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VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT: 

D 's je VOORLAATSTE nummer. Je wordt 
verzocht binnen 1 week je abonne
.ment te verlengen. 

D 's je LAATSTE nummer, indien je 
niet tijdig hebt verlengd. Wij 
verzoeken je het a1sno met SPOED 

te doen, als je Freewave wilt Dl ijven ont
vangen. 
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Bes te Leze rs. 
Freewave nummer 154 begint met het 

tweede deel van het gesprek dat Hans Kno t 
met Paul Rusling in augustus had. 
"Zeezende rs Nu': beg int me t 12 ok tobe r en 
eindigt met 1 november. Nieuws uit Bel
gië werd verzameld door Maria Depuydt. 

Na "Nieuws uit Denemarken" zes 
berichten in "Tv News" en Marcel Poel
ma n i nfo rme e r t j e in" Sa tel 1 iet N i e Uv", s ' I 
over het Astra-projekt. 
Veel radionieuws uit binnen- en buiten
land onder de kop "Radio Rubriek". 

Daarna nemen we een kijkje over de 
grens. Hans Knot schreef een interessant 
verhaal over de radio in het Middelland
se Zee-gebied. Kortegolfnieuws werd ver
zameld door Paul S. Hansen en het "Radio 
en TV Logboek" behandelt de periode van 
19 oktober t/m 11 november. 
Barrie en Ruth Johnston informeren je 
daarna over wat er allemaal in de nummers 
181 t/m 183 van hun blad "Anoraks UK" 
staat en we besluiten met een flinke 
partij "Roddels". Hoewel echte roddels 
zijn het niet. Het is interessant nieuws 
uit binnen- en buitenland. 
Veel leesplezier. Ton van Draanen. 
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Hans Knot in gesprek met ..... 

~. . 0 .. . 0 

H: Je bent daarna toch nog voor diverse 
personen bezig geweest om iets op poten 
te zetten. Meesterspeurder Tom de Munck 
kwam hier vaak achter en schreef hier
over in Freewave en andere bladen. Je 
was het daar niet · mee eens en op een 
bepaald moment moest je zo nodig hem een 
hak zetten. Vertel je verhaal eens. 
P: Tom de Munck is al jaren in de zee
zenderwereld betrokken en ik weet zeker 
dat hij een even grote freak is als dat 
ik ben. Ongelukkig is het dat als er 
geen nieuws is Tom het verzint. Zo deed 
hij dit ook enige jaren geleden. Ik was 
op dat moment een partner van Chrispian 
St John. Echter we hadden totaal geen 
afspraken over zeezenderprojekten onder
ling. Het betrof andere zaken en toch 
moest Tom zonodig een verhaal maken. Ook 
was ik toen betrokken bij een organisa
tie uit Schotland die wel iets op zee 
wenste te beginnen . Zij hadden de belof
te van een miljoenen bedrag uit Amerika 
en ik raakte betTokken. Al snel maakte 
ik hun duidelijk dat een dergelijk hoog 
bedrag niet nodig was en dat ze met 
7 ton al genoeg hadden om een redelijk 
station op te zetten. Helaas is dit niet 
allemaal doorgegaan. Hetzelfde geldt 
voor een ander "projekt waarover Tom 
schreef: Het SCAN radio projekt voor de 
Scandinavische landen. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit me ooit zal lukken. 
H: Toch wil ik even terug naar Tom en 
het hebben over een verhaal dat ik ge
lezen heb van Tom waarin gesproken wordt 
over vreemde telefoontjes die ene Rus-
1ing pleegde te doen om afsprake~ te 
maken in Hotels en bepaalde kamers in 
die hotels, die bij navraag -door Torn
niet bleken te bestaan. Met andere woor
den, moest je geprobeerd hebben hem . 
naar een Hotel gelokt te hebben in Rot
terdam~ Misschien dat je het niet meer 
weet maar ik kan je alvast vertellen 
dat hij er niet heen is geweest. 
P: Ik was in Naaldwijk, zo'n 21 maanden 
geleden. Ik verbleef bij Ron West thuis. 
Van een Engelsman had ik opdracht ge- . 
kregen om te kijken of er anderen ge
interesseerd zouden zijn in een nieuw 
zeezenderprojekt. Het betrof de Nannell. 
Dat projekt was toen nog niet zo bekend 
en we wensten alles in stilte te houden. 

Munck had er echter al weer over ge
schreven hetgeen" mij pijn deed. Zoals 
een ieder weet is de Nannell inmiddels 
even bekend als de Ross Revenge in een 
Spaanse haven. We hadden het toegestane 
budget opgemaakt voor het schip en er 
moest gezocht worden naar nieuwe finan
ciers hoewel ik wist dat de eigenaar 
zelf nog genoeg had. Daarom was ik dan 
ook in Nederland om kontakt te hebben 
met Ron. Hij had vele kontakten met de 
platenmaatschappijen en een van hen zou 
geld in het projekt stoppen om een twee
de zender te kunnen runnen. Dit zou dan 
de Nederlandse service worden. Er is 
ruimte genoeg op de Nannell. Het is een 
erg groot schip en we hebben er 1100 
ton ballast in ge.stort. Een goed 
schip om in het midden van de Noordzee 
neer te leggen. Wel ik was bij Ron dus 
en plots kwam het op Tom de Munck te
recht. Het bleek dat Ron hem ook niet zo 
lag en we besloten hem eens goed tuk te 
nemen. Het was slecht weer die dag en 
we nodigden hem Git in het hotel in 
Rotterdam en gingen er niet heen. 
Blake Williams en Ric Harris belden 
we ook nog over het plan want die waren 
ook erg pissig op Tom en waren ook voor 
het plan. Gelukkig te horen dat Tom er 
niet is heengegaan want achteraf had 
ik spijt en bij deze wil ik alsnog mijn 
excuses aanbieden aan Tom. Ik ben jour
nalist en je weet het zelf ook Hans dat 
je nooit een verhaal moet plaatsen zon
der de juiste waarheid te weten en dat 
was iets waar Tom niet altijd zich aan 
hield. (Gelukkig weten we zelf beter HK) 
H:" De meest recente geruchten die er 
zijn gaan ondermeer over Rusling die 
weer betrokken zou zijn bij een projekt. 
P: Ik ben altijd bij iets betrokken, ik 
kan nu eenmaal niet stilzitten. Ik ben 
een fervent radioluisteraar. Ik ben de-

· ze week nog op drie schepen geweest die 
niets met offshoreradio te maken hebben. 
Met een compagnon samen heb ik sinds 
kort een scheepsmakelij in oude schepen. 
Eerder dit jaar was ik nog wel in Neder
land met een groep mensen die belang
stelling had in de Magda Maria, beter 
bekend als het Paradijsschip. Het waren 
de mensen die nu het kortegolfstation 
KVOH runnen. Zij hadden eerst een vrije 
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radiozender in Zuid Libanon die reli
gieuze programma's verzorgde, iets waar 
ik voor 100% achter sta. De leider van 
deze groep genaamd High Adventure, 

·George Otis,had een visioen en in deze 
verscheen God die hem vertelde dat er 
een schip zou komen te liggen die zou 
gaan uitzenden voor Azie onder de naam 
the Morning Star. Hij benaderde vervolg
ens mijn woordvoerder in Amerika met het 
verzoek aan mi j een radidschip in t e 
richten. Het gel d en de tijd mochten 
geen rol spelen . I n oktober 1986 heb
ben we t oe n de eigenaar van de Communi.
~ator bena derd met de vraag of dit schip 
t e koop zou zijn voor deze or ganisatie. 
Ze zóuden akkoord gaan en wij beloof den 
dat de benodigde gelden bijeen zouden 
worden gebr acht. Een aktie onder de ge
lovigen werd gehouden en in januari van 

·dit jaar was het geld bijeen en kwamen 
ze terug in Engeland. Zeer teleurge
steld waren ze toen bleek dat Laser al 
weer in de ether was. Op de Se februari 
ontmoette ik andermaal George Otis om 
weer over het schip te praten. Ik pro
beerde hem te overtuigen dat de huidige 
eigenaar groot succes zou hebben met 
het nieuwe station en dat Laser Hot 
Hits een groot succes zou worden. George 
zei toen dat wanneer God wenste dat hij 
dat schip zou krijgen hem dat ook zou 
lukken. Ik vertelde hem toen van het 
Paradijsschip dat nog steeds in Amster

·dam lag en er de mogelijkheid was om 
dit te kopen. Ik belde Ben Bode van de 
Paradijsorganisatie om een afspraak te 
maken voor een bezoek aan het schip. 
We kwamen i n Amsterdam op de afgesproken 
tijd maar Ben was er niet~ Het duurde 
een tijd en uitei ndelijk besloten we 
zelf maar een kijkje te nemen op het 
schip. We hadden een cameraploeg bij 
ons en op het dek van het schip vertel de 
George voor de camera's dat dit s chi p 
binnenkort religieuze progr arnma t s zou 
gaan verzorgen mits zijn gelovigen een 
donatie zouden geven. Het werd dus een 
soort van promotiefilmpje. We wachten 
nog tot theetijd en toen was Ben er nog 
niet. Toen ik hem belde was hij ontzet
tend kwaad dat er een videofilm aan 
boord was gemaakt. Hij wenste het schip 
vervolgens ook niet meer te verkopen, 
zelfs niet als er vijf miljoen dollar 
zou worden betaald. Ik wist zeker dat 
als hij hem wenste te verkopen het bin
nen een paar dagen Nederland uit zou 

. zijn vanwege het feit dat het merendeel 
van de Nederlandse regering religieus 
is én zondermeer toestemming tot vertrek 
zou geven. En nu komt een vreemde bij
komst i gheid. We verbleven i n een hotel 
4 

in Amsterdam en George Otis en ik baden 
tot God dat het al snog mocht lukken een 
zendschip te kopen . Het was 7 uur in de 
avond en op dat moment brak ook de mast 
op de Communicator. Een week later ging 
ik met een scheepsmakelaar uit Singapore 
naar de eigenaar van de Comrnunicator 
om alsnog het schip te kopen maar helaas 
lukte het niet. 
H: James Ryan zijn naam wordt ook de 
laatste tijd weer genoemd in betr ekking 
tot Paul Rusling en zijn nieuwe pl annen. 
P: Ik ken James a l vele jaren en ge
durende de laatst e maanden is hij ver
huisd van Pennsylvania naar Daytona 
Beach in Fl orida. He t enige kontakt 
dat i k nog me t hem he b verloopt via 
telex en dit komt daar ik nog veel geld 
van hem te goed heb . Zolang hi j dat niet 
betaald ben ik nie t bereid met hem of 
over hem te praten. 
H: Wat denk je over de toekomst van 
Laser? 
H: Laser heeft toekomst of liever ge-· 
ze gd de toekomst van de Communicator. 
Wat ik weet is dat alles op het schip 
gereed is voor het uitzenden van 2 ver
schillende programma's via twee zenders . 
Uitgezonderd de mast is alles in per
fekte staat. Ik weet zeker Hans dat jij 
en ik binnen vijf dagen twee stations 
zouden kunnen runnen met de kontakten 
die jij en ik hebben, maar het s chi j nt 
bij de Laserorganisatie allemaal veel 
moeili j ker te liggen. 
H: Oke, dank je voor het gesprek en veel 
succes voor de t oekomst. 
P: Graag gedaan en jij tot spoedig ziens. 

Zeezel1t1ersNII 
ma 12 OKTOBER: Een begin van een roerige 
week op de Noordzee. 558: 5-10 Peter 
Ph.i llips, 10-15 Tony Peeters, 12 - 2U Chris 
Kenned y en 20-01 Andy Robin. Steve lee st 
andermaal de gehele week het nieuws. Op 
Monique gaat men rustig door met he t 
draaien van non stop muziek uit protes t 
dat er nog steeds niet is bevQorraad. We l 
worden er om 1 en 7 uur lijsten vol met 
nummers doorgegeven. di 13 OKTOBER : Wim 
de Valk, Col in Peters en Jan Veldkamp 
afgelost door Dick Verheul , Luuk Dardin 
en Sebastiaan Black. 5-6.30 non stop, 
6.30-7.00 Johan Maasbach (er was dus een 
tekort aan tapes), 7-9 i.p.v. Peter de 
Groot Dick Verheul live, 9-11 Sebastiaan 
Black, 11-12 Joost de Draaier, 12-12.40 
Mark de Mast, 12.40-12.57 Keser top Dr ie 
met Ronald (dus toch nog)13-14 Voor de 
eerste maal op Mon ique de ex RHI, Ca ro-
1 ine en VARA deejay Ted Bouwens. Zij n 



presentatie is trbuwens niets veranderd 
in vergelijking met de begin 70'er jaren. 
14-16 Ad Reberts, 16-18 Luuk Dardin, 18-
19 i.p.v. Ronald nen step muziek. Bijna 

. de gehele pregrammering geldt de gehele 
week uitgezonde~d de Prijsbewust pregram
ma ~ s . Ook om 19 uur is Viewpeint er weer 
met Maasbach. Nieuwe reklames en terug 
gekeerde spots zijn er voer Texas Shag 
LP Me en CD voor Geede Doel live, Bienal, 
Dino. verzamel LP Hit Academy en er is 
een promo. veer alcehel vrij in verkeer. 
558: 5-10 Peter, 10-15 Chris, 15-20 Tim 
Allen en 20-01 Dave West, Dus toch neg 
blekken van elk 5 uur. Teny Peeters en 
Andy Robin van beerde Dave West vertelt 
in 1973 al eerder veer Careline te heb-
ben gewerkt ep de Mi Amigo., waarna hij 
herinneringen ephaalt. Het klept, in 
juni 1973 presenteerde hij in tetaal 

. 3,5 uur aan pregramma's. Niet veel dLs 
maar wel een enderbreking die geen een 
andere Carolinedeejay eeit heeft gemaakt. 
we 14 OKTOBER: Menique vanaf 5.06 in de 
lucht. 13-14 Prijsbewust en nonstep mu
ziek (geldt ook voor vrijdag). de 15 OK
TOBER: Op Menique zit em 7 uur Sebas
tiaan Black klaar in de nieuwskamer, maar 
Dick Verheul, die em half 7 was gereepen, 
lag neg in bed en ken dus het nieuws niet 
deersturen. Daarem was er 2 minuten stil
te in welke per Lede Sebastiaan naar de 
studie rende om vandaar uit het nieuws 

te lezen en een begin te maken met het 
pregramma van Dick, die om 7.10 overnam. 
Het pregramma van Mark was bedoeld veer 
8 okteber maar was toen neg niet aan 
beerd van de Ross. Vanaf 14 uur ee·n nieu
we uur epener: Het avontuur is al lang 
begennen; iedere dag cemmercieel vanaf 
de Noordzee'. Ook Viewpoint heeft een 
nieuwe slegan: "This is it! Viewpeint 
963'. 558: Halverwege het programma van 
Dave West (rend 23 uur) neemt technicus 
Mike Watts het ever daar Dave zeeziek is. 
Navraag" leert dat Erwin v.d. Bl iek voor
lepig wegens privé omstandigheden niet 
terugkeerd aan beerd van de Ross. Jammer. 
Ce 1 i n Peters, ze hoorden we, s'ch i jnt oek 
zijn laatste periode aan boerd te hebben 
deergebracht. Hij is 'niet geed' bevenden 
deo.r de leiding. Leuk was vandaag bij de 
TROS het overzicht van alle nr. 1 hits 
uit de 60'er jaren. Bij het intro. van 
Beb MeereIs Mexico. zat ik ep de fiets 
naar mijn werk en dacht ik hardop 'Nur 
Dief. Halverwege werd ik bijgevallen deer 
Tem Mulder, die oek hetzelfde dacht. Tom 
laten we het maar Zeezendergekheid neemen! 
vr 16 OKTOBER: Monique: om 7.15 werdt er 
evergegaan ep nen step muziek i .v.m. de 
harde storm. Om 7.33 ging men wegens om
standigheden uit de lucht om tegen half 
9 terug te keren. Geen nieuwsuitzendingen 
meer, wel nermale programmering. Luuk 
deet i.p.v. Sebastiaan Drie om Drie. Se-

25 Oktober werd deze foto genomen aan boord van de MV Communicator. Je ziet dat er 
hard gewerkt werdt aan de nieuwe zendmasten (foto: Anoraks UK). 5 



bastiaan had behoorl ijk last van zeeziek
te. Daar de verzoekenlijst voor bedrijven 
niet te vinden was werden de platen op
gedragen aan de families van Dick en Luuk. 
Regelmatig klapte de zender uit de ether 
wegens losse voedingsdraden. De Keser 
top 3 was een oude tape. Na het nieuws 
van 15 uur: Luisteraars het is drie uur 
precies en wegens de storm van vannacht 
en vanmorgen vroeg is er lichte schade 
ontstaan aan de draden enzo. Monique gaat 
voor vandaag de lucht uit en we hopen 
U morgen vanaf 5 uur weer aan het appa~ 
raat te treffen. Voor vandaag nog een 
prettige dag en graag tot morgen'. 558: 
Geldt hetzelfde als bij Monique. Om 23.10 

' komt de zender weer in de e ther met Peter 
die zegt: 'You 1 re 1 istening to an engi
neering test transmission from Caroline 
558 based on the Ross Revenge in the 
Northsea. Anyone who was concerned by 
our absence during the course of the dav 
may like to know the rea
son why were off was we ~ 
sus t a i ne d a ce r t a i n UI rl l.i' 

amount of damage to 0 
the speed wires in the 
mast. We have now ~, .~~~~~~ 

effected repairs 
and everything e 'lse 
and everyone on 
board is perfectly 
allright'. Om mid
dernacht verliet men 
de 558 weer. za 17 OK
TOBER: 558: 5-10 Chris, 
10~15 Peter, 15-20 Tim, 
20-01 Mike Watts. 963: 
Vanaf 5.33 uur in de lucht 
met nonstop muziek tot 6.30 
uur. Daarna Johan Maasbach . 7-10 Ted Bou
wens i.p.v. het 1 i veprogramma "Net ui t je 
bed show" 10-12 Eddie Ouwens met als gas
ten de groep Fresh en Gerard Joling. 
12-15 Geen Top 50 omdat de promo's en 
platen verloren zijn gegaan in de storm. 
Luuk presenteert, een inval programma. 
15-18 een nieuw programma "De Top 10 
Popmagaz i ne P 1 ay 1 is t'l, een tip 1 ijs t me t 
25 platen, deejay tips, overzichten van de ' 
Britse en Amerikaanse Top 10 alswel de 
bekendmaking van de artiest van de week. 
Wel raar dat die platen en promo's niet 
zijn zoekgeraakt door de storm. 18-19 
Rik van Rijn die ondermeer vertelt dat er 
gewerkt wordt om het signaal op de FM te 
krijgen. Dan enkele berichten uit Frank~ 
rijk. Bij Riviera 104 is Dave Windsor 
plotseling verdwenen om weer bij Wyvern 
Radio te gaan werken. Nieuws is Dave An
drews, d,ie voorheen bij Caroline werkte, 
evena ·ls Chris Berry. Bi j Sunshine Radio 

· is Jaimy King nieuwkomer. 18 OKTOBER: 5-10 
6 

Chris, 10-15 Peter, 15-2 0 Tirn, 20-22 
Steve en 22- 01 Mike. 963: 5-8 Luuk, 8-9 
Johan , 9-10 Radio Gemeente Bloemendaal, 
10-12 Vader Abraham , 12-14 Dick, 14-16 
Seba stiaan, 16-18 Luuk, 18-19 Rik. Het 
jaar van de hits was vandaag 1971. Om 
18 uur werd op het nieuws bekend gemaakt 
dat met ingang van 1988 Monique de ere 
divisie basketbal vereniging de Oroa1s 
zal gaan sponsoren en dat deze ploeg in 
de toekomst Radio Monique Orca1s zal 
gaan heten. De opmerking als zou het 
voor het eers t in de geschiedenis zijn 
dat een commerc iee l station een sport
vereniging sponsor t moeten we maar sne l 
vergeten. Was het niet Gooiland, de 
voetbalvereniging , d ie door Veron ica 
werd gesponsord. Denk - eens aan Hijs, 
de ijshockeyploeg en Volendam dat met 
het zendschip van Veronica op het shirt 
speelde. Tja, de eind 60 l er en begin 
70 ' er jaren waren dat. Historie. Het 
kontrakt geldt voor 3 jaar en is geslo
ten met het Spaanse bedrijf Music Ser
vice S.A. Van de organisatie die de re
ligieuse programma IS regelt voor Caro
line ontvangen we andermaal een brief 
en dat komt mooi uit nu ontvangst bijna 
niet mogelijk is door Yleis. Nieuwe pro
grammals, zo meldt men, zo: 19.45-20.00 
Sunshine met Dr. Lloyd E Myer. di 21.15 
21.30 Jacob!s Ladder met Elder Emerson 
G . Hu f f. zo 2 1 • 00 - 2 1 • 1 5 Mome n tso fi n -
spiration met H Gipson (terug). Verval
len zijn di 21. 15-21.30 Mission of De
liverance (Yvonne Standard) en World 
Mission Evangelism met John E Douglas. 
Dan meldt de Carol ineorganisatie dat 
zeer binnenkort de zender na Viewpoint 
niet zal worden uitgezet maar dat men 
zal beginnen met een nieuwe service 
die zal duren tot 5 uur wanneer Monique 
in de lucht komt. Het betreft een Coun
try format. Laser is de storm van deze 
week goed doorgekomen en de bemanning 
heeft opdracht gekregen spoedig te be
ginnen met de mastbouw daar men begin 
november van start wil. Vanuit New 
Vork vernemen we dat er een nieuwe ge
nerator op de Sa rah .j s gekomen die in 
staat moet zijn een 2,5 kW FM, een 5 
kW AM en een 300 Watt SW zender te voe
den. Spoedig hoopt men klaar te zijn 
met herstel van ' de schade waarna men 
weer zal gaan uitzenden. Tom Anderson 
heeft besloten na 11 jaren een einde 
te maken aan zijn verbintenis met de 
Carolineorganisatie. Hij heeft altijd 

,gesteld dat wanneer hij het niet meer 
leuk vindt hij zou vertrekken. Hij 
ga~t waarschijnlijk naar Sunshine radi o 
in Frankrijk en overweegt in de toekoms t 
zijn Overdrive programma in syndicated 



vorm te brengen. Tenslotte het stuiten- van Freewave gelezen over de plannen van 
de bericht van Roy Bates dat er zal be- de stations vanaf de Communicator. Helaas 
gonnen worden met uitzendingen van Sea- heeft de persoon die het bericht her-
land tv op 1e Kerstdag via Kanaal 28 UHF. schreef de frequenties verkeerd overg-e-
Er wordt een voormal i.g 01 ieplatform, schreven: 576 en 981 werden bij de VOO 
de Trans Ocean 1, verankerd naast Sea- 976 en 981. Heren: een aftreksommetje 
land. Op dit platform komt de zender en leert ons dat er geen 9 kHz tussen beide 
de 800 foot hoge antenne als ook de getallen zit. Monique: 7-9 Dick, 9-11 
studio's. Het platform is 68 meter lang Sebast iaan, 11-12 Joost, 12-12.40 Mark, 
en 42 meter breed en heeft slaapverblij- 12.40-12.55 herhaling oude Keser top 3's. 
ven voor 65 mensen. Tevens is er uit- 13-14 Prijsbewust en non stop. De prijs-
gebreide eet en ontspanningsruimte aan- bewustdeelneemster kwam door alle ronden 
wezig. Totale kosten voor het 55 0,00 en verdiende aan prijzen voor een bedrag 
ton zware platform ( 4.700.000! van: 3527,95. 14-16 Ad Roberts, 16-18 
ma 19 OKTOBER: Al weer een nieuwe week Luc en 18-19 non stop. Geldt praktisch 
waarin we alle<reerst, naar aanleiding voor de gehele week. Uitzonderingen wor-
van brieven van lezers en luisteraars, den gemeld. Viewpoint: The passage, ma/za ' 
nog eens de Ted Bouwensshow van afgelopen van 23 tot 24 en zo van 0-1 uur is ver-
zaterdag hebben afgeluisterd. Het is in- vallen. Op 22 augustus zei men al dat het 
derdaad beschamend hoe hij vunz i ge opmerk- een tijde I ijk programma zou zijn om in 
ingen durft te plaatsen over Patricia een zo kort mogelijke tijd veel christe-
Paay en Adam Curry. Ook zat hij duidelijk nen te trekken naar het London Paledium 
met het FRM op schoot want hij moest zo, om daar over Christus te praten. 558: 5-
nodig ook nog reageren op uitspraken van 10 Peter, 10-15 Chris, 15-20 Tim, 20-22.3 0 
Tom Hulder. Kom je net weer kijken, na Steve Conway, 22.30-1 Mike. Mike was een 
al die jaren van slechts lokale bekend- half uur verlaat vanwege zijn werkzaam-
heid en denk je dat het nationale bereik heden in de machinekamer. Dave West heeft 
er weer is via Monique (valse hoop) en dan het, net als in 1973, snel voor gezien 
begin je op een dergel ijke manier te kat- gehouden vanwege zeeziekte. Hij is nog 
ten. De VOO had klaarblijkelijk het n.ieuws , wel aan boord maar gaat met de komende 

~-------~~------- ..--~--, 

De splintern ieuwe T-shi r ts van Caroline/Monique, uitgevoerd met een fraaie il1u-
I stratie van het schip. Verkrijgbaar in de maten L en EL. f 18,50. 

I 
BOEKEN: Het Radio London boek van Hans Knot. Waarschijnlijk het allerbeste boek 
in de Nederlandse taal geschreven over een zeezender. Vol fraaie foto's: f 25,--. 

l ilDe Historie van Rad io Noordzee", alweer een bestseller van Hans Knot: f 22,50. 
"Caro1 ine into the 80 1 5'1, een zeer fr aai fotoboek voor een klein prijsje: f 15,--. I "Offshore Radio" van G. Bishop. Het allerbeste fotoboek ooit gemaakt: f 35,--. 

CASSETTES: SMC Audio Magazine deel 15 met vo ice-over van Hans Knot. 

I 

O.a. chinese voorbehoedsmiddelen, afscheid Ad Roberts, alle Laserjingles op . 
studiokwaliteit, jingles Voice of Peace: f 11,-- '~ 

I SMC Audio Magazine deel 16: /lBack to t he Sixt i es" voice-over en gemonteerd door 
Hans Knot. De goedkoopste en beste aud io-herinnering aan de jaren 60: f 11,--. 

JIN DE AANBIEDING: "10 Yea,rs of Offshore Radio" dubbel LP: f 35,--. 
Radio Noordzee dubbel LP: f 35,--. I Radio Caroline dubbel LP: f 35,--. 

VIDEOFILM: "Afscheid van Radio Paradijsll. De eigenaar leidt SMC rond aan boord 
I van het zendschip. Op VHS en Betamax: f "35,--. 

I 
I 
I 
I 

NIEUW: "Loving Awareness" een nieuw muziekstuk, uitgevoerd op synthesizer en 
di 9 i taa 1 gemas te rd voor SMC: f 18,50. 
NIEUW: "I spy for the DTI" gezongen door de Laser deejay's: f 8,50. 

Elke besteller ontvangt een certificaat, waardoor hij of zij de 
de Radio Paradijszender kan winnen. Verloting is op 19 december 
zeezenderdag in gebouw "Moria", Speerstraat, Amsterdam. Aanvang 

.: Stichting Media Communicatie 
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tender deze week te rug naar lan d. Nieuws 
de gehele week me t doo rze tter St eve. 
di 20 OKTOBER: 558 5-1 0 Pe ter , 10-13 Chris 
Kennedy ( terug) 13- 17 Jac ky Lee (te r ug ), 
17 - 21 S imon West ( t erug) en 21-01 N i ge 1 
Harris (n i euw). 1-5 Pat B~oo ks (ni e uw). 
Chris Ke nned y en Da ve Wes t · hebben de 
Ros s vandaag ve rlat en. Vandaa g en don
derdag tussen 13 en 14 compleet ge presen
teerd door Tony Berk. Dan wat verander- ' 
in gen in banen van oud medewerkers van 
zeezenders . Mike Hag ler houdt zich mo
menteel op ~n Auckland , de pl aats va n
waar Radio Hau raki nog steeds legaal 
haa r programma ' s u itzendt. Hi j i s daa r 
wer kzaam in de el ectronicawere l d . Ri cha rd 
Park voormal ig Rad io Schotland deej ay 
en de afgel open 15 jaar Head of Music 
bij het ILR station Radio Clyde heeft 
nu dezelfde funktie bij Cap i ta1 Radio. 
Ellie van Amstel, Ruud van Velzen en 
Ferry Eden zijn allen terug te vinden 
op Keistad Radio, iets anders dan Radio 
Mon ique. Si mon Barratt en Dave Windsor 
en Alan Clark vormen het tri o dat Neder
lands s preekt en werkzaam is op Wyvern. 
In Israel is een staking geweest bij de 
nationale radio en televisie en van u it 
de Peaceorganisatie vernemen we dat dit 
nogal wat nieuwe adverteerders voor Abe 
en zij n vrienden heeft opgeleverd . De 
regering van het land heeft t rouwens aan
gekon d igd dat men een wet i n de Knes s it 
zal brengen die het moge li j k moet maken 
voor 10 organisaties om lo ka le en com
merciele radio te gaan bedrijven en je 
kun t wel nagaan wie als eerste een aan
vraag voo r licentie za l ind ienen. Va nu it 
New Vork vernemen we dat we geduld moet
en hebben met een terugkee r van RNY. 
Het zal zeker niet eerder worden dan vo l -
gend voorjaar voordat er weer financieen 
genoeg zijn om te begi nnen vanaf de 
Sarah. De storm van vori ge week heeft 
voor de mensen aan boord van de Communi
cator toch veel werk gezo rgd. Al le 
apparatuur werd u it de stud io naar ben e 
dendeks gebrac ht en uitei ndelijk s loe~ 

men weer op drif t en d reef l ie f st 20 
mijlen de zee in . wo 21 OKTOBER: 558: 
5-9 Peter, 9-13 Jac ky , 13-1 7 Tim , 17-21 
Simon, 21 - 01 Ni gel en 01-05 Pat Brooks. 
Zowaar 2 nieuwe commercials op Carol ine: 
Panasonic VHS videoreco rders en een voor 
het boek Who's who. Viewpoint: In het 
programma van Roy Masters worden nu ook 
commercials gedraaid voor het maandblad 
~ew Dimensions. Vervallen is nu ook het 
programma Wo r 1 d Mis s jona ry Evange 1 i sm 
(maandag t/m vr 21 . 00-21.15 uur) Di t pro
grarrrna was er reeds vanaf herfst 1985. 
do 22 OKTOBER: Slec hte on t vangs t va n de 
558 in de avonduren . Gedu rende de nacht 
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weer veel be t er. Gis teren draa ide Pat 
nog grot endeel s non s t op, vandaag is 
hij ook aan het pre senteren geslagen. 
Joost den Draaie r heeft zij n CNR belangen 
verkocht (pla t enmaa t sc ha ppij) en he t is 
nat uur l ijk de vraag wa t hij in de t oe komst 
zal gaan doen met Mon ique,a l s Cabl e On e 
er is . za 24 OKTOBER: 55 8 : Om 5 uur non 
s top muziek op bei de zende rs. Om half 
7 we rd Ma asba ch gesta r t op Mon ique . 
Hal verwege gaan beide zen de rs u it de 
ethe r. Om 10 uu r is men teru g maar om 
11. 12 ande rmaa l uit de ether om vervol 
gens om 12 . 17 t erug te ke re~. Oo rzaak 
i s gen erato r breakdown . Op M'Oni que de r hal 
ve pas om 12.20 top 50 met Luk en van 
15-18 Se ba s tiaan. Tenslotte 18-19 Rik . 
Op Ca rol ine u i t gezonde rd de eerde r ge
noemde ui t valti jden van 5-9 Jacky , 
9- 13 Si mon , 13-1 7 Tim, 17-19 Jac ky , 
19-21 Pe t er . 21 - 01 Nigel en 01-6 Pat . 
zo 25 OKTOBER : Andermaal t echn i sche pro
blemen waa rdoor t us sen 10 en 12 uu r wee r 
uit de ether . Nieuwe reklame Mon ique 
voor de LP " Remember I love you' J va n En-

®
g.el ber t Humpe rdinck, Eurojet Va

kan tie rei zen naar Hote l Sa rah 
Beach in Monartir, Tunesië en 
het ti j ds ch r i ft "Oog en OoriJ . 
Middagprogrammering : 12-14 

MONIQUE Dick, 14-16 Sebastiaan en 
16-18 Luk. J aa r van de Hi ts 1976 . . Lu k had 
ook al de uren tussen 6 en 8 deze morgen 
gedaan. 558: 6-1 0 Tim, 12-14 Peter, 14-1 8 
Ja cky , 18-22 Nigel, 22- 24 Steve Conway, 
24- 2 Mi ke Watts en 2-6 Pa t . Nie uws met 
Steve e n Tim. ma 26 OKTOBER : Beg in van ' n 
ni euwe week. Zoal s gemeld, vorig weekend 
herhaal de zenderuitval vanwege genera
t o r problemen . De reden: een ver rotte le id ing 
Aan boord van de Ross een ploeg va n Ano
raks , waaronder zich twee technici 
ha dden gemengd die voor een generato r
f abr iek kwamen kijken hoe een n i euwe 500 
kVa ge nera tor gep laatst dient te wo rden. 
Zi j kwame n in opdracht van finan ci er J ohan 
Maas bach , di e g raag de generator wil be
t a len i n ru i l voor vee l zendt i j d op de 
ko r te go lf. 
Het de k zal deels opengelast moeten wor
den om de generator naar beneden te lat en 
zakken. Hiervoor is een soort van hydra u-
1 ische kraan nodig en gezien die niet 
op de Ross aanwezig is had men vanuit 
Engeland met een klein bootje een derge-
1 ijke installatie aangevoerd. Carol ine 
zou Caroline niet zijn als dit weer onge
organiseerd zou zijn gebeurd. De tender 
had n.l. zelf geen kraan aan boord om de 
andere kraan op de Ross te krijgen. Dus 
rechtsomkeer naar de thuis haven. Maar 
even terug naar de ge ne rator problemen : 
de he r en techni c i zagen onder een buis 



wel een emmertje staan waarin regelmatig 
druppels water vielen. Gezien de tender 
niet direkt terug ging zaten de technici 
rustig in de messroom te wachten. Enkele 
uren later komt er plotseling een freak 
de studio binnen, geheel in paniek. De 
buis bleek gesprongen te zijn en er 
stond reeds 25 cm water in de generator 
kamer, met gevaar dat het zou doorstromen 
naar de zenderkamer. Met pompen is het 
water weggehaald en is het zenderpark 
stilgezet. Na reparatie van de buis heeft 
men de generator weer aangezet. Maar ..•. 
vergeten het kraantje weer open te draai
en voor de olietoevoer. Gevolg was dat 
de generator alleen maar lucht aanzoog 
en dus goed in de poeier is gedraaid. Aan 
boord van de Ross dus nu nog een reserve 
generator die nog draait, een tweede die 
goed stuk is en misschien binnenkort een 
derde generator. Oave ~iehards heeft 
zijn baan in Nederland opgegeven nadat 
hij een autoongeluk heeft gehad. Besloten 
werd om naar zijn vrouw, Fionna Jeffries 
(ook ex Carol inedeejay) in Hernebay terug 
te gaan. Helaas moest hij buiten de deur 
blijven .•.... De felicitaties aan Rudi 
(voormalig RNI medewerker) en Ria Kagon 

.met de geboorte van hun dochter L i'nda. 
Monique: wijzigingen deze week t.o.v. , 
vorige week: 7-9 Peter de Groot terug met 
programma Poplepel. 11-12 Ted Bouwens 
daar Joost op vakantie is. Ook deze week 
oude Keser top 3's en Prijsbewusten. Live: 
9-11 Sebastiaan,16-18 Luc. 558: 6-10 Pe
ter, 1. 0 - 1 4 Jac k y, 1 4 - 1 8 N i ge 1, 1 8 - 2 2 T i m , 
22-24 Steve en 24-02 Mike. Nieuws met 
Steve en om 14 uur Tim. Nieuw spotje voor 
de Brighton Record Fair op 1 nov. a.s. 
De lottospot begint nu met de woorden: 
'Great Britain is winning big in Canada'-
Geloof er maar niet te veel van. di 27 
OKTOBER: 558: ongewijzigd. Nieuws alleen 
met Steve. Gek dat we Simon West ook op
eens niet meer horen. Pat Brooks vulde 
de nachturen na 2 en dus tot 6 uur. Hij 
presen teerde he t programma vanu i t de 
Overdrivestudio daar technici in de ander~ 
studio onderhoud moesten plegen. Logisch 
dat hij meer last van de ruwe zee had, 
gezien de lokatie van de Overdrivestudio. 
Monique: Pas om 5.30 in de ether. wo· 28 
OKTOBER: V i à de ko rtego 1 fis va ndaa g wee r 
getest. Ditmaal werd het signaal van de 
558 doorgegeven. Frequenties: 6220 en 
5955 kHz gebruikt. dn 29 .·OKTOBER: Monique 
pas vanaf 5.30 in de ether. Mark de Mast 
zIJn programma was een herhaling van 14-10 
en tussen 13 en 14 i.p.v. Tony Berk Dick 

·Verheu1. 558: Mike Watts zei in zijn pro
gramma dat men om 1 uur de ether zou ver
laten, hetgeen ook gebeurde, maar om 2 
uur in de nacht was men terug met non stop 

muziek tot de start van Monique.vr 30 
OKTOBER: Geruststellend bericht is dat de 
werkzaamheden aan de beide zendmasten aan 
boord van de Communicator vorderen. 40 

.meter hoog zijn ze en ze zijn inelkaar 
gelast op het dek. Nu moeten ze nog om
hoog. (Zie foto). Tony Berk op Moni.que 
meldt dat binnenkort een winterstop van 
3 maanden voor het progranrna Pri j sbewust 
zal worden gehouden. Zeker geen prijzen 
mee r va n firma' s . V i ewpo i n t\tJ ij z j gin gen 
voor de toekomst: dinsdagen 21.00 uur 
nieuw Peoplels Gospel met Pastor Perry 
Rockwood. woensdagen 22.45-23 Gospel 
Blessings met Glen McHatton. Jacobis 
ladder zal niet op dinsdagen tussen 21.15 
en 21.30 maar tussen 22.~5 en 23.00 uur 
\t-Jorden geprogrammeerd. Een afval Ier is 
New Testament Bib1e Rading met Rev. J. 
Sor re 11 (maandags tus sen 22.30 en 22.45. 
za 31 OKTOBER: Vanaf 6 uur in de ether. 
Eddie Ouwens om 10 uur een herhaling 
van 14 dagen terug. 12-15 Luk met top 50, 
15-18 Sebasti'aan. In het Ireklameblok t 

van Rik van Rijn verschijnt plotseling 
de opener van Viewpoint, die om zeven 
uur dient gedraaid te worden. Gel.ukkig 
ontdekt met het en wordt de fout her-
st e 1 d. 558: 6 - lOT j m , 1 0- 14 Pe te r, 1 4 -1 8 
Nige1, 18-22 Keith Francis, 22-24 Steve, 
24-02 Mike en 02-6 Pat. Jacky van boord. 
zo 1 NOVEMBER: 558:Nigel en Keith alleen 
van uren gewisseld. Problemen met de 
spotmaster en nieuwe spot voor Carol ine 
Rockshow met een optreden van dr. Feel
good. Monique vanaf 6.50 in de ether 
met tot 8 uur Luk. Live voor de middag: 
12-14 Dick, 14-16 Sebastiaan. 16-18 Luk. 
Het jaar van de hits tenslotte was 1968. 
Een zucht en het is er weer uit, dit 
drie weken ~verzicht. Met dank aan velen 
o.a. Maria Depuydt, Jack Duyzer, Barrie 
and Ruth, Ate Ha rs ta, Pau 1 de Haan, M. v. 
de Maden, Rud i Koot. Samens te 11 j ng Hans 
Knot. 

~IE~ uur eEffilË 
BUYLE HEEFT NIEUWE BAAN GEVONDEN. 

De onlangs d60rde BRT oritslagen 
journalist Buyle is benoemd tot redak
teur bij het socialistisch dagblad IDe 
Morgen' • 
BRT WIL OOK DAT PTT WORDT GEDAGVAARD. 

Indien de Vrije Radio's fn Belgi~ 
ertoe overgaan om de BRT te dagvaarden 
v ia korte ged i ngen de programma IS te la
ten stopzetten van Studio Brussel, dan 
dient de PTT ook te .worden gedagvaard. 
Dat is de mening van de BRT leiding. 
Er lopen zeven processen van acht n iet
openbare radio's tegen de BRT. Men wil 
dat Studio Brussel van hun frequentie 
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verdwijnt. Opme rkelijk i s inderdaad dat 
de frequentie, die studio Brussel ge
bruikt, niet wettel ijk wordt gebruikt 
daar er nooit een Konin kl i jke goedkeu-, 
rin g hiervoor is ver l eend . De PTT zou 
ve rantwoordelijk gesteld moeten worden 
daar zij het nieuwe frequentieplan heeft 
samen ges te 1, d • 
RT L EN TFl OFF IC IEEL NOG NIET OP KABEL. 

De beide commerciël e prive te levi sie 
zenders RTL en TFl mogen off icieel nog 
nie t op de kabelnet ten in Vlaanderen. 
De kabelmaatschappijen heb be n hiertoe 
off ic i eel nog geen aa nv raag ingediend 
en dus ook geen toel atingsvergunning 
gekregen. Cultuurminister Dewael gaat 
de kabelmaatschappijen een brief sturen 
waa rin hun wordt gewezen zich te ho uden 
aan het kabeldekreet en dus alsnog ver
gunning aan te vragen voor het overzetten 
van de commerciële televisiesignalen. 
MAXWELL HEEFT PLANNEN VOOR BELG IE. 

De Britse krantenmagnaat Maxwell heeft 
verscheidene intenties tot deelname aan 
mediaprojekten bekend gemaakt, onder meer 
aan een betaaltelevisieprojekt in Wallon-
'nië. Het betreft hier TVClub, dat in 1988 
operationeel zal moeten zjjn. Er wordt 
verder in geparticipeerd door de maat
schappij Pargesy, die het kapitaal be
heert, door de publ iciteitsfirma ZIA, 
het bouwbedrijf de Waele, de filmdistri~ 
butiefirma Ciné libre en drie privé per
sonen. Men hoopt binnen drie jaar 350.000 
abonnees te hebben en tevens te zijn ge
expandeerd over een groot deel van West 
Europa. 
MEER CO-PRODUKTIES VAN BRT. 

De Raad van Beheer van de BRT heeft 
een tweede ontwerpbegroting voor 1988 
opgesteld. Ze zal nu ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de voogdijoverheid. 
De Raad heeft tevens de opschorting ge
regeld van regeringsmededel ingen, de 
gastprogrammals op de radio en de uit
zendingen do6r de rden op de televisie 
tijdens de verkiezi ngsperiode. Ook heeft 

, men de bespreking voortgezet inzake de 
doorlichting en er werd een dataschema 
samengesteld voor de verdere afhandelinq 
van het doorlichtingsproces. Tenslotte -
heeft men zijn instemming betuig.d met 
een coproduktie met het Festival van 
Vlaanderen en heeft men de financiele 
goedkeuring verleend aan de inmiddels 
van start gegane opnamen van de serie 
Medisch Centrum West, di e in samenwerk
ing met de TROS wordt opgenomen. Men 
heeft gepleid voor meer coprodukties in 
de toekomst. Op de agenda stond tevens 
een benoeming en wel die van Jan Haute
kiet als eerste producer bij Studio 
Brussel. 
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GROENEN WILLEN STERKERE BRT. 
Namens de Aga levfraktie heeft kame r-

1 id van Durme de aanbevelingen van de 
partij de Groenen aan de Mediacommiss ie 
van de Vlaamse Raa d bekend gemaakt. Dit 
naar aanleiding van de door l ichting va n 
de BRT. De Groenen pleiten voo r de ver
sterking van de openba re omroep, die 
volgens hen onontbeerlijk is voo r de 
s timu lerin g en bescherm ing van de Vlaams e 
cultu ur . 
MEDIABE SLUITEN DOORGEVOERD. 

De Vl aa ms e regering heef t de uit
voeringsbesluiten van het kabeldecreet 
definitief goedgekeurd. Ze legt daardoor 
het advies va n de Raad van State, door 
ons eerder genoemd, naast zich nee r. Na 
plaa tsing in de Staatscourant kan der 
halve het decreet va n kracht worden. 

Ma r i a De p uy d t . 

Nieuws uit Denemarken 
EERSTE GESPONSORDE _SHOW OP TV. 

TV Syd heeft de primeur gehad van de 
eerste gesponsorde show. Het betrof een 
20 minuten durend programma die werd ge
sponsord door de oliemaatschap
pij SOM. Het is echter bij 
dat ene programma gebleven 
omdat, zowel TV Syd als 
SOM erop gewezen werden 
dat een dergelijke vorm 
van financiering wette
lijk niet is toegestaan in 
Denemarken. Reklame mag al
leen maar gemaakt worden 
"blokken", zoals dat ook 
in Nederland gebeurt. 
TV Syd is hierdoor wel in 
moe i 1 ijkheden ge,komen. De 
multinationals huren nu zend
tijd bij Sky Channel en Super 
Channel. Derhalve moet Syd 
he t met de kleinere middens tand doen en 
gezien de hoge produktiekosten van de pro
gramma's, is men in financiêle moeilijk
heden gekomen. 
NORDISK FILM KOOPT AANDELEN. 

Het grootste fi 1mbedrijf uit Skandina
vië, Nordisk Film uit Velby, heeft 30% 
van de aandelen gekocht van IlKanal 2". 
Filmnet DK (Esselte) heeft 40% en 30% is 
in handen van een bekende fi lmproducer 
en een advocaat. De aandelen zijn dus 
totaa 1 i n Deense handen en we kr i j gen 
dus een over-aanbod aan origineel Deens 
fi lmmateriaal. Paul S. Hansen. 



FABELTJESKRANT TERUG. 
De AVRO, TROS 

en VOO heb-
LJ\n.~, ,ben besloten 
lJUU~ om vanaf 

1 ap ri 1 1988 
de Fabe 1 tjes

krant weer da.gelijks uit te zenden via 
hun gezamenlijke uitzendnet; Nadat in 
1985 de Fabeltjeskrant na jarenlange af
we'z i ghe i d was te ruggekee rd, bes loten de 
mees te om roepen - u j tgezon de rd AVRO en 
KRO- de uitzendingen van Mijnheer de 
Uil en zijn. vrienden in 1986 te stoppen. 
8~RElk - sUPER CHANNEi ' ~ERDUBBELÓ. . 

Binnen de periode vàn een jaar heeft 
Super Channel haar potentieel bereik in 
Europa verdubbeld en gebracht op ruim 
9 mi ljoen aans luitingen. Nederland bl ijft 
uiteraard de grootste afnemer met ruim 
3 mi ljoen aa.nsluitingen. Tweede is West 
Du i ts land met 2,5 mi ljoen en derde Zwi t
serland met ongeveer 900.000. 
NEDERLANDS PRODUKT IN DE PRrJZEN. 

Op het internationale festival voor 
medische programma's dat in het Ital iaan
se Parma is gehouden heeft een AVRO do
cumentaire, gemaakt door Cor de Jager en 
Ria Bremer, twee onderscheidingen toege-
wezen gekregen. De documenta i re gaat ov
er de transplantatie van beenmerg bij 
een 14 jarig me'tsje. Het verwierf de 
gouden medaille voor de uitmuntende kwa
liteit en kreeg tevens een speciale prijs 
toegewezen voor het meest menselijke ver
haal wat tijdens het festival was ver
toond. 
KONTRAKT NOS MET BUMA STEMRA. 

BUMA STEMRA en de NOS hebben overeen
stemming bereikt over een nieuw kontrakt 
inzake het gebruik van muziek in rad io
en televisieprogramma's · da.t zal lopen tot 
1 januari 1989. De belangrijkste wi j zi
ging ten opzichte van eerdere kontrakten 
is dat de vergoeding van omroepszijde aan 
de auteursrechthebbendennauw samenhangt 
met de tijdsduur van het muziekbruik op 
een bepaalde zender. Tot nu toe gold een 
systeem waarbij op jaarbasis een algemene 
vergoeding werd afgesproken. Het kontrakt 
i·s zowel van toepassing op de landelijke 
radionetten, de regionale en de Wereld
omroep en geldt zowel voor radio als 
televisie~ Tevens is overeengekomen dat 
bij het beschikbaar stellen van program
mais aan het buitenland (transcriptie 
en andere vormen) niet opnieuw rechten 
hoeven te worden betaald. Wel dient di·t 
te geschieden bij commerciele verkoop. 
SKY TEL~TEXT MET NEDERLANDSE REKLAME. 

De Nederlandse or~anisatie Cable 
Text Network heeft van WVC toestemming 

gekregen op het Teletextkanaal van Sky 
Channel reklame uit te zenden die op 
Nederland wordt gericht. Die toestemming 
wordt van kracht wanneer de nieuwe Media
wet wordt ingevoerd. Voorts mag de i n
houd van de teletekstprogrammals geen 
enkele binding hebben met het reguliere 
programma van Sky Channel en omgekeerd. 
Het za 1 in de toekomst gaan om een Neder
lands b fok van 10U pagina IS dat wordt 
gehuurd van het Britse bedrijf Sof tel Ltd, 
dat voor Sky de teletekt exploiteert. 
Tot nu toe hebben naast deze Nederlandse 
organisatie ook bedrijven in Denemarken. 
Zweden en Noorwegen gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid tot huur van~ paginais. 
SKY CHANNELLEIDT' GROOT' VERLIES. 

De verliezen van Sky Channel, het sa-
tel I iet sta t i on van de Au s tra I i sc he me d i, a-

~ ~
" " magnaat Rupert Murdoch, 

~
' ~' ~, ' .heeft , hetaf~el~pen boek-
, . ~ Jaar (tot 30 Juni) een 

verlies geleden van 14,6 
C H A N N E Lmi ljoen pond ster1 ing 

(+ 49 miljoen gulden), 
Het ver1 i es is hi ermee drie kee r zo hoog 
dan in het vorige boekjaar 1985/86. Vol
gens Murdoch is de verscherpte konkurren
tie op de Europese advertentiemarkt hier
van de oorzaak. 

Met de aansluiting op de kabel van 
een familie in Denemarken heeft Sky Chan
nel het totaal aantal aansluitingen in 
Europa via kabelnetten gebracht op 10 
miljoen. Hiermee is Sky verreweg de 
Nummer 1 onder de Europese satell ietsta
tions. De Deense aansluiting is op 31 ok
tober feestel ijk ingebruik genomen met 

. een fees te 1 ijk programma vanu i t het 
plaatsje Slagelse. 

ASTRA STEEDS DICHTER BIJ COUNTDOWN. 
~egelmatig hebben we U totriu toe 

op de hoogte gehouden van de komende 
satellietprojekten in Europa. Een van 
deze is het Astraprojekt gerund door de 
SES in Luxemburg. Sinds eind me,i is de 
bouw van het controlezenuwcentrum in 
Betzdorf gereed gekomen. Het nieuwe 
gebouw is van de modernste snufjes voor
zien en is zee'r ruim opgezet. Maar teen 
satelliet projekt als deze kan natuurlijk 
niet zonder een goede staf. Het techni
sche te'am is inmiddels aangenomen en 
werd gekozen uit specialisten uit de 
gehele wereld, waaronder Brazilie, Ca
nada en de VS. Met veel ervaring bij 
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Het controlestation 



an Astra in Benzdor f. 



firmats als de NASA, ESA en Hughes and 
Telesat heeft deze staf meer dan 120 
werkjaren ervaring in de satellietindus
trie. Momenteel zijn 29 mensen in dienst 
en in de toekomst zal de technische 
staf uit 49 personen bestaan. Een grond
controlestation opzetten is natuurlijk 
niet zo maar gebeurd en de SES heeft 
zich uitgebreid laten voorlichten door 
vertegenwoordigers van Telesat Canada 
en ReA. Deze hebben gezamenlijk de 
ervaring van het lanceren van 9 communi
catie satellieten. De kosten van het 
grondstation bedragen 10% van het tota
le planningsbudget van de SES maar is 
in werkelijkheid van veel groter belang 
dan andere onderdelen in het projekt. 
Wanneer de Astrasatelliet volgend voor
jaar op 200 km hoogte en 18 minuten na 

. de start van de raket in een baan om 
de aarde wordt gestuurd zal het 2 weken 
duren alvorens de satelliet funktioneel 
kan worden voor haar doei. Wanneer de 
ASTRA in de juiste baan en op de juiste 
positie is gebracht zal het controle
station in Benzdorf 100% aktief worden. 
De ontvangstschotel (zie foto) voor het 
signaal is inmiddels geplaatst bij het 
grondstation. Het heeft een doorsnee 
van 9.5 meter en zal zowel gebruikt 
worden voor het opsturen als ontvangen 
van signalen van de ASTRA. Omstreeks 
deze tijd zal worden begonnen met het 
instaleren van het Network Operation 
Centre. Hierin worden ondermeer zestien 
monitoren opgesteld die alle 16 tv kana
len, die via de ASTRA gaan uitzenden, 
moeten doorgeven voor de controle van 
het signaal. Voor het geval het grond
station in Betzdorf door technische 
omstandigheden onbruikbaar is kan men 
beschikken over een verrijdbaar grond
station. Ondertussen is ook 'begonnen met 
de verbouwing van het kasteel in Betz
dorf waar in de toekomst de kantoren en 
ontvangstruimten voor de gasten dienen 
te komen. Deze verbouwing moet in april 
gereed zijn. Al met al komt men dus 
steeds dichter bij de af tel procedure 
tot het lanceren van de raket die de 
satelliet in de ruimte moet brengen. 
Mocht je ooit in Luxemburg zijn neem dan 
eens een kijkje bij het grondstation in 
Betzdorf. Het ligt op 22 .kilometer af
stand van de hoofdstad, midden tussen 
de bergen en heuvels van de Ardennen. 
Men is dermate gastvrij dat je altijd 
welkom bent. Marcel Poelman. ---- ..... ---------
++++GEVRAAGD+++GEVRAAGD+++GEVRAAGD+++++ 
Postzegels uit alle windstreken. Stuur 
maar op naar: Marga van AarIe, Lijster
be sla a n 9, , 943 G L Be ve rw ijk, Ne de r 1 an d . 
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DEN HAAG WIL SNEL 
LOKALE OMROEP . 
Den Haag wi 1, in na
volging van veel 

andere grote steden, 
nu ook eindelijk overgaan 
tot de invoering van lo~ 

kale radio- en tv·pro
gramma's. Het gemeente
bestuur heeft hiervoor 
voo r de komende v ier 

j aa r 3, 3 m i I joe n gul de n 
uitgetrokken. Tevens krijgt 

men een subsidie van bijna 9 ton van het 
ministerie van WVC. Den Haag heeft vooral 
behoefte aan een lokale omroep om de 
buitenlandse minderheden in de stad te 
kunnen bereiken. Ook wil men meer aandacht 
geven aan de migranten zodat de Hagenezen 
meer betrokken worden bij deze bevolkings
groep. Men denkt in eerste instantie aan 
één uur zendtijd per dag op de radio en 
aan een beperkt aantal tv-uitzendingen 
per maand. 
PLANNEN TOT HERINVOERING BOSS RADIO. 

ln Manchester worden plannen gesmeed 
om het beroemde BOSS radio format, snel
le radio met de grote hits en de bekende 
gouwe ouwe, her in te voeren. Het zal 
een illegaal gebeuren worden waarbij men 
denkt aan AM programma's. Men gaat de 
naam Swinging Radio England tevens her
gebruiken en zal per dag 12 uur gaan uit
zenden en in het weekend 24 uur. 
WIJZIGINGEN JN ILR STATIONS. 

Voormalig Luxemburg deejay Tim Smith 
werkt nu b ij Metro Rad io in Newcast Ie. 
Hij is daar invaldeejay. Een andere 
nieuwkomer is Steve Randall. Ex invaller 
Russ Williams heeft daar nu zijn eigen 
vaste show gekregen tussen 1.15 en 4 in 
de middag tijdens de weekdagen, Steve 
King, die eerder deze uren vulde, heeft 
nu iedere maandag tot donderdag een rock 
show tussen 6.20 en 8 in de avond. 
NBC NETWORK OVERGENOMEN. 

De NBC heeft haar NtB Radio Network 
verkocht aan Westwood One in Californie. 
Totale kosten 50 miljoen dollar. Het 
gaat om totaal 3 verschillende netwerken, 
die wel zullen bl ijven samenwerken met 
NBC nieuws en NBC TV, die niet in de deal 
waren betrokken. NBC is het een na groot
ste network ter wereld. Eerder had We~t
wood al het Mutual Radio Network ovèrge:'" 
nomen voor 30 mil joen dollar. 
ANDERMAAL NIEUWE ZENDERS. . 

Eerdér dit jaar werd een nieuwe 5 kW 
zender voor Radio 1 in gebruik genomen 
op de PTT toren in Lelystad. Via deze 
zende r, die op 102. 1 MHz u i tzend t, za 1 in 



de toekomst ook de regionale omroep voor 
de prov incie Flevo land te beluisteren 
zi j n. Het vermogen van Radi o 1 en Radio 
We st zender te den Haag op de 88 .4 MHz 
we rd verhoogd t ot 5 kW . De fr equentie · 
van de Radio 2 zende r te Goes ve ra nde r -
de van 87 . 85 MHz in 87. 9. Er wordt nog ge
werk t aa n de volgende zenders voor Ra d io 
1 : Mar kelo 95.6 .MHz (eind 87 ook Radio 
Oost), Goes 101 6 9 MHz (eind 87 ) en Lo p ik 
1 0 0 . 7 MH z (1 98 8) . I n Bel g i ë i sSt u d i 0 

Brussel u itgeg roe id tot de landelijke 
j on gerenzende r me t vee l popmuzie k. Be~ 

halve vi a de middengolf 1512 kHz is 
he t sta ti on v ia de vo lgende FMzenders 
te horen: 10o ~6 MHz Brussegem (20 kW 
Brabant), 100 .9 MH z Scho t en (10 kW Ant
werpen) , 101. 5 t1Hz ( 1 kW omge ving Gent) 1 

102 . 1 MHz Egem ( 50 kW West- en een ge
deelte va n Oost Vlaanderen), 102 .5 MHz 
Genk (10 kW Schot en). De zendfrequen t ie 
van Genk is overigens gew i jzigd van 10 1 . 1~ 
in 102.5 MHz in verband met de vrIje 
radio in Hasselt, d ie op 101.6 MHz uit
zendt. Sinds 1 juli is er weer een nieuw 
West Duits radioprogramma zo nu en dan 
in Nederland t e ontvangen. Op die datum 
kreeg Radio Hamburg de beschikki ng over 
een 80 kW zender op de 103.6 MHz. Hier 
in Gronin ge n is Radio Hamburg rege lmat ig 
t e ontvan gen me t gebrui k van een buiten
anten ne. De Deutschlandfunk zende r te 
·Wesel op 102 .8 MHz heef t problemen gehad 
met een tv programma vana f dezelf de to 
ren. Op 20 oktobe r i s DL F weer in pr ime
ti me in Groni ngen ontvangen , ec hter i n 
mono. DLF mag ve le ni euwe FMzenders in 
gebru i k nemen, o . a . een 15 kW zender 
t e Lingen . Ond u ide l ijk i s of deze zender 
op 102 MH z ook het Neder landstal ige DLF 
prog ramma zal uit zenden . Di t is dage
lijks van 21. 00-2 i . 30 t e horen v ia de 
middengo l f 1269 kHz . Ook is een nieuwe 
bLF zende r op lQ3. 5 MHz in gebru i k ge 
nomen in Torfhaus (Ha rz ). Deze 100 kW 
zal . vanwege de hoge li ggi ng b ij goede 
cond i ties ook in Neder la nd ontva ngen kun-
nen worden. Rin k Hof . 
I,AN ANDER SON TOCH ME T STAT ION VAN START. 

Het zal ni et lang mee r du ren alvo r
ens de SIBC op de Shetlandei la nden van 
start gaat . Zoa l s eerder geme l d had 
eigenaar lan An derson een aanv raag inge
diend voor een vergunning voor communi
ty radio. De Britse regering heeft nooi t 
een definitief besluit genomen omtrent 
de toekomst van deze vorm van rad io en 
gezien het uitkomen van the Green Paper 
ook al niet veel goeds voorspelt denk t 
Anderson e r over om zeer spoed ig ille
gaal de programma IS te gaan verzorgen. 
SIBC zal 24 uur per dag pt ogramma1s gaan 
verzorgen voor de Shetla nd e ilanden en 

tot nu toe is er al over de 100 . 00 0 Pond 
geinvesteerd in het zeer modern u itgerus
t e sta t i on . Men wi 1 gaa n u i tzenden v ia 
de 96 . 3 MHz in s tereo en wanneer men 
ve rrast wo rdt door een inval va n de po-
1 i t ie en DT I zal me n de Bri tse r ege r in g 
dagen voo r he t Europese Ge rechtsho f 
voo r Men sen rechten. 
NIEUWE ILRSTATIONS ALLEEN OP FM . 

Zes jaar gel eden werd een voo rstel 
va n de IBA t ot opr icht ing van nog een s 
13 nieuwe IL R station s goedgeke ur d door 
het ministe rie van Bin nen l andse Zaken. 
Nu heeft de IBA besl oten da t ze e r in 
derdaad zullen komen maa r dat men a ll een 
ge rechtigd i s de programma l s t e verzorg
en v ia de FM band. In he t on derstaa nde 
lij stje zie je voo r welke steden en om
gev ing de stations gaan uitzenden: 
1 Oxford en Banbury. 
2 Newma rket en Cambr i dge 
3 Yeovil en Tauntom 
4 Hastings en Eastbourne 
5 Aylesbury 
6 Bo rders 
7 Dorchester en Weymouth 
8 He r tford en Harlow 
9 Milton Keynes 
10 North West Wales 
11 Redruth, Falmouth,Penzance en Truro 
12 Stranrear , Dumfries en Galloway 
13 Whitehaven en Carlisle 
DTI ALLEEN OP STAP MET POLITIE. 

De DTI heeft onlangs een l i jst met 
namen van stations toegestuu r d naar 
het ministerie van Binnenlandse Za ken. 
Deze s t ations wi 1 de OTI in de t oekomst 
alleen nog bezoeken indien een du ide
lijk sterke pol itieeenheid meegaat. Men 
heeft in he t verleden met deze stations 
zee r nare ervar ingen opgedaan. 
MEER LOKALE RADIO IN WEST DUITSLAND. 

Vanaf 1988 is ook de mogelijkhe id voor 
de dee iregering van Saarland om twee fre
quent ies ter beschikking te s t ellen voor 
lokale radio. Een f requentie kan eventu
ee 1 door meerde re organisaties worden ge
dee 1 d. Een I g i gan t I za 1 waa rsch i j n 1 ijk 
het eerste in aanme rking komen daar een 
same nwerkingsverband is opgericht voor 
het maken van lokale radio. Dit verband 
bestaat uit de SaarbrUcker Zeitung, 
de Saarländischen Rundfun k en het station 
Europe 1. 
BERLIJN EN DE LOKALE RADIO. 

Sinds maart is Radio 100 met bepaal 
de regelmaat in de ether via de 100 MHz. 
De la a tste tijd is men echter ook te vin
den op de 103.4 MHz en het station is 
een soort van links alternatief. Andere 
lokale radio s tations zijn niet altijd 
even b 1 j j met de prog.rammer i ng van het 
station en hopen , via goed ove r leg, tot 
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een enigszins gelijk format in de toe
komst de luisteraars te kunnen benaderen. 
Ondertussen heeft de Radio City GMBH 
zich gemeld voor het gebruik van een 
tweede frequentie voor het lokale ka
b~lnet in Berlijn. Achter deze onderne
ming zit niemand anders dan Dennis King. 
Hij werkte in de 7D l er jaren voor Radio 
Caroline en Seagull. , 

. ~ . :0:4 '~, •• ~ , J\Îe. 1. GOOD MUSle 

~ SAN REMO TO ST-TROPEZ 

SAMENWERKINGSPLANNEN RIVIERA 104. 
Riviera 104, de oudste en tevens po

pulairste van de vijf engelstalige sta
tions in Zuid Frankrijk wil een soort 
van market i ng netwerk van enge I sta 1 i ge 
stations in Europa opzetten. Het hoofd
doel is om op die manier gezamenl ijk de 
grote adverteerders te kunnen aantrek
ken, die meestal niet geinteresseerd 
zijn in adverteren op een klein station. 
Riviera heeft zelf al enkele gesponsorde 
programma IS maar de inkomsten daarop 
1 iggen ver beneden de gemiddelde prijs 
die een ILR station ontvangt. Het sta-
t i on wordt gerund door de Ni eU\\f Zee
lander Young, die ervaring heeft opge
daan in Auckland. Riviera 104 is voor 
60% eigendom van de Aus tra 1 i sche L i n te r 
groep. In de 18 maanden dat Young bij 
het station werkzaam is heeft men 6 keer 
zovee I rek lamezendt i jd omzet gekregen. 
De nieuwe plannen van Young zijn met 
vreugde ontvangen bij de andere stations 
en men zal de gezamenl ijke zendtijdver-

. koop gaan rege Ien v i a de firma A i rt i me 
International in Londen. 
RADIO FORTH EN RADIO TAY GEZAMENLIJK. 

Radio Forth uit Edingburgh, dat tot 
voor kort 21 uur per dag haar programma's 
verzorgde, heeft nu haar zendtijd uitge
breid tot 24 uur per dag. Radio Tay in 
Dundee, ook eigendom van Radi9 Forth, 
neemt de 3 uur extra zendtijd van Forth 
automatisch over zodat ook dit station 
3 uur per dag extra in de ether is. 
GOOD NEWS RADIO NU VIA RAINBOW INTERN. 

R~inbow International, het station 
dat eerder de programma IS van Radio So'" 
vere i. gn u i tzond, doet dit . nu met de 
prog ramma I s van de re 1 i g i euze organ i sa,
tie Good News Radio. Zowel via de FM,AM 
als de Kortegolf worden programmals ver~ 

. zorgde Men gebruikt BOX 325, Edgecliffe 
2027 Australi~ als adres. 
GEEN BIJDRAGE REGERING AAN BLUE DANUBE. 

De Oostenrijkse regering heeft bekend 
g,emaakt dat er in de toekomst geen finan
ciële bijdrage meer hoeft te worden ver-
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wacht voor de Franstalige en Engelstalige 
programmals van Blue Danube Radio. Dit 
station verzorgd sinds een 8 tal jaren 
5,5 uur per dag programma IS en verzorgd 
tevens een relaisservice voor de Wereld
omroep van de ORTF. Deze omroep heeft al 
gezegd dat men op andere zaken zal be
zuinigen zodat in ieder geval het komende 
jaar Blue Danube haar aktiviteiten kan 
voortzetten . 
SPONSORING VIA SONV. 

De RTE, de Ierse Staatsomroep, heeft 
overeenstemming bereikt met Sony tot het 
sponsoren van het Eurovisiesongfestival 
dat volgend jaar vanuit Dublin wordt uit
gezonden. Het contract spreekt van een 
bedrag van [500.000. RTE heeft in het 
kontrakt opgenomen wel zich te verpl icht
en binnen een gesteld termijn een komple
te mobiele studio van Sony te kopen. 

. RADJO IN MIDDELANDS-ZEEGEBIED. 
Rondom de Middellandse Zee zIJn er 

17 verschillende landen die allen hun 
eigen vorm van radiomaken. Een zeer gro
te verscheidenheid. We zullen enige zaken 
voor U uitlichten, waarna het U duidelijk 
zal worden dat het een interessant luis
tergebied is. Hierbij doelen we dan niet 
alleen op de zeezender Voice of Peace, 
die nu al weer ruim 14 jaar door Abie 
Nathan wordt gerund en dagelijks via de 
195 vredesboodschappen en popmuziek uit
straalt vanaf de voormalige Groninger 
Coaster mv Cito. Nee, hetgeen allereerst 
opvalt is de macht die het miniatuur
staatje Malta ten toon strijdt. 
KNOP OMGEDRAAID. 

Op 2 september 1982 gaf het staats
hoofd van Malta (350.000 inwoners) de op
dracht om de stroomvoorziening af te 
sluiten van de relaiszenders van de Deu
tsche Wel Ie. Het zou 3 maanden duren al
vorens de programmering van dit station 
via de relaiszenders in Cyclops weer te 
beluisteren was. Dit gebeurde echter on
der totaal andere voorwaarden als voor
heen het geval was. De regering van Mal
ta claimt nu het gebruik van de kortegolf
zender voor 14.5 uur per week en de mid
dengolfzender voor 9 uur per week. 
De kosten van deze Maltenese uitzendingen 
worden bijna geheel betaald door de Deu
tsche Wel Ie. Malta betaalt slechts een 
symbolisch bedrag van 40 Maltenese Pon
den per uur, hetgeen een schijntje is van 
het totale. bedrag. 
LANG LOPEND KONTRAKT. 

Reeds vele jaren geleden werd er door 
de Deutsche Welle een kontrakt met de re-



gering van Malta afgesloten , waa r in de 
bouw va n de relaiszenders en tevens he t 
gebruik tot 1999 was gewaarborgd. Sinds 
december vorig jaar is deze overeenkomst 
eenzij dig totaal gewijzigd. Naast de eer
der genoemde eis tot gebruikmaking van de 
zenders door Malta, loopt het kont rakt 
reeds in 1990 af en bovendien wordt het 
gehele zenderpark kosteloos e i gendom van 
de Staa t Ma"lta. Er zit nog een dikke ad
der onder he t gras, de regeri ng van Mal
ta heeft he t r echt om ieder jaar op 1 
december het kontrakt te herzien of een
zijdig op te zeggen, met a lle gevol gen 
va n dien voor de Deutsche We l 1e . Ook mog
en er geen programma's door de Deu t sche 
WelJe via het relai sstation worden uitge
zonden, di e voor Ma l ta of haar bevr iende 
staten van nadeli ge gevolgen zijn . 
POLITIEK RISiCO. 

Zo is het ande rmaal duidelijk da t het 
plaatsen van een relaiszender andermaal 
een polit i ek risico met zich mee kan 
brengen. Gelukkig voor de Deut sche Welle 
zijn alle kosten van de opzet van het 
relaisstati on al lang afgeschreven en 
geldt ieder jaar meer a ls extra voor deze 
omroep. Het i 5 he 1 emaa 1 een gekke s i tua~' 
tie te weten dat door de regimeachtige 
houding van de arbeiderspa r tij de nat io
nalistische oppos i tiepartij ge heel afhan
kelijk is van enige comme rci ële l tal iaa n
se stations op ~lcil iêe Het is n.l . door 
de leider van de arbeiderspartij, Dom 
Mintoff, aan de oppositie verboden om ge
brui k te maken van het medium ra dio voor 
propagandauitzendingen. 
MAROKKO. 

Als kOlllTle rciële t egenha nge r van Rad'io 
Mediterranean, die reeds jaren lang funk 
tioneert hee ft Radio Mediterranean Inter 
national sinds vorig jaar een aa n"vang ge 
nomen met testuitzendi ngen en s inds beg in 
van di t jaar definitief haar programma's 
opgestart vanuit Nadar in Marokko. Dage-

" lijks zijn er via de midden go: f 8 uur uit
zendingen te horen in het Fran s en het 
Arabisch. Via de zender in Nadar , vlakbij 
Tanger, wordt nu nog gewerkt met een ver 
mogen van 1200 kW en spoedig za l dit wor
den verhoogd t ot 2000 kW. Met Frankrijk 
heeft men afsp raken gemaakt dat men dit 
station in de toekomst Medi 1 zal gaan 
noemen . Zoals bekend bestaan er ook Euro
pe 1 en Africa t. In deze beide organisa
ties heeft de mediumgigant Sofirad be
langrijke aandelen, hetgeen genoeg ~il 
zeggen over Midi 1. 
DUIDELIJK WAAROM. 

Voor Sofirad is het belangrijk deze 
belangen van Medi 1 te hebbent immers 
voorheen zond men uit v ia de relaiszende rs 
van Radio Monte Carlo op Cyprus , met 

uitzendi ngen gericht op het Midden Oosten. 
Dit wa ren programma IS met reklame. Sofirad 
heeft 83,34% aandelen in Radio Monte Car-
10 e n. had 55% va n de aandelen van de re
laiszender, totdat deze werd gesloten. 
Voora l de bloedige gevec hten in Libanon en 
de opdeling van Cypru s waren voor Sofirad 
een noodzaak om een gunstiger 1 igging voo r 
een station op te zoeken en die hebben ze 
dus nu gevonden in Marokko. 
DIREKT BEREIK. 

Het potentiele aantal luis t eraars in 
. Marokko is 12 miljoen en ook via de jaar

lijks terugkerende grote stroom van Euro
pese toeristen aan het land is het aan
trekkelijk uitzendi ngen van ~ommerci~le 
aard uit te zenden. Er is echter wel weer 
een afspraak gemaak t, wanneer het tot een 
grote uitbarsting komt in de gespannen 
situatie tussen Marokko en de opstande-
1 ingen beweging Polasario. In dat geva l 
ma g de regering van Marokko de zender 
ter besch ikking hebben. 
TWEEDELIG. 

Als je op Cyprus bent, zal je 2 soor
ten Staats radio aantreffen . Na de opsplit
s in g van het eiland in een Grieks en 
een Turks gedeelte zijn 2 stations ont
staan, n.1. de Cyprus Broadcasting Cor
poration en de Bayrak Radio and TV (het 
Turkse station). Via deze stations wor
den 2 volledige programma's uitgezonden , 
zowel via de midden- kor te als de ult ra 
korte golf ( FM) . Omdat de Engelsen, de 
vroegere heersers van Cyprus, zich tijd
ens de strijd op het eila nd in de 60 ' e r 
en begin 70'e r jaren neutraal hebben 
opgesteld mogen ze de uitzendingen van 
hun eigen legerstat ion BFBS voortzetten . 
Nog veel belangrijker is da t de relais
zender van de BBC World Service in Lima
sol nog steeds gebruikt mag wo rden. 
De CBC zendt via deze relaiszender ook 
gedurende he t weekeinde een eigen inter
nationaal programma uit. 
SITUATIE LIBANON. 

Net als in de oorlogssituatie i s de 
e thersituatie in Liba non ook zwaar be
in v loed door de buurstaten tsra~l en 
Syrië. De officiële staa tszender Ra,dio 
Laubnon is maar i n het bezit van een 
heel zwakke zender , dit in tegenstelling 
to t de zender van b.v. het station van 
de christen fala ngisten (Saout Laubnon) 
ofwel La Voix de Lebanon. In het Zuiden 
van Libanon zendt een s tation uit onder 
de naamVoice of Hope, een station wel
ke ook wel de call1etters WORD-King of 
Hope gebru ik t. Het wordt gezien als de 
steunzender voor de troepen van Haddat. 
De studio's van de Voice of Hope, zoals 
eerder in Freewave uitgebreid behandeld, 
staan opgesteld in Me tu lla (I sra~l) 
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en het geld voor de uitzendingen komt 
overwegend uit Amerika. De Voice of Hope 
i s name 1 i jk een onderdee 1 van de High 
Adventure Broadcasting Network dat ge
vestigd is in Californië. 
LIBIE. 

tn Libië is b.v. een staatszender die 
ook gebruikt wordt door Tynesische rebel
len voor hun Radio Gafsa, stem van het 
Tynesische Bevrijdingsleger. In Egypte 
opereren richting Iran en Afghanistan di
verse stations als Vartan en Radiye Maja
h i din .e. I n Sof ia maakt de convnun i st i sche 
partij van Turkije gebruik van staatzen-

. ders voor u i tzend i ngen van Bi z i'm Rad i 0, 

gericht op hun thuisland Turkije. Al met 
al wordt was dit nog maar een heel klein 

' deel uit de grote ethertaart met de naam 
Middellands Zeegebied, met in het midden 

. als feestelijke versiering het Vred~sschip 
' maar het valt te betwijfelen of echte ' 
Vrede er ooit zal komen. Hans Knot. 

BEZUINIGINGEN IN 
NIGERIA. 
Om snel een grote 
hoeveelheid geld 
te bezuinigen 
hebben zes sta-

tions, die staats-
eigendom zijn, hun 
kortegolfuitzen
dingen gestaakt. 
Vanaf nu zijn ze 

alleen nog te be
luisteren op AM en 

FM. Wel zullen de zenders in Kaduna, Lagos, 
Ibadan en Enugu nog via de kortegolf de 
regionale programma's blijven uitzenden. 
BETTER RADIO EN TV RECEPTION. 

Is de titel van een nieuw boek van 
DX pi onee r Arthur Cushen. In "35 pag i na 's 
vertelt hij samen met Ash Nallawalla en 
Bryan Clark over de mogelijkheden van de 
diverse uitzendbanden, ontvangers, an
tennes, programmamakers en de DX hobby. 
Voor meer info kun je schrijven naar: 
Ashley Publishing, Box 539, Werribee, 
Victoria 3030, Australië. 

'RADIO FOR PEACE TEST REEDS. 
De uitzendingen van het station Ra

dio For Peace, dat is opgezet door de 
Werelduniversiteit, is vanuit Costa Rica 
begonnen met testuitzendingen die worden 
uitgestraald via de 7390 en de 15405 kHz. 
RADIO LA VERDADE ONDERGRONDS OF NIET? 

Vanuit de hoofdstad San Salvador in 
El Salvador zendt sinds eind juli het 

.station Radio La Verdade uit via de 
106.0 MHz. Vermoed wordt dat het station 
door de regering wordt gerund want re
gelmatig klaagt men in de programma's 
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over de progran~als van een ander sta
tion, Radio Venceremos, dat wordt gerund 
door de Vrijheidsbeweging FMLN. De in
houd van het ni·euwe station is anti com
munistisch en tevens voor het behoud van 
de mensenrechten. 
HEBREUWSE PROGRAMMA'S NIET LANGER GESTOORD. 

De Hebreuwse programma IS van Kol 
Israel, gericht op het Russische volk, 
worden sinds kort niet meer door de Rus
sische autoriteiten gestoord. Wel is dit 
het nog steeds het geval met de program
mals in de Russische taal van Kol Israel. 
UITBOUW ZENDERPARK SRI LANKA. 

Zoa I s bekend zou er een groot nieuw, 
zenderpark worden gebouwd op Sri Lanka 
voor gebruik door de Deutsche We11e. 
Gedurende twee jaar werd er had gewerkt 
aan de gebouwen en technische installa
ties. Dit werd op een bepaald moment, 
ruim een jaar geleden, stopgezet toen een 
Duitse medewerker om het leven kwam toen 
strijdende groeperingen op het eiland 
elkaar beschoten. Nu er sinds enige tijd 
een vredesakkoord is en tevens de rust 
enigszins is weergekeerd heeft men bij 
de Deutsche Welle besloten dat de werk
zaamheden weer kunnen worden opgestart. 
Het park is bestemd voor versterking van 
de Deutsche We1le gericht op het Midden 
Oosten en Azië. 
SWEDISH DX AWARD VOOR HET EERST WEG. 

The Swedish DX Department, een orga
nisatie op DX gebied, besloot vorig jaar 
regelmatig een onderscheiding toe te 
kennen aan een land of radiostation dat 
zich vooruitstrevend gedraagd naar de 
DX'ers toe. Inmiddels is onlangs de eers
te onderscheiding vergeven en wel aan 
Radio Botswana daar dit station snel en 
adequaat naar de luisteraar reageert wan
neer deze laatste ontvangstrapporten in
stuurt. 
MEER STEUNZENDERS BUITENLAND. 

De financiäle rapporten voor de ko
mende jaren voor Radio Australi~ geven 
aan dat men in de komende jaren kont rak
ten wil sluiten met verschillende andere 
radioorganisaties voor het gebruik van 
zenders als relaisstation. Hierbij moet 
ondermeer gedacht worden aan Radio Tampa 
in Japan, All India Radio en de BBC. Van 
deze laatste organisatie wi 1 men gebruik 
gaan maken van haar faciliteiten in Singa
pore. Reden is om tot nu ': toe onbereikba
re gebieden met progranmals te verzorgen. 
SAMENWERK tNG CH I NA EN ZWI TSERLANO. 

Swiss Radio International heeft over
eenstenr.1ing bereikt voor het gebruik van 
Chinese zenders voor het relaisprogramma 
gericht op Oost Azi~. In ruil hiervoor 
mag Rad io Be i j i ng zenderfac i I, i tei ten in 
Zwitserland gebruiken. Paul S Hansen. 



19 ' OKTOBER: De AVRO-R3 programma's komen 
tussen 7 en 18 uur rechtstreeks uit Zand
voort, waar op dat moment de Pall Mall 

Export Pro World CUP~M7&@!J.o. 
s urfe n in volle IJ. . . 
gang is. Hans Sch if-
fers, Bas Wes t erweel, Robin Albers en 
Rick van Velthuys en presenteren hun pro
gramma's vana f het terras van Cl ub Mari
t i me en 11 Hol 1 a n d s G lor i e" kom t van u i t het 
Feestpavi ljoen op het strand achteT het 
Cas i no ++ In HToppop"_,tV' wens t Bas Wes
t erweel (heel collegiaal) Adam Curry veel 
sukses in Amerika ++ De AVRO start, om 
20.28 uur op Ned . 1, een Oscar-trilogie 
-drie fi lms die vele Oscars in de wacht 
hebben ges leept- met de Ameri kaanse 1 ief 
desgeschiedenis "An Officer and a gentle
man" uit 1983 +++ 
20 OKTOBER : Robert Ten Brink wordt vandaag 
32 j aa r. Van ha rte ++ Pi ete r Jan Hagens 
vervangt Jan Douwe Kroeske bij de VARA 
op R3 in "Twee meter de iucht in", "POp
Dodium" en "Tracks" ++ Een Goede Klassi e
ke Morgen bij de TROS op R4 wordt gepre
senteerd doo r NO S-voorzitter Mr. P. van 
Dijke ++ In "De Te·leg raafll staat een in
terview van Jan- J aap de Kloet me t Ma r tijn 
Krabbé. Hij zegt ondermeer: "Ik heb ge
kozen voor een omroe p di e s taa t tussen 
de schreeuwerig heid van Veron ica en de 
gezapigheid van de AVRO. Ik ben eigenlijk 
net begonnen , maa r binnen v ier jaar moe t 
TROS Popformule de top he bbe n bere i kt. 
Die ro 1 moe te n we van Ve ro n i ca' s Co u nt
down ove rnemen'l +++ 
21 OKTOBER: Jeroen van Inkel i s gast van 
Annette van Trigt in " Kletskop". Aan de 
telefoon "hangt " Adam Curry. Zo nu en dan 
mengt hi j zich i n het gesp re k n~ met Je-

: roen herinneringen op t e halen ++ Bart 
Peeters is het idoo l in "Nederland Muziek-
.1 and~'~ rad io ++ Om 19 uur ~ --, 3~ 
IS bIJ Veron i ca op i/} ~~/"\\ ~ 
Ned.1 de laatste ~d iz ~= ,0 
"Countdown" met Adam ~ I __ ~// 
Curry te zien. Aan ~ . 
het begin van het programma is een flit
send overzich t van Adam's Countdown-kar-

:rière te zien en aan het einde zingt Renê 
Froger op verzoek van Adam ;'Wi nter in 
America" . Mooi, maa r jammer dat Patricia 
Paay aan he t e ind even meezingt. Het num
mer is name l ij k niet in haar toonsoort, 
dus klinkt het i nee ns vals ++ Adam is 
VOor het laat st b i j Veronica te z i en in 
de eerste "Bart Pee te rs Shawl! ++ Gasten 

in "RUR'! zij n Thom Hoffman, Dave en Je 1 t
sje van Nieuwenhoven. Zij is Tweede Kamer': 
lid van de PvdA +++ 
22 OKTOBER: Ce es van Drongelen viert zijn 
51-ste verjaardag en Robert Long zijn 
44-ste. Van harte ++ In De Avondspits 
feliciteert Frits Spits colJega Ferry 
Maa t me t he t 15 ja r i 9 bes taan van zij n 
"Soulshow". Het programma werd op 22 ok
tober 1972 voor het eerst uitgezonden 
op Radio Noordzee Internationaal +++ 
23 OKTOBER: Pieter Leen viert zijn 39-ste 
verjaardag. Van harte ++ Tussen 9 en 11 
uur wordt bij de KRO op R2 voor de 1000- . 
ste keer "Adres Onbekend" uitgezonden. 

tB 
Normaa 1 gesproken wordt iedere 

~week, tijdens de uitzending. ! ge
. ~ zocht naar verloren gewaande 

-. kenn issen en fam; 1 ie leden. In de 
twee uur durende uitzending van vanmorgen 
wordt een overzicht gegeven van de resul
taten van de afgelopen jaren. Op 5 jänu
ari 1971 werd het programma voor het eerst 
uitgezonden. De eerste presentator was 
Kees Sch i 1 pe roort. Zijn taak we rd al sne 1 
overgenomen door Anne van Egmond en Lex 
Lammen, die het programma nog steeds pre
senteren ++ Simone Wal raven is van 11 tot 
12 uur voor het eerst bij Veronica op R3 
te horen als opvolgster van Adam Curry 

.++ Tussen 17 en 18 uur presenteert Lex 
Harding het laatste dee~ van de Top 40 ++ 
Je roen van Inkel i s vanavond drie uur op 
de radio. Vanaf volgende week krijgt hij 
hulp van Rob Stenders, die om 19.45 uur 
al even mag "proefdraaien" omdat Jeroen 
een sanitaire stop moest maken +++ 
24 OKTOBER: AVRO-voorzitter Wallis de . 
Vr ies wo rdt vandaag 51 jaar en Eddy Keur 
29 jaar. Van harte ++ "Sounds of the 60s" 
op BBC Radio Two wordt gepresenteerd door 
Frankie Vaughan ++ Paul Mc Cartney is van 
12.30 tot 13 uur op Radio One gast van 
Mike Read. Paul praa t over zijn loopbaan 
bij The Beatles en Wings. Volgende week 
wordt deel 2 en op 7 november wo r dt deel 
3 uitgezonden ++ Van 18.05 tot 18.35 uur 
wordt bij de NCRV op Ned.l de eerste af
levering van het gevarieerd cultureel ma· 
gazine "Entree" uitgezonden. Het program
ma wordt gepresenteerd door Doris Baaten 
++ I nilK 1 asgenoten" , bij Ve ron i ca op Ne
derland 2, de klasgenoten van Hans van 
Mierlo uit 1948 +++ 
25 OKTOBER: ·NCRV's Ad Everaars wordt van
d~ag 37 jaar, Pat Sharp wordt 26 jaar en 
Pieter de Vi nk 46 jaar . Van harte ++ 
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Riek P. Jones en Maggie de Monde van "Scarlet Fantastic" en Tom Blomberg. 

In "Tijd voor Toen" laat Tom Blomberg de 
hi ts uit oktober 1982 en oktober 1965 
horen ++ In "HitweekIl is het Engelse duo 
"Scarlet Fantastic ll gast van de Dikke 
Blomberg ++ Omdat Marc Stakenburg ziek is 
presenteert Niek Montanus "De Krijsende 
Tafel" van 21 tot 22 uur bij de KRO op R3 
++ Bij de AVRO op R2 wordt de 300-ste 
"Kom Ins langs in Des Indes l' uitgezonden. 
Als hoofdpersoon ontvangt Karel Pri6r 
mevrouw Ria Lubbers +++ 
26 OKTOBER: AVRO's I'Hollands Glorie" komt 
vanuit Schoonhoven ++ Om 20.30 uur zendt 
de AVRO op Ned.1 de tweede fi lm in de 
serie Oscartrilogie. Het is de film uit 
1983 IITerms of Endearment" met Jack Nic
holson en Shirley MacLaine. De film kreeg 
totaal 5 Oscars +++ 
27 OKTOBER: Rob Stenders presenteert voor 
de laatste keer "De Verrukkelijke 15" bij 
de VARA op R3. Het i s een geze 11 i ge pu i n
hoop in de studio met o.a. zijn opyolger 
Pieter Jan Hagens en nieuwe collega Jeroen 
van Inkel. Rob sluit het programma met 'n 
ve rkn i pte j i og 1 e liVe r rukke 1 i j ke Ve ron i cal I 
++ Om 13.30 uur presenteert Christina Deu
tekom voor het eerst "Belcatorium" bij de 
TROS op R4. Iedere laatste dinsdag van de 
maand voorziet zij de rnuziekkeuze in dit 
programma van haar eigen aantekeningen, 
achtergrondinformatie en anekdotes uit 
h a a r 1 00 pb a a n . S i 9 r i d van: de r L i n de n, de 
vaste samensteller van het programma, be
ge 1 e i dt Mevrouw Deutekom bij he t maken 
van haar maandelijkse uitzending +++ 
28 OKTOBER: De Veronica-programma's op R2 
en Ned.l staan vandaag in het teken van 
ltGr~enpeace. '" Alle~. ft~~lrD~~~ 
radIoprogrammals '-=f"--nTCit~ 
komen vanaf het aktie-schip "Si rius 'l , die 
vanaf 7 uur van de Parkhaven in Rotterdam 
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vi a de Nieuwe Waterweg en de Noordzee 
koers zet naar de Visafslag in Schevenin
gen waar het om 12 uur aanmeert en blijft 
liggen. Peter Teekamp presenteert "Ook 
Goeiemorgen" en in "Kletskopl' praat Annet
te van Tri g t me t de h ee r Ve r de 9 a a 1 van 0 CS en 
heren van Gr"eenpeace over het verbranden 
van chemisch-afval door OCS op de noord
zee. In "Nede r 1 and Muz i ek 1 and" - rad i 0 i s 
Paul de Leeuw het idool ++ Om 15.30 uur 
begint op Ned.l een totaalprogramma dat 
wordt gepresenteerd door Ti neke de Nooij 
en Ruud Hendriks, vanaf de Visafslag in 
Scheveningen +++ 
29 OKTOBER: Pim Jacobs viert zijn 53-ste 
verjaardag en Frans Henriehs ~ijn 65-ste. 
Van harte ++ In "Volgspot", bij de NCRV 
van 00.02 tot 01.00 uur op R1/2 ontvangt 
Aart van Bergeyk de regisseur Frans Boe
len ++ Vanaf nu is het laatste uur van . 
Ferry Maat's Soul show iedere laatste 
donderdag van de maand een programma met 
Soft-soul ++ "Kippevel" is een nieuw tv
programma van Jan Douwe Kroeske dat van
avond voor het eerst bij de VARA op Ned.2 
wordt ui tgezonden. In het programma o.a. 
een interview met Peter Buck van R.E.M 
en een optreden van The Nits dat in de 
nieuwe R3-studio is opgenomen +++ 
30 OKTOBER: Jeroen van Inkel is ziek. 
Daarom presenteert Bart van Leeuwen "Ook 
Goeiemorgen" . IS Avonds blijkt Jeroen al .... 
weer aardig opgeknapt te zijn, want hij 
is we.l van 19 tot 20.30 uur te belui s
teren. Daarna voor het eerst Rob Stenders 
bij Veronica op R3 ++ Peter Teekamp begint 
"Goud van Oud" op het moment dat de STER 
nog bezig is. Dus voor 10 uur een extra 
lange STER uitzending. De plat~n die hij 
draait ' zijn niet dezelfde als die in het 
programmablad staan. Volgens Peter is dat 



de lijst van volgende week vr i jdag i.p.v. 
vandaag ++ Lex Ha rd i ng presentee rt wee r 
de 'IVO 11 e" Top 40 van 1 5 tot 18 Ull r ++ 
Bij de AVRO op Ned.2 wordt liRe i s om de 
wereld in 80 vragen" voor het eerst door 
Catherine Keyl gepresenteerd +++ 
31 OKTOBER: "Sounds of the 60s" op BBC 
Radio Two wordt gepresenteerd door Brian 
Hyland ++ Om 19.12 uur wordt bij de TROS 
op Ned.2 voor de 100-ste maal IIO p Volle 
Toeren" met Chiel Montagne uitgezonden 
++ Wi l1eke Alber ti, Gerard Cox, Gerard 
Joling, Gemma van Eck, Gijs van Lennep 
en het showballet Lenada werken mee aan 
de eerste aflevering van een nieuwe reek s 
"Frank en Vrij-shows" dat van 20.28 tot 
21.45 uu r bij de NCRV op Ned . l wordt 
uitgezonden . Het programma wordt uite r
aard weer gepresenteerd door Frank Ma s 
meijer en is opgenomen i n schouwburg 
"De Lievekampi l in Oss. Karin Snel1 e rs , 
de huidige Missis Europa is de nieuwe 
assistente van Frank Masmeijer +++ 
1 NOVEMBER: De VARA bestaat vandaag 62 
jaar ++ In IITijd voor Toen" draait Tom 
Blomberg de hits uit november 1981 en 
november 1970 ++ 'lUit studio en theater" 
waarin Gerrit den Braber de luisteraars 
op de hoogte houdt van nieuwtjes uit de 
theater- en televisiewereld is, met in
gang van vandaag, verhuisd van dinsdag
naar zondagmorgen tussen 10 . 30 en 11 uu r 
bij de AVRO op Ra~io 2 +++ 
2 NOVEMBER: NOS-technicus Karel van Cocten 
is van 4 tot 5 uur bij de TROS op R1/2 
te horen als presentator van "De af lossing 
van de Nach twacht" ++ Vandaag is het 
ee rs te "Coun tdovJn Magaz i ne ll ve rschenen ++ 
"Hoi lands Glorie" wordt door Krijn Tor
ringa gepresenteerd vanuit het Marnix
college in Ede dat 50 jaa r bestaat +++ 
3 NOVEMBER: Omdat het muziek centrum Vre
denburg in Utrecht 10 jaar bestaat, ~or-

iv--;:-;::,--o~ den enkele VARA programmals W..:.1fJ4, op R3 das r van daa n u i Itgezon den. 
,MÁG jEW .. JVfRW,",CHl;;j Tus sen 12 en 16 uu ;- I De Steen 
en Beenshow" en IITwee meter de lucht inl! 
van Jan Douwe Kroeske. "De Verrukkel ijke 
15" met (voor de eerste keer) Pieter Jan 
Hagens komt uit de studio i n Hil versum. 
Na "De Avondspits" wordt weer overgescha
keld naar Mu z iekcentrum Vredenburg voor 
"Dubbel 1 i sj es", " De Popkrant", "VARA's 
Vuu rwe rk", "VARA IS Poppod i urn" en "T racks IJ. 

Optredende artiesten zijn o.a. Marijke 
Boon, Tom Kimmel, Bryan Adams, The Hits, 
Have a nice day en Centerfold ++ Bij de 
TROS op Ned.l wordt de 150-ste aflevering 
van "De r riek' I u i tgezonden +++ 
4 NOVEMBER : Jasperina de Jong is gast 
van Il\nne tte van Trigt in "Kletskop" ++ 
II;Nede r 1 and Mu z i ek 1 and"- rad i 0 komt u i t 
discoth eek "'Pepperm i 11" i n Heerlen, omdat 

daa r vanavond 'IMuz i ek 1 and ' i_ tv vandaan 
komt. Pete r Teekamp presenteert het pro
gramma met hulp van Erik de Zwart, omdat 
Peter niet al te best bij stem is. Het 
i doo 1 is Ade 1 he i d Roosen +++ 
5 NOVEMBER: Tom Mul der is zi ek. "De Haver
moutshow" wordt gepresenteerd door Jeroen 
Soer en Wim van. Putten presenteert "50 
Pop of een envelop" +++ 
6 NOVEMBER: Lucia Meering viert haar 32-
ste verjaardag. Van harte ++ In "Hoe gaat 
het ermee" van Fred Oster is Ir. Ad van 
Emmenes de hoofdpersoon. Het programma 
wordt tussen 10 en 11 uur uitgezonden 
via R5 ++ Bij de KRO op Ned.l wordt de 
laats te "Mini PlaybackshCMI" van dit sei
zoen uitgezonden ++ "Veronica's Fitrace" 
is een nieuw programma van I lona Hofstra 
dat gaat om een manier van leven te pro
moten die grotere kans biedt op fitheid 
en gezondheid. Om 19.12 uur is de eerste 
uitzending op Ned.2 te zien +++ 
7 NOVEMBER: Wim Noordhoek viert zijn 44-
ste verjaardag. Van harte ++ "Sounds of 
the 60s" op BBC Radio Two wordt gepresen- ' 
teerd door Geoff Turton, eens zanger van 
The Rockin' Berries ++ Op Radio One is 
van 15 tot 16 uur de eerste van drie 
programma's over The Bee Gees te horen. 
De serie is gemaakt door Stuart Grundy 
++ Peter Rijsenbrij vervangt Jaap de 
Groot tussen 10 en 12 uur bij de NCRV in 
"popsjop" op R3 +++ 
8 NOVEMBER: Jan Douwe Kroeske 
viert zijn 31-ste verjaar
dag. Van harte ++ In KROls 
"T i j d voor Toen ll de hi ts 
en het n i euws i neen note- • ...,....,-__ _ 
dop uit november 1977 en 
november 1962 ++ in zi j n 
woonplaats Ankeveen is 
vanmorgen op 67-jarige 
lee f t i j d Charl te Nederpe 1 t L...I====-..I 
ove rleden . Hij was leider 
van het ( inmiddels opge- DADIOt'2 
heven) VARA Dansorkest. l" ~ 
Om 20 . 45 uur spreekt VARA . 
radiodirekte~r Willem van 
Beusekom, op Ned.1, een herdenkingswoord 
voor de overleden orkestleider ++ 
"Büch ontmoet Jagger" is een aardig pro
gramma dat de VARA om 22.46 uur op Ned . 1 
uitzendt. Boudewijn Büch praat met zijn 
grote idool Mick Jagger, die enkele weken 
gel ede n i n Ne de r 1 an d wa s ++ 'I C h i n a i n 
you r hand" van TI Pau i s de 600-5 te numme r 
1 hit in de Engelse hitparade die vlak 
voor 20 uur door Bruno Brookes in de 
Radio One Top 4.Q-show wordt ged raai d +++ 
9 NOVEMBER: Wi,m Bosboorn vi ert zijn 59-
ste verjaardag. Van harte ++ Het is vén
daag precies 20 jaar gel eden dat het 
eerste lokale BBC-station in de lu cht 
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kwam: Radio Leicester ' ++ ' Bij de AVRO op 3 
gaat vandaag de nieuwe LP van Stevie Won
der in première: "Characters" ++ Felici
taties aan Robin Albers die, afgelopen 
weekend, Nederlands kampioen armworstelen 
60/70 kg. is geworden ++ "Hollands Glorie" 
met Krijn Torringa komt vanaf de Ganzen
markt in Coevorden ++ Wi11em Duys presen
teert deze maand voor de AVRO, op Ned.l 
na 8 jaar weer vier afleveri ngen van . , 
"Voor de Vuist Weg". Van 1963 tlm 1979 
één van de meest bekeken programma's. 
Toen in 1979 de waardering van het kijkers
publiek terugliep, besloot de AVRO te 
stoppen. De ee rs te Iin i euwe" Vu is t wordt 
~anavond ~~tgezonden vanuit Hotel Oranje 
I n NoordWijk ++ NOS-techni cus en free
lance programmamaker bij de KRO Jaap Ver-
meer, heeft de Aoke Blomströmprijs toege

~wezen gekregen door de Zweedse radio 
:voor zijn hele werk. Een aantal van zijn 
' documentaires zijn uitgezonden in de 
programma's "Oogluik'l en "Spektakel". De 

'prijs is ingesteld om de omroepen te to-
nen wat de kwa I i te i t van f ree 1 ance mede
werkers kan zijn +++ 
10 NOVEMBER: In IITwee meter de lucht in ll 
is Jan Douwe Kroeske toe aan de 100-ste 
"mini-lp". Luisteraars mogen hun favorie
te plaat doorbellen uit de 50/60/70/80-
er jaren en hun keuze motiveren. De 100-

_~te min I - 1 p zie ter als vo 1 g t u i t: 
'~\~~/tj I t doesn I t matter anymore 
~~~ van Buddy Holly. Maybe Tomor
§L.i\i~~ row van The I veys. Who 1 e 

• ~~ lotta Rosie van AcDc en Un-
, ~IRLA"~~ certa i ne Sm i 1 e van The The ++ 

Bij de TROS op Ned.l vanavond 
de laatste "Bananasplit ll met Ralph Inbar 
van dit seizoen. Speciale gast is zijn 
ex·vrouw Sonja Barend. 
"Bananasplit ll is het best bekeken pro
gramma van de maand oktober: 39% met een 
waardering van 7,2 +++ 
11 NOVEMBER: Van 22 tot 23 
uur presenteert Frits Spits 
zijn laatste IIHet Po-
dium van de Nederlandse 
1 i chte Muz i ek ' l bi j de NOS 
op Rl/2. Vana~ond zijn dat 
opnamen die enkele weken 
geleden in IIDe BoerderiY' in 
Huizen werden gemaakt. Het po
dium was toen voor Drs. P. ++ 
Jan Rietman treedt op 15 novem-
ber a.s. in dienst van Joop van den Ende 
Productions in Aalsmeer. Jan zal onder
meer negen lilosVastIl tv-shows maken die 
in een nieuw jasje worden gestoken. Maar 
het grootste nieuws is wel dat "LosVast ll 
na 19 december niet meer op de 'radio te 
horen zal zijn bij de NCRV op zaterdag 
++Tot over 3 weken++Ton van' Draanen++++ 
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Bame & Ruth Johnston U 
.----

De afgelopen drie nummers (181/183) van 
AUK brengen ons natuurlijk de vaste ru
brieken met ondermeer nieuws lerse Scene, 
de FM door Engeland en het kortegolf ge
beuren op zondag. We lichten een paar za
ken uit: Een uitstekende nieuwe set met 
foto's is leverbaar, genomen direkt na 
de storm medio oktober. Ontdek hoe de 
storm kan huishouden op de Communicator. 
Prijs slechts [3. (Fotoset nr 9}Q 102 
in Ierland is een geweldige serie van 
quizes begonnen. De serie wordt gespon-
dord door Sony en heeft prijzen tot een 
bedrag van 30.000 Engelse ponden. De 
Ierse staat heeft plannen nog dit jaar 
een deel van de illegale stations een 
1 icentie aan te bieden waarbij de RTE, 
de Ierse staatsradio, haar monopol ieposi
tie ver 1 i est. C h ris t i a n Commun i t y Rad i 0 

in Dubl in is opgerold door de PTT en poli
tie daar men de uitzendingen van de BBC 
stoorde. Mr. OtMahoney, eigenaar van het 
station heeft eerder, zo blijkt nu tever
geefs ,geprotesteerd tegen het gebruik 
van de frequentie door de BBC daar de 
programma's van deze omroep niet voor de 
Ierse radioluisteraars zijn bedoeld . 
Tot zover onze berichtgeving, ons adres 
is nog altijd Box 539 Blackpool. 

EERSTE VPRO OCHTEND TV 
SCOORT HOOG '. 

De kijk- en waarderings 
cijfe rs van de eerste zon· 
dagoch tend dat de VPRO een 

uitzending verzorgde, zijn 
zeer hoog. Zi j liggen veel 

hoger dan de cijfers die ge
bruikel ijk zijn voor de woensdagmiddag 
kinderuitzendingen gedurende het afgelo-
pen seizoen . 25% van ~ 
de kin.deren tussen 6 ". . . t . t .". : 
en 12 jaar keken naar . . ~ 
de programmals tussen . . . 
9 en 11 uur. Daar kwamen nog eens 160.000 
ouderen bij, hetgeen het totaal op bijna 
een half miljoen bracht. Dit betekent een 
kijkdichtheid van 3,7 en de waardering 
lag voor de diverse onderdelen als volgt: 
IIBuurman en Buurman" scoorde 7,9, HEen 
hele schep geldil 7,8, IfBlaf MiaauwH 7,5, 
'IMajesteit uw ontbijt ll 7,1 en lIRembo en 
Rembo ll 5,6. 



TV CINQ IN DE PROBLEMEN. 
Het vijfde Franse commerciele TV net 

Cing heeft in de zes maanden van haar 
bestaan al een verlies geleden van rond 
de 3 miljoen gulden. De grootste aandeel
houder, de krantenmagnaat Hersant, heeft 
bij de regering gevraagd om een finan
ciele oplossing. Waarschijnlijk gaan nu 
de Ambroise Roux en het weekblad L'Ex
press deelnemen in het station. Hersant 
kan via zijn Cing de regering van pas 
komen bij de verkiezingen en men wil 
voorkomen dat het station weer wordt 
overgenomen door Berlusconi. Uiteraard 
komt nu het ona fhankelijke van Cinq in 
het geding. Het bereik van het station 
ligt niet hoger dan 6% van het gehele 
land inplaats van de beloofde 25%. 
Hierdoor haken adverteerders af. 
MEER INFO OP TELETEKST PER 12 JANUARI. 

Pagina's over actuele noteringen voor 
buitenlandse valuta, uitspraken en be
slissingen van de nationale Ombudsman, 
groei van gras voor land- en tuinbouw 
en genealogie zijn nieuw in het infopak
ket dat per 12 januari a.s. wordt uit
gebreid via de Teletekst. In de periode 
voor Kerstmis en Nieuwjaar komt Teletekst 
met speciale recepten 
PASSIES VOOR DERDE KEER IN PRIJZEN. 

Het lijkt langzamerhand op een ver
volgverhaal. De documentaire reeks Pas
sies, die door de . VOO wordt uitgezonden 
en een produktie is van Olivier Koning, 
is bekroond met een speciale eervolle 
prijs op het elfde internationale film
festival van Sao Paolo. Meer dan 50 films 
waren ingestuurd waarvan drie werden be
kroond. Volgens de organisatie verdien
de de Passieserie de prijs, daar ondanks 
de taalbarrière het Portugese bioscoop 
publiek te betoveren was door emoties. 
PEOPLES TV VANUIT ZWEDEN. 

Als alles volgens plan verloopt zal 
'vanaf 1 januari a.s. andermaal een nieuw 
satellietprojekt van start gaan, dit 
maal onder de naam Peoples TV. Dit pro
jekt in gericht op de Zweedse kijkers 
maar zal b.v. ook in Noorwegen en Dene
marken te volgen zijn. Men zal per satel
liet 8 uur per dag gaan uitzenden. 
SANDINISTEN CENSUREREN ANDERMAAL. 

De Sandinistische regering heeft 
opnieuw Radio ~atolica, het radiostation 
van de Nicaraguaanse kathol ieke kerk, 
gecensureerd. Het kreeg eind oktober een 
verbod tot uitzending van informatiebul
letins. Amper een maand eerder had men 
toestemming gekregen deze programma's te 
hervatten. Een van de voorwaarden van 
het Middenamerikaa nse vredesakkoord is 
het recht op persvr ijhe id. 

AMSTERDAM KENT SUCCES MIGRANTEN TV 
In Amsterdam loopt een televisie

projekt voor migranten, dat georgani
seerd wordt door Radio Stad. Een kijk
en luisteronderzoek bracht onlangs aan 
het licht d~ t 35% van de buitenlanders 
de programma's bekijkt. Het zijn vooral 
Marokkanen die kijken (18 tot 36%) Tur
ken zijn goed voor 13 tot 21% terwijl 
Surinamers 7 tot 16% bekeken. Migranten 
tv in Rotterdam scoort gemiddeld veel 
lager en komt niet hoger dan 8%. 
WEG VAN DE SNELWEG SNEL WEG. 

De publicatie Weg van de Snelweg, 
door de NCRV uitgegeven is liefst in 
een oplage van 100.000 exemplaren ver
kocht. Het betrof een handige wegwij
zer naar alternatieve toeristische rou
tes. Inmiddels is ook een 1987 editie 
u i tgekomen. 
WAAR IS DE VRIJHEID VOOR DE PERS? 

Westduitse journalisten moeten hun 
-not i t i es, f i 1 ms en banden aan de auto
riteiten ter beschikking stellen als 
die nodig zijn bij juridische processen. 
Dit heeft de rechter te Karlsruhe be
paald. Het hof vonniste bij algemeen be
sluit dat het tweede Westduitse tv-net 
ZDF niet mag weigeren een film over te 
dragen over een geweldadige demonstratie 
bij een kerncentrale, eerder dit jaar. 
100 JAAR CARRE WORDT UITGEBREID GEVIERD. 

Zowel de AVRO als de TROS zullen op tv 
aandacht besteden aan het 100 jarig be
staan van het theater Carré in Amsterdam. 

TROSA. De AVRO zal op 14 december 
~ een groot gala uitzenden 

met daarin zowel Nederlandse als buiten-
landse artiesten die ooit in Carré sukses 
hebben geboekt. De TROS zond op 21 novem
ber een documentaire uit die werd gepro
duceerd door Han PeekeI. Aan het woord 
kwamen o.a. Toon Hermans. Herman van Veen, 
Paul van Viiet en André van Duin. Verder 
werden historische fragmenten uitgezonden. 
RAMAKER WORDT HOOFD RADIO GRONINGEN. 

Wim Ramaker van Radio Noord is voor
gedragen als nieuw Hoofd voor de regiona
le omroep Groningen, die volgend jaar 
van start zal gaan. Dit staat in een 
rapport dat een commissie van de gezamen
lijke bonden en de NOS heeft opgesteld. 

-De commissie denkt dat de problemen 
die bij de regionale omroep Noord opge-

- lost worden zodra de splitsing in radio 
Groningen en Radio Drenthe een feit is. 
Alle huidige medewerkers van radio Noord 
krijgen een funktie binnen de twee nieuwe 
omroepen. Naar een hoofd voor Radio Dren
the wordt nog gezocht. 
WI~TERSPELEN OP PROEF VIA NEDERLAND ~ 

De NOS TV wil tijdens de Olympische 
Winterspelen in februa r i 5 dagen lang 
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experimenteren met de nieuwe zenders die 
zijn opgesteld voor Nederland 3. Begin 
januari IS de NOZEMA klaar met het nieuwe 
zenderpark en vanaf dat moment zal er 
ook al een testbeeld worden uitgezonden. 
De planning van de winterspelen op het 
derde net komt doordat men niet in alle 
gevallen tot overeenstemming is gekomen 
met de omroepen tot zendtijdruil. 
VPRO VERLAAT RTV COMBINATIE. 

De VPRO gaat haar advertentiewerving 
voor de omroepgids weghalen bij de RTV
combinatie en zal de acquisitie per 1 
januari a.s. zelf gaan aanpakken omdat 
de specifieke identiteit van deze omroep 
dit noodzakelijk maakt. 
PLAN TOT HERHALING SHOAH. 

De Nederlandse Onderwijs Televisie 
zal volgend voorjaar de speciaal voor 
het onderwijs samengevatte versie van 
Shoah gaan herhalen. De educatieve ver
sie van 2,5 uur werd begin dit jaar ook 
al uitgezonden. Men heèft inmiddels extra 
zendtijd voor uitzending bij het mini
sterie voor WVC aangevraagd. 
EXTRA STEUN VOOR CABLE ONE. 

Cable One, waarover we in ons vorig 
nummer uitvoerig schreven, wordt met 3 
miljoen gulden gesteund door het Gilde 
Venture Fund. Deze investeringsmaatschap
pij is ondermeer eigendom van Philips, 
AEGON en de Rabobank. 
RECORD TV RECHTEN OLYMPISCHE SPELEN. 

Het organisatiecomité van de OS in 
Seoel heeft de tv rechten voor Australië 
voor een bedrag van bijna 14 miljoen 
gulden verkocht aan de firma Australia 
News Ltd. De beelden zullen via het sta
tion Network 10, van Rupert Murdoch, 
zijn te volgen. Men rekent wereldwijd 
op een opbrengst van ongeveer 750 mil
joen gulden. Van de Amerikaanse maat
schappij is ongeveer 600 miljoen gulden 
te verwachten, van de Eurovisie 60 en 
van Japan ruim 100. 
PHILIPS BOUWT FABRIEK IN CHINA. 

In Nanking zal Philips overgaan tot 
de bouw van een televisiefabriek voor 
een bedrag van 500 miljoen gulden. Er 
zullen alleen kleurentelevisies worden 
gebou\~d 

VARA DRAMATISEERT IN SAMENWERKING. 
De VARA gaat in samenwerking met een 

Amerikaanse tvmaatschappij en de ZDF uit 
Duitsland een drama televisieserie maken 
over jeugdcriminaliteit die in het voor
jaar zal worden opgenomen en in twee 
talen zal worden gespeeld. De serie, 
getiteld Flying Kicks, wordt geschreven 
door Chiem van Houweninge, in samenwerk
ing met een Amerikaanse en West Duitse 
tekstschrijver. De regie van de zesdelige 
serie komt in handen van Hajo Gies, die 
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ook Tatort regiseert voor de ZDF. 
VPRO IN DE PRIJZEN IN ITALIE. 

De VPRO documentaire 'Staat van 
Verzorging' heeft op het radio- en tv
festival Prix Italia de op een na hoogste 
onderscheiding toegewezen gekregen. De 
Film van Maarten Schmidt en Thomas Doe
bele kreeg in de afdeling documentaires 
een speciale prijs, bestaande uit een 
bedrag van ruim 16.000 gulden. De 
documentaire werd bekroond vanwege de 
originaliteit en eenvoud in aanpak en 
het feit dat er een duidelijk zichtbare 
relatie was tussen filmteam en hoofdrol
spelers. De NOS produktie The Flood van 
Jaap Drupsteen won in de afdeling muziek
programrna1s de eerste prijs. Het ging 
hier om een bewerking van de musical van 
Strawinsky en werd in 1985 reeds gen~akt. 
Het werd vooral geprezen om zijn video
grafische vormgeving. Het betrof een co
produktie van de Stichting MUTZ en de 
NOS. en werd mede mogelijk gemaakt door 
een subsidiebijdrage van het Prins Bern
hardfonds. 
VROUWEN KIJKEN MEER DAN MANNEN. 

Uit gegevens van de Dienst Kijk- en 
Luisteronderzoek van de NOS blijkt dat 
de vrouwen in Nederland meer naar de te
levisie kijken dan de mannen. In de pe
riode van oktober 1986 tot en met maart 
1987 bedroeg de kijktijd van vrouwen 
naar de beide Nederlandse zenders gemid
deld 1 uur en 52 minuten per dag. Mannen 
keken gemiddeld 12 minuten minder. 
Verder kwam uit het onderzoek naar voren 
dat 40% van de vrouwen tegelijkertijd met 
iets anders bezig zijn als ze televisie 
kijken. Hierbij moet gedacht worden aan 
puzzelen, naaien, handwerken, administra
tief werk en studiewerk. 
NOG EEN EXTRA BAAN VOOR VPRO VOORZITTER. 

De sinds kort in dienst van de VPRO 
zijnde voorzitter, Drs. · Piersma, is te
vens benoemd tot nieuwe voorzitter van 
de Universiteitsraad van de Vrije Uni
versiteit van Amsterdam. De aanstelling 
gaat per 1.1.88 in. 
COUNTDOWN GAAT VERHUIZEN. 

Met ingang van maart 1988 zal "Count
down" niet meer via Super Channel, maar 
via S~y Channel wor-s U PER 
den uitgezonden. 
Met het vertrek van C H A N NEL 
Adam Curry naar Amerika, houdt Super 
Channel het binnenkort voor gezien met 
"Countdown" en schakelt over naar het 
Duitse popprogramma "Formul Eins". 
Sky Channel heeft inmiddels een kontrakt 
met Rob de Boer Produkties in Bussum, de 
producent van "Countdown", getekend. 
Simone Wal raven zal, naast de Veronica-, 
ook de Sky-versie gaan presenteren. 


