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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 j~ abonne
ment te verlengen. 

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

. verzoeken je het alsnog met SPOED 
ti-doen , als je F ~eewave wilt bl i j ve n ont
vangen. 

Beste lezers. 
Een feestelijke voorplaat, want op 14 
oktober j. 1. is het nieuwe Radio 3-
centrum in Hi lversum officieel in ge
bruik genomen. Uiteraard was onderge
tekende (gewapend met pen en fototoes 
tel) van de partij . Het verslag lees 
je vanaf pagina 13. 

Maar we beginnen deze 28 pagina's 
dikke F reewave me t he t gesp rek da t 
Hans Knot in augustus had met Paul 
Rusling. Omdat Paul nogal lang van 
stof was, lees je in dit nummer dee l 
1 en in de volgende Freewave deel 2. 

"lee zen de rs N Uil behande 1 t de pe r i o
de van 21 september tlm 11 oktober en 
in "Rondje Regio" aandacht voor Radio 
Rijnmond. Deze regionale omroep is 
vanaf 12 oktober bezig met experimen
tele uitzendingen die tot -minstens
half december zullen duren. 

Na "Nieuw centrum voor Radio 3" 
uitgebreid aandacht voor Europese 
commerciële radio. Een artikel waaraan 
Tom de Munck enkele maanden heeft ge
werkt én met sukses. 
Want, naast Freewave, is het artikel 
ook gepubliceerd in het toonaangevende 
reklamevakblad Adformatie. Na "Nieuws 
uit Denemarken" lees je het "R.adio en 
TV Logboek", "Anoraks UK" en "Allerlei ". 
Veel leesplezier. Ton van Draanen. 
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· :Hans !<hot in gesprek met. .... Jo. .· 0 

Toen ik het hotel, waar Driftback 20 
werd gehouden, binnentrad lie-p ik meteen 
tegen een kleine geronde man aan die ik 
in 1973 voor het laatst lijvelijk had 
ontmoet tijdens zijn eerste trip naar 
de MV Mi Amigo, waar hij toendertijd 
ging werken als deejay voor Radio Caro
kine. Het gekke was dat we elkaar direkt 
herkenden ondanks het feit dat we nadien 
sle'chts nu en dan telefonisch , kontakt 
hadden. Het betrof Paul Alexander Rusling 
met wie ik uitgebreid over diverse pro-
jekten sprak. ' 

- H: Herinner je nog het moment dat we 
elkaar voor het eerst on-tmoetten in 73? 
P: Oh ja zeker. Wat een tijd. Ik was 
toen 17 jaar oud. Ik ben een vriend van 
Chris Carry. Ik ontmoette hem toen ik 
in de Tiffany werkte, een club in 
Scheveningen. Chris kwam op een bepaalde 
dag naar mij toe en zei dat men een 
deejay op Caroline wilde die de Tony 
Prince of Rosko van de 70'er jaren zou 
moeten worden. Du~ een deeja~ die snelle 
radio met veel rock and roll 'zou moeten 
maken. Ik voelde er ~el wat voor en zo 
kon het gebeuren dat ik 2 ~agen later 
al op de tender zat om mee te gaan doen 
aan de testuitzendingen van Caroline 
op 389. Ronan O'Rahilly was op het 
idee gekomen van zijn LA op de radio 
en wenste Laid Back rock te horen als 
de Eagles~ Carly Simon e.d. Peter Chica
go, Chris en ik zagen meer i~ de rock 
and rol l van Eddie Cochran, Shocking 
Blue, the Tremeloes e.d. Als gevolg 
hiervan werd Caroline half een rock 
and roll and half een laid back station; 
Het werd een totale f lop mede daar er 
geen geld genoeg binnen kwam. Ik heb 
altijd gezegd dat er twee dingen moeten 
zijn die het succes van een station 
kunnen garanderen en dat is heel veel 
geld en mensen achter de schermen die 
vee l verstand van het vak hebben. 
Er was bij Caroline genoeg ervaring maar 
bes l ist geen geld. Men ging vervolgens 
i n zee met de eerste groep Belgen, die 
wensten te concurreren met Veronica en 
Noordzee-. Voor Caroline werd Terry 
Bate opnieuw aangetrokken. Hij was in 
de zestiger jaren al voor groot kapitaal 
aangetrokken om Caroline meer adverteer-

ders te bezorgen dan London. Terry komt 
uit Canada en is een expert op dit 
gebied. Hij kreeg in 1966 een zesjarig 
kontrakt maar iedereen weet dat het in 
1968 was gedaan. Ronan herinnerde opeens 
het kontrakt met Bate en haalde hem 
terug naar Europa. In de eers~e maanden 
van 1973 haalde hij veel adverteerders 
naar het station maar het gat in de 
muziekmarkt werd niet gevuld en dus 
mi~lukte het herrijzen van Caroline in 
eerste instantie. We hadden op een ande
re frequentie tevens Caroline 2 met een 
easy listening format dat ook flopte. 
Wel werden nieuwe ontdekkingen gedaan 
zoals b.v. die van Leo de Later. Een 
pracht kerel die veel ervaring inmid
dels heeft opgedaan. Hij was niet veel 
later nieuwslezer bij Veronica en is 
hedentendage in dienst van de NOS voor 
ondermeer het programma Het Oog Op Morg
en. Hij is een excellente journalist. 
H: Na je verblijf bij Caroline was het 
lange tijd rustig in de (radio)omgeving 
van Paul Alexander Rusling. Wat deed 
je zoal? -
P: Ik ging terug naar Engeland nadat 
de generator was geexplodeerd. 
H: De eerste of vijfentwintigste keer? 
P: Misschien wel voor de 259ste keer. 
Ik zal je vertellen hoe het is gegaan. 
We kwamen weer aan boord met de tender: 
Kate en Chris en Andy Archer. Steve 
England was op dat moment met zijn 
avondprogramma bezig. Om 7 uur die avond, 
en de betreffende generator gaf al weken 
problemen, nam ik het programma over. 
Ik opende het programma zeer glorieus 
en mijn eerste zin was nog niet uitge
sproken of de lichten begonnen te flik
keren. Chris begon me meteen op te 
jutten dat het allemaal ,mijn schuld was 
en dat Ronan wel met me zou afrekenen. 
Jong als ik was was ik doodsbenauwd en 
deed ik het behoorlijk in mijn broek. 

-Nadien is 389 nooit weer teruggekeerd. 
Ik heb intussen het discowerk weer opge
pakt, heb van alles en wat gedaan en 
ben een pub begonnen in Whistable. 
H: Dan waren er in 1983 opeens geruchten 
als zou een voormalige Carolinedeejay 
betrokken zijn bij een nieuw Amerikaans 
radioprojekt. 
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P: Tja ik moet zeggen dat de interesse 
voor radio altîjd is gebleven. Ik was 
eigenlijk al een anorak vanaf 1966 en 
in 1982 kwam een rijke Ier op het idee 
een eigen radiostation te starten omdat 
hij zijn vriendin een grote ster wilde 
maken. Hij benaderde twee mensen: een 
deejay die hij kende en een BBC techni
cus en legde zijn plannen voor. Niet 
veel later beloofden ze hem zijn station 
te gaan bouwen. Hij wist zelf niets van 
radio en vertrouwde het aan hun toe. 
Zij gingen eerst naar het kantoor van 

. Broadcasting Magazine. Daar werkte toen 
een jonge vrouw, Gabriel Drake. Zij 
vertelde de beiden dat zij mij kende 
en dat ik een radiotechnicus was en dat 
ik op sleepboten en een zendschip had 

. gewerkt. Ze kwamen vervolgens naar mij 
en toe en ik vertelde hun dat er een 
groot gat in de markt was in Engeland. 
BBC One was in die tijd puur gericht op 
de kinderen en verklaarde dat er een 
groot gebrek was aan een station voor 
de leeftijdsgroep van 12 tot 30 jaar, 
voor de mensen die meer geld hebben uit 
te geven dan de jongere kinderen. Mijn 
eigen idee was om het format van Radio 
England en 227 te imiteren daar het 
snelle format van die stations zonder
meer in de BOter jaren het succes zou 
brengen die zij destijds in de 60'er 
jaren niet konden maken. Ik wist dat 
de snelle Amerikaanse stijl van direkt 
op elkaar volgende muziekjes gepikt zou 
worden door het Britse publiek. Ze wil
len muziek horen en niet egotrippende 
deejays. Ik vertelde hen dat er in Enge
land misschien 2 of 3 deejays waren die 
die vorm van radio meester waren en dat 
ze voor het merendeel van de staf be
slist naar Amerika moesten gaan. John 
Kenning, die inmiddels ook bij het pro
jekt was betrokken, ging vervolgens 
de mogelijkheden bekijken voor de inter
nationale adverteerders. De rijke Ier, 
Smith, had dan wel gezegd dat hij enorm 
veel geld in het station wenste te stop
pen maar er moet ook weer geld uit komen 
om de deejays en de bemanning te kunnen 
betalen. Al snel kwamen we bij Roy L1n
dau terecht die in Amerika een grote 
faam had op het gebied van de adverti
sing. Toen we Lindau ontmoetten en Ken
ning overtuigden van zijn kwaliteiten 
sprak Lindau de legendarische woorden 
dat het station 17 miljoen dollar aan 
inkomsten per jaar zou maken. Hij zou 
het beste top 40 station dat West Europa 
ooit had gehad gaan maken. Vervolgens 
gingen we naar Florida naar een firma 
die eigendom was van een vriend van mijn 
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zwager .. Deze firma CSI, was gespeciali
seerd in zenders en wenste naam te maken 
i n Europa. Om dit te doen verkocht hi j 
ons de zenders erg goedkoop. Toen dit 
rond was was mijn eigenlijk aandeel in 
het projekt voorbij. Enkele maanden 
later belde Smith me weer op en vertelde 
me dat het goed fout ging met de voor
bereidingen. Het zou hoofdzakelijk aan 
Kenning liggen die volgens Smith niet 
genoeg wist van het radiogebeuren. John 
was een erg aardige gozer maar het grote 
probleem was dat hij de rekeningen niet 
op tijd betaalde en op die manier kun 
je geen enkel projekt goed runnen. In 
het verleden was het al vaak genoeg be
wezen dat met dergelijke financiele 
praktijken zeezenders om zeep waren ge
holpen. Wanneer je iemand in dienst 
neemt en hij krijgt slechts een deel ~an 
zijn salaris betaald komt hij niet te
rug. Dat konden we bij het projekt niet 

. -------------_._---
~~~èr-

gebruiken. Uiteindelijk werd ik weer 
betrokken en was Paul Hodge inmiddels 
ook in dienst genomen. Hij was eerder 
betrokken bij het terugbrengen in de 
ether van Radio Caroline vanaf de Ross. 
Ook was er een tweede commerciele man 
betrokken, Len Mullanau. Hij wist ge
noeg geld bijeen te brengen voor het 
runnen van twee station. Tja, je hoort 
het goed, er zouden twee stations komen 
vanaf de Communicator. De eerste zou 
Radio Star heten en zou een top 40 sta
tion worden voor de jongere luisteraar 
en radio Waves meer een station voor 
de Yuppies (25-40 jaar) met veel gouwe 
ouwe uit de 60'er en 70'er jaren. 
Men had diverse ideeën over het te han
teren antennesysteem. In Florida was 
een kuststation dat zich vooral bezig 
hield met het in de gaten houden vah 
schepen in verband met drugssmokkel. 
Ze gebruikten daarvoor een grote ballon, 
waaronder een zender en generator hing. 
Men was ervan overtuigd dat het idee 
goed zou zijn voor Laser ot \ve zouden het 
gaan proberen met een kleinere ballon. 
Ik geloofde direkt al niet in het werken 
van dit systeem voor een antenne in de 
woelige Noordzee maar ze wensten het 
toch te proberen. We kochten een aantal 
van die balonnen bij een firma in Zuid 
Dakota en zij waren kien genoeg om 
nogmaals het systeem te promoten hetgeen 
later een grote flop bleek te zijn, het -



geen het totale projekt zou remmen. 
H: Waarom is het nooit tot 2 stations 
gekomen? 
P: We geraakten in financiele problemen. 
Het geld wat Smith wenste te investeren 
werd sneller uitgegeven dan de bedoeling 
was en buitendien duurde he,t we'rk aan 
het schip op de scheepswerf veel te 
lang. Ray opende een veel te groot kan
toor in het PANAM gebouw in New York 
waardoor de huurkosten veel te hoog 
waren. Niet veel later zou beslo,ten 
worden een kleiner kantoor te openen 
aan de Madison Avenue. Op een bepaald 
moment werd dan ook besloten op alles 
te bezuinigen. Hierdoor werd ook de 
aanschaf van een extra generator geremd 
en kwam de 2e service te vervallen. 
CSI wenste echter toch door te gaan met 
een tweede service en was bereid er een 
half miljoen dollar in te stop'pen. 
Er waren tevens vreemde uitstapjes voor , 
de potentiele adverteerders. Zij gingen 
op bezoek op het schip en daarna op 
een zeer exclusief weekend Las Vegas,dit 
alles op kosten van de organisatie. 
Nu ik het toch over adverteerders heb 
wil ik het een en ander los laten: Marl
boro -Philip Morris dus- was betrok-
ken bij het projekt en had ook al 
ui tge'breid via Amerikaanse call1pagnemens
en laten voorbereiden dat dit wereld
wijd bekend zou worden gemaakt. Zij zou- ' 
den een kontrakt aangaan voor 2 miljoen 
dollar in het eerste jaar. Tevens zou 
General Motors gaan adverteren voor qpel . 

en Vauxhall. Daarna kwameR we in kontakt 
'met een firma die de clue tot het ge
heel bracht. We vonden een firma, zo 
groot, die voor d'e totale nieuwe door
braak in de geschiedenis van de zee-
zenderwereld zou zorgen. Het betrof de 
Ford Hator Corporation. Deze firma is 
zo groot dat het hun geen enkele moer 
kon uitmaken wat de Britse regering 
eventueel zou zeggen van het adverteren 
op een zeezender. Ford zou inderdaad 
de hoofdadverteerder worden en een nieu
we autoserie introduceren onder de naam 
Laser en hun eis was dat het station 
Laser zou heten om op die manier de 
nieuwe serie in West Europa maximaal 
te kunnen promoten. Helaas door mismana
gement binnen de Laserorganisatie is 
het kontrakt niet doorgegaan want anders 
was het succes niet alleen bij de luis
teraars maar ook financieel groot ge
weest. Ook mede door de problemen met 
de balonnen hadden Ford en Harlboro 
zich al teruggetrokken en begon Laser 
eigenlijk met niets. 
Het gekke was dat toen de DTI al met 
het snuffelen begon. Het lag in de be
doeling dat ik op het schip zou blijven 
totdat het Amerika zou verlaten maar ik 
bleef langer. Dit kwam doordat er weer 
problemen waren met Paul Hodge. Hij had 
de Britse en Amerikaanse nationaliteit 
en zou de bevoorrading via Spanje rege
len, maar er kwamen problemen met de be
talingen. Het gevolg was dat ik samen 
met een aantal andere Britten ons verder ' 

Paul Rusling en Hans Knot in Londen in augustus 1987. 5 



gingen bemoeien met de zaken. Ongetwij
feld zijn de meeste namen bekend in het 
zeezenderwereldje. Allereerst benaderden 
we een ILRtechnicus om een antenne te 
ontwerpen en daarna werd besloten deze 
antenne ook in Engeland te bouwen. Het 
zou daarna per helikopter naar het schip . 
worden gebracht. In die tijd had ik een 
licentie voor het houden van een pub 
in Kent en plotseling ' stonden op een dag 
3 ambtenaren van de DTI op de stoep om 
samen met de politie onderzoek te doen 
naar mijn betrokkenheid bij Laser. 
Gelukkig was mijn manager, die boven de 
pub woonde, op dat moment aanwezig en 
ikzelf niet. Ze vroegen hem naar boven 
te gaan voor een onderhoudend gesprek. 
Ze vroegen of ze rond mochten kijken 
maar konden niets vinden. Vervolgens 
zeiden ze tegen hem: Iemand heeft ons 
geinformeerd over het feit dat U, Paul 
Rusling, betrokken zou zijn bij het 
Laserprojekt. Hij zei tegen hen inder
daad niet betrokken te zijn. Ondertussen 
zat ik 6 mijlen verderop in mijn bunga
low in Hernebay. Dat was voor mij wel de 
reden om definitief uit het projekt te 
stappen want door me heen ging duidelijk 
de gedachte dat, wanneer er iemand zou 
worden gearresteerd uit de Laserorgani
satie, het zeker Paul Rusling niet zou 
zijn. Diezelfde dag vloog ik nog naar 
Dublin om Smith op de hoogte te brengen 
van mijn besluit om het projekt te ver
laten. Dat was op 4 april 1984. Een 
maand later stond in een krantenartikel 
een interview met Roy Lindau waarin de
ze glashard verklaarde nog noóit van 
ene Paul Rusling, ene Paul Hodge of ene 
John Kenning te hebben gehoord. Dank 
ben ik hem daar nog voor verschuldigd. 

wordt vervolgd. 

Zeezel1dersNtI 
ma 21 SEPTEMBER: Uit een gesprek met 
Pe ter Ph i 1 i ps bl eek da t noga 1 wa t 1 u i s
teraars in schriftelijke reakties aan het 
kantoor in New Vork laten weten dat men 
niet zo gelukkig is met het hedendaagse 
format van het station. Dit alles heeft 
tot gevolg dat Peter enigszins gefrus
treerd is daar de meest recente luister
c ijfers v01gens hem aangeven dat sinds 
de 'high-days' van Caroline in de 60'er 
jaren het station nog nooit weer zulke 
hoge luistercijfers heeft gehad als he
dentendage. Volgens hem is juist de 
schare IAlbumformat l iefhebbers' die 
rege J ma tig r eagee rt. Roy Ba tes probeert 
nog s t eeds in het n ieuws te komen. Zo 
laat h ij de pe r s vandaag weten dat Ch~ln -
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nel 5 me t een officiele Jratecard l zal 
komen (ad vertentietarieven) en men be
schikt over een potentieel kijkerspu
bliek voor Channel 5 van 9.355 . 472 . Tien 
seconden zendtijd kosten via Channel 5 
( 3.500 en een halve minuut ( 10.000. 
Tevens verklaarde hij dat de maatschap
pij achter het televisiestation gehuis 
vest is in Galway in Ierland. Reeds een 
aantal malen schreven we over de recht
zittingen bij het Sittingbourne Crown 
Court in Engeland tegen voormalige mede
werkers van Laser. Andermaal is de zaak 
uitgesteld en nu verplaatst naar een na
der te bepalen datum in november. In on
ze vorige Freewave meldden we abusieve-
1 ijk dat Carofine had getes t via de 
99940 kHz. U heeft het wel begrepen dat 
er een 9 te veel stond. Men gebruikte , 
trouwens voor deze testuitzending een 
'mast je van 15 meterlofwel de uitlaat 
van de generatorkamer. Monique deze 
week van 5 tot 6 . 30 non stop, 9-11 Col in 
Peters, 16-18 Jan Veldkamp. Voor de rest 
de gebruikeI ijkeMMI programma's. 558: 
6-10 Peter Phillips, 10-14 Jacky Lee, 
14-18 Tony Peeters, 18-22 Andy Robin, 
22-02 Chris Kennedy. Nieuws deze week 
andermaal met Steve Conway. Trouwens 
bijna niet te ontvangen vanwege interfe
rentie van het Finse Yleis-
radio, Een ander station heeft ~ ~ 

er ook last van en wel Radio YlE 
Moskou. Die verzorgt de inter- ' 
nationale programma's van de 
World Service via de 963 kHz RADlO·iV 

speciaal voor de Russen ,zodat FINLAND 

die de programma's ook op de J 
middengolf kunnen horen. . 
In grote delen van Rusland 
zijn de programma's niet meer ~ ..... 
te ontvangen. De Russische 
autoriteiten hebben inmidde1s een krach
tig protest naar Yleisradio gestuurd en 
men zal overwegen een andere frequentie 
te kiezen. di 22 SEPTEMBER: Een herhaling 
van een oude Keser top 3 bij Mon. Ad 
Roberts geeft in zijn programma het te- · 
lefoonnummer door van MMI (035-47057) 
zodat de luisteraars kunnen reageren. 
Ook een manier voor onze nieuwe program
maleider om er achter te komen wat men 
nu echt van het station vindt. Op View
point een nieuw religieus programma 
tussen 21.15 en 21.30: Mission of Delive
rance met Pastor Yvonne Standard. Terug 
van weggeweest dus!. wo 23 SEPTEMBER: 
558: Wijziging 18-22 Chris en 22-02 Andy. 
Op Mon i q u e tu s s en 14 en 1 6 Wim de Va 1 k 
i.p.v. Ad Roberts. Om 19 uur wordt weer 
eens om een busje contactspray gevraagd. 
Wordt tijd dat er een s een doos vol heen 
gaat. In Prijsbewust haalt de deelneems-



ter de eerste ronde niet eens maar worden 
er wel voor over de 300 gulden prijzen 
uitgedeeld.do 24 SEPTEMBER: De popclub 
tussen 14 en 16 uur was dezelfde van vo
rige week donderdag. vr 25 SEPTEMBER: 
De programma' s van Peter de. Groot, Joos t 
en Ad zijn vorige vrijdag 18-9 ook al 
uitgezonden. Car01 ine gaat door tot 6 
uur en dus vult Steve de uren tussen 2 
en 6 in de nacht. Een lezer uit Humber
side had een brief geschreven naar de 
OTt inzake het eventueel starten van een 
tv zender vanaf Rough Sands. De letter
lijke reaktie van de OTI: At no time the 
British Government recognised, nor do 
they intend to recognise, nor do they 
intend to recognise the so-cal1ed 'Prin
cipalityof Sealand ' . Tot nu toe werden 
op Viewpoint altijd verouderde tapes 
uitgezonden van Garner Ted Amstrong. Zo 
kwam het recent nog voor dat we hoorden: 
'President Carter today saidl. In een 
brief meldt men nu dat binnenkort een 
aanvang wordt genomen met nleuwe pro
grammals. In een andere brief stelt 
'the Strength for today' dat Diane Brown 
zondag 4 oktober a.s. in het Holiday 
Inn Hotel op Heathrow de Britse luister
aars wil ontvangen. za 26 SEPTEMBER: 
558: 6-10 Tony, 10-14 Peter, 14-18 Jacky, 
18-22 Chris, 22-02 Andy en 2-6 Steve. 

the FABUlOUS SOUNDS of the SIXTIES 

Een 2-maandeJijks infobl-ad voor de lief
hebbers van zestiger jaren muziek. 

Elke 2 maanden minstens 48 pag. zeer 
informatieve en goed gedokumenteerde 
artikelen. Biografieën, discografieën, 
fotois, hi-tUjsten, concert-; plaat- en 
boekreviews, advertenties, en up-to
date informatie over platen beurzen en 
optredens. 

The fabulous sounds of the sixties, is 
een uitg·ave van de stichting Fabulous 
Sounds, Postbus 111 - 5280 AC Boxtel 

Een jaarabonnement kost f 23,50 
(6 nummers) ' - Proefnummer f 4,50 

FabulÖüs 
sound 

Nieuws me t Steve en Jacky (14) Monique : 
liveprogrammering: 5-6.30 non stop, 7-10 
Colfn, 12-15 Jan met Top 50, 15-16.30 
Col in_ 16.30-18 Jan. Bij Eddie Ouwens 
Ria Valk en Jantje Koopmans te gast. 
zo 2} SEPTEMBE~~ de zoveelste trip naar 
de Ross Revenge is gemaakt door SMC. Het, 
bleek dat het Laserschip andermaal zoek 
is. Kadat gisteren op Viewpoint al een 
nieuw 'zaterdags' programma was te be-
luisteren (20.15-20.30 Faith Ministry 
met Howard Freeman) nu op de zon:da'9 
tussen 21.00 en 21.15 een programma dat 
is komen te vervallen: Moments of Inspi
ration met HL Gibson. Monique live: 5-8 
non s top, 1 2 - 1 4 Col in, 1 4 - 1 6 ('J a n, 16 - 1 8 
Wim. Herhaling Vader Abraham. Rik van 
Rijn maakt bekend dat er een LP top 50 
samengesteld wordt en dat de luisteraars 
hiertoe hun persoonlijke voorkeuren kun
nen uitspreken. In het voorjaar schreven 
we over de plannen tot het opstarten van 
een rel igieus station onder de naam Mor
ning Star met als doel een deel van 
Azie met de programmals te bereiken. De 
organisatie achter dit projekt (lees on
,..-------------.. dermeer de namen Rus-

ling en Ryan) hebben 

JIII~1 andermaal geprobeerd 

-Ij II~ nE ~:n~~1 c!~o~~e~e~P b~~d 
( 165.000 en Ray Ander

'-----------' son v'roeg ( 200.000. 
·Een ex-vriendin van Ray vertelde tegen 
Stuart Payne (Engelse zeezender-journalist) 
dat Ray nog geen investeerders heeft ge
vonden. Maar let op: er komt wel nieuws 
over de Communicator. De komende maand zal 
de Europese Commi ss ie een ui tspraak doe.n 
inzake een klacht van RTE, de Ierse staats
radio. Deze heeft geklaagd dat, vanwege de 
interferentie van Radio Caroline op de 
frequentie van RTE het voor hem onmo.ge-
1 ijk is geworden de emigranten in Groot 
Br i ttanni ë met een rede 1 ijk si gnaa 1 te 
bereiken. Euro MP Niall Andrews zal voor 
de RTE de verdediging op zich nemen. 
Onderzoek in Ierland heeft uitgewezen dat 
Sealand in totaal niet geregistreerd is 
in Galway en kan dus worden aangenomen 
dat eerdere conclussies van onze zijde 
als zijnde :'Bates is alleen maar uit 
op pub 1 i c i te i t ~ als j u i s t kun n en wo rd en 
aangenomen. Wat is er ooit geworden van 
de programmacoordinator van het eerste 
uur bij Radio London? Ben Toney is heden 
tendage schrijver op technisch gebied 
voor een grote Ame r i kaanse u i tgever ij. 
Radio Broad1and in Norfolk heeft een 
nieuwe presentator in het: .weekend: Mark 
Roman, voormalig Big L deejay. Oaffy Don 
Allen, ex Ca ro 1 i ne en RN I , heeft een 
er~stig autoongeluk gehad in Ierland. 
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Zoa 1 5 bekend i 5 de Commun Î ca t or a ', en i ge 
tijd niet meer gesignaleerd op de hoge 
zeeän en we zouden ons niet verbazen al s 
het schip een veilige haven heeft aange
daan in Zuid Europa voor het opbouwen 
van de masten. Inmiddels heeft de 'or
ganisatie ' achter het voormalige La.ser 
Hot Hits projekt bekend gemaakt dat men 
nieuwe investeerders heeft gevonden. 
Men heeft genoeg geld om de eerste an
derhalf jaar zonder commercials te draa
ien. Hieruit is het mogelijk te lezen 
dat men misschien over zal gaan tot het 
uitzenden van gesponsorde programma IS. 
Men heeft tevens besloten de naam Laser 
Hot Hits te laten vallen, dit vanwege 
de slechte naam van het station. De 
nieuwe naam zal Star Force 576 worden en 
uiteraard uitzenden via de 576 kHz. En
kele voormalige laser medewerkers zijn 
ingehuurd onder wie Paul Jackson. Men 
zal het Hot Hits format gaan hanteren. 
~en zal een vermogen van 25 kW op de 
576 gaan gebruiken en tevens een vermo
gen van 100 kW FM. Hiertoe is reeds een 
zender , afkomst i gu i t I ta 1 i ë, aan boord 
van het zendschip gebracht. Een tweede 
station zal tevens huisvesting krijgen 
op de Communicator en deze zal de ge
sch i eden is i ngaan a I s Harmony Rad jo 981. 
981 staat natuurlijk voor 981 kHz. Men 
zal via dit nieuwe station een format 
i la radio 390 gaan brengen met veel 
easey listening en middle of the road 
muziek. Tevens zal ieder uur (tussen 
7 in de ochtend en 7 in de avond) op het 
hele uur 'God News from the Biblel en 
op het halve uur IPrayer for today' gaan 
brengen. Dit zijn korte, 5 minuten du
rende rel igieuse items. Tevens za) ie
dere dag tussen 11 en 12 in de ochtend 
een uur lang religieus blok komen, die 
om 6 uur in de avond zal worden heh-: 
haalde Het ts nog niet bekend wat er 
in de avond en nacht gaat gebeuren via 
de 981 • Vermoedelijk zal het een gouwe 
ouwe format worden. Star Force 576 zal 
dagelijks te beluisteren zijn tussen 5 
in de ochtend en 1 in de nacht. Gene
ral Manager van het nieuwe projekt is 
John Catlett en het kantoor is gevestigd 
aan 515 Madison Avenue New Vork. 
m 28 SEPTEMBER: Weer de nodige aanpas
singen in de programmering voor Monique: 
deze week van 5-6.30 non stop, 9-11 
Colin, 16-18 Jan. Dat wat betreft de 
normale liveprogrammering. Vandaag, mor
genen woensdag dezelfde shows als vorige 
week van Peter de Groot (7-9) en Joost 
(11-12 ) . Vandaag, woensdag, donderdag 
en vrijdag i.p. v. prijsbewust en Tony 
Berk J an met drie om drie live. Vandaag 
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en morgen dezelfde popclubs als vor ige 
week met Ad en vandaag t /m woensdag ipv 
van der Meiden live met Wim. Tja, wa t 
moeten we er nog van zeggen~ In Hilver
sum nemen ze voor elke dag weer program
ma's op maar misschien 35% van deze wor
den uitgezonden daar ze vaak te laat of 
helemaal niet aan boord komen. Frustre
rend moet zo iets zijn. 558: 5-9 Peter, 
9-13 Jacky,13-17 Tony, 17-21 Chris en 
21-01 Andy. Nieuws de hele week met 
Steve. di 29 SEPTEMBER: Monique pas om 
6.29 in de lucht waarna Maasbach. Zoals 
nu ons bekend wordt is er andermaal vo
rige week donderdagavond via de korte 
golf getest. Chicago meldde via de CB 
aan medetechnicus Mike Watss (aan land) 
dat er eerst getest zou worden via de 
6220 kHz. Gedurende de test meldde hij 
andermaal dat binnen een afgesproken ' 
tijd hij naar de 6205 kHz zou verhuizen, 
hetgeen ook geschiedde. Mike belde ver
volgens enkele vrienden op die ook lui s
terden om te checken hoe het signaal 
doorkwam. In Nederland is er ondermeer 
in oost Gelderland en Limburg ingeluis~ 
terd. In Oost Gelderland kwamen beide 
frequenties voor Caroline gunstig door 
maar in Limburg had men op de 6205 kHz 
nogal last van een station uit Azie. Uit 
Berlijn vernamen we dat daar beide sig
nalen sterk doorkwamen. Het belooft dus 
veel goeds voor de toekomst, mede gezien 
het feit dat deze tests op een zeer laag 
vermogen werden uitgezonden. Zoals is 
gebleken uit het overzicht van de pro
grammering is er nog niet bevoorraad. 
Officieel zou de Windy uitvaren gezien 
de grote tender zou zijn verhuurd (!?!) 
maar de bemanning die de Windy normaal 
vaart zou met de grote tender onderweg 
zijn (ergens in Europa). Derhalve zit 
men aan boord van de Ross bijna zonder 
bandprogramma's, blijkt uit kontakten 
tussen schip en wal dat het proviand 
pijl ook niet meer optimaal is en tevens 
dat er gezien de olie en watervoorraden 
ook niet veel goeds is te verwachten 
voor de komende tijd. Over het Vredes
schip valt te melden dat Steve Richards 
weer aan boord zal gaan.tesamen met een 
andere, nieuwe, deejay uit de Midlands. 
Abe Nathan was deze week in Londen en 
sprak met enkele kandidaten die deels 
binnenkort aan boord zullen gaan. Er is 
nog steeds een tekort aan technisch on
derlegd personeel voor zenders en gene
rato~~n, dus den~ je technisch onderlegd 
te ZlJn en wens Je voor een periode aan 
boord te gaan dan kun je kontakt opne
men met ons adres in Groningen. Tenslot
te nog even dit: realiseer je je als 
lezer dat het al weer 15 jaar geleden is 



dat radio 199 voor het eerst vanaf de 
Mi Amigo met uitzendingen begon? Dus 
voor het eerst voor de Nederlandse kust . 
wO 30 september: Even na 1 uur vannacht 
is er een korte modulatie test te horen 
via de 1404 kHz. Het schijnt nu in de 
bedoeling te liggen dat Monique in de 
toekomst gebruik gaat maken van de 558 
kHz en Caroline van de 1404 of de 981 
kHz. Je leest het goed 981, dezelfde 
frequentie als Harmony 981. Ligt er ge
woon aan of de bestelde buizen op tijd 
binnen zijn bij caroline. Wat betreft 
de hoorbaarheid van de 963 (in Groningen 
vanaf 15.40 en in Rotterdam vanaf 18.45 
hevige interferentie) wordt het tijd dat 
men verandert en de 963 kHz verlaat. 
Op Monique i.p.v. Ad Roberts Wim live 
tussen 14 en 16. 558: 5-10 Peter, 10-15 
Tony, 15-20 Chris, 20-01 Andy. Jacky dus 
niet meer in de programmering en de he
ren elk een uur meer. Reden onbekend. 
Misschien heeft ze de pijp aan Haarten 
gegeven vanwege de slechte bevoorrading. 
do 1 OKTOBER: de cassettes van MMI zijn 
nu helemaal op. 5-6.30 non stop 7-9 Wim 
9-12 Colin, 12-14 Jan, 14-16 Wim en 
16-19 Jan. Vandaag wel nieuwe of her
nieuwde reklamecampagnes op Monique: 
Earex oordruppels, Open mannenparfum, 
Fant Gel Superstrong, Fant "Brush out 
Hairspray, Artari computers. Om 12 en 
16.15 zenderuitval wegens modulatiepro
blemen (963). Vandaag is de datum dat 
de nieuwe stations vanaf de Communica
tor zouden moeten starten. Inmiddels 
horen we wat de grote tender van Monique 
waarschijnlijk een sleep heeft in vorm 
van de Communicator. Het vreemde is dat 
niemand weet waar de Communicator de af
gelopen drie a vier weken heeft gelegen. 
Het is ongeveer diezelfde periode dat 
de grote tender zou zijn verhuurd. Zou 
de Communicator dan toch naaar een haven 
gebracht zijn in Zuid Euro-pa voor de op
bouw van de zendmasten? vr 2 OKTOBER: 
558 uitbreiding programmering en wel 
van 1 tot 5 Steve Conway. We ontvingen 
vandaag een schrijven van de organisatie 
die deels verantwoordelijk is voor het 
verhuur van zendtijd via Viewpoint. Uit 
dit schrijven blijkt dat de volgende 
religieuze organisaties binnenkort ook 
te beluisteren zullen zijn: ma tlm do 
19.15-19.30 Words of God Broadcast met 
Sister Pauline Turpi, za 19.15-19.30 
t he Narrow way met Knox Johnson, za 
18.45-20.00 The Kings Bussiness met dr. 
James A Lee, do 21.30-21.45 Scriptures 
for America me·t Past or Pete Peters t ma 
22.30-22.45 New Testament Bihle Reading 
met Rev. J.E. Sorrell, do 22.45- 23.00 
t he Keith Slough Commentary met Keith 

Slough, vr 22.30-22.45 a voice for the 
Lord met Pastor Allan Johnson. Een dui
delijke uitbreiding. Het zal dus niet 
lang meer duren totdat alle 6 uren 
per dag zijn volgeboekt. Vandaag horen 
we vanuit Engeland dat Harmony 981 best 
eens Harmonie negen acht een kan worden 
ofwel een Nederlandstalige middle of 
the road station. Een van de Nederlandse 
(ex) Monique medewerkers zou betrokken 
zijn in het nieuwe projekt. za 3 OKTOBER 
5-6.30 non stop 7-10 Colin, 10-12 Wim, 
12-15 i.p.v. Top 50 drie om drie met 
Jan, 15-16.30 eolin, 16.30-18 Jan. Om 
18 uur de enige tapeshow was die van Rik 
van Rijn~ Om 12 uur werd de ~ieuwe sa
tellietschijf al bekend gemaakt. 558 : 
5-10 Tony, 10-15 Peter, 15-20 Chris, 
20-01 Andy en Ol-OS Steve. Nieuws met 
Steve en Andy (14). We horen dat het 
wel tot dinsdag over een week kan duren 
alvorens de Ross wordt bevoorraad. Wel 
dat zal wel weer merkbaar zijn de komen
de tijd met veel non stop muziek en 
alleen nieuwsprogramma's. Kijk en dat 
is dus waarom we wel weer negatief moet
en zijn. De jongens aan boord doen tel
kens hun best maar de organsatie of lees 
organisator aan land denkt liever aan 
andere zaken en laat de mensen rustig 
aan boord zitten. Neen, we kunnen hier 
beslist niet positief over zijn. Mis
schien dat er voor de jongens die nu 
op het schip zitten bij terugkomst een 
gratis reisje van Singapore Airlines 
is te verdienen. zo 4 OKTOBER: 5-8 Non 
stop, 8-9 Non stop i.p.v. Maasbach, 
10-12 Jan Veldkamp i.p.v. Abraham. 12-14 
Colin, 14-16 Jan en 16-18 Wim. 18-19 Rik 
Het jaar van de hits vandaag 1966. Het 
programma van Rik was trouwens een her
haling van 20 september j.l. In Groot 
Brittannie zijn er voorbereidingen ge
maakt door de regering om de Marine Of
fences Act te' wijzigen. Zo zou het on
dermeer mogelijk worden om schepen en 
huizen te onderzoeken via een opspo
ringsbevel. Men zou dan kunnen onderzoe
ken of er medeplichtigheid was inzake 
een zeezender. Ook zal er onderzocht 
worden of er een wetswijziging kan komen 
zoda t schepen, waarvan vermoed w'ord t dat 
ze niet officieel zijn geregistreerd, 
en aktief zijn als zijnde zeezender, 
kunnen worden in beslag genomen. Ten
slotte zal worden bekeken of er moge
lijkheden bestaan tot een wijziging 
waardoor het mogelijk zal worden om ver
tegenwoordigers van buitenlandse zee
zenderorganisaties aan te pakken die 
een kantoor voor deze, b.v. Amerikaanse 
maatschappij, runnen in Engeland. Ten
slotte ontvingen we ter recentie een 
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tweetal cassett es onder de titel 
' Broadcasting from the High Seas'. Een 
overzicht van de Britse zeezenders in 
de periode 64-68 en gelardeerd met in
terviews met ondermeer Don Allen, Dave 
Cash, Tony Prince, Robbie Dale en Roger 
Day. Het overzicht is leuk gestroomlijnd 
met opnamen maar helaas is het bij lange 
na niet kompleet. Het brengt in princi
pe alleen opnamen van Caroline, London 
en Radio England. 270, de forts en an
dere stations ontbreken. Kwalitatief 
is de 2,5 uur durende documentaire goed. 
Men heeft ons gevraagd te zoeken naar 
een verkoop punt in de Benelux en zodra 
we tot overeenstemming zijn gekomen 
met een verkoopagent ·en RBL laten we dit 
weten. Trouwens een vraag aan M van der 
Maden, een van de wekelijkse inzenders 
van de loggers: is het mogelijk om je 
adres de komende zending mee te sturen 
zodat we kunnen antwoorden op een eerder 
gestuurde bri ef aan Hans Knot? Dank! 
m 5 OKTOBER: Allereerst de melding dat 
zowel uit de Monique als de Viewpoint 
programmering de programma's van Johan 
Maasbach zijn verdwenen. Of de bandjes 
zijn op en is het wachten op de bevoor
rading of het kontrakt is afgelopen, 
hetgeen een gevoelige financiele aderla
ting zal zijn. Monique: 5-7, 7-9 Colin, 
9-12 Wim, 12-14 Jan, 14-16 Colin, 16-18 
Jan en 18-19 Jan. Alleen 16-18 met nor
male presentatie, de rest van de pro
gramma's is 'Drie om Drie'. 558: 5-10 
Peter, 10-15 Tony, 15-20 Chris en 20-01 
Andy. Nieuws met Steve, behalve om 13 
uur toen er na de nieuwsjingle geen bul
letin volgde. Rond middernacht bleek de 
963 zender, na afloop van Viewpoint, 
nog aan te staan. In eerste instantie 
non stop en instrumentale deuntjes die 
in vroegere jaren werden gebruikt als 
backing voor jingles. Rond half 2 bleef 
de naald in de plaat hangen en daarna 
volgde een Overdrivejingle en Bob Mar
ley. Daarna regelmatig overdrivejingles 
en opmerkingen als: 'You're with Over
drive RIP' en 'You're with the shadow 
and Overdrive RIp t

• Dit ging zo prak
tisch de gehele nacht door. di 6 OKTOBER 
558: nog steeds niet bevoorraad en tot 
overmaat van ramp begeeft de wasmachine 
aan boord van de Ross het ook. 963: live 
progr ammering tot 12 uur al gisteren. 
Vanaf 12 uur wordt overgegaan tot het 
draaien van non stop muziek. Alleen het 
nieuws en de verkeersinfo zijn te horen 
als ook de reklame. Duidelijk is dat 
de heren aan boord ~r ook goed zat van 
zijn. We hadden het de vorige week al 
voorspeld. Uiteraard wordt de reden van 
de nonstop programma's niet doorgege ven 
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maar de insiders weten wel beter . Vanuit 
Engel and wordt er zel f s gesuggereerd da t 
men non stop draait daar er problemen 
zijn inzake de overname door de nieuwe 
eigenaar van Monique. De oude leiding 
wenste geen deejays meer te sturen. On
juist dus. wo 7 OKTOBER: 963 vanaf 7 
uur in de ether. Voor de re~t non stop. 
Om 19 uur zegt Wim de Valk: Het is wel 
stormachtig, maar met ons is het goed. 
Op 558 is er een ander geluid te horen 
inzake het weer. De Ross komt vandaag 
herhaaldelijk dwars op de golven te lig
gen hetgeen niet zo goed is voor de in
houd van de diverse magen. do 8 OKTOBER: 
Monique non stop met om 15 en 19 uur 
nr 82 incl. met betrekking tot rood. 
Olie op een zeer laag peil dus. v 9 OK
TOBER: Andermaal vanaf 7 uur met non 
stop op 963. om 19 uur nr 75 exl. laat
ste 2 woorden en dat geldt 3x! 558: 
Programmering uitgebreid tot 5 uur met 
van 1 tot 5 Steve Conway. za 10 OKTOBER: 
monique: non stop met om 12 uur de nieu
we satellietschijf zonder aan- en afkon
diging. Om 13 en 19 uur andermaal dring
ende nummers voor de organisatie aan 
land . 558: 5-10 Tony, 19-15 Peter, 15-20 
Chris, 20-01 Andy en Ol-OS Steve. Even 
voor 8 in de morgen problemen met de 
generator waardoor beide signalen vanaf 
de Ross zwakker worden en zelfs voor 
enkele minuten alleen een draaggolf 
voortbrengen. Om 8.07 pas nieuws op 
Caroline. Er staat aan de wal in ieder 
geval een nieuwe generator klaar die 
binnenkort naar de Ross zal gaan en 
het nodige vermogen moet gaan leveren 
voor o.a. de kortegolf uitzendingen • . 
We hebben het deze week nog niet over 
de Communicator gehad. De geruchten als 
zou het schip een heenkomen hebben ge
zocht naar een Spaanse haven en ~elfs 
al weer op de terugweg zijn krijgen we 
niet bevestigd. Uit Engeland vertelt 
een voormalige Laser medewerker echter 
dat het schip op de 30ste september het 
Knock Deep heeft verlaten en vervolgens 
voor anker gegaan is ter hoogte van 
de South Galloper, zo'n 23 mijlen ten 
Oosten van Walton on the Naze en 20 mij
len ten noorden van de Ross Revenge. Op 
deze nieuwe ankerplaats zou het schip 
vandaag in de problemen zijn geraakt 
vanwege het zware weer en haar hoofd
anker hebben verloren. De reserveankers 
zijn uitgegooid en het schip heeft de 
motoren draaiende om in noodgevallen 
gewoon te kunnen varen. Er zou nog niets 
aan de masten gedaan zijn. We moeten dus 
echt weer drie weken wachten alvorens 
meer te lezen is in uw Freewave. Het 
wordt langzamerhand all emaal een beetje 



vervelend dat mensen dingen beloven en 
niet nakomen. Zoals eerder reeds gemeld 
zou op 2 september Sealand met Ghannel 5 
beginnen. Wij hadden het al voorsp-eld 
dat het allemaal niets voorstelde. Enke
le kranten in Engeland zijn op zoek ge
gaan naar een reden. Joan Bates, de 
vrouw van koning Roy Bates, zegt dat er 
oponthoud in de uitvoering van de plan
nen is en dat men nu hoopt voor de Kerst 
in de ether te zijn. Reden zou zijn dat 
men met mensen van vele nationaliteiten 
te maken heeft en derhalve onnodige 
stagneringen ontstaan!??! zo 11 OKTOBER: 
Monique vanaf 8 uur in de ether met 
non stop muziek. \vel de radio gemeente 
Bloemendaal. Daarna andermaal nonstop 
en dringende nummers om 19 uur. 

~ 'Okct 
__ somewhe,. 

in theMedit."anean, 

the yoice 
of 

Voordat we gaan eindigen met de meest re
cente gegevens over de Voice of Peace nog 
even een aantal Iroddels l • Hoe hoog heb 
je. he tin je bo 1 als je een tij dj e op een 
zeezender hebt gezeten en denkt dat de 
halve wereld van jou is1 , Je laat gewoon 
een antwoordapparaat bandje inspreken 
door Erik de Zwart: Hallo, ik ben Erik de 
Zwart, tja, Mark Stam is momenteel niet 
thuis, daarom neem ik de telefoon even 
op etc.!!! De tender vanMon i que ,waar
over we schreven is n iet onderweg met .de 
Communicator maar was spoorloos. De ten
der was name I ijk verhuurd aan goed ui t
ziende lieden. Edoch, ze waren niet te 
vertrouwen en een uitgebreide speurtocht 
he-eft geleid tot het terugvtnden' van de 
tender i n een Portugese haven. V i a Rad i 0 

Romantica op de VOO was afgelopen zondag 
nog even Steph Willemse te horen. Wie 
herinnert hem nog van het Capital Radio 
en vooral van het Condorprojekt. Wel hij 

_ ver te I dei n he t p rog ra mma dat hij ze 1 f 
als piraat aktief was geweest en dat hij 
uit zijn Condorperiode zijn grote liefde 
Fietje van Donselaar had overgehouden. 
Helaas was ze weggelopen en is hij nu 
nog steeds naar haar op zoek. Een leuke 
opmerk ing, die F red Bo Il and on I angs I an
ceerde aan Ben Bode ..•. Ik ben de Koning 
der Piraten! Denk zelf maar eens verder 
na. De reden dat niemand meer in de zen
derka-mer 'aa.n boord van de Ross mag komen 
I igt aan het feit dat de draden die be
stemd zijn voor verplaatsing van het 
kortegolfsignaal gewoon los door de deur-

opening naar ben~den hangen en het aanra· 
ken is natuurl ijk levensgevaarl ijk. Waar. 
om nu niet een extra gat geboord in het 
plafond van de zenderkamer. Verstandiger. 
Dan het laatste nieuws over The Voice of 
Peace. De nieuwe 10 Kw zende r vo I doe t 
uitstekend en er is geen uitval van de 
zender meer. Alleen voor noodzakelijk 
onderhoud en bij het aan boord nemen van 
verse proviand is het station uit de ether. 
A 1 met a 1 i s men zee r tev reden en de ad
verteerders hebben hun weg gevonden naar 
het station. Ieder uur zit goed vol (10 
tot 12 reklames) en in het weekend is 
het helemaal vol. Abe Nathan heeft zelfs 
een nieuw format geintroduceerd waarbij 
de muziek voor 95% herkenbaar is voor 
de luisteraar, dit alles onder de noem
er: 'Latest Hits - Greatest Memories' • . 
Nieuwe studioapparatuur is in bestelling 
en Ahe heeft nieuwe cards meege'nomen 
uit Engeland. De huidige deejaylineup: 
Mike Darby (programmaleider), Tim Shep
pard, Neil Amstrong, Paul Frazer, Pete 
Anderson en nieuwkomer John Mc. Donaid. 
John werkte recentelijk bij Neon Radio 
inPaisley Schotland en heeft bij enkele 
BFBSstations gewerkt. Wel tot over drie 
weken met dank aan Maria Depuydt, Rudi 
Koot, M.v.d. Maden, Jack Duyzer, Pau! 
de Haan, Ate Harsta, Barry en Ruth John
ston en anderen. Samenstelling Hans Knot 

RONDJE REGIO 
UITBREIDING ZENDTIJD RADIO RIJNMOND. 

Sinds 12 oktober j.l. is radio Rijn- 
mond bezig met een experiment dat mins
tens tot half december zal duren. Het . 
betreft hier een extra zendtijd experi
ment, waarvoor toestemming is verkregen 
van de minister voor WVC. De Dienst 
Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS 
heeft een subsidie van het ministerie 
gekregen om via onderzo;ek het experiment 
te kunnen begeleiden. De uitbreidings
kosten voor radio Rijnmond dient de om- j 

roep zelf ·te financieren. Het experiment · 
is als het ware ontstaan nadat radio 
Rijnmond eerder weigerde om mee te werk
en aan de deelname van de regionale in
vulling van Radio 1. Men kreeg vervolg
ens een uitnodiging het standpunt te 
verdedigen op he't ministerie en dit 
mondde uiteindelijk uit in het experi
ment, dat enerzijds de mogelijkheid 
biedt om een vergelijking te trekken 
tussen een regionale omroep die niet met 
Radio 1 mee- doet en de regionale omroep
en die dat wel doen en anderzijds om te 
experimenteren met een model dat reke
ning houdt met de wensen van de gezamen-
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lijke regionale omroepen voor de periode 
na beeindiging van het Radio 1 contrac t 
in oktober 1989. Het experiment voor
ziet in een uitbreiding van 2 naar 74 
uur per week. Daarbij wordt het nieuws 
op het hele uur door eigen nieuwslezers 
gepresenteerd en bevat het bulletin 
telkens naast het regionale ook nationa
le en internationale berichten. Het ex
periment is mede mogelijk geworden dank
zij de medewerking van het eerder ge
noemde ministerie, de BUMA, het ANP, de 
STER en de regionale en landelijke om
roepen, de NCRV uitgezonderd. Tevens is 
men op de markt gekomen met een nieuwe 
krant 'de Radio Rijnmond Reporter'. ' 
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De Radio Rijnmond Club en deelname aan 
de Nationale Loterij beogen tevens bij 
te dragen tot de bestrijding van de ex
tra kosten die aan het experiment zijn 
verbonden. Men heeft zoveel mogelijk ge
kozen voor een vaste horizontale pro
grammering die wordt gekenmerkt door 
veel populaire muziek, dezelfde bekende 
mensen op dezelfde tijden en het snelste 
nieuws op regionaal, nationaal en inter
nationaal niveau. De krant bevat naast 
diverse korte collumns tevens de weke
lijkse programmering en doet ons enigs
zins denken qua opzet aan de Britse 
Boulevard kranten en de Britse kranten, 
die de Britse ILR stations plachten te 
verspreiden in hun ontvangstgebied. 
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EUROSONGFESTIVAL KOSTTE RTBF KAPITALEN. 
Het Eurovisiesongfestival dat dit 

voor jaar door de RTBF '~erd georganiseerd 
heeft de RTBF een financiele strop opge
leverd van minimaal anderhalf miljoen 
gulden. De hoogte van het verlies ligt 
vooral aan de uitgaven aan de zgn. rand
aktiviteiten zoals de ontvangst en de 
behuizing van de 22 delegaties en de 
tientallen journalisten uit de diverse 
landen. 
ROBBRECHT VERLAAT DE BRT. 

De hoofdredakteur van de radio
nieuwsdienst van de BRT, Jan Robbrecht, 
heeft laten weten dat hij aan het einde 
van dit jaar de BRT zal verlaten. Eerder 
deelde ook al de hoofdredakteur van de 
televisie nieuwsdienst, Lucien Bousse, 
mee, dat hij zou opstappen. 
NIEmiE DIREKTEUR PROGRAMMERING BRT TV. 

De raad van beheer van de BRT TV 
heeft Jan Bauwens benoemd tot direk
teur programmering en dienstverlening 
van de BRT. Hij volgt Josef Coolsaet op. 
Bauwens was tot nu toe produktieleider 
van de dienst \vetenschappen en presenta
tor inleider van het we'tenschappelijke 
programma Labyrinth. 
JEUGDDIENST BRT IN DE PRIJZEN. 

Bij het tweejaarlijkse televisiefes
tival in Bratislava, Tsjecho Slowakije, 
is de BRT Jeugddienst in de prijzen ge
vallen. Het programma 'de tachtigers -
glimp van een generatie' dat een copro
duktie is met de IKON, kreeg van de in
ternationale pers de prijs van de kri
tiek. 
HET VRIJE \.JOORD EIST SCHADEVERGOEDING. 

Zoals gemeld heeft de BRT leiding 
onlangs een uitzending van.het Vrije 
\voord verboden te laten uitzenden van
wege het feit dat hierin een interview 
was opgenomen met de BRT jou'rnalist 
Gui Polspoel. Men neemt dit besluit bij 
het Vrije 'voord niet en eist 50 minuten 
extra zendtijd van de BRT evenals een 
schadevergoeding van 209.000BFr. als 
zijnde de produktiekosten voor het ver
boden programma. 
KIJKERS EN ADVERTEERDERS VOOR REKLAME. 

Het UNIOB, het interuniversitair 
Instituut voor Opiniepeiling, heeft 
de resulaten bekend gemaakt van een en
quete naar de houding van de Vlamingen 
inzake de commerciele televisie. Het 
merendeel is het erover eens dat er snel 
iets moet veranderen in het Vlaamse. me
dialandschap, alleen zijn de argumenten 
daarvoor niet dezelfde als die door de 
beleidsvoerders naar voren worden ge-



bracht. Het is de Vlaamse kijkers er 
vooral om te doen zo snel mogelijk re
klame op het scherm te krijgen en voor 
het overige beter bediend te worden van 
onstpanningsprogramma's en speelfilms. 
Slechts 42% van de ondervraagden ziet 
in dit verband nog heil in de nog op te 
richten Vlaamse cormnerciele zender. 43% 
zweert bij de huidige BRT mits deze toe
stemming krijgt om alsnog reklame te 
gaan voeren in de programma's op radio 
en televisie. 

NIEUW CENTRUM VOOR 

-RAOIO 
HILVERSUM: 14 oktobe-r 1987, even na 6 uur 
aan het woord is Frits Spits: 
"Vrienden van de Avondspits goedenavond. 
Vandaag is het voor Radio 3 een bijzon
dere dag. Het is de dag van de opening 
van het nieuwe Radio 3 centrum. 
Een uniek centrum. Qua vormgeving, maar 
ook door de apparatuur die er in staat. 
In de loop van deze uitzending zullen we 
je er van alles over proberen te vertel
len. We praten met de ontwerper, de be
denker, een technicus, een timmerman, een 
electriciën en e~n collega. 
Veel gesproken woord. Dat mag voor één 
keer (1) op deze muziekzender. 

Maar voordat we al die informatie over 
je uit storten eerst: de officiële ope
ning. Naast mij de heer Lohman, hij is 
manager divisie radioproduktie van de NOS. 
Mijnheer Lohman, het motto van dit pro
gramma is "Drie door het lint". 
Zou u, als het ware symbolisch het voor 
u gespannen stuk geluidsband ~illen door
kn i ppen. De hee r Lohman: "Dat wil ik 
graag doen. Hierbij open ik het nieuwe 
Radio 3 centrum op het omroepkwartier in 
Hi Iversum". 

(Opsc;roIl~n~ ~) ••• uit het draaiboek •.• 
7.'ERSTS ~Lf...~ 
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Op dat moment is er grote opschudding 
in de studio. Frits had namelijk met de 
dienstdoende technicus Jos vld Berg af
gesproken om, op het moment dat de heer 
Lohman de geluidsband doorknipt, de stroom 
uit te schakelen. 

Enkele seconden is het stil op de ra
dio en dan .... gelukk ig daar horen we de 
eerste plaat "Radio" van de Dolly Dots. 

Maar voo rdat die ee r ste plaat ge
draaid kan worden, is heel wat vooraf
gegaan, Maanden van veel praten en hard 
we rken. 
Initiatiefnemer voor het Radio 3 centrum 
is projektleider Bart Brink. Hij was het 
die in oktober 1985 naar produktiemanager 
Nico de Haan stapte met het verzoek voor 
een nieuwe Radio 3 studio in het omroep
kwartier. Nico stapte naar de grote bazen 
die, na veel gepraat, het groene licht 
gaven voor de bouw van een nieuwe studio. 
Een studio waarvoor in de rechter vleugel 
de nachtstudio (ECK2), de Radio 4 studio 
(ECK1) RK1 en de kamer van de technici 
moesten wijken. Dat het uite indelijk een 
schitterend "centrum'l met de nieuwste 
technische snufjes zou worden, had nie
mand gedacht. Kosten: + 1! mi ljoen gulden . 

Techn i sch-ontwe rper-Leo Keyze r en .p ro
jektleider Huub Bammers gingen naar Enge
land om zich te oriënteren bij MBI in 
Brighton, een fabriek die gespecialiseerd 
is in het ontwerpen van mengtafeIs en 
radiostudio's. . 
Op zak de wensen van programmamakers -en 
technici. Eén van die programmamakers is 
Jeroen van Inkel die, in zijn jonge leven, 
al veel studio's in het buitenland heeft 
gezien. In Amerika, bij WHTZ (beter be
kend als "Z 100" van Scott Shannon) zag 
hij bijvoorbeeld dat het, buiten de uit
zending, moge I ijk is om telefoongesprek
ken op te nemen en uit te monteren ter
wijl er een plaat draait in de uitzending 
en dat ze digitale "timers" hebben waarop 
je precies kan zien hoeveel tijd een 
plaat of jingle nog duurt. 

Leo Keyzer en Huub Bammers kwamen te
vreden terug uit Engeland en, na overleg 
met de NOS leiding, werd de nieuwe appa
ratuur bij MBI gekocht. 

Oké, mooie apparatuur is aardig, maar 
een leuk behangetje in de studio hoort 
er ook bij. 

Bart Brink ging praten met Jaap de 
Groote, decorontwerper van NOS-televisie. 

Jaap de Groote was op 14 oktober ver
hinderd, maar Frits Spits heeft in de 

. openingsuitzending een brief van hem 
voorgelezen. In die, prachtig gecalligra
feerde brief van + 2 meter, legt Jaap 
uit hoe hij preci~s te werk is gegaan: 

"Toen Bart Brink mij vorig jaar vroeg 
of ik, als tv-decor ontwerper, wat leuks 
wist voor de nieuwe Radio3 deejay-ruimte, 
konden wij niet bevroeden dat het zoveel, 
zo groot, zo duur maar ook zo fraai zou 
worden. Ja, ja. Toch wel een waardige 
erkenning van de plaats die Radio 3 
-voorheen Hi lversum 3- in het Nederlandse 
omroepwereldje inneemt als een landelijk 
popstation. We moesten ons eertijds maar 
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behe 1 pen me t "Ti j d voo r Teen age rs 11 , 

"Tussen 10+ en 20-" en 's avonds Luxem
burg, als het mocht en kon. 

De transistorradio en de zeezenders 
gaven onze muziek gelukkig meer Moge li jk
heden tot beluisteren, maar erkenning van 
de zogenaamde Iljongeren muzie kcul t uur !l 

kwam pas toen Hilversum 3 u itgroei de tot 
het landelijke popstation. 

De inrichting van het huidige Radio 3 
centrum is dan bok een verdien de erken
ning, dunkt mij~ Met de jukebox als sym
boo 1 van de ee rs t'e gene ra tie popjonge ren 
als toegangspoort. 
. Enfin, genoeg gefilosofeerd, terug 
naar de knoppen: Hartelijk Bank gaat 
natuurlijk uit naar diegenen zonder wie, 
wél Radio 3, maar niet de vormgeving tot 
stand zou zijn gekomen. 
Vriend Bart Brink met zIn vasthoudend
heid, John van Karsbergen de altijd rus
tig. bi ijvende bouwprojektleider, Leo 
Keyzer, Huub Bammers en hun installatie
technici , aànnemer Alberts, zin voorman 
en de bouwers die in de té korte tijd 
-onder hoge druk- alles moesten 
zien waar te maken. 
Joep en Hans voor de juke-

, boxpoort en vele anderen 
die onmisbaar waren en 
ongenoemd blijven. 
Vee 1 lof en, Fr i ts, zit 
de kruk lekker?" 

Frits Spits heeft die 
kruk, bij de start van de 
1 , A von d spi t s 11 i n me i 1 9 78 , 

van Joost den Draayer ge- ~'ADIO~ 
kregen~ Nu heeft Jaap de ~ . . 
Groote die kruk in de 
nieuwe huiskleur geschilderd: PAARS! 

In zijn brief heeft Jaap de Groote het 
' over al die mensen die in ~e té korte 
tijd, onder hoge druk, alles moesten zien 
waa r te maken. I n he t ee rs te p rog ramma 
vanuit het nieuwe centrum heeft Frits 
Spits enkele van die mensen uitgenodigd. 
Timmerman Bertus Hoogenb,oom: "Vanaf begi n 
juni zijn wij totaal zo'n 325 uur bezig 
geweest met slopen, breken en bouwen. 
Veel schappen en vakken maken waar meng
tafels, bandrecorder en draaitafels in 
moesten komen. Vrij bewerkelijk, maar nu 
ik het zo zie is het de moeite waard 
9 ewee st. I' Fr i t s : "A 1 s je wis t dat he t 
groen, paars en blauw geschi lderd zou 
worden, zou je het dan ook zo mooi hebben 
afgewerkt én zo'n paarse bank, zou je die 
th u i s 00 k w i I 1 en heb ben? 11 

Bertus: "Ja hoor, alleen die bank zou ik 
op zolder zetten;'.' 

Na "Toy Boy" van ,Sinitta praat Frits 
met installatie-technicus John de Bruin. 
Hij is het die, met collega Michiel . 
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Sloote, zo'n 10 km kabel onder de vloer, 
in tochtige kruipruimtes, heeft getrokken. 
Een klus waarmee zij na de bouwvakvakantie 
begonnen. John: I'Jammer was het wel dat 
we enkele kabels moesten verleggen, omdat 
programmamakers telefoons op een andere 
plaats wi Iden hebben dan in eerste in
stantie gepland was. Wij moesten weer de 
k ruipruimtes in om de kabels van het ene 
naar het andere punt te trekken. 
Maar gelukkig, alles werkt nu en ik hoop 
dat het jaren lang blijft werken." 

De vraag of een nieuwe studio nu écht 
nodig is, wordt op 14 oktober beantwoord 
door Menno Mendera, projektleider van de 
programmatechnici: "Hilversum 3 was vroe
ger een klein sigarendoosje. Er werden 
sigaren aan het doosje geplakten ge
timmerd. Met andere woorden, één grote 
puinhoop. En nu is het kleine doosje 
een mooie grote sigarendoos geworden. 

In deze nieuwe ruimte zie je geen spa
getti van kabels meer en je voelt je ze
kerder. Met goede spullen kan je ook 
beter werken." 

Aan Jeroen van Inke1 -als een van de 
betrokken programmamakers- stelt Frits 
Spits de gewetensvraag: "Zijn wij nu in 
staat om betere programma's te maken?" 
Jeroen: "Dit nieuwe complex kan wel in
vloed hebben, maar als je een goede pro
grammamaker bent, maakt het geen moer 
uit wáár je zi t." 

Als laatste plaat draait Frits Spits 
l'Some People ll van de jarige Cl iff Richard 
en het eerste uur vanuit het nieuwe 
Radio 3 centrum is een feit. 

Een centrum waar vanuit niet alleen 
de Radio 3 programmais, maar ook de 
nachtuitzendingen van Radio 1/2 zullen 
komen. Tot slot nog wat technische gege
vens: Het centrum bestaat uit een eind
controlekamer (ECK) , twee discjockey
ruimtes en een jingleproduktiestudio. 
De beide deejay-ruimtes zijn technisch 
nagenoeg identiek. Ruimte 1 is echter 
veel groter dan ruimte 2 en heeft als 
extra een zitje voor bezoekers die het 
programma op hoofdteTefoons kunnen volgen. 

De apparatuur is gesitueerd rond een 
regeltafel met 4 mono- en 9 stereo in
gangen en bevat ondermee;r: 3 mi crofoons, 
5 jinglemachines, 2 snelstartdraaitafels, 
2 CD-spelers, 1 bandrecorder, 1 cassette
recorder t. b. v. opnamen u i t de u i tzend i ng 
en 1 televisie mét teletekst. 

In de controlekamer is voor elke dee
jayruimte een regiepost aanwezig met in
tercom naar de deejay en een afluistering 
op hoofdtelefoon of luidspreker. Alle . 
regieposten beschikken over een 8-1ijnen
tel e foon toe s tel . 



Leuk zo I neon t ro 1 ekame r ! 
Vol met knoppen g mete rs en schu iven. 
Hoe werkt dat allemaal? Menig NOS tech
nicus zal met de handen in het haar zit
ten de komende weken. 

Menno Mendera heeft begin oktober, 
samen met technici André Key, Tin Jonker, 
M a art en Ve rm ee, Jo s v / d Berg, F r i co 
Schoone en Dirk Jan Oudshoorn enkele da
gen alle apparatuur mi l1imeter voor milli
meter nagelopen en getest op mogelijkhe
den. Alles werd opgeschreven ineen. boek
werkje dat als leidraad moet dienen voor 
co,llega-techn i ei, di sc jockey 's,. produ
cers en regisseurs. 

De bèide deejay-ruimtes beschikken 
over -een weers tat ion me t u i tl ez i ng van 
temperatuur, vochtigheidsgraad, wind
richting, windkracht en barometerstand. 
Dus de komende weken za I je door de dee
jays ui tgebreid geinformeerdworden over 
het weer in Hilversum, maar 66k dat het 
zoln mooie studio is. 

Alleen die kleuren, daar zullen ze wel 
aan moeten wennen: paars, groen en blauw. 
Kun jij je een huiskamer in dié kleuren 
voors te 1 1 en? Ton van D raanen. 

1 2 3, 

~ 
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BIJ DE FOTO's OP DE MIDDENPAGINA: 
1: Frits Spits leest de brief van Jaap de 
.Groote voor. 2: Drs. E.A.R.J. Lohman 
verricht de officiële opening. 3: V,ier 
van de 5 recorders in de ECK. 4: Menno 
Medera. 5: Jos vld Berg, technicus tij
dens de eerste uitzending. 6: Jeroen van 
Inkel -in studio 2- tijdens zijn gesprek 
met Frits Spits. 7: Frits Spits vlak voor 
het begin van het openingsprogramma. 
8: Enkele hoge NOS-bazen kijken toe. 
9: Lex Harding en Jeroen van Inkel. 
10: Tom Blomberg en Ad Roland. 11: Enkele 
NOS technici. 12: Technicus Maarten Ver
me~ legt aan collega ' s uit hoe alles 
werkt in de ECK. 13: leo Keyzer. 
14: Bart Brink. 15: John de Bruin. 
16: Een unieke foto , Fans Dellen van de 
VPRO broederlijk met Ad Roland van de 
TROS op de foto (fo t o ' s TvD). 

MEDIA NETWORK KOMENDE \vEKEN. 
Vanaf di t nummer zullen we met be

paalde regelmaat een overzicht geven 
over welke onderwerpen Jonathan Marks 
het zal gaan hebben in zijn donderdag 
show via Radio Nederland Wereldomroep: 
19 november zal het laatste nieuws wor
den gehracht over de internationale 
radioban-den waarbi j ondermeer de mee'st 
recente ontwikkelingen aan bod zullen 
komen inzake het KG station KSIDv uit 
Salt Lake City en die van de eerste 
West Duitse DES. 26 november en 3 decem
ber brengt men deel 1 en 2 van een tocht 
door Azie. In de eerste uitzending wordt 
gekeken naar de radiotoestand in Thai
land waarbij vele airchecks zullen word
en gedraaid. In deel 2 wordt doorgevlo
gen van Bangkok naar Jakarta waarna de 
trein wordt genomen naar Java. Uitge
breid wordt ingegaan op de mediasitua
tie in Indonesie. donderdag 10 december: 
de rubriek Newsupdate waarbij vele ,ach
tergrondinformatie. 17 december: Christ
mas Preview waarin ondermeer een inter
view met electronicaspecialist Willem 
Bos die voor de nieuwste editie van 
the World Radio and TV book weer de no
dige antennes heeft getest en tot sensa
tionele ontdekkingen is gekomen. Op 24 
december wordt de Christmas Party gege
ven waarin vele medewerkers aan het 
programma hun speciale groeten zullen 
doen en tenslotte zal op 31 december 
weer een speciale editie zijn van Burst 
of the Worst oftewel Bloopers uit de 
rad.1.oindustrie. 
ENIGE \';IJZIGINGEN 1988 RADIO NEDERLAND. 

In het komende jaar zijn enkele 
wijzigingen te verwachten in de Engelse 
service van Radio Nederland. Uit een 
recent luisteronderzoek in Azie en Noord 
Amerika is gebleken dat men meer bericht
geving wenst inzake wetenschappelijke 
onderwerpen. Daartoe zal in 1988 ge
start worden met een nieuw, 30 minuten 
durend programma,over Europees onderzoek 
waarbij maandelijks een technische 
prijsvraag zal worden ingelast. Meer 
info volgt. Tevens zal zeer spoedig de 
nieuwe Booklist (edition nr 10) uitkomen 
en het beste is direkt na het verschij
nen van deze Freewave reeds een briefje 
te schrijven naar Radio Nederland We
reldomroep in Hilversum (Postbu.s 222). 
SAHEN1VERKING TANZANIA EN FRANKRIJK. 

In een poging om de Franse taal meer 
te promoten in Tanzania heeft de rege
ring een samenwerkingskontrakt getekend 
met de Franse autoriteiten waardoor het 
mogelijk is op grote schaal radio- en 
televisieprogramma's uit te wisselen. 
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TOEI((JMST VOOR EUROPESE 
COMMERCIELE RADIO? 

Drie initiatieven v,oor Europese com
merciele radio staan in de startblokken. 
Twee ervan via satelliet en de laatste 
via de lange golf. De legale commerciele 
radio leek nog zo ver weg. Zelfs na de 
komst van Sky en Super zag het ernaar 
uit dat dit soort spraakvullende amuse
ment àlleen voorbij de grenspalen van 
Nederland tot de mogelijkheden kon be
horen. De landen om ons heen hebben, 
veelal op lokaal nivo, commerciele radio 
ingevoerd. Toch echt verstoten van der
gelijke stations zijn we nooit geweest. 
Zo luisterde half Nederland al in de 
SO'er jaren naar de Nederlandstalige 
programma's van Radio Luxembourg. Niet 
lang daarna werden we getrakteerd op een 
station dat de grondvesten van het Bin
nenhof deed trillen. Zo maar was er com
merciele radio vanaf zee: Veronica. En 
niet veel later gevolgd door meer zend
schepen als Caroline, Atlanta, London en 
Swinging Radio England en nog vele ande
re. De wetgeving in Engeland (1967) en 
Nederland (1974) joeg de Noordzeeadver
teerders landwaarts, op zoek naar een 
alternatief. Een zwak aftreksel van 
trendsetters van toen als VerQnica, Lon
don en Caroline, tracht nog steeds via 
kronkels en sluipwegen met Noordzeepop 
de jeugdige luisteraars te behagen. 
Adverteerders echter laten hen links 
liggen. Het zijn de uitzonderingen die 
momenteel Radio Caroline en Monique nog 
maar net het hoofd boven water laten 
houden. Toch is het weer een oude zee
rot, die voor de eerste radioverrassing 

. zorgde. 
CABLE ONE 

Het kantoor in West Londen, de stu
dio's in Nederland en luisteraars in 
Europa: de ingredieenten voor een nieuw 
satellietstation. In januari 1988 zal 
het eerste kabelradio popstation zijn 
intrede doen. Cable 1 wordt een muziek
zender, die speciaal voor de distributie 
via de kabel werd ontwikkeld. Het 
station zal via de voormalige Europa TV 
transponder op de ECS-Fl satelliet gaan 
uitzenden. De organisatie achter Cable 1 
is een nieuwe Britse omroepmaatschappij 
met de naam Cable Music Europe Ltd. 
De namen van de oprichters klinken heel 
wat bekender in de oren: Wi~lem van Koot
en behoeft geen ondertiteling, zijn 
partner Ad Ossendrijver wel: De laatste 
12 jaar was hij aktief in diverse 
commerciele en communicatieve funkties. 
Via de betrokkenheid bij het kabelexpi-
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riment in Zuid Limburg belandde Ossen
drijver bij 'doener' van Kooten. 
'Onderzoek gaf aan, dat onze radioplan
nen nog zo gek niet waren', zegt Ossen
drijver. 'daarom richtten wij CME op als 
exploitatiemaatschappij en Cable 1 was 
geboren. De programma's leveren wij gra
tis per satelliet aan de kabelmaatschap
pijen in Europa. Onze voornaamste doel
gebieden zijn: de Benelux, Engeland, 
Skandinavie en Duitsland'. 'Twee jaren 
geleden begonnen we met de plannen v.oor 
het station', vult van Kooten aan. 'nu 
hebben we de goedkeuring van de P'IT Te
lecommunica tie. 'NC is ui tvoerig op de 
hoogte. Bezwaren kunnen ze niet hebben 
want we zijn gewoon een soort Sky Chan
nel, maar dan op de radio. Tegenhouden 
kunnen ze ons niet. Hoogstens moeten ze 
een verklaring van geen bezwaar afgeven' 
Cable One zal dan ook voorlopig in de 
Engelse taal uitzenden. Dat geldt tevens 
voor de commercials. 
ANDERE TALEN 

Van Kooten: 'Wij wachten voorname
lijk op de uitspraak op de ondertitel
ingszaak bij het Hof van Europa. 1 ja
nuari 1988 is niet voor niets gekozen 
als startdatum. Als in het voordeel van 
de satellietzenders wordt beslist zullen 
we zeker niet nalaten ook in and.ere ta
len te gaan uitzenden. Een Hollands ini
tiatief in het Engels snijdt me door de 
ziel als Nederlander. Die maffe omroep
wet wil dat op dit moment nu eenmaal!' 
Toch positioneert Cable 1 zich als een 
Europees station. Wat gebeurt er als 
buitenlandse ·luisteraars opeens worden 
geconfronteerd met 'Dutch talk'. 'Je 
kan een nieuw soort taal creeeren', 
grinnikt van Koaten, 'dat noemen wij 
Eurowaals, geen Koeterwaals, maar Euro
waals; zoiets wordt het'. Serieuzer ver
volgt hij: 'De totale investering is 
nogal wat. Ik zeg niet precies hoeveel, 
maar voor Hil versum'Se be'grippen is het 
niets. Het is in ieder geval goedkoJ>e'r 
dan een zendschip'. Partner Ossendrijver 
vult aan: 'Van Kooten en ik hebben een 
klein deel van de aandelen zelf in hand
en. Grootste en derde aandeelhouder is 
de Venture Capital Maatschappij'. ---- --- --_._-

Op zaterdag 19 december a.s. organi
s ee r t de St i eh tin 9 Med i a Commun i ca tie, 
i.s.m. Freewave en Free Radio Campaign 
Holland een zeezenderdag in gebouw MORIA 
in de Speerstraat in Amsterdam. 
De aanvang is 10.30 uur en er zullen 
uiteenlopende, waaronder enkele unieke, 
videols worden vertoond. Voor meer in
formatie bel: SMC, 020 - 62 11 41. 

--------- ---



PROFIEL. 
Cable 1 zal 24 uur per dag en 7 dag

en per week nonstop te beluisteren zijn. 
De programma's zullen worden afgestemd 
op de huiskamer. Met een horizontale 
programmering is het format opgebouwd 
uit Middle of the Road, top 50 en goud 
van oud. Ieder heel uur is er een nieuws
uitzending. In de avonduren zijn zgn. 
special interest groups aan de beurt met 
o.a. LP- en Jazzmuziek. Het muzieksta
tion zal een minimum aan 'deejaychat' 
bevatten en kent geen spelletjes en te
lefonades. Overdag wordt gewerkt met 
livepresentatie en 's nachts draaien 
de tap~machines. De geluidskwaliteit van 
Cable 1 zal van hoge kwaliteit zijn. 
Vanuit een geheel gedigitaliseerde stu
dio wordt in stereo uitgezonden, waar
bij zoveel mogelijk vanaf CD wordt ge
werkt. De basis voor het format van 
Cable 1 werd gelegd door de uitkomsten 
uit een drietal kwalitatieve onderzoeken 
onder potentiele luisteraars. Er is ge
bleken dat naast TV zo'n 50% van de ka
belabonnees hun tuner hebben ingeplugd 
op het distributiesysteem voor radio
ontvangst. ~Veel mensen luisteren via 
de kabel, maar realiseren zich dat niet 
meer', weet van Kooten. Reden temeer om 
e·en promotiecampagne te starten. Ui t 
zes reklamebureaux koos CHE Peter Stra
ting Promotions in Amsterdam. 'Het 
budget is behoQrlijk, zo rond · de zeven 
en een halve ton', stelt van Kooten. 
'En we beginnen in Nederland en Belgie. 
Als je begint, moet je dat doen waar de 
kabel ligt. We richten ons dan op drie 
doelgroepen: de kabelnetten, mediaplan
ners - wel of niet bij bureaus - en de 
potentieele luisteraars'. 
COMMERCIALS. 

De vestiging van CME in Landen is 
niet alleen veroorzaakt door de Media
wet, want dan had het ook Parijs kunnen 
zijn. Ad Ossendrijver legt uit wa.arom: 
'Veel van de internationale bureaus tref 
je in Londen. Daar worden de internatio
nale accounts behandeld. Bovendien is 
de 'music scene' hier toonaangevend voor 
Europa. Besluiten we echter naast Cable 
1 andere aktiviteiten op mediagebied 
te ondernemen dan zou het best eens 
kunnen inhouden dat daar een Nederlandse 
vestiging voor komt'. Cable 1 vraagt om 
Cable 2, klopt dat? 'inderdaad, als we 
een Nederlandstalig kanaal zouden be
ginnen komt er Gable Music Nederland. 
We praten druk met 'advertising pros
pects' in Londen maar ook in Nederland. 
W~ . zulle~.onze advert eerders alle moge
l 1Jke vrl Jheid bieden die maar mogelijk 
i s . Is het 2 weken warm weer dan moet 

er met ijs en bier geadverteerd kunnen 
worden. Het mag niet zo zijn als bij de 
STER, dat bij de i ntroduktie van een 
nieuw produkt de adverteerder moet uit
wijken naar alternatieven, terwijl hij 
met hoge frequentie op de radio had ge
wild' . De eerste maanden na de start 
hanteert Cable 1 een contractprijs, die 
is gebaseerd op de penetratie; stijgt 
deze dan volgen de tarieven. Per seconde 
zal negen gulden als gemiddelde worden 
berekend. Uitkomsten van regelmatig kwa
litatief onderzoek zullen de adverteer
der ter beschikking staan. Over de ver
wachte reklameomzet bestaat kennelijk 
in huis van CME nog geen eenheid. Van 
Kooten: 'Volgens meneer Smeekes wordt 
dat 49 tot 50 miljoen. Hij speelt er 
geen rol in. Hij zou wel willen, maar 
mag niet van zijn baas. Ik mag hem graag 
maar toch moet hij nee-verkopen'. Ossen
drijver denkt dat aanvankelijk 5 miljoen 
een wat realistischer plaatje is. Op de 
vraag wat voor type adverteerders wordt 
gemikt antwoordt van Kooten: 'Het zal me 
worst wezen, maar met alcohol en tabak 
zijn we voorzichtig, om niet te zeggen 
dat we het niet doen'. De marketingman 
van het duo presisieert: 'Het zijn na
tuurlijk met name consumptiegoederen, 
die een internationale markt hebben'. 
.SPONSORING. 

'Ja, daar hou ik wel van', antwoordt 
van Kooten. Anderzijds houdt hij wel van 
duidelijkheid: 'Een commercial is een 
commercial. Maar het zou best kunnen dat 
hitlijsten worden aangeboden door Coca 
Cola of Nescafe. Verder denk ik nog maar 
niet. En monopolies houd ik niet van, 
dat is onverstandig'. Het succes van 
Cable 1 zal sterk afhankelijk zijn van 
de bereidheid van de kabelexploitanten. 
Van Koo t en en Ossendrijver beamen dit: 
Optimistisch vertellen ze dan ook 'dat de 
kontakten met de kabelexploitanten goed 
lopen. Hoewel de meeste FMbanden op de 
kabelnetten volzitten, vertrouwt c~m 
erop dat zij alle ruimte krijgen. 'Zo'n 
75% zijn zwakke of gestoorde zenders', 
legt Ossendrijver uit' Wij bieden een 
bijna volledig gedigitaliseerd en onge
stoord station in stereo. Bovendien wil
len wij de netten best helpen in onze 
promotie, door te wijzen op de mogelijk
heid de radio op de kabel aan te sluiten 
en eventueel een tweede of derde aan
sluiting in huis te maken'. 
REAKTIES. 

Vanuit de gedrukte media z1Jn de 
reakties nogal lauw. 'Dat zijn allemaal 
sufferds die zitten te slapen', roept 
van Kooten. 'die vinden alleen maar dat 
commerciele radio en televisie bed rei-

19 



gend Z1Jn voor de NDP en de NOTU. Dat 
z1Jn mensen waar ik geen hoge pet van 
op heb. Ja wel elkaars aandelen opkopen 
•••.•••.•••• '. Heel anders reageren TROS 
en AVRO. Zij boden Cable 1 meteen aan 
te gaan samenwerken. 'we praten met die 
omroepen maar gaan gewoon door, met of 
zonder hen. Zij willen graag. Ik heb 
25 jaar radioervaring in Nederland. Ik 
was de eerste. Ik ben er nog steeds en 
ik rook nog steeds Willem 11 uitschot 
ongematteerd', grinnikt Willem I. 
'Belangrijker vind ik de uitspraak in 
Luxmburg over de ondertiteling. Dat 
wordt heel interessant natuurlijk. Ook 
wordt het interessant als de regering 
valt. Dus moeten we de regering even 
laten vallen'. De lach van de vroegere 
Veronica deejay klinkt nog net als toen. 
PLANNEN VIRGIN VOOR SATELLIETRADIO. 

Het in Londen gevestigde Virgin 
Records, met grote belangen in Super 
Channel, de Amerikaanse en Europese mu
ziekindustrie, durft de stap ook te wa
gen. Bij de dochtermaatschappij Virgin 
Audio Visions, overvielen we projektma
nager David Cambell met onze belangstel
ling voor de tot nu toe geheim gehouden 
plannen. 'We zijn niet met ons projekt 
naar buiten getreden, omdat we nog niet 
klaar zijn', legt Cambell uit, JOke, 
jullie horen wat je mag horen maar 
that's all'. Het idee van een satelliet 
kabelradiostation komt van Virgin eige
naar Richard Branson. Tijdens zijn be
zoek aan een groot Londens winkelcentrum 
en het speciale 'radiostation' voor dit 
complex, ging bij hem een lampje branden 
'Zoiets moet je op de kabel van de stad 
zetten' had hij bij zijn terugkomst op 
kantoor gezegd. Maar de Virgin direkteur 
ging verder en belandde tenlotte bij de 
gedachte van een satellietradiostation, 
bij British Telecom. Hij was echter niet 
de eerste. 
BBC KOPLOPER. 

In ons land voert Dick v.d. Graaf de 
vertegenwoordiging van Super Channel Tv. 
Vanuit zijn kantoor in Amsterdam vertelt 
hij: 'Op de Entelsat huren wij onze sa
telliettransponders, waarmee de Europese 
kabelnetten van onze prograIIUIla's worden 
voorzien. Aangezien er naast tv. nog 
audio transponders over waren onstond 
daar al spoedig belangstelling voor. De 
BBC was trouwens de eerste, die zich 
aanmeldde bij satellieteigenaar British 
Telecom. Bobby McBeath bij het gepriva
tiseerde PTT bedrijf beaamt dit: 'De 
Beep was eerst, dat klopt. Zij huren 2 
audiotransponders. Verder is er nog een 
groot aantal verzoeken binnengekomen 
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voor de resterende ruimte op de satel
liet. We zijn momenteel met een schif
ting bezig om kandidaten te selekteren . 
Hiertoe moet een speciale poliey worden 
ontwikkeld'. We vroegen BBC medewerker 
Mark Deutz waarom zijn omroep buurman 
van Super Channel was geworden: 'De 
World Service van de BBC richt zich al 
decennia op Europa en de rest van de we
reld met radioprogramma's via de korte
en de middengolf. Omdat allerlei inter
ferentieverschijnselen een goede ont~ 
vangst in Europa verhinderen, hebben we 
besloten per satelliet te gaan uitzend
en'. Sinds 17 augustus 1987 wordt dus 
de BBC \.Jorld Service als eerste radio
station onder de aandacht van de kabel
exploitanten gebracht. 'Ook radiosta
tions, die onderdelen van onze uitzend
ingen op hun eigen frequenties willen 
zetten kunnen hiervoor een overeenkomst 
sluiten met de BBC', besluit Deutz. 
Bij Super Channel in Londen spreekt 
zegsman Glenn Davis zijn vreugde uit 
over het feit, dat zij gastheer van 
de BBC World Service en navolgers zijn. 
Hij vertelt waarom: 'Door Super Channel 
op de kabel te zetten krijgen de net
exploitanten er nu gratis 2 BBCkanalen 
bij en binnenkort ook andere programma
aanbieders. De investering voor ont
vangst is te verwaarlozen'. Davis kent 
de plannen van Virgin, maar niet in 
detail. Daarom terug naar Cambell bij 
Virgin: 'Virgin heeft al geruime tijd 
belangen in de omroepwereld. Zo hebben 
wij geinvesteerd in Mercury 'en Picadil
ly Radio (twee lokale ILR stations in 
Engeland). We richten ons steeds meer 
op Europa en ook in Amerika worden we 
aktief'. Virgin heeft een kontrakt met 
de British Telecom bijna rond. Een 
startdatum vindt men nog niet belangrijk 
want het station moet volledig 'ready to 
go' zijn voordat de kalender wordt aan
gekruist. Zelfs de naam van het station 
wordt niet vrijgegeven. Over de stijl 
van 'Radio Virgin' wilde Cambell wel in 
gaan: 'Ons format zal aanvullend zijn 
op dat van popstations als Radio 3, BBC 
1 en Luxemburg. Dus niet direkt concur
rerend. 7 Dagen per week en 24 uur per 
dag zullen we in stereo te beluisteren 
zijn. We denken aan korte nieuwsuitzend
ingen van 2 a 3 minuten per uur'. Zoals 
bij Cable 1 werd ook door Virgin grondig 
marktonderzoek verricht. In 16 Europese 
landen werden potentiele luisteraars 
ondervraagd en werd een reklamepotentie
meting verricht onder mogelijke adver
teerders. 'De inkomsten uit reklame 
zullen zeker geen goudmijn zijn maar na 



enige tijd verwachten we toch een aa r di
ge wi nst te maken. We hebben na t uur l ijk 
door onze belangen in de c·ornmer ciele 
radiowereld al veel goede kontakten met 
adverteerders. Bovendien zijn we als 
platenmaatschappij goed ingevoerd in de 
muziekbussiness', zegt Cambell. Ook Vir
gin houdt rekening met gesponsorde pro
gramma's. 'We zijn er voor, maar sponso
ring moet daadwerkelijk iets toevoegen 
aan het programma. Je moet de luisteraar 
iets te bieden hebben'. Tot nu toe dus 
nog geen kontakten met de bu.itenwereld. 
'Nee', benadrukt Cambell nog eens, 'maar 
wij hebben het voordeel veel informatie 
over 'adverteerders en kabelnetten met 
Super ~hannel te kunnen uitwisselen. 
We staan ook open voor alle suggesties 
van adverteerders. Zij kunnen bij ons 
straks alle kanten uit: Onze tarieven
gebaseerd op een contactprijs per 1000-
zullen zeer concurrerend zijn met die 
van andere stations in Europa, die re
klam.e voeren. Ons voordeel is, dat Super 
Channel al bij 8 miljoen kabelabonnees 
binnenkomt. Dat geeft ons een aardige 
entree. Voor concurrentie zijn wij niet 
bang. Er is ruimte voor meer radiosta
tions. Gompe·tition is a good thing'. 
RADIO TARA OP DE LANGE GOLF. 

Sinds jaar en dag zijn. er in Europa 
tientallen radiostations, die op de lan
ge Golf Uitzendep. Kent U ze? De belang
rijkste komen uit Frankrijk, Luxemburg 
en Duitsland. Engeland kent slechts 1 
zo'n station: Radio 4 van 'de B~C. De 
luistercijfers zijn echter te vergelij
ken met onz·e radto 4. Binnenkort komt 
er verandering~ in het luistergedrag ten 
aanzien van de Lange Golf. Tenminste, 
dat is de· mening van het managment van 
een nieuw radiostation, dat in die fre
quentieband zal gaan uitzenden: Radio 
Tara. Het plan voor het stati~n ontstond 
toen een medewerker van Radio Luxemburg 
ontdekte dat Ierland ooit een frequentie 
op de LG had t 'oegewezen gekregen. RTL, 
Radio Luxembourg, en RTE, de Ierse 
Staatso,mro.ep, staken de koppen bijelkaar 
en legden de basis voor een nieuw sta
tion. In januari van dit jaar gaf de 
Ierse minister van Communicatiezaken, 
Jim Mitchell, zijn 'go ahead t

• Aan het 
einde van de volgende zomer denken RTL 
en RTE gereed te zijn voc·r de lancering. 
Inmiddels zijn de sterke zenders in be
stelling en wordt de grond geegaliseerd 
voor de bouw van een me.er dan 300 meter 
hoge zendmast. Deze zal het signaal op' 
254 kHz uitstralerr over Engeland en een 
groot deel van Wes t Europa. De studio's 
z1. Jn even buiten Dubl in in aanbouw. RTL 
en RTE richten voor he t station een 

aparte ondernemi ng op , waarin iedere 
par t i j voor 50% aande len bezit . Totale 
i nves tering : meer dan 4 miljoen Pond , 
waarbij nog een onbekend bedrag geteld 
moet worden voor de promotie van het 
station. Wel is dtridelijk dat niet al
leen Tara gepromoot zal worden, maar 
zeker ook het fenomeen Lange Golf. 
Managing director van RTL Morris Vass: 
I '~e gaan Lange Golf als iets totaal 
nieuws positioneren. Wat Lange Golf is 
voor radio, is satelliet voor televisie. 
Het zal een leerproces worden, zeker 
voor de Britten. Lange Golf kent nauwe
lijks interferentie van andere stations 
en het heeft niet de problem~n van de 
overvolle middengolf en de beperkingen 
in bereik van de FM, maar heeft een 
consistent signaal. Wanneer we onze 
luisteraars hebben geleerd op ons af te 
stemmen zullen zij merken dat die band 
nog zo slecht niet is'. 
MARKETING. 

Zoals Cable 1 en Virgin hebben RTL 
en RTE gekozen voor een op marketing 
geschroeide aanpak: ' Beide aandeelhou
ders produceren op dit moment bijzonder 
veel radio en televisieprogramma's en 
met veel succes', zegt Vass, 'dat wil 
zeker niet zeggen dat Tara een copie 
wordt van een van ons beiden. Het sta
tion zal een eigen identiteit krijgen en ' 
geen van ons heeft de intentie het een 
clown van RTL of RTE te laten worden. 
Ons voornaamste doel met TARA is de 
luisteraars de gehele dag te vermaken. 
We bedoelen dan zeker niet dat dit per
se alleen met muzi.ek zal gebeuren. 
Zodra er een stem te horen is, moet dat 
'entertainment' zijn. Onze naspeuringen 
hebben ons geleerd, dat er een enorm 
gat in de markt is voor 'entertainment
radio' bij de groep tussen 16 en 34 
jaar'. Dieper op deze materie wenst 
Vass niet ingaan. TARA heeft inmiddels 
de eerste orienterende gesprekken met 
reklamebureaux achter de rug. De reak
ties waren volgens RTL zeer bemoedigend 
en stimulerend: 'Bureaus en adverteer
ders zitten met smart op een station te 
wachten waarmee ze in 'one buy' heel 
Engeland kunnen bereiken; om nog maar 
niet te spreken over de rest van Europa. 
In Engeland zal kabelradio voorlopig 
onze concurrent niet kunnen zijn, omdat 
slechts 1% bekabeld is; en dan nog m·et 
een slechte kwaliteit'. Hoe kijkt Vass 
aan tegen gesponsorde programma's? 
'ik noem sponsorship audience partici
pation in een commercieel prograrruna'. 
TARA neemt alleen sponsoring aan als het 
zinvol in de progrannnering is te passen 
en het er niet met de haren is bij ge-
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sleept. Door de uitgestrekte en compac
te bouwmassa in London zou het signaal 
op sommige plaatsen wel eens minder goed . 
kunnen zijn. TARA zegt met name voor dit 
probleem te onderhandelen met de kabel
exploitanten. Ook TARA onderkent dat 
veel van de potentiele adverteerders en 
hun bureaus in de Britse hoofdstad zijn 
gevestigd. Niet voor niets is het dus 
van grOot belang het station daar per
fekt te laten klinken. 'De andere media 
weten dat we er aankomen. Engeland en de 
rest van Europa krijgen zo wie zo te 
maken met een enorme radioexplosie. 
Alleen in Engeland zullen er nog mins
tens twee landelijke zenders bijkomen. 
Wij hopen toonaangevend te zijn voor 
wat zij ervan maken. Alle concurrentie 
is welkom. Bovendien zullen wij niet 
specifiek met popmuziek gaan uitzenden', 
zegt Vass tenslotte. 
Brian West, direkteur van de IBA, de 
overkoepelende organisatie van cormner
ciele radiostations in Groot Brittannie 
zei onlangs: 'Ik kan niet erg blij zijn 
met de komst van rARA. Hier zijn al een 
paar lokale stations failliet gegaan en 
een aantal is tot fuseren gedwongen. 
Zij zien hun gezamenlijke bussiness 
van 75 miljoen pond in gevaar komen'. 
De Home Office, het verantwoordelijk 
department voor omroep heeft al ver
klaard er niets tegen te kunnen doen. 

Tom de Munck 

Nieuws uit Denemarken 
VEEL STATIONS WILLEN ILLEGAAL. 

Sij de intrede van de nieuwe wet op 
de loka1e radio in ons land zijn er veel 
minder frequenties te vergeven dan nu 
worden gebruikt. Een recent onderzoek 
heeft uitgewezen dat meer dan 100 lokale 
stations de wet zullen breken en als com
mercieel station zullen verder gaan. 
TWEE FREQUENT I ES SLECHTS VOOR HOOFDSTAD. 

De minister voor Cultuur en mediaza
ken en de PTT in Denemarken hebben be
sloten dat vanaf 1 januari a.s. er 
slechts 2 frequenties toegestaan zijn 
voor gebruik voor stations in de hoofd
stad Kopenhagen. Dit betreft de lokale 
t.v. programma's en dus zijn er 48 uur 
zendtijd te verdelen per etmaal onder 
de 30 kandidaten die zich hebben aange
meld voor deze vorm van t.v. Als dit 
voorstel wet wordt hoeven we er niet 
meer op te rekenen dat stations als 
Kanal 2, KKR en K25 nog te zien zullen 
zijn in 1988. Mr. Jensen van Kanal 2 
heeft bekend gemaakt dat wanneer men 
minder zendt ij d krijgt toegewezen .dan 
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men nu gebruikt, het station per 1 jan
uari zal ophouden te bestaan. Esselte 
zal tevens het kontrakt met Filmnet op
zeggen en zelf een satellietzender be
ginnen. Tom Ahlberg van de gemeente
raad van Kopenhagen zal binnenkort nog 
een gesprek voeren met de verantwoorde
lijke minister maar een PTTzegsman heeft 
inmiddels laten weten geen kans voor 
meer dan 2 frequenties te zien, gezien 
technische omstandigheden, 
SNELLE NIEUWSCASTING KANAL 2. 

Sensationeel was onlangs de bericht
geving in de breakfastshow. De nieuws
lezer stond van zijn stoel, liep naar 
het raam, de camera zoomde in op het 
stadshuis, waar op dat moment twee pak
ketjes lagen. Er werd melding gemaakt 
van een eventuele bomaanslag op het 
stadshuis van Kopenhagen. De gehele buurt 
werd afgezet en een legeronderdeel kwam 
om de I bommen I onschadelijk te maken. 
Met de camera werd de gehele operatie 
gevolgd via het raam van de studio. 
Het bleek a 11emaa 1 mee te va llen maar 
Kana .l 2 maakte op deze manier wel hotnews. 
PR VROUW BENOEMD VOOR TV 3. 

Bente Elvert, de voormalige PRvrouw 
voor het Sheraton Hotel in Kopenhagen, 
is benoemd tot de nieuwe PR woordvoerder 
van TV 3. Zoals eerder gemeld is dit 
het Deense deel van een nieuw te starten 
kabel projekt voor de Skandinavische lan
den dat eigendom is van het Zweedse 
concern Kinevik. Men heeft de hoofdkan
toren gevestigd in London en vanaf 1 
januari zullen zowel de Deense als 
Zweedse en Noorse service via de satel
liet van start gaan. Ieder uur zullen 
er 6 minuten reklame worden uitgezonden 
waarbij de spots niet langer dan 30 se
conden mogen duren. Men heeft reeds con
tracten met vele internationale film
maatschappijen gesloten waaronder Disney 
maar ieder net zal tevens voor 20% eigeft 
produkten gaan uitzenden. De programma's 
worden uitgestraald via de ASTRA satel
liet. 
NIEUW KABEL TV-NET GESTART. 

Sinds 19 september worden testuitzen
dingen gezien van een nieuw kabel tv-net 
dat programma's gaat verzorgen in de vorm 
zoals FilmNet ze brengt. Het projekt 
wordt gerund door de firma ScansateJ" 
Ltd. De programma IS worden voorlopig al
leen ontvangen in Alborg (Jutland) en 
Fakse (Zuid Sealand). 

Paul S. Hansen. 
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1 OKTOBER: Robert Briel v~ e~t zijn 39-ste 
verjaardag. Van harte ++ Ad Roland is 
niet meer bij de TROS op R3 te horen. Met 
i ngang van vandaag wo rden IIDe Gouden U ren ll 

gepresenteerd door Ferry Maat en Martijn 
Krabbé is de nieuwe presentator van de 
Nationale Hitparade-uren tussen 16 en 18 
uur ++ De "LP&CD-show" van Wim van Put
ten en Jan van Ditmarsch heet vanaf van
daag ~tDe CD-show". Er worden geen LP's 
meer gedraaid++ De Evangelische Omroep 
start met ochtendtelevisie. Om 10.15 uur 
presenteert Pauline Lens de eerste afle
vering van "Vrouw Zijn", gevolgd door een 
televisiebewerking van het populaire ra
dioprogramma "De Muzikale Fruitmand" ++ 
Van 20 tot 21 uur presenteert Karin de 
Groot voor de eerste keer, bij de NCRV op 
Ned;2 de kwis IIJa, Natuurl ijk". ~ 
Ook nieuw bij de NCRV. op Ned.2 is 
"Goed Nieuws" dat wordt gepresen- ... ' . ... 
teerd door Brede Kristensen. Het . 
programma heeft een magazine-achtig ka
rakter en er zullen verschil lende thema's 
worden behandeld. Het thema van vanavond 
is het kloosterleven +++ 
2 OKTOBER: Het is vandaag precies 26 jaar 
geleden dat in Nederland voor het eerst 
een televisieprogramma werd :. uitgezonden 
++ Erik de Zwart is, verkouden, terug van 
vakantie en weer te horen in "Bart en de 
Zwart" van 12 tot 15 uur op R3 ++ Alfred 
Lagarde i s met vakant ie naar Ameri ka. 
Daarom presenteert Simone Wal raven "Count
down Café", samen me t Kees Baa rs vanu i t 
Bos en Duin in Soest ++ Nieuws lezeres 

Renny Perrera, die op 23 
augustus j. 1. 61 jaar 

.werd, is vanaf vandaag 
niet meer op de radio te 

horen. Zij gaat in de 
- 0,0 VUT. J n he t hoofdgebouw 
?~ van de NOS wordt een af-
scheidsreceptie gehouden 

voor één van de mooi s te stemmen van de 
Nederlandse radio ++ !'Voor het doek op
gaat" is te titel van een programma dat 
de TROS op Ned.2 uitzendt. In de uitzen
ding wordt een kijkje genomen achter de 
schermen bij de nieuwe André van Duinre- ' 
vue in het kader van het 100-jarig bestaan 
van Theater Carré in Amsterdam +++ 
3 OK-:OBER: Veronica - paragnost André Groo
~e vle~t zijn 43-ste verjaardag en BBC's 
Jock Jlmmy Saville zij n 61-ste. Van harte 
++ De.NCRV-programmals worden opgefleurd 
met nieuwe j ingle s ++ I'Sounds of the 60511 

op BBC Radio Two wordt gepresenteerd door 
Just'În Hayward van The Moody Blues ++ 
Van 8 tot 10 uur presenteert Tineke de 
Nooij haar eerste ontbijt tv-show voor 
Veronica op Ned.l. Het programma wordt 
tot volgend jaar april eenmaal in de drie 
weken uitgezonden. Daarna zal het pro
gramma iedere week worden uitgezonden ++ 
In "Klasgenoten" de klas van het school-
jaar 1962/1963 van de Gemeen t e HBS in 
Zwolle. De klas waarin Herman Brood zat 
++ Na" K I as gen 0 ten 11 zie n we Jas pe rin a de 
Jong in haar one-woman-musical . 1"1 Oe Gekkin 
van de Gracht" +++ IJ .,. 
4 OKTO~ER: "De.Wakkere we-.+. 
re 1 d" I S een nieuw program- .. . 
ma, van 10 tot 12 uur, bij de KRO op R3. 
Het progranyna wordt gepresenteerd door 
Jeanne Kooijmans en geproduceerd door 
Tom Blomberg. Jeanne Kooijmans werd op 
29 december 1963 geboren en begon haar 
radiokarrière bij het illegale commer-
c i ë 1 e sta ti o.n De I te Rad i 0 in Ni j megen. 
Zi j is studente aan de School voor Jour
na 1 i st i ek i nUt re ch t ++ Wil 1 em Duys i s 
25 jaar op de radio te horen. Hij begon 
i n ok t 0 be r 1 962 bij de AV ROme t 11 P 1 a te n
matinee", dat in 1965 werd omgezet in 
"Muziek Mozarek". Tussen 10.30 en ·13 u·ur 
wordt een feestel i jk programma op R2 ui t
gezonden vanuit de grote AVRO-studio. 
Willem wordt in het zonnetje gezet door 
o.a. Herman van Veen, Martine Bijl, Lee 
Towers, Rob de Nijs, Louis van Dijk, Rita 
Reys en Ge rr i t den B rabe r ++ Jan Douwe 
Kroeske en Kees Jansma zi jn voor het eerst 
als presentatoren van Illangs de Li jn", 
bij de NOS op Rl, te horen ++In "Tijd 
voor Toen" draait Tom Blomberg de hits 
uit oktober 1984 en oktober 1971 +++ 
5 OKTOBER: Ook bij de AVRO op R3 is het 
een en ander veranderd. Bas Westerweel 
presenteert nu tussen 9 en 12 uur de 
"Arbei dsvi tami nen l

'; Van 19 tot 20 uur 
wordt ÎÎGet Back", een programma over The 
Beat1es, uitgezonden. Het programma wordt 
gemaakt door Hans Schiffers en Beatles 
Un Ii m i te d ; " M uz i ek me t Me ta 11 i s nut u s se n 
20 en 22 uur,i .p.v "Vraag het Visser ll te 
horen. Ad Vi sser i s verdwenen van de ra-:
dio en nog maar a l leen als tv-omroeper 
bij de AV ROt e zie n ++ N i e~uw bij de T RO S 
op R2 i s ' ITROS Rad i 0 Ka :ravaan l 

I van 11 to t 
12 uur. Presentator Jan Kok is iedere 
maandag in een andere plaats in Nederland. 
Vandaag is het programma te horen dat vo
rige week maandag in Maastricht werd op-- .. - - ... 23--



Ad Roland, Jeroen van Jnkel en Martijn Krabbé tijdens de opening van het nieuwe 
Radio 3 complex op 14 oktober 1987 (foto: Tvo). 
genomen ++ Het uitgebreide weerbericht 
van het KNM' , de wee rrappo rten en de mede
delingen van het landbouwschap worden 
vanaf vandaag in één uitzending via R5 
uitgezonden. De uitzending begint om 6.30 
uur en duurt, afhankelijk van het aantal 
mededelingen, maximaal negen minuten ++ 
Radio Rijnmond, de regionale zender ~oor 
het Rijnmond-gebied, gaat vanaf 12 okto
.-.... ~ __ ber 12 uur per dag uitzenden. 

Dat is meer zendtijd dan waar
over Hilversumse A-omroepen 
beschikken. Met deze zendtijd
explosie hebben de luisteraars, 
die drie uur Rijnmond~program

maJs veel te weinig vonden, voorlopig hun 
zin gekregen. De nieuwe programmering 
wordt gekenmerkt door veel populaire mu
ziek, horizontale programmering, regio
naal-, nationaal- en internationaal nieuws . 
Radio Rijnmond is te ontvangen op 93.4 Mhz 
++ Om 18 uur presenteert Bas Westerweel, 
bij de AVRO op Ned.l, een half uur IITop 
Pop nieuwe st i j 1'1. Er i s geen pub 1 ie k mee r 
i n de studio en er is een nieuw item dat 
"The Voice" heet. Hierin zien we Bas die 
de s traat op is gegaan en mensen hits 
la a t zingen. De een slechter dan de ander 
+++ 6 OKTOBER:De VARA-programmering i s 
vanaf vandaag een beetje veranderd. Wessel 
van Diepen zit nu tussen 9 en 11 uur en 
Angelique Steln z it tussen 11 en 12 uur ++ 
Om 20 uu r wo rdt bi j de NOS op Ned . 2 de 
ee rs te JIN i euwssp i ts I1 U i tgezonden. He t 
jonge renmagazine wordt gemaakt door Tonko 
Dop, Henk van Veen, Bert Brusche , Car line 
Hart hoorn , Reinier van den Hout en presen
t ator Fr its $p i ts. ItNi euwsspits, jouw 
draa i aan de "",e re 1 dil ++ Om 21.20 uur is 
bij de TROS op Ne d.l de opening vari 
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de "PlatentiendaagselI te zien in het 
"Platentiendaagse Gala". Presentator Ron 
Brandsteder ontvangt o.a. ni1T~1 M CJ~"J1 
Cliff Richard, Vicki Brown, Lf~U Lrnl 
Madeline Bell, Robert Cray, 
Basia, Gino Vannelli, Viktor ' 
Lazlo en het orkest van James 
Last 
+++ 7 OKTOBER: Maart je ' van 
Weegen viert haar 37-ste ver-nnTA\f\~~~ 
j aa rdag. Van ha rte ++ I n het lJl)ft~!Alll~,l.C, 
VPRO R3-programma "De Wi lde Wereld" wordt 
een LP Top 100 uitgezonden, samengesteld 
door popjournal isten met LP's van tussen 
1952 en 1987 ++ Motorcoureur JohM va.n den 
B roek i s het i doo 1 in "Nede rl and Muz i ek
land"-radio bij Veronica op R2 ++ De eer
ste "RURIt van dit sei zoen, d,ie afge lopen 
maandag in het Amsterdamse Roxy werd op
genomen, wordt niet uitgezonden. De kwa
liteit van het programma is, volgens Ve
ronica te slecht. IIHet was zo vreselijk 
heet da t Jan Lenferink zich daa rdoor ont
wricht voe l de en het geheel een zweterig 
aanzien kreeg. Het leek meer een try-out, 
en d a armee wil de Jan n iet het n i e uwe se i -
zoen in .11 a 1 dus een woo rdvoe rs te r van 
Veronica's persdienst. De kwalite i t van 
de gaste!1 heeft bij het sch rappen van he t 
programma wel meegespee l d. De gas t en, Ka
magurka, Herr See le en de Amste r damse 
(porno)-videokoni ngin Miep pBrons l ie t en 
merken de formu le van RU R goed doo r t e 
hebben. 
Zo getuigde Kamagu rka van z IJn onconven
tionele hobby om nonnen in de kont te 
knijpen en stal Hiep Brons de show doo r 
vri jmoedig over haar handel te sp reken. 
1n plaats van RU R wordt een afl eve ring 
van "The Mas t er" u i tgezonden ++ Afleve -



r ing 101 van "Nede r l and Muz iekland" met 
Er ik de Zwart kom t recht s t reeks uit di s 
cotheek "B iBop li in Amsterdam ++ "Gemen~ 
Verhalen" is een nieuwe, eigen , dertien 
delige serie die werd geschreven door 
Jean Ummels en geregisseerd door Leo 
van der Goot. Om 22.50 uur wordt de eer
ste aflevering "Arthur" uitgezonden +++ 
8 OKTOBER: Maurice de Hond wordt vandaag 
40 jaar en Jack Spijkermatl 39 jaar. Van 
ha rte ++ "50 Pop of een enve loppel' met 
Tom Mulder, komt rechtstreeks uit winkel
centrum Hoog Catharijne in Utrecht ++ Om
dat Jan Pelleboer met vakantie is, doet 
Ton van Gi 1s het weer in de Havermout
show en 50 Pop ++ Willy Walden, de legen
darische revuekomiek, heeft tientallen 
uren gesproken met Gerrit den Braber. 
Daaruit zijn 52 radiominiatuurtjes ont
staan, waarin Walden op zijn eigen leuke 
en onderhoudende wijze vertelt over zijn 
karrière bij de "Snip en Snap Revue". 
Bij de AVRO op Rl' wordt van 11.50 tot 
12 uur de eerste aflevering uitgezonden 
++ Om 19.37 uur presenteert Hanneke Kap
pen, bij de VARA op Ned.2, de eerste van 
totaal 12 verkeerslessen, waarmee de VARA 
een steentje hoopt bij te dragen aan de 
verkeersveiligheid. De uitzenqingen zijn 
vooral gericht op jongeren tussen 16 en 
26 jaar. Di t i s de g roep di e vo 1ge·ns de 
statistieken de hoogste risico's loopt 
i n het verkeer ++ Vi er Nederl andse jour
nalisten zijn th Suriname bij een vuur
gevecht betrokken tussen mannen van 
Brunswijk en het Surinaamse leger. Het 
gaat om KRO's Willebrord Frequin, zijn 
came raman Kees Col scn, VARA-ve rs 1 ag.ge,ef
ster Ann Jean van GrinsveM en Marie Annet 
van Grunsven van de Gemeenschappelijke 
Persdienst. De journalisten werden door 
militairen begeleid op weg naar het dorp 
Pokigron, waar zij zich op de hoogte 
wilden gaan stellen van de onlangs 
gerapporteerde massamoorden. De vier 
j ou rna 1 i sten bleven ongedee'rd ++ ' De geza,
menlijke omroepbonden gaan een kort ge
ding aanspannen tegen het NOS-bestuur. 
Daa,rrnee wi llen ze het bestuur dwingen hen 
meer informatie te gev~n over de reorga
nisatie van de NOS. De + 650 werknemers, 
die vanmiddag in he t omroepkwartier bij
een waren , hebben de bonden daartoe 
toestemming gegeven. De radiouitzendingen 
zijn geen minuut in gevaar geweest. De 
vakbonden hadden technici bereid gevonden 
voor en i ge tij d het we rk nee r te 1 eggen. 
Maar het NOS-bestuur hadi volgens de bori
den, werkwil lende t echnici ingezet +++ 
9 OKTOB ER: Hans van der Togt viert zijn 
40-ste ve r jaa rdag . Van harte ++ In de 
"s tukken Top 1 0" van Ba rt & De Zwa rt" staat 
Jeroen van l nkel vandaag op de eerste 

plaats , ge vol gd door Adam Cur ry ++ Eri k 
van der Hoff, zanger van Roberto Jackett i 
and the Scooters , i s om 16 : 15 uur bij de 
KRO op Ned.1 voor het eerst als tv-pre
sentator te zien. In het ku.nstprogramma 
"Applaus" interviewt hij Fieke Ti.5sink, 
conservatrice van het Rijksmuseum in Am
sterdam, over de vorige week geopende 
ten toon-s te 11 i ng "Onze mees te rs en he t 
Landscha-p". Vaste presentatrices van "Ap
plaus" zijn Tineke de Groot en Ansje van 
Brandenburg ++ Op Ned.2 zendt de AVRO om 
21.40 uur " Samenzijn" een hommage aan 
W· i 1 1 eke Albe rt i u i t +++ 
10 OKTOBER: Peter Jan Rens viert zijn 33-
ste verjaardag. Van harte t + Sounds of 
the 60s op BBC Radio Two wordt gepresen
teerd door Richard Greenaway ++ In Aals
meer wordt M"RA voor het eerst i n het 6-
jarig bestaan door de heer van Empelen 
van de RCD uit de lucht gehaald. Alles, 
maar dan ook alles gaat mee naar het po'" 
litieburo: Microfoons, draaitafels, cas-
settedecks en zo'n 1700 singles ++ Jan 
Keizer van BZN in gast van Jaap de Groot 
in "popsjop" van 10 tot 12 uur bij de 
NCRV op R3 . Jan stelt vragen rond en 
over BZN en de luisteraars kunnen de ant
woorden doorbellen naar de studio ++ Op 
Ned.l zendt de NCRV de eerste van dertien 
"De 10 over half 5 Paul de Leeuw-show" 
u i t ++ Bij de TROS op Ned. 2 i s om 20 ·~ 30 
uur de eers~e "Op Goed Geluk" met Carry 
Tefsen als presentatrice te zien. De for
~ mule is ontleend aan het pro
~';JOOOI4t:. gramma liS 1 i nd Date", dat ook hY'--:>o:a in Enge land erg populai r is . 

L&..IL~~ geworden. Daar presenteert 
\~~$ Cil1a Black de uitzendingen 
~!~LA~~~~ me t vee 1 su k se s+++ 

11 OKTOBER: In "Tijd voor Toen ll 

laat Tom Blomberg de hits en het nieuws 
uit oktober 1979 en oktober 1968 horen ++ 
In "De Za 1 i ge ti efdes 1 i jn" draai t Pa"ul . 
vld Lugt een plaat voo·r "Music Radio 
Aalsmeer'" (MRA) het station dat gisteren 
uit de lucht werd gehaald ++ Van 12.45 
tot 16.30 uur wordt op Ned.l voor de zes
de maal "Veronica's Strandrace" uitgezon
den. Het muzikale gedeelte wordt gepresen
teerd .door Erik de Zwart +++ ~~ , 
12 OKTOBER: Eerst maar even;{/- ~ 
een rondje langs de jarigen ~ ~ 
Tom Blomberg wordt 33 jaar, < ~ 
Joop Smi ts 61 jaar, Cees .:>~ \ ~ 
Man i n tve 1 d 40 j aa r en Mon i - ~ .. . { 
que deej ay E rw i n van der BI i ek ~ • . ~;;-'l'f"'. d 
wordt 20 jaa r. Van harte ++ _ 
Kr.i jn Torr i nga komt met "Ho 1- . 
lands Glorie" tussen 12 en 14 
uur op R3, vanuit Epe ++ In zijn 
woonplaats Laren is Bert Paige op ja-
r ige 1 ee ft i j dove r 1 eden ++ De gemeen te 
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,l\msterdam wil 4,5 miljoen gulden beschik
baar stellen voor de start van lokale tv 
in de hoofdstad. Dit maakte media-wethou
der W. Etty vandaag bekend bij de opening 
van het opleidingsinstituut,aan het Rem
brandtplein, NJLO (Nationaal Instituut 
voo .r Lokale Omroep) ++ Van 20.20 tot 
21.05 uur is Henk Kouwe voor het eerst 
als presen tato r van "I t 's a 11 i n the 
Game'" te zien. Hij volgt in deze rol 
Hans Brian op ++ In "Het Parool" lezen we 
dat Prinses Juliana en Prins Bernhard 
van "Filmnet" een gouden VIP-decoder als 
geschenk hebben gekregen van Rob Houwer. 
Vo 1gens F i 1 mne t zij n baas Houwer en Pr ins 
Bernhard goe~ bevriend sinds de laatste, 
tijdens de opnamen van "Soldaat van Oran
je" optrad als beschermheer van deze film 
++ Bij de AVRO op Ned.1 wordt van 23 tot 
23.37 uur de eerste van drie shows rond 
de zangeres Caro]ine Kaart onder de titel 
"Ca ro 1 i ne" u i tgezonden +++ 
13 0 KT OB ER: BBC' s Ma rk Pa g e v ier t zij n 
29-ste verJaardag. Van harte ++ In het 
VARA R3-programma "2 meter de lucht in" 
van Jan Douwe Kroeske is, om 15.15 uur, 
W i 11 Y Dev i 11 eli ve me t twee numme rs te 
horen. Hoewel, twee nummers, hij zit 
een kwartier dronken te pielen! ++ In 
z(jn R2-programma "Uit en Thuis" herdenkt 
Gerrit den Braber de gisteren overleden 
musicus Bert Paige ++ De 14 jarige Anne
mieke van Kampen maakt vanavond haar tv
debuut in "Sesamstraat". Annemiekeis 
vanaf haar geboorte doof en in Sesamstraat 
spee1t zij het dóve nichtje van Frank . ++ 
Een Goede Klassieke Morgen bij de TROS op 
R4 wordt gepresenteerd door kinderboeken
schrijfster Thea Beekman +++ 
14 OKTOBER: Wil1eb rord Fré
quin is gast in "Kletskop" 
en Sand ra Reeme r is het 
i d 00 1 i n ti Ne de r 1 an d M u
ziekland"- radio. Het pro
g ramma wordt de komende 
weken gepresentee r d door 
Erik de Zwart, omdat Chiel 
va n Praag i s opgenomen in 
het ziekenhuis. Hij moet 
weer worden geopereerd Df1DIO~' 
aan een i nfektie in zijn ~ . . . 
knie ++ Om 18 uur wordt 
het n ieuwe Radio 3 complex officieel in 
gebruik genomen door Fr i ts Spits met IIDe 
Avond sp its". Meer over deze feestelijke 
open ing e lders i n deze Freewave ++ Om 
21.32 uur wordt bij Veronica op Ned.l 
de eerste "Verona" van Henk Spaan en 
Harry Ve rmeegen uitgezonden ++ Om 23.20 
wordt de eerste "Pin Up Club" , een pro
gramma van Jef Rademakers, uitgezonden+++ 
15 OKTOBER: De TROS viert de opening van 
het nieuwe Radio 3-complex met het uit-
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zenden van alle nummer 1 hits ~ussen 1960 
en31 december 1969. Tom Mulder en Ferry 
Maat laten tussen 7 en 14 uur 118 hits 
de revue passeren. Het programma is ge
produceerd door good-old Pieter Leen ++ 
Bij de KRO op Ned.2 zijn vanavond twee 
nieuwe progranvna1s te zien: "Wat een 
Tijd" van Ted de Braak en "Hoofdpersoon" 
van Aad vld Heuvel. In dit programma zal 
een bekende Nederlander, die recentel ijk 
in het nieuws is geweest, centraal staan. 
In de eerste uitzending is dat Minister 
van Dijk van Binnenlandse Zaken +++ 
16 OKTOBER: NCRV's Henk vld Horst viért 
zijn 48-ste verjaardag. Van harte ++ 
Adam Cu r ry i s vandaag voo r he t 1 aa ts t 
bij Veronica op R 3 te horen. Tussen 11 
en 12 uur presenteert hij zijn laatste 
ochtendprogranma. 
Tussen 19 en 22 uur 
is hij te horen in 
de all e r 1 a at s te" Cu r ry en Van I n k e 1" • 
Collega Jeroen van Inkel had enkele ver
rassingen voor Adam in petto. Om 21.30 
uur wordt een band gedraaid. ' We horen 
vrienden en collegals afscheid nemen van 
Adam en vee 1 sukses 'wensen in Ame r i ka . 
Ook Ben Liebrand had een verrassing voor 
Adam Curry. In de "minimix" heeft hij op
namen uit oude programmals van Curry en 
Van Inkel verwerkt (hier en daar ge-sam
pled). Een stukje vakwerk van de bovenste 
plank. De laatste plaat die Adam Curry 
draait is "Stay il van Jackson Browne +H-
17 OKTOBER: Sandra Reemer viert haar 37-
s te ve r j aa rdag. Van ha rte ++ "Sounds of 
the 60s" op BBC Radio Two wor;-dt gepre- , 
senteerd door Lulu ++ Van 21.42 tot 22.27 
uur wordt door de NCRV op Ned.l de eerste 
"Daar zeg je zowat" uitgezonden. Het pro
gramma wordt gemaakt door Jan Fillekers 
en Henk van der Horst +++ 
18 OKTOBER: In "Tijd voor Toen" van 15 
tot 16 uur bij de KRO op R3, laten Tom 
Blombera en Ton van Draanen de hits uit 
oktober~1985 en het nieuws en de hits uit 
oktober 1972 horen ++ Om 22.53 uur begint 
de TROS op R4 met een achtdelige hoor
spelserie naar de Anton Wachter-roman~ 
van Simon Vestdijk. De opnamen vonden 
plaats tûssen oktober 1986 en mei 1987. 
De twee hoof d ro 11 en wo rden ve r to 1 kt doo r 
Bram van der Vlugt (vertelle r ) en Ma ree 1 
Maas (Anton Wachter) de regie was in han
den van Marlies Cordia, de bewerking was 
van Marc Lohman en techniek was i n handen 
van NOS-technici Hans Rikkert de Koe en 
Fe rry van Ni mwegen. Het eers te dee l, dat 
vanavond wordt uitgezonden heet: "Sint 
Sebastiaan, de geschiedenis van 'n talentil 
++++Volgende keer meer++Ton van Draanen++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ANORAKS 
AUK 178 Brengt allereerst een kort ver
slag over het 7 jarig bestaan alwee~ van 
Sunshine Radio uit Dublin, het statIon 
van voormalig Carolinemedewerker Robbie 
Dale. Vervolgens wordt ingegaan op on
dermeer de condities die er nu en dan 
zijn gedurende de nachtelijke uren. Zo 
werd ondermeer New Foundland, via het 
station CJYQ ontvangen via de 930 kHz. 
Zoals altijd ook weer nieuws over Energy 
Power 103, waarbij deze maal weer de no
dige programmatische wijzigingen , onder
meer het vertrek van Tony Garreth. Een 
zonnig verslag wordt er gedaan van het 
station Solar, Radio in Portugal met 
Engelstal ige uitzendingen. 
AU! 179 brengt allereerst berichten over 
vuile methoden die de pers in samenwerk-

, ing met de DTI pleegt uit te halen. Zo 
werd uitgebreid via de pers melding ge
maakt van een poging tot intimidatie 
van een DTI ambtenaar. Deze zou onder
meer telefonisch bedreigd zijn en ook 

, zou zijn auto met een verfkrabber zijn 
bewerkt. Voordat de beschuldigde zich 
via een open brief had kunnen verdedigen 
was het vonnis al gevallen: 1000 Pond 
boete en 900 pond aan kosten. Absurd 
voor een eerste maal gepakt te worden 
voor het overtreden van de Telegraaf en 

; Telefoonwet. Over de stations uit Ier
land deze week ondermeer aandacht aan 

; Cara 95, Capito! Radio en Signal FM, 
waarbij deze laatste alleen uitzendt 
gedurende het weekend. Naast het vele 
FM en SW ge beuren is deze maé!l vo'oral 
een artikel over de nachtelijke AM pira
ten uit Nederland erg leuk om te lezen. 
AUI{ 180: Uiteraard wee·r de- nodige info 
over het FM gebeuren in Ierland en Enge
land etc. Daarnaast kortegolf gebeuren 
en deze maal uitgebreid verslag van 
Mike Darby vanuit Israel, alwaar hij 
als programmaleider aktief is. Hierover 
meer in het nu verhaal. Opvallend in de 
rubriek over de Londense scene is dat 
er de afgelopen week (4-11 oktober) geen 
enkel station is opgepakt, hetgeen in 
maanden niet is voorgekomen in Londen. 
Voor meer info inzake AUK kun je schrij
ven naar Box 539 in Blackpool Engeland. 

ERASMUS TV OVER\VEEGT AANVRAAG ZENDTIJD. 
De Erasmusuniversiteit gaat wellicht 

spoedig tv zendtijd aanvragen bij de 
stichting Lokale Omroep Rotterdam. Dit 
blijkt uit een onderzoek dat in opdracht 
van het College van Bestuur van de . Uni~ 
versiteit is uitgevoerd. De Erasmusuni
versiteit zou een jaar lang tenminste 
een uur per veertien dagen willen ver
zorgen. Men is van mening dat de pro
gramma's moeten gaan over de universi
teit en gemaakt moeten worden door staf
medewerkers en gericht moeten zijn op 
een breed publiek. Een dergelijke opzet 
bestaat reeds in Groningen alwaar de 
Audio-Visuele Dienst al een aantal on
derwerpen op Universitair Nivo heeft 
gemaakt, die integraal door de Lokale 
Televisie voor Groningen, Stichting OOG, 
zijn uitgezonden. 
HONGARIJE OPEN VOOR DIRECT BROADèASTING~ 

Een woordvoerder van de Hongaarse 
regering, Reszo Banyasz, heeft onlangs 
aangekondigd dat de ontvangst van sig
nalen uitgezonden door de Direct Broad
casting Satellieten mogen worden ont
vangen door iedereen die het wenst. 
Volgens hem zullen er geen maatregelen 
worden genomen tegen inwoners van het 
land die proberen de signalen met een 
eigen schotel te ontvangen. De vraag is 
natuurlijk in hoeverre een Hongaar in 
staat is om een ontvangst schotel aan te 
schaffen. WBN 
NIEffiVE STUDIO' S IN MONGOLIE. 

Een nieuw televisie'centrum is on
langs geopend in Huhehaote Mongolia en 
is voor de verzorging van de programma's 
van NMTV. Het is het modernste en tevens 
een na grootste televisiecentrum van 
China. Vanuit het complex worden pro
gramma's verzorgd voor drie verschillen
de netten, die de inwoners van Noord 

' China kunnen ontvangen. Het centrum 
heeft 16 verschillende studio' s. ~mN 
LAATSTE ORIGINELE EIGENAAR VERDWENEN. 

De laatste officiele originele eige
naar van een Australisch televisiesta
tion, John Fairfaz Ltd., is ook van het 
toneel verdwenen. Alle t.v. stations in 
Australie zijn nu in tweede of meerder
hands handen gekomen. John, een uitgever 
in Sydney, had drie stations in het 
land, die allen via Kanaal 7 hun pro-
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gramma's verzorgden. Hij heeft ZlJn 
Seven Network verkocht voor 500 miljoen 
dollars aan Universal Telecasters, waar
bij is toegezegd dat de eerste periode 
geen veranderingen in de programmering 
zullen worden opgenomen. WEN 
RADIO ZONDER LUISTERAARS. 

Een recent onderzoek in Dar Es Sa
laam, de hoofdstad van Tanzania, heeft 
uitgewezen dat de speciale -onderwijspro
gramma's die voor de lagere en middel
bare schooi worden geproduceerd, bijna 
op geen enkele school worden beluisterd. 
De reden is dat men of niet de beschik
king heeft over een radio of dat men 

-een radio heeft die defekt is of zonder 
batterijen staat. In totaal worden per 
week 40 uren radioprogramma's voor deze 
speciale doelgroep uitgezonden.WEN 
STERKERE ZENDER BBC WORLD SERVICE. 

Voor haar programma's gericht op 
China, Japan en de beide Korea's van de 
BBC World Service is er een nieuwe zend
er in gebruik genomen, waarbij de kosten 
zijn opgelopen tot 9 miljoen Ponden . 
De programma's in het Mandarijns zijn uit
gebreid en tevens zal via het nieuwe 
zenderpark ook 10 uur per week engels
talige programma's worden verzorgd. De 
vernieuwing is een onderdeel van een 
tienjarenplan dat de BBC in totaal over 
de 100 miljoen engelse Ponden zal kosten 
LOKALE RADIO'S WERKEN MEER SAMEN. 

Steeds meer komt het voor dat lokale 
BBC stations genoodzaakt zijn uit finan
ciele overwegingen tot het maken van 
gezamenlijke programma's. De BBC Local 
stations i n York en Humberside werken 
nu gedurende 6 avonden per week samen 
in een gekoppelde uitzending inzake ge
special i seerde muziekprogramma ' s. Ook 
BBC Sheffield is dr i e avonden per week 
aanges loten op di t 'netwerk ' . 
SATELITE RADIO NEn~ORK IN VOORJAAR. 

Ro b Eden , voormalig RNI en Caroline 
medewerker, hoopt - ~omend voorjaar van 
start te kunnen gàan met zijn Satelite 
Radio Network. De eerste service die het 
bedri jf zal gaan leveren betreft een 24 
uurs hot rad i ostation. Naast de Engelse 
taal denkt men eraan om tevens progr am
ma 's t e gaan verzorgen in het Frans, 
Duits en Italiaans . Men denkt eraan op 
Ie Paasdag van start te gaan maar heeft 
daarbij wel alle mogelijke hulp nodig, 
ondermeer van Br itish Telecom. Binnen
kort zal er een feestelijke perskonfe
rentie plaats vinden waar het nodige 
nieuws zal worden b nd gemaakt . 
VIER NIEUWE STATIONS IeA. 

Totaal vier nieuwedio en tv sta
tions zullen per 1 decem e-r van start 
gaan i n Jamaica en nog eens drie_ radio 

stations zullen voor 1 april 1988 be-
ginnen met de programma's. Alle stations 
zullen door priveondernemingen worden 
gerund op commerciele basis. \.ffiN 
\v'EER EEN LOKAAL STATION IN HONGARIJE. 

In het kader van het geven van meer 
bevoegdheden aan de regionale en lokale 
bevolking is onlangs het 6e regionale 
radiostation in Hongarije van start ge
gaan. De studio staat opgesteld in 
Sveged, in het zuiden van het land. De 
programma's worden uitgezonden in het 
Hongaars, Roemeens en Slowaaks. Men 
heeft een bereik van 100 kW. \{8N 

frEEwaVE lEdEnsErvicE 
Helaas moeten we de ledenservice beginnen 
met een triest bericht aangaande de prij
zen voor banden. Gezien er een terugname 
is in de aanmaak van banden is het_ ons 
het niet gelukt een grote korting te 
krijgen op banden als voorheen. Derhalve 
dienen de prijzen als volgt te worden 
aangepast: 1 band 30,-- 2 banden 45,--
en 3 banden 60,--. Zodra er een mogelijk
heid bestaat om toch weer goedkoper in 
te kopen, zal de prijs weer worden aange
past. Bestellingen: Postgi ro: 2929268, 
t.n.v. J.A . Knot, Postbus 102, 9700 AC 
Groningen. 

Allereerst is jingletape 15 in herhaling 
en is de nieuwe nr 27 (laatste 45 min. 
stereo) leverbaar. Op band 39,-- en op 
cassette elk 35,--
De historie van de zeezenders brengt 
deel 10 in de herhaling en als nieuw 
komt dee l 26 uit. Per deel op tape 30,-
op casse t te 35,--
Dan de reguI iere aanbieding. 
Tape 877 bren gt 5 jaar Transat]anti c Rot
terdam met Rona Id van der Meyden en 
Mark Stam. Verder 61XFM in Perth en 
96 FN met Chr i s Brown, tevens u it deze 
Austral ische plaats. Tens lotte 2 ver
ra ssings uren op studiokwalitei t . 
Ta pe 878 Allereerst 2 opnamen van het 
alweer 8 jaar gel eden gestrande Delmare 
projekt met Ronald Bakker en Peter v.d. 
Hols t. Tevens New Yor k uit 1985 met KISS 
FM, WKTU en WBLS. We eindigen deze tape 
r.1et :een S tud i otape van Ca ro 1 i ned eej ay 
Piet de Prater d ie nooit i s uitgezonden-. 
Tape 880 brengt ons allereers t opnamen 
va~ de Voice of Peace met Saly Kahn, 
Ke l th York en Don Stevens. Vervolgens 
Radio At lantis studio t ape me t Ra y Warner 
en RNI FM uit 1971 met Dave Rodgers en 
Ma r tin Ka y n e " 
De prijzen: op band per 6 
per 12 uur f 45,- ~ en per 
Op cassette 6 uur f 35 , -
en 18 uur f 85 ,- -

uur f 30,-- , 
18 uur f 60 , --
12 uur f 65,- -
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