dood I van programma
maakster Joke Stormer. Dit betrof een 
aflevering uit de serie 'De stand van 
zaken I • 

LANGEBENT TERUG OP DE KRO TV. 
Ad Langeben t kee rt i n het komende 

seizoen terug op de KRO tv. Hij gaat een 
programma presenteren over religie en de 
kerk. Daarnaast zal hij zich voor de KRO 
inwerken in zaken di.e Rome en de wereld
kerk aangaan. Langebent was jarenlang 
hoofd van de afdeling tv van de KRO. 
Wegens ziekte is het niet eerder gekomen 
tot het uitvoeren van bovenstaande funk
tie. 
WEEKJOURNAAL TERUG OP NEDERLANDSE TV. 

In de 60'er en begin 70 ' er jaren was 
iedere week een overzicht te zien van de 
be 1 ang rij ks te nieuwsonde rwerpen van de 
de da~r aan vooraf gaande week. In april 
1988, zo is het plan, wil de NOS op
nieuw beginnen met een Weekjournaal. 
Over inhoud en vorm is nog niets bekend 
daar men moet afwachten hoeveel geld er 
beschikbaar zal worden gesteld. Waar
schijnl ijk zal Fred Emmer het programma 
gaan presenteren. 
BLAISSE WEG BIJ DE AVRO. 

Marc Blaisse verlaat AVRO's Televi
zier om zich te gaan vestigen als free
lancer, waarbij hij zich zal gaan richten 
op teJevisieproduktles en het schrijven 
van artikelen. Blaisse heeft gedurende 
2 jaar gewerkt voor de AVRO en voordien 
was hij werkzaam voor de NCRV als cor
respondent in Frankrijk. Blaisse's op
volger is Cees van der ~el, voorheen 
werkzaam bij NCRV's Hier en Nu. 



10 SEPTEMBER: De meerderheid van de Am
sterdamse gemeenteraad is er niet voor om 
de · programma's van "Arts Channel" en 
"Chi 1dren's Channel voor f 1,8 mi ljoen 
per jaar te gaan inkopen. Dat bleek van
morgen in de commissievergadering radio 
en tv op het stadhuis. Wethouder Walter 
Ë t t y, be 1 ast me t r tv, 1 iet we ten dat het 
college probeert "Arts Channel" nog een 
jaar extra, ook in 1988, als experiment 
gratis op de kabel toe te laten. Met 
"Chi 1dren's Channel" wordt gepraat over 
de mogelijkheid om in Amsterdam met abon
nee·tv (via een decoder) te starten ++ 
Na 17 jaar is Mick Jag- Re 
ger weer eens i n het ~ 
Engelse programma "Top V 
of the Pops" te zien. 
Hij is in de studio om 
zijn nieuwe single 
"Let' s Work" te promo
ten. Ook Stevie Winwood is in het pro
gramma, dat om 20 uur op BBC One wordt 
ujtge~onden, van de partij. Na afloop 
poseren de beide grootheden voor de foto
grafen, met tussen hen in een pauktrommel 
waarop een taa r t stond. Met de taart werd 
gevierd dat het Amerikaanse tv-station 
CBS "Top of the Paps" gaat uitzenden ++ 
Omdat Ad Roland met vakantie is, presen
teert Marc van Amstel "De Gouden Uren" 
van 9 tot 12 uur bij de TROS op R3 ; Tech
niek is in handen van Michiel Richardson 
++Mart i jn Krabbé en Barry Pi tch vervan- .
gen tussen 16 en 18 uur en 19 en 21 uur 
voor het laatst Ferry Maat in de "Natio
nale Hitparade" en "Soulshow" +++ 
11 SEPTEMBER: \loor de 22-ste keer ,'/ordt 
de Televizierring in Amsterdam uitgereikt. 
Dit jaar is de ring gewonnen door Mies 
Bouwman voor haar programma "In de Hoofd
rol". Het is voor de tweede keer dat Mies 
een Televizierring krijgt ++ Erik de Zwart 
i s me t vak an tie i n L os A nge 1 es. In' 'B art 
en De Zwart wordt hij om 12.05 ~ur, door 
Bar t ,. ge be 1 d . E rik k 1 i n k t nog als : I a pe r i g , 
maar wat wi 1 je ook, het i s in Los Ange
les 5 over 3 's nachts ++ Door prob lemen 
met de 1 ijnverbinding naar IIBos en Duin" 
in 'Soest, moet Francis Diks tot 22.15 uur 
enkele platen draaien. Daarna neemt Alfred 
Lagarde het over en begint met "Countdown 
Café" vanuit "Bos en Duin ++ Op 72-jarige 
leeftijd is acteur Lorne Greene in Santa 
Monica overleden. Hij werd wereldberoemd 
als Pa Cart""right i n de tv-serie "Bonanza". 
+++ In zijn huis in Kingston op Jamaica 
is vanavond Peter Tos h vermoor d . Vol gens 

de politie ging het om een roofmoord. Drie 
gewapende mènnen zouden zich bij het huis 
van Tosh hebben gemeld en geld geäist. 
Toen ze dat niet kregen, zouden zij het 
vuur hebben geopend. Peter Tosh en zijn 
vri end W i I ton "Docll B rown wa ren op slag 
dood. De populai re Jamaicaanse radio-dj 
Jess Dixon werd zwaar gewond. Vier andere 
personen, onder wie Tosh's vrouw MarIene 
Brown en drummer Santa Davis, werden even
eens gewond, maar zijn buiten levensgevaar 
++ Bij de NCRV op Ned.2 wordt van 20.30 
tot 21.30 uur een compilatie uitgezonden 
van het bes te u i t de "F rank en Vr i j Show" 
++ N a de " F ra n ken V rij Show 11 ze n d t de 
NCRV de allerlaatste "Hi 11 Street Blues" 
ui t. De afleveri ng heet Ilt t a ii-n' tover 
ti 11 i t IS ove r" +++ 
12 SEPTEMBER: Carl Enkelaar viert zIJn 
67-ste verjaardag. Van harte ++ Sounds of 
the 60s op BBC Radio Two wordt vanaf deze 
week van 9 tot 10 uur (ipv 10 tot 11 uur) 
uitgezonden. Het programma wordt gepresen
teerd door Pete Langford en Butch Baker, 
eens 1 eden van The Barron Kn i ghts ++ 

"U A Onder het motto "Loop Ins 
~""~~ warm voor Un i cef" wordt 
~ ~ * vanaf 10 uur op het strand ____ , ~ , .. ~\ . c:a. van Scheven i ngen de eer-
... " .. -......::.. . . ~ s te "Nat i ona I e Brood loop" 
*~ \ S). gehouden. De NCRV ver-
~OOf\~ zorgt op Radio 3 een live-
#Tl I~ ' ui tzendi ng vanaf het strand. 

Presentatoren zIJn Jaap de Groot, Henk 
Mouwe, Sjors Frölich en Peter Plaisier ++ 
Voor het eerst in de geschiedenis bestaat 
het "Avondspits Steunfondsi' uit drie Ne
derJandstalige platen: Dansen op de Vul
kaan van De Dijk, Vier Fi lms van Het Goe
de Doel en Welkom in Utopia 2 van De Frank 
Boeyen Groep +++ ~.-

13 SEPTEMBER: "Lans~ de Li jn lt wordt de 
komende zondage~ .epresenteerd door Tom 
B lom. Op 4 okto B~ neme'n Jan Douwe K,roes
ke en Kees Jans ; de presentatie voor hun 
rekening ++ In H:rïjd voor Toen" laat Tom 
Blomberg de hits en het nieuws uit sep
tembe r 1981 en september 1972 ho ren++ 
"Lieve Paul" heet vanaf vandaag "De Zali
ge Liefdes!ijn". Het programma wordt nu 
door Paul vld Lugt alleen gepresenteerd '++ 
In "Radia Thuisland" wordt o.a. aandacht 
besteed aan de moord op Peter Tosh. Rocky 
praat met Fulco van Aurich van de Neder
landse Anti-apartheidsbeweging over Peter 
Tosh en "Ilm The Toughest", dat de KRO op 
13 juni 1981 in de Edenhal in .Amsterdam 
opnam, wordt uitgezonden ++ Verder gaat 
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de "Radio Thuis landpluim'l naar Klaas de 
Jonge, die afgelopen week in Zuid Afrika 
is vrijgelaten en in Nederland is terug-
gekeerd +++ 
14 SEPTEMBER: Herman Stok stopt met zijn 
radiowerk en gaat vanaf 1 januari 1988 

,de VUT. Meer over zijn vertrek elders in 
deze Freewave, maar hierboven een foto 
van Herman uit 1975 ++ In diverse kranten 
staat In grote adver
ten tie van HTV voo r de 
25 minuten lange clip 
van IIBad l1 die zij deze 
week uitzendt. De makers 
van de advertentie bij 
MTV in Londen wisten 
zeker niet dat de clip 
in Nederland en België 
allang is uitgezonden ,++ 
Ma rga van P raag van heit f!:;. 
Jeugdjournaal viert haa r, s 
41-ste verjaardag en Jo aathof zIJn 32-
stee Van harte ++ I'Hollar\ds Glorie ll komt 
tussen 12 en 14 uur uit Etten-Leur +++ 
15 SEPTEMBER: Riek van Velthuysen viert 
zijn 26-ste verjaardag. Van harte ++ 
Angelique Stein is terug van vakantie en 
weer van 9 tot 10 uur bij de VARA op R3 
te horen ++ lneke Buurema is vanaf van
daag regelmatig te horen met verkeersin
formatie van de Rijkspolitie in Drieber
gen ++ Even een leuke van Jack Spijkerman 
i n de liS teen en Beens how": IlIvJ i e een ku i 1 
graaft voor een ander, schept zich de bla
ren aan zijn handen" ++ De programmals 
op Rl staan vanaf 13.05 uur in het teken 
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van Prinsjesdag. Centrale presentator is 
Henk van Hoorn. Verslaggevers zijn Sjoerd 
Dijkstra, Job Frieszo en Jan Zinde1 ++ 
In de krant lezen we dat Martijn Krabbé 
de nieuwe presentator wordt van I'TROS 

~if!;~ 
Popformulell vanaf 29 

. - r • • september a.s. Ook zal 
. .." hij iedere donderdag 

van 16 tot 18 uur het 
FO RH U LE tweede gedee 1 te van de 

Nationale Hitparade op R3 presenteren. 
Ferry Maat wordt de nieuwe presentator 
van "Oe Gouden Urenll van 9 tot 12 uur en 
Ad Roland verdwijnt van R3 ++ Met ingang 
van vanavond za 1 het KNMI i n het NOS 
Journaal regelmacig een '\veerfilm" verto
nen waardoor veranderingen in het weer op 
de voet kunnen worden gevolgd. Voor de 
weerfi lm gebruikt het KNMI opnamen van de 
weersatell iet IIMeosat", die snel achter 
elkaar worden vertoond +++ 
16 SEPTEMBER: Marijke Boom, Martin van 
Waardenberg en Wilfried de Jong zijn gas
ten van Annette van Trigt in "Kletskop". 
De drie gasten behoren tot de nieuwe ge
ne ra tie "caba ret - ta 1 en til van Nede rl and ++ 
Piet Veerman is het idool in "Nederland 
Muziekland"-radio en Gerard Joling komt 
even vertel 1en dat hij Nederland zal ver
tegenwoordigen op het Eurovisie Songfesti
val 1988 in Ierland ++ Adriaan van Toor, 
van "Bassie en Adriaan" trouwt vandaag 
met Ina van Woerden ++ Mick Jagger is 
een van de gas ten i n I !Coun tdownll bij 
Veronica op Ned.l. Adam Curry heeft een 
uitgebreid interview met hem en Mick 



doet zIJn nieuwe single "Let's Work" op 
de eoun tdown-buhne ++ I n "He t Pad i um van 
de Nederlandse lichte muziek", van 22 tot 
23 uur bij de NOS op R1/2, het podium 
van Cherry Weijdenbosch. De opnamen wer
den afgelopen zaterdag gemaakt in Muziek
centrum Vredenburg in Utrecht +++ ___ 
17 SEPTEMBER: Ad Roland is te- ~\~DO~" 
rug van vakantie en presen- ~2~\ 
teert "De Gouden Uren" van 8t,...~~' 
9 tot 12 uur op R3 voor de • ~~ 
éen ~a 1 ~ats te kee r ++ Lex , '%E~LA~r:u~1..~ 
HardJng IS vanmorgen aangereden 
door een vrachtwagen die door het rode 
stoplicht reed, terwijl Lex met zijn au
to door het groene licht reed. Lex is 
met een ingeklapte long, gebroken ribben 
en een gebroken vinger in het ziekenhuis 
opgenomen ++ In de krant lezen we dat 
in Kingston deejay Jeff Dixon afgelopen 
maandag aan zijn verwondingen is over
leden. Dixon was een van de slachtoffers 
van de roofmoord op Peter Tosh +++ 
18 SEPTEMBER: Leoni Jansen viert haar 32-
ste verjaardag. Van harte ++ Adam Curry 
presenteert de Top 40 op R3 ++ Omdat Kees 
Baars met vakantie is, presenteert Simone 
Wal raven met Alfred · Lagarde "Countdown 
Café". Het programma komt uit Ahoy' in 
Rotterdam waar een grote muziekbeur~ aan 
de gang is ++ -Om 19.12 uur is bij Vero
nica op Ned.2 "The Story of Demis Roussos" 
te zien. Het programma werd gemaakt door 
Constant Meijers ++ Bij de TROS op Ned.1 
is om 19 uur de allerlaatste aflevering 
van "Knightrider" te z i en .+++ 
19 SEPTEMBER: Good-old Pete Murray viert 
zijn 59-ste verjaardag. Van harte ++ 
"Sounds of the 60s" op BBC Radio 2 wordt 
gepresenteerd door Colin Blunstone ++ 
Om 11.03 uur wordt bij de TROS op R1, 
'Joor het ee rs t na de zome rs top, "Kame r
breed'! ui tgezonden. De ui tzendi ngen komen 
dit seizoen uit het vernieuwde restaurant 
in het TROS-hoofdgebouwen wordt gepre
senteerd door Sjoerd Dijkstra en Gerrit 
van de r Kooy +++ ' 
20 SEPTEMBER: Mr. van Dijke, voorzitter 
van de NOS, viert zijn 67-ste verjaardag. 
Van harte ++ In "Tijd voor Toen'! laat 
Tom Blomberg nieuws en hits uit september 
1982 en september 1957 horen ++ In Ame
rika zijn de Emmy-awards uitgereikt. 
Rue McLanahan, die Blanche speelt in de 
se r i e "Go 1 den G i rls", k reeg de p rij 5 voo r 
beste actrice in een komedie. Bruce Wil
lis kreeg een Emmy voor zijn rol in de 
serie Moonli ghting en Michae~ J. Fox voor 
zijn rol in "Fami ly Ties i'. De grote win
n a a ris des e r i e 11 P r om i se I I van CBS. I n 
de categorie dramatische mini-serie be
haalde "Promise J' 5 van de 31 beschikbare 
Emmy Awards. De serie gaat over een zor-

geloze man die plotseling voor zijn gees
teszieke broer moet zorgen +++' 
21 SEPTEMBER: AVRO's Jan Steeman viert 
zijn 42-ste verjaardag en Tony Allen zijn 
38-ste. Van harte ++ Omdat Tom Mulder met 
vakantie is, presenteert Marc van Amstel 
de eerste twee uren van "TROS Nachtwacht" 
++ Er gaat een gerucht in Hi lversum .•. ++ 
Krijn Torringa presenteert "Hollands Glo
rie" vanaf de Markt in Den Bosch ++ Tij
dens de presentatie van het winterpro
gramma van zijn omroep, zegt Marcel van 
Dam dat de VARA af wi 1 zien te komen van 
het imago als politieke spreekbuis van de 
"rode familie"."De rode familie is al 
lang geleden formeel ontbonden. De VARA 
is er niet om antwoorden te hebben op alle 
maatschappelijke vraagstukken, ,laat staan 
een belerend vingertje op te heffen. De 
VARA is er om op journalistieke wijze 
vragen te stellen; de luisteraars , en kij
kers zijn zeer wel in staat hun eigen 
conclusies te trekken," aldus van Dam. 
Na zijn toespraak zorgde Freek de Jonge 
voor consternatie op de persconferentie. 
Openlijk klaagde hij de VARA aan wegens 
"onbehoorl i jk gedrag" en contractbreuk. 
De Jonge was door de VARA gecontracteerd 
om de komende "Kinderen voor Kinderen" te 
presenteren. Afgelopen week kreeg hij 
echter in de wandelgangen te horen dat 
zijn contract zou worden opgezegd en dat 
Peter Jan Rens "Kinderen voor Kinderen" 
zou presenteren ++··,Er gaat een gerucht in 
Hilversum dat •.• ++ Bij de TROS wordt om 
19.55 uur voor de zest i ende keer het 
"Schlagerfestival" uitgezonden. De opna
men werden op 11 en ' 12 se~tember gemaakt 
i n de Rodah~a 1 "i n Ke rk rade. He t p rog ramma 
zal ook door RTL Plus en Sky Channel wor
den uitgezonden +++ 
22 SEPTEMBER: in Bi lthoven is vandaag op 
76-jarige leeftijd Tonny Schifferstein 
overleden. In de jaren 60 was hij de pro
ducent van het KRO radioprogramma "Tiere
lantijnen ++ Peter Holland is terug van 
vakantie, maar nog niet op de radio te 
horen. Hij is namel lCjk ziek. Rob Stenders 
neemt nog een kee r fde presentatie van 
"Ho 11 and wordt wa lcl<.e r l

' voo r zij n reken i ng 
++ Er gaat een f ê rucht in Hilversum dat 
Radio 3 •.. ++ "Een goede klassieke morgen 
bij de TROS op R4 wordt gepresenteerd 
door Ds. Albert van den Heuvel, program
macommissaris van de NOS ++ "Dubbellisjes" 
van 19 tot 20 uur bij de VARA op R3 wordt 
gepresenteerd door Ad Visser. Hij praat 
met jongeren over electronische muziek
instrumenten ++ Door de AVRO wordt de 
geplande speelfi lm "La Chèvre" niet uit
gezonden. De film draait namelijk om een 
ontvoeringszaak. Omdat de heer Heijn nog 
steeds niet terecht is, vindt de AVRO het 
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beter om de fi lm liLa Chève" op een andere 
datum uit te zenden. Daarom wordt nu de 
film liAs des As" met Jean Paul Belmondo 
uitgezonden +++ 
23 SEPTEMBER: Hans Mondt is terug van 
vakahtie uit Griekenland en weer present 
als presentator van "Muziek terwijl U 
werkt" ++ 'n"Kletskop" praat Annette van 
Trigt met de biologen George Visser en 
Piet Oosterveld die op Spitsbergen waren 
aangevallen door een ijsbeer. In het 
tweede half uur praat Annette met actrice 
MoniQue van der Ven ++ Peter Teekamp ver
vangt Wi l1 Luikinga tussen 12 en 14 uur 
i n "W.i 1 1 wil we 1" ++ He t i doo I i n tiN ede r
land Muziekland is Adelheid Roosen, maar 
helaas kwam zij niet opdagen. Willem Duyn 
neemt op zijn eigen komische wijze even 
de rol van Adelheid over en beantwoordt 
de vragen ++ In "Coun tdownll zijn vanavond 
de BeeGees gast van Adam Curry +++ 
24 SEPTEMBER: Omdat Tom Mulder met vakan
t i eis, presen tee rt Je roen Soe r " De Have r
moutshowll en Wim van Putten "50 Pop of In 
klap voor je kop" ++ Tussen 9 en 12 uur 
is Ad Roland voor het laatst op R3 te ho
ren in IIDe Gouden Uren ll . Het programma 
wordt overgenomen door Ferry Maat die 
tussen 16 en 18 uur zijn laatste twee uren 
Nationale Hitparade presenteert ++ In een 
rechtstreekse uitzending vanuit Studio 
Aa] smee r presen tee rt Henny Hu i sman voor 
de eerste keer de uitreiking van de "Na
tionale CO-awards" bij de KRO op Ned.2. 
De Awards gaan naar: AnitaMeyer, Lee To
wers, Berdien Stenber~ en BZN, Ere-awards 
gaan naar Fri ts Phi 1i ps en,. Wi l1y ~.lberti 
++ Er gaat een gerucht in Hilversum dat 

") 

Radio 3 deejay R •.• +++ -
25 SEPTEMBER: Tom Blom viert zijn 41-ste 
verjaardag. Van harte ++ Peter Teekamp 
presenteert de Top 40, omdat Lex Harding 
nog steeds in het ziekenhuis ligt. In 
het I'?opjournaal" praat J05 Bergenhene
gouwen even met Lex. Hij zegt te hopen 
binnen twee weken beter te zi'jn ++ Bij de 
TROS op Ned.l present~J rt Astrid Joosten, 

::>LJ 
vanaf 20.28 uu r he t "Göu en Ka I f Ga I all 
vanuit de congreszaa] i ~ ~ het Jaarbeurs
gebouw te Utrecht. Gouden nKalveren worden 
uitgereikt aan o.a. Wil1em Nijholt, Dick 
Maas, Jasperina de Jong en Wil van Kra
lingen ++ In "Countdown Ca fé treden o.a. 
The Outsiders mét Wally Tax op . ++ De FNV 
vreest dat de verzelfstandiging van het 
Facilitair Bedrijf van de NOS, het toe
komstige NOB, nog eens 360 tot 500 ar
beidsplaatsen zal gaan kosten. Eerder was 
doo r de NOS me t de bon den a love reen s tem
ming bereikt over het schrappen van 200 
van de 500 arbeidsplaat~en bij de dienst 
materiäle faci liteiten (DMF) van de NOS 
++ 26 SEPTEMBER: AVRO's Ger Luqtenb~rq 
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wordt vandaag 65 jaar en Chris Smeekes 
van de STER 61 jaar. Van harte ++ Jeroen 
Pauw levert vanavond zijn laatste bijdra
ge in het NCRV prograflllla IIKoploper ll op R3. 
Jeroen treedt in dienst van de VARA waar 
hij op zaterdag een programma gaat pre
sent~ren op R2 ++ Sounds of the 60s op 
BBC Radio Two wordt gepresenteerd door 
Bernard Cribb ins +++ ' 
27 SEPTEMBER: Paul van der Lugt viert 
zijn 31-ste verjaardag. Van harte, baas 
++ Peter van Bruggen presenteert tussen 
10 en 12 uur voor de 1 aats te keer ItHet 
Zomer Complex" bij de KRO op R3 . Vanaf 
volgende week zondag worden de uren ge
vuld door "De Wakkere Wereld", een pro
gramma van Jeanne Kooijmans en Tom Blom
berg ++ In "Tijd voor Toen" laat Tom 
Blomberg de hits en het nieuws uit sep
tembe r 1983 en septembe r 1964 horen ++ 
28 SEPTEMBER: Op R3 en Ned.1 houdt de 
AVRO vandaag een themadag over technolo
gie onder het motto IIMorgen gebeurt het lt 

Centrale presentatie in Hilversum is in 
handen van Karel vld Graaf en Ria Bremer. 
Verslaggevers in het land zijn o.a. Cees 
van 0 range 1 en, Amanda Spoe 1, Ruud Te rwe i j
den en Catherine Keyl ++ Er gaat een ge
rucht in Hl lversum dat Radio 3 deejay Rob 
Stenders van de VARA naar ... ++ In IIWogan l1 

om 19 uur op BBC TV 2 ruim aandacht voor 
het 20 jarig bestaan van IIRadio One ll , aan
staande woensdag. Terry Wogan haalt her
inneringen op met Tony Blackburn, John 
Peel, Mike Smith, Bruno Brookes en Janice 
Long. Zoa 1 s je mi ssch i en wee t, was "F 10-
wers in the Rain" van ~I ; .-·"·~.;--·· ·~-------"""" 
The Move de ee rs te r;,;;;;;;,-----.,-~~~~~ 
plaat die in 1967 op ~ 
Radio One werd ge- ; 
draaid. Carl Wayne, ~ 
in 1967 lid var. The 
Move, is in de stu- , 
dio om het nummer nog ~ 
eens te ve rto 1 ken ++ . !J 

VARA televisiedirek
teur Maurice Koopman 
is door zijn omroep I ' 
de laan uitgestuurd. I~-_··_· ______ ~_ 
Hij" 1 i g t ove rhoop me t W<uU r«Gl4llO-,09O! Ttmy Blackbt<"' j<)'1U 

TWTTI olld SQ~S .Hat>r>!i 8,"ItdaIl. Radio I!' 

Ma rce I van Dam en BIIC1.7.00".
W

OCU 

Herman van Wijk, die als VARA-bestuur een 
andere mening hebben over het leiden van 
de televisie-afdeling. De affaire-Freek 
de Jonge was de emmer die de druppel deed 
overlopen. In Hilversum kwam het ontslag 
van Koopman niet als een verrassing. 
IIEen allerbeminnel ijkst man maar zonder 
leidinggevende capaciteiten,'1 wordt hij 
daar genoemd. Dat bleek temeer uit de 
ontwi kke I i ngen rondom VARA IS Nachtshow , 
waarbij Koopman voor de zoveelste keer 
werd gepasseerd. Zonder dat hij er iets 



i 
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Van wist begonnen Nachtshow-medewerkers 
besprekingen met Joop van den Ende, die 
het programma het komende seizoen zou 
moeten produceren. Van den Ende ging ak~ 
koord, waarna de programmamakers naar de 
VARA-Iei'ding stapten met de eis dat de 
"Nachtshow" alleen door kon gaan met Van 
den Ende als producent. Onder druk van 
zijn eigen medewerkers ging Koopman over
stag ++ Vanaf vandaag komen v~el TROS Rl
programmals uit het geheel vernieuwde 
restaurant in het TROS-gebouw aan de lage 
Naarderweg in Hilversum. Tijdens de uit
zendingen van vandaag gaat het nieuwe 
TROS-jinglepakket in première ++ Van 11 
tot 12 uur wordt de laatste IITe gast bij 

'Herman Emmink ll uitgezonden ++ Francis 
Diks is met ingang van vandaag de nieuwe 
presentatrice van "C1ub Veronica Trend" 
van 20 tot 21 uur op Rl/2 ++ Op AVRO 3 
wordt van 19 tot 20 uur de allerlaatste 
"Zwevende Heme 111 met Hans Schi ffers ui t
gezonden, gevolgd door de laatste "Vraag 
het VisserIJ van Ad Visser +++ 
29 SEPTEMBER: Ton Lathouwers viert zijn 
28-ste verjaardag en VARA-producer Marc 
Vel Ier zijn 23-ste. Van harte ++ Peter 
Ho I 1 and (s wee r be te r en pres en tee rt bij 
de VARA op R3 zijn eigen vertrouwde pro
gramma's "Holland wordt wakkerIl en "Dub
bell isjes Jl ++ Er gaat een gerucht in Hi I'; 
versum dat Radio 3 deejay Rob Stenders 
van de VARA naqr Veronica gaat. Daar zal 
hij Adam Curry opvolgen als presentator 
op Radio 3! ++ Op de Russische televisie 
wordt een Hollandse avond gehouden. Het 
programma is samengesteld uit materiaal 
van NOS, AVRO en EO. En wat zien de Rus
sen: klompen, molens en kaas. Nederland 
zoals het 100 jaar geleden was ++ 
Om 21.20 uur wordt door de TROS op Ned.l 
JlDe Grote Club Show" uitgezonden in het 
kader van de start van "De Grote Club
aktie 1987". De show wordt gepresenteerd 
door Martin Gaus. Wat mij betreft kan hij 
het beter bij "Dierenmanieren" houden. 
Ik heb nog nooit zo'n slechte show-presen
tator gezien ++ Om 17.45 uur presenteert 
Martijn Krabbé voor het eerst Popformule 
++ 30 SEPTEMBER: BBC Radio Oneis precies 

~
20 jaar in de lucht. Het feest 

~~Awordt gevierd met het uitzenden 
~.' ~~ van de 100 best verkochte LP's-
. ~ en de 100 best verkochte singles 

van de afgelopen 20 jaar. De lijsten zIJn 
samengesteld door Gal1up ++ In JlKletskop" 
i s Harm Botje, correspondent van NRC Han
delsb lad in Egypte, gast van Annette van 
Trig t ++ ~ob v~n Rees v~n de verkeers-

ntra le In Orlebergen IS het idool van 
ce . IIN d 1 dM· Wil Vi s Ine er an uZlekland"-radio 

Het gerucht dat Rob Stenders van de 
++ V . 
VA RA na ar eronica gaat, IS geen gerucht 

meer. Hij wordt de opvolger van Adam Cur
ry . op R3. Wie Rob bij de VARA gaat opvol
gen? Misschien Pieter Jan Hagens+++++++++ 
++Tot over drie weken++Ton van Draanen++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sarrie & Ruth Johnston U 
..... --.-.., 

ANORAKS 
nr 175: Allereerst nieuws uit Ierland 
waar QI02 terug is met Eye in the Sky 
ofwel Mike Hogan met zijn verkeersinfo. 
Ook het format werd aangepast met meer 
hits dan voorheen. Het gouwe ouwe week
end is vervallen en nu zijn deze alleen 
nog in blokken te horen op zaterdag en 
zondag, elk 6 uur. De grappige jingles 
zijn vervallen en tot vervelens toe hoor 
je nu elke dag ontzettend vaak. Q 102, 
more music less chat. Radio Rainbow 
International (6240 kHz) heeft weer 
zendtijd te huur voor stations die daar 
in geinteresseerd zijn. Even schrijven 
naar 151 Moneymore, Drogheda, Louth, Eire. 
AUK 176. In dit nummer ondermeer de me
dedeling dat Q 102 in Ierland nu meer 
luisteraars probeert te trekken door 
3 keer per dag 10 platen achtereen te 
draaien zonder onderbreking van de brood
nod i ge commerci als. Di t gebeurt om 10,15 
en 17 uur. Op 13 september hoorden vele 
DX'ers via de 6258~Hz, 6240 en 6220 kHz 
programmals vaQ ondermeer Ron West en 
Rob Charles (M~nique en Carol ine). Enigen 
dachten te" ~ken te hebben met testu i t
zendingen vanaf de Ross maar het bleek 
hier te gaan om uitzendingen van de kor
tegolf 'piraat ' Superclan Radio. Hou 
toch maar die frequenties in de gaten in 
de toekomst want het is best mogel ijk dat 
binnenkort wel via een van de frequen
ties de religieuze uitzendingen vanaf 
de Ross worden uitgestuurd.ERI in Ier
land is eind au~~ u ~tus uit de lucht gegaan 

9 .LV nadat de terse
rl 

~aatsomroep RTE had mee-
gedee 1 d da t men overwoog een rechtzaak 

r-lf 
tegen het station aan te spannen vanwege 
interferentie. Tenslotte werden delen 
van de uitzendingen van het ILR station 
Radio 210 in Reading op 12 september 
plotseling onderbroken door signalen van 
een piraat, zichzelf Thams Valley Radio 
noemende. Een slechte zaak om op die ma-
nier je hobby te beleven. . 
AUK nr 177: Brengt ondermeer nieuws o
ver het nieuwe station Signal Radio in 
Dublin dat gedurende het weekend uit
zendt via de 96 MHz. Verder het bericht 
dat Energy 103 andermaal de programmer 23 



ing heeft aangepast en dat Garreth 
OfGallahan(Tony Gareth) nu de presen
tatie op zich neemt voor de European 
Top Forty Show op zaterdag. Men gaat 
uitgebreid in op de start van het 
nieuwe station Music Power 96 FM in 
Carrickmacross en belicht uiteraard, 
zoals gebruikelijk, uitgebreid de Londen
se FM scene en het kortegolf gebeuren 
gedurende het weekend. Voor meer info 
of een proefnummer schrijf je naar Box 
539 Blackpool FYl 4RE in Engeland. 
Naast de eerder aangekondigde nieuwe pos
ter van Carol ine is er nu ook een nieuwe 
kleurenposter leverbaar van Laser, een 
foto die geschoten is voordat de zend
masten afbraken. Het logo 'Laser Hot Hits " 
is aangebracht op de poster. De prijs is 
[4,--. De bestell lngen kunnen geplaatst 
worden op ons postbusnummer, 539, in 
Blackpool. Hits 954 is een nieuw station 
dat haar programma IS verzorgt voor het 
Mid-Westen van Ierland. Het is gevestigd 
in Limerick en tot de deejaystaf behoren 
o.a. ex Carolinedeejays Mark Warner en 
Stuart Clark. Tevens werkt ex ABC Water
ford's Neil Hc. Lead er. Naast de 954 
kHz \.verkt men op de FM 101 t1Hz in stereo. 
Fort 97 ERI is de nieuwe naam voor Radio 
ERJ. Hen heeft een nieuw studiocomplex 
in gebruik genomen. Onder de deejays taf 
in Cork ondermeer George Ta Ibot ,Pamela 

\.I i 1 son, ex Caro I inedeejay Hark Lawrence 
en Hark Edwards. Tony Allen is verant
woordel ijk voor al het produktiewerk, 
zowe I re~ I ame- aJs prog rammage ri ch t. 

Tot over drie weken. Barry and Ruth 

ADVERTEREN LANGS DE HJGHWAY. 
Over het afgelopen boekjaar is er 

door de vele Amerikaanse stations voor 
een bedrag van $41 miljoen geadverteerd 
op borden langs de highwa ys en bij de 
binnenkomst van steden en plaatsen. Tot 
vorig jaar was de trend de borden slechts 
voor korte duur te plaatsen en ze daarna 
te laten vervangen door nieuwe borden met 
andere teksten. De trend is nu om een 
kontrakt met de toeleveringsmaatschappij 
aan te gaan voor de duur van 1 jaar per 
börd. 
NIEUWE REDAKTEUR LBC EN ITN SPORT. 

Tot nieuwe eindredakteur van LBC en 
ITN(landel ijke nieuwsverzor.ging) afdel ing 
Sport is Mike Porter benoemd. 

ONDERZOEK NAAR LOSVAST BV. 
In opdrach t van de NCRV wordt er een 

onderzoek ingesteld door een accountants
b u ron a a r he t fin anc i ë Ier e i 1 ene n zei 1 en 
van LosVast BV. Deze BVa heeft de afgelopen ja- ~~j7~~ 
ren in opdracht van de ~LI 
omroep het populaire radioprogramma van 
Jan Rietman "LosVa s t" geproduceerd. 
Men heeft opdracht gegeven tot het onder
zoek nadat, in augustus, de geruchten de 
kop op staken als zou de BV in financiële 
moeilijkheden verkeren en niet meer in 
staat zijn om voor de rest van dit jaar 
de contractuele verplichtingen na te 
komen. Door deze toestand heeft de NCRV 
leiding besloten om de produktie van 
"LosVast" voor de rest van het jaar in 
samenwerking met Joop van den Ende Pro
dukties te maken. 

Inmiddels heeft de popgroep Normaai 
een rechtzaak aangespannen tegen de 
direkteur van LosVast BV, Mick Froeling 
rlie 10 jaar ' lang de belangen voor de 
groep regelde. Froeling geeft toe dat 
hij in het weekeinde van 26 september 
zijn personeel opdracht gaf om de 'vracht
wagen met de geluidsinstallatie van Nor
maal mee te nemen. Froeling: "Ik had met 
Normaal nog een zakelijk appeltje te ' 
schi Ilen. Ze hielden zich gewoon niet 
aan de contractuele verplichtingen. 
Daarom zag ik mezelf genoodzaakt om alle 
apparatuur in beslag te nemen." 
CATHERJNE KEYL OPVOLGSTER PIM JACOBS. 

Pim Jacobs stopt met de presentatie 
van de kw i s" De re is , om de we re I din 80 
vragen" van de AVRO . ' Pim heeft de AVRO 
te kennen gegeven dit seizoen het wat 
rustiger aan te doen. Catherine Keyl zal 
"De re i s om de ... /e re I din 80 v ragen" gaan 
presenteren. 
ZENDTIJD VOOR ROF? 

De omroepraad heeft minister Brink
man geadviseerd de Regionale Omroep 
Flevoland zendtijd toe te wijzen. In 
eerdere instantie werd een negatief ad
vies uitgebracht omdat het algemeen be
stuur, een niet representatief orgaan, 
bindende programmatische bevoegdheden 
had meegekregen. In de wet is deze al
leen toegewezen aan representatieve 
organen. De organisatiestructuur van 
de ROF is zodanig aangepast dat de vol
ledige verantwoordelijkheid nu bij de 
programmaraad berust.Als de minister 
ingaat op het advies zal de ROF de 5e 
zelfstandi ge regionale omroep worden. 
Men zal eventueel 1 januari a.s. van 
start kunnen gaan. 


