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Beste lezers.
Dit is nummer 155, de laatste Freewave
van 1987. Tijd dus voor een jaaroverzicht.
Hans Knot heeft een jaaroverzicht geschreven onder de titel "Hoogte- en Dieptepun ten u i t 1987". In dit n umme r 1ees je
het eerste deel en in de volgende Freewave
het vervolg. Maar we beginnen met een interview met Charlie Wolfe ~ Na "Hoogteen Dieptepunten uit 1987" TV-nieuws en
Jac Zom me teen ve rhaa love r -de 1edenwe rv i ng van de NC RV. "leezende rs Nul.' behandelt de periode van 2 t/m 26 november.
Vervolgens "Kanttekeningenll van PaulJan
de Haan over "Cable One l ! en het "Radio
en TV Logboek" van 11 t/m 30 ·november :
Daarna aandacht voor het nieuwe boek van
Ha ns Kn 0 tilDe KIe int jes van de N00 r d ze eli,
gevolgd door 'RadioRubriek, News from
England, Nieuws uit Belgiä, Freewetertjes
en de Freewave Ledenservice.
Al met al een Freewave om de feestdagen mee door te komen.
Namens alle medewerkers van Freewave
wens ik iedereen prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1988.
Ton van Draanen .

FREEWAVE NUMMER 156
VERS eHI JNT OP 11 JANUARI 1988. '

Tijdens de zeezenderbijeenkomst Dri ft
Back 20 in London ha d ik de gelege nhe id
voor het eerst Charlie Wolfe te ontmoetten nada t we wel ee rder telefonisch
kontakt hadde n gehad. Een zeer vriendelijke persoonlijkh e id waar~ e e he t prat e n was also f we al j a r en vri enden waren .
Ee n deel van ons gesprek ging in i nterviewst ij l.
H: ~.j a t i s het doe I van j e ver bI i j fin
Europ a ?
C: I n i e de r geval gee n pe rman ent verbli jf voor l an ge r e duu r. Ik ben hier
een paar weken o p va kantie om Enqeland
no g beter te le ren kennen en om ee n
aantal vrienden te be zoeken. Veel keken
verbaasd op als i k pl ots voor de deur
s t on d e n ze dachten dat i k de f ini t ie f
zou t e rug zijn . ~a tuur lij k kwam i k ook
t eru g vo or deze bij e enkomst '...,iant i k
vond dat het voor zowel de fans als mijze lf he t belan g r i j k was om deel te nemen. Ni et vanwege mijn aandeel i n de
historie van de zeezenders wa nt ik vind
da t dat meer betrekking hee f t op de
oudere deejays di~ hier aanwezig zijn.
Mi sschien ook wel meer om mijn luisterpubliek nu eens te zien en hen te danken voor hun respons.
H: Hedentendasse werk en woon je weer
in de States, denk je daar nog vaak
terug aan die pe riode van j ou bij Lase r?
C: Oh ja.Ik zal mijn levenlang deze periode niet vergeten. Het was het beste
radiostation waar ik ooit voor gewerkt
heb en buitendien heb ik vele vri en den
gemaakt . Laser gaf me trouwens ook de
kans om goed doo r te breken in de radiobussiness dus het zal me a lti j d fijne
her i nneri ng en blijven ge ve n .
H: Wat doe je hedent e ndage in Amerika?
C: ivlomenteel ben in c ommercial pr od uction direc tor voor he t stat io n K F~M in
Pro vo, e en voor s tad ten z uiden van
Salt Lake City. Ik he b er een programma
op zondag . Het i s niet dat gene wat ik
ei genlijk het li e f st zou willen . De
meeste tijd sta ik onder e norme druk
omdat de c omme rcials geproducee rd moeten
worden. Wel allemaal leuke mensen om mee
t e werken maar het l iefst e zou i k t och
wee r dagelijks een radioprogramma ma ken.
H: I s dit hetzelfd e st a tion waar j e
wer kt e voo rd a t j e bij La ser wa s?
C: Nee , het was het a nder e s t a t i on van

Provo. Het is e e n klein s tation met een
countryformat dat nu geheel geautomatiseerd werkt . Ik ben bi j mijn huidige
we r kge ve r binnen~estapt. Ze i nte rviewde n
me en gav e n mij e en in valpro grn mma op
f reel a nce basis. Een e r g ~ o e ilijk bes taa n gedurende de eerste 7 ~aa nden maa r
daar na kreeg ik e en va st e aanstelling
e n de positie rt i e ik nu ~eb . Toch zou
i k ve el liev e r weer i n Eur opa z ijn wa nt
i k ben e r van overtu ig d dat i k vee l meer
een r a d i ope r soonlijkheid zou zi j n dan
i n Ame rika . I k wil an der s zi j n dan de
mee s t e Amer i kaa nse rad i omakers.
H: De mensen die i n Amer ika j e loo pbaan
kennen en over Laser wete n zeggen die
nie t dat je gek bent?
C: ~ee, ze zi j n totaal gefasc i neerd a l s
i k hun de verhalen vertel over hoe zo'n
grote st e r ik was e n wa t we a llemaal
nie t hebben meegemaak te Vaak denk ik
ook dat ze niet geheel be grij pen en da t
ze denken dat ik een egotr i p aan het
opbouwen hen en dat ik mezelf belangrijk
vind. Gelukk ig kan ik ze altijd weer
overtuigen dat ik tien mi ljoen luisteraars had. Sommigen hadden trouwens wel
over het station gehoord of gelezen.
Drie maanden geleden nog ontmoette ik
een man in de studio's van ons station
die heel groot is in de radiobussiness
in Amerika. Hij werd aan alle medewerkers voorgesteld daar hij bemiddelaar
was bij de verkoop van ons station aan
nieuwe eigenaars. Hij kwam derhalve ook
in de produktieruimte en zag een poster
van Laser hangen aan de muur. Hij vroeg
mij hoe ik aan de poste r kwam en ik
vertelde hem er gewerkt te heb ben.
Het bleek niemand anders te zijn a ls
Ga ry Ste ven s, die vroege r oo k pr ogramma ' s maakte voor Radio England en Radi o
City en dan bli j kt de wereld natuurlijk
heel klein t e zijn.
H: Wat is j e fijnste herinnering a an
Laser?
C: Poeh! Heel moeilijk te zeg gen. De
Lase r periode was de f ijnste e n moeilijkste periode uit mijn leven . Er waren
natuurlijk heel veel gr ot e problemen .
I k de nk dat het belangrijks te mome nt
ei genlijk was dat ik mezelf via de programma's beter leerde kennen en ee n
ei gen sti j l be gon op , te bouwen zonder
iemand te i miteren. Echt ik heb jaren
3

lang altijd geforceerde stemmetjes gemaakt om de dee jay uit te han gen en
gelukki g he b ik dat op de Communicator
goed a fgeleerd. Natuurli jk was ook de
periode me t de DTI Spies in de buurt
e en fantastische rad ioperiode waarbij
je een hele show om het trieste gebeuren
kon heenbou wen. De eers te zomer was ook
er g leuk. De stemming i n 1984 zat er
erg goed in en we hadden aa n boord een
grote vri endenkri ng en ook de samenwerking met de buren van Carol i ne was geweldig. Moni que was er toen nog niet en
we gi ngen on tzett en d vaak bijel kaar
op bezo e k e n i k ka n je vertellen da t
de mooist e party's o p die manier ontstonden.
H: Je deed de 1 a pril gra p met Chip pi ng
Sodbury Sound . Pas veel l ater hoo rde je
dat dit nie t de eerste kee r was dat die
grap in de zeezenderwereld wa s uitgehaald?
C: Tj a, ik hoorde pas van daag dat dit
eerder was gedaan op London en ondermeer
Mi Amigo. Tj a ik heb vandaag weer wat
geleerd van de jongens uit de oude tijden. Ik ontmoette Di ck Dickson (City),
Dick Palmer (Ca roline e n B B ~lS), Johnny
Walker. Va n Joh nny moet ik ze ~ gen dat
ik we in i g men sen heb ontmoet die sympatieker zijn da n hij. Helaas had ik
gisteren geen tijd om Keith Skues te
ontmoeten toen ik de studio's van LBC
aandeed. Hij presenteerde daar een nostalgisch programma over .de zeezenders
en toen ik luisterde naar zi j n show
besefte ik dat ik op Laser veel gedaan
heb wat ik zelf allemaal bedach t had
maar in de geschiedenis al vele ma len
was gedaan op de zeezenders. Waarschijnlijk ook veel beter.
H: Maa r om even terug te komen op CSS.
C: Oh ja, wel ik kwam op het idee om de
contractbesprekingen tussen de leiding
en mij tijdens het programma na te bootsen. In werkelijkheid was bijna alles
rond en hoefden alleen nog wat kleine
puntjes op de i te worden gezet alvorens
tot verlenging van mijn kontrakt kon
worden overgegaan. In de praktijk is het
zo dat een deejay meer gewild is en dus
ook meer waarde heeft wanneer er meerdere stations achter hem aan zitten.In
de States is het vaak zo dat 3 of 4 stations op je bieden en je kunt dan met
je programmaleider gaan praten en hem
vertellen wat de werkcondities bij de
andere stations zijn en wat ze bieden.
Dus kwam ik op het idee om via Laser te
vertellen dat er een ander station om
mijn deejaystem verle ge n zat. In eerste
instantie had ik het idee om dit radio
One te laten zijn. Het zou te mooi ge4

weest zlJn. Ve r volgens koos ik voor
Capital maa r ook dat was het niet. Op
een a vo nd zat ik weer over het id ee te
den ken en kwam ik op de gedachte om te
kieze n voor het slechtste ILR station ~
dat dan op mij zou gaan bieden. Dit om
het a llemaal i n het belachelijke te
tr ekken. Aan boord heb ik toen gepeild
wat men het slech tste station vond en
namen als Essex (vanwege Eddie Blackwell
zijn pogin g om Laser binnen t e slepen)
en Invicta kwamen naar vore n. We kwamen
ei genli jk niet tot e en overeenstemming
e n een der collega 's vroeg vervol ge ns
waarvoor ik het nodig had en i k vert e l de
he n ove r het pl an. Men kwam toen met
het voor s tel om he t e en fictieve naam
t e geve n. Vervo ~ge ns we r de n a ll e rlei
plaatsnamen ge noemd en bij Chipping
Sodbury kwam bij mij het idee om e r
s impel s ound ac hte r te pl aatsen en het
radiostation was ge bo ren. I k begon er
in he t programma o ver te pra ten e n na
e en paar da gen hoord e niemand er me er
van. Toen i k aan land kwam zei den diverse vrienden dat i k e r mee door moest
gaa n en een had zelfs al een heus j in~
Ie pakket l at en maken voor he t station
en zo kon het geb euren da t toen ik weer
o p de Communicator zat ik door ging ~et
het onderhandelen over he t kontrak t om
ve rvol gens in diens t te treden van
Chipping Sodbury So und en via een zgn.
satell ietlink de pro gramma ' s te ma ke n
op CSS e n Laser.
H: Ik za g eerder vandaag een poll die
door een Britse organisat i e is ge houden
inzake de popular i teit van de zeezenderdeejays uit heden en verleden en tot
mijn grote verr as s ing was he t niet een
Robbie Dale, een Johnny Walker of Tony
Blackburn die bovenaan stond maar onze
Seawolfe.
C: Ik kan niet al het krediet accepteren
dat ze mij hebben gegeven want als het
luisterpubliek niet zoveel had ger eageerd had ik niet die inspiratie gekre gen
bepaalde dingen in het progr amma te
doen. Het is puur de ontwikkeling van
de twee'veg communicatie geweest tu ssen
de deejay en het publiek. Het \4aS een
geweldi g publiek. Het klikte gewoon e n
daarvoor zijn ze mi j en ik hen nog immer
dankbaar.
H: Kwam er veel post op de Cowmunicator
en duurde het lang voordat het arriveerde?
C: Over het algemeen gezien duurde het
een maand tot 2 maand. Een brief vanui t
Nederland of Engeland naar ons ad res
in New York was vaak een week tot 2
weken onderweg en het bleek eeuwig t~
moeten duren voor de mensen van ~WI om

de post te versturen naar onze kontakten
in Europa. Ook de tendermensen hielden
het dan nog eens weken vast. Als je de
post dan las kon het voorkomen dat luisteraars herinnerden aan een gek fragment
dat ik gedraaid had en om herhaling
vroegen. Het was dan al 3 maanden later
en dan pas begreep je dat de grap van
lang geleden goed was gevallen. Nee, we
verlangden altijd weer naar de post.
H: De meeste van de Anoraks dachten altijd dat die lach die je in je programma
had van jezelf was. Ze wisten niet dat
het van de Albumset LA Force Production
Libary was. Zelfs hedentendage, nu die
lach incidenteel nog via Caroline en
Monique verschijnt denken ze nog dat
jij het bent.
C: Ik deed s oms wel een eigen imitatie
op de lach maar het kwam inderdaad van
die LP's~ Ik kon trouwens ook makkelijk
huilen tijdens het programma. Vooral
als ik erg ontroerd was en voelde dat
i k tegen mijn beste vri enden sprak.
Ik moet trouwens zeggen dat als ik ooit
terug kom ik het merendeel van de sound
effects niet meer zal gebruiken maar een
andere voorraad zal meenemen. Een deejay
moet namelijk nier voort borduren maar
verf riss en en dat is het grote probleem
in Europa.
H: Ook niet de Disney song?
C: Ha ha ha Tja wie zou anders ' Who's
afraid of the big bad wolfe' kunnen gebruiken . Dat hoort bij mij. Ik ontdekte
zeer recent een nieuwe versie van het
nummer op een rerelease LP van Barbara
Streisand en van deze wil ik binnenkort
een nieuwe montage maken.
H: We zien dat je nu weer heel gelukkig
bent om in Engeland te zijn. Zit er een
kans in dat we je ooit weer hier op de
radio kunnen horen?
C: Moeilijk te zeggen. Ik ben nog steeds
van plan om terug te keren naar Europa
om dat ik van mening ben dat ik hier
het beste mijn draai kan vinden. Mijn
vrienden denken dat ik gek ben. Ik sprak
er nog over met Steve Wright op Radio
One en hij zei tegen me dat ik gek was
om te gokken op West Europa en vroeg
zich af waarom ik niet aan de slag kon
komen in de States want volgens hem
kon ik net zo groot worden als Rick
Dees. Maar, ik hou gewoon van Engeland
en de mensen die er leven. In Amerika
is het zo dat als je je voorstelt bij
een programmaleider als Charlie Wolfe
men simpel zegt: Sorry Charlie Who?
Nooit van gehoord, sorry we hebben geen
tijd voor je. Radio is te gek om te doen
in Europa omdat er nog zoveel baanbre-

kend werk te doen valt. Natuurlijk heb
ik ook mijn vijanden in Europa, dat besef ik erg goed. Sommigen waren niet zo
blij met datgene wat ik allemaal heb
uitgespookt op de radio. Maar, Hans,
je krijgt van mij de garantie dat ik
nog lang niet heb opgegeven om terug
te keren en al duurt het vijf of vijftig
jaar ik zal niet van plan zijn om een
kans te laten liggen.
H: Als Laser zou terugkeren en men je
een goed salaris zou aanbieden zou je
dan terugkeren?
C: Nee, ik denk het niet. In mijn hart
natuurlijk wel. Om een aantal redenen
zal ik het niet doen. Allereerst heb
ik Laser al gedaan. Ik denk niet dat je
terug moet gaan. Als ik het wel zou doen
zou het net zijn alsof Michael Jackson
maar Thriller bleef zingen en nooit een
nieuwe kans greep. Buitendien zou ik
me alleen goed voelen in het originele
team en niet in een nieuw team.
H: Dus als je een werkvergunning krijgt
zal het Radio One of zo gaan worden.
C: Als het zou kunnen. Natuurlijk zou ik
het willen. Daarnaast zou ik ander werk
willen gaan doen. Als 'the green paper'
er door komt en er com~unity stations
en meer lokale stations komen zou ik
een advisoraat willen op zetten om jonge
talenten te trai nen. Dit is echt nodig
want iedereen is een kopie van een kopie
hetgeen tot gevolg heeft dat er 100
Tony Blackburn's en Steve Wright's rond-

lopen. Ik wil graag mijn ervar i ng vanuit
Amerika meenemen en overbrengen en tenslotte de mensen leren zichzelf te
blijven.
H: Laten we onze vingers kruisen en
hopen dat je spoedig terugkeert.
C: Ja ik hoop spoedig terug te zijn, ik
zal er elke dag voor vechten.
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~f ~
~~y
V~or het eerst
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11 gt er een grote
'"
tender langszij de Ross Revenge +++
6: De NOS zendt een documentaire uit over
het 50 jarig huwel ijksfeest van Prinses
Juliana en Prins Bernhard +++ 7: Nd zo'n
3000 klachten zendt Veronica "Miami Vice"
weer om 20.30 uur i.p.v. 22.30 uur uit ++
Henk van der Meyden trouwt met Monica
Strotman +++ 8: Binnen 24 uur herhaalt de
NCRV een documentaire over Juliana en
Bernhard. Zowaar een unicum in de Nederlandse omroephistorie +++ 9: Het reklamevakblad "Adformatie" besteedt uitgebreid
aandacht aan het 25 jarig bestaan van de
STER +++ 11: In "Studio Sport" merkt Mart
Smeets, n.a.v. een opmerking van een
Britse atleet, op: "1'11 fuck you" betekent: breng die dominostenen nu eens goed
i n be e 1d ( n ad enk e r t je) +++ 12: I n Wie r den
experimenteert men met een tv-vrije avond
voor Hervormden +++ 14: Tineke de Nooij
veegt de vloer aan met NOS-voorganger
Ds. A. vld Heuvel +++ 15: Binnen twee
jaar Radio Data systeem, is de belofte
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van de ze da g +++ 16: Hans Knot luist e r t
vandaag niet naar de radio i .v.m voorbereiding marathonuitzending van Radi o
Stad Groningen +++ 17: Na meer dan 10
jaar is Johnny Walker weer op BBC Radi o
One, te horen +++ 19: I n het Algemeen
Dagblad wordt een samenvattin g gegeven
van een Freewave-artikel, u it novemb e r
1986, over de komst v an d~ MV Na nnell +++
2 0: 0 mar Shar i f f is gas tin "\,/e d den Dat I !
+++.22: De d ire k t eu r van de a f de l i ng
r adIO en tv van he t min i s t e r i e van WVC
zegt dat bu itenl a ndse zen de r s een d r ei ging z ijn voo r he t Neder la nd se om roe pbe s t e l. Nee toc h! ! +++ 23: Skv Ch an ne l
b r e ngt de e erst e ui t ze ndi ng '1 ~ n II Or ,' Ruth l !
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24 : I n he t A I geme en

"'. '
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C H A N NEL te rvi e...../

s t a a t e en i nme t
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Moniq ue - medewer ker Henk Kro l +++
2 5: Mi 1 i taÎ r e n bezett e n in Ma ni l a t 'v\l e e
t v- sta tions en het gebouw va n de St aa tsomro e p +++ 26 : Het NOS Jo u r naa l neemt ee n
nie uw dec o r i n gebru ik ++ I n de Radio 3studio wor d t be gonnen me t de bouw va n
e en n ieuwe d i s c j ocke y-ta f e l +++ 27 : De
1a a t s te : I\~ e d den Dat 11 \IlO r d t u i tg e zon den ,
maar komt het volgende s ei z oe n ter ug +++
29: Radio Noord blijkt i n 1986 de best
beluisterde region a le omroep te zijn
geweest +++ 30: Super Channel begint met
uitzendingen. Valt direkt al tegen +++
31: WVC meldt dat het omroepgeld met 10
gulden omhoog moet om het derde net en
de middagtelevisie te kunnen financieren
++++++FEBRUARI+++++++
1: Minister Brinkman stelt: geen verhoging van omroepbijdrage. Nederland 3
moet zichzelf maar bedruipen ++ 2: BRT
I'Jukebox Souveni ers· 1 is een uur lang gevuld met platen van Elvis Presley ++
Hans Schiffers heeft de twijfelachtige
eer om als eerste op de nieuwe Radio 3deejay ta f e l programma te maken +++
3: Bij de WOR 3 deze week uitgebreid aandacht voor Nederland. Het tv-programma
wordt gemaakt in samenwerking met Rolf
Pagano van Veronica +++ 4: Start vierdelige serie "Taal tui n" bij de RVU +++
5: Geen Kenny Everett op Super Channel,
omdat men geen auteurskontrakt met hem
kon afsluiten +++ 6: Toch Europa TV?
Maar dan zonder NOS en ARD. Wa~nee r weer
begonnen wordt is niet bekend +++
7: WK Schaatsen voor dames niet op tv,
omdat Amer i kaanse CBS geen belan gs tellin g
heeft getoond voor de rechten die men
op dit festijn had ++ 8: Boer Koekoek
overlijdt op 74 jarige leeftijd ++ In
"De Grote Verwarring" aandacht voo r de
1 ig

radio in de toekomst +++ 9: De Go uden
Harpen van de St ic ht ing Comanus worden
uitgereikt aan Bolland en Bo1 land, Set h
Gaaikema en Herman Stok +++ 10: De VA RA
sta rt wee r me teen d r j ve ins how : II De
Verrukk e l ijke 15 toer" +++ 11: Reco Intern a ti onal in de publ i ci tei t vanwege
nie uwe plannen voor een 14-daags p rogramma ge richt op Ame ri ka. Via de satell i e t
wil Henri Remmers het dus nog een keer
p robe re n +++ 12 : Uj ts teken d' prog ramma op
Sky Channe l ove r de geschiedenis van de
popfoto's. Foto 's die in de afgelopen 25
jaar, tijd ens concer t en , zijn genomen ++
1 3: ~1 i n j s ter Br j n km a n rei k tin 11 C0 un t dow n
Café ' i de pri j s van de BV
Pop uit . Hi j kri jgt een
~
zoen va n de zange r van
~
de win ne nd e groep: peter~
'," ., I
va n Claw Boys Claw ++
. ..
.
/
De VPRO ove rweeg t om 26
af l ever i ngen van Monthy
, ~ ! ", j --"
Python te herhalen . ik zal
v~R O N I C ;'
mijn voor raad videobanden maar snel eens
aanvullen +++ 14: Jan Rietman krijgt van
de stad Breda de carnavalsprijs 1987, omdat hij tot twee keer toe de Rotterdamse
kuip heeft volgekregen, zonder dat daar
werd gevoetbald +++ 15: Misschien wel het
hoogtepunt van 1987: De WK voor heren in
Heerenveen. (Ik heb het dus over schaatsen)
En .•• ondanks alle berichten in de krant:
ik zat er op de perstribune uitstekend
naar te kijken +++ 16: Tom Mulder treedt
toe tot de veertigers ++ In Amerika is,
via de kabel, enkele dage n de Russische
televisie te bewonderen +++ 17:De politie
in Epe (Gld) neemt 1700 platen en voor
1500 gulden aan apparatuur in beslag.
Lijkt ni et zo belang r ijk, ware het niet
dat de inval plaatsvond bij de piraat
"Coloradoi'. Dit station was in het 20-jarig besta a n nog geen één keer opgepakt.
K1asse +++ 18: Onder druk van Amerika,
zendt de Zweedse televisie géén documen tai re over de moord op Palme uit +++ 19:
I ran ma akt zich heel druk over een incident. Rudi Carre!l heeft de Iranse lei der
beledigd op tele v isie +++ 20: Veronica
ze ndt de prachtig e Britse documentaire
" Oorlog en Vrede" ui t +++ 21: In IIDe
Avondspi ts l l wo rdt voor het laa tst het
·s pel IIKr u i pin hu i d van... 11 ges pee 1d me t
een normale kandidaa t . Volgende week de
all e rlaatste week van het spel. Bekende
Neder l anders kruipen in de huid van een
ande re bekende Neder 1ander +++ 22: In
New Vork overlijdt Andy Warhol aan een
hartaanval ++ Uniek in Nederlandse landpiratenhistorie: In Groningen start het
station "Martin i 102". Vanaf de eerste
week al wordt er een syndicate programma
uitgezonden: De KHJ Countdown van West -

c]\1f't'

wood One Produ ct i ons u i t Los Angeles +++
23: Op BRT2 start de zesdelige ser ie
"S t rijd tus sen de muziekstati ons" +++
24: Sky Channe l mag samen vat ti ngen van
Nederland se voe t balwedstrijden uitzenden.
De ee r ste is een samen va tting van Ajax PSV +++ 25 : In een mar athonprogramma van
6 uur op Rl besteedt de VARA aanda cht
aan de wijziging van het so ciaa l stelsel
in Nederland +++ 26: De Nationale Hitparade i s vanaf vanda ag ee n Top 100-lijst.
TROSO Bij de TROS op R3 worden de
"'IONALE g roots te st j j ge rs en de
»NAlpIIR'dDEtu... he Je Top 20. ui tgezonden ++
~
11'\ . r
De eer s te v Ie r Lp I S van
The Beatles: Please Please
Me, With The Beatle s, A Hard day's Night
en Beatles for Sale z jjn vanaf vandaag op
CD verkrijgbaar +++ 27: Wa lge 1 ijk da t he t p rij zenstelsel van
!1Moordspel ll is aange- _ •• _1"10..
pas t. Alle winnaars
evenveel kans TROS !!!
+++ 28: De dikste omroepgids uit de Nederland-(j
se geschiedenis rolt in de brievenbus:
Het Veronicablad met 144 pagina1s +++
++++++ MAART++++++
1: Vroeg uit bed, want de VARA brengt een
speciale "Vroege Vogels" vanuit Ijmuiden
i . s.m. "GreenPeace l l +++ 2: Noord-Nederland
is bedolven onder een laag ijsregen.
Hoogtepunt was een extra uitzending van
Radio Noord waarbij de flitsende presentatie van Henk Binnendijk sterk opviel
+++ 3: Veronica koopt de serie IIAmerica"
voor uitzend in g op een later tijdstip +++
Een van de grootste komieken van deze
eeuw, Danny Kaye, overlijdt op 74-jarige
leeftijd +++ 5: De EO laa t een uitgebrei~
de documentaire over Bi lly Graham zien+++
6: Veronica op R3 is vandaag komkommercieel i .s.m. Arie Boksbeugel van TV Noordzee ++ Een zwar te dag in de geschiedenis :
Bij Zeebrugge ve rongelukt de "Heral d of
F ree En te r p r i se I I +++ 7: 0 eSt i c h tin g
Ned e r landse Top 40 best aat 12~ jaar ++
Sky brengt voor het eerst een anti-aids
spot i .s ~ m. gezondheid s d ien st Zwitserl and
+++ 8: I n 11 de Grot e Ve rw a r rin g 11 hor e n we
een uitgebreid interview met Jaap van
Meek ren ter gelegenhe id van zijn 40-jarig
jubi leum als programmamaker +++ 9: AVRO
zegt de zendtijd van Europa TV te kunnen
overnemen. Alleen v indt Brinkman dat niet
goed ++ In IIDe Avondspi ts" wordt voor
het eer s te het spe 1 ' IDe dag die jen iet
vergeten mag" gespeeld +++ 10 : Plastic
Bertrand is uitverkoren om Luxemburg te
vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie
Songfestival +++ 11: Eerste en tevens
laatste lot erijshow op de BRT met de
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broertjes '/e rrete als pres e ntato ren. He t p rog ramma \"a5 name 1 ijk
een totale afgang +++ 1) : Perscentrum NieuvJspoort be s taat pre-cies 25 jaar ++ In het Veronica b l ad zit een leuke bijlag e va n
"Noordze e TV". Prima s tunt +++ 14: In
VARA I S "N a ch t 5 how" maken Jack Spi j ke rman
en zIJn vr ienden enkele misplaatste
grappen o ver het o ng eluk met de HeraId
of Free Ent e rprise ++ In londen neme n
artiest e n filet it Be" van The Beatl es
opni e uw op. De opbr eng s t van de plaat
i s voor de nab estaanden van de sche ep s-

ver : mijn videorecorder nee mt de eerste
Kenny Everett Show op van
Super Channel. En het
zal niet de laats t e
zij n +++ 2 7 : S k Y eh a n nel kondigt aan da t
het de komende zome r
ve e l wielrennen va nu i t Ne der l a nd za l bren gen +++ 28: ,A.m us an t was
het optr e den va n Anne ke
Gr6nlo h al s Tina Tu rn er.
Paff e rig e n sl e ch t wa s het
optreden va n Elv i s Tower s . Het was te
=i e n i nee n sp e c i a I e I l p 1a y b a e k Sh0\--./1 van
ramp +++ 16: De AVR O ~ro- , :,~
,"',"- I, I . :. II. ' !)I~tI
9 ra mm a ' so P R3 sta a n I n )-.,:~ .
I I ~enn y Hui sman, voo r de Har tsti ch t in q +++
29: NOS / NOT b r en gt het eer s te deel va n
het t e ken va n de j a re n
. ~ :--/:
"J'---:~' /\': I
\.
ze ve n t .! g. Le UK.I 'Na s de 0 0-.... I .' - ~··-lL,,· ~' -1..1..
, ~.
"Shoah ' l spee i aa I voo r scha 1 i eren ++ Un i ek
fe i t i s dat e en voetba lwe dst r ij d ,
cume ntaÎ r e van Ri ck va n ~ J
/j ! ~.
Ve lt huy s en, Herm a n Dales
\
/! I l (l
PSV-AJAX rechtstree ks op zondagmi dda g
enT 0 Cl va n Dra a nen. Ze I f s de l I T roe t e l wordt uitgezonden ++ Op R5 wor dt door
schij f" wordt voor één dag in e r e herVeren ica de allerl aatste "Grote Ve r.va r s te j d. De AV RO- dee j uV I s l IL i sten to the
ri n g' I u i tgez o nd e n +++ 30: De VARA bren gt
Music l l van The 000 i:i r'; Brot ne r s ais troede eers t e aflevering van "De Nie uwe Bu t e lschijf +++ 17: CD A maakt reklame o p
ren" . Le uk , maar slecht geacteerd ++ De
lo ~ al e Vla am se r a d i c ~ta ti G ns di 8 i n NeTROS l ekt k i j kers met zoge naamde "1 i v e'l derla nd z i jn t e C0 l '" .:. nq eî. J e r:loet toch
uitzen d in gen van de uitre ik i ng van de Os wat ve r zi nne n om c e '/ è r k i e zingen t e ': i ;ncar s . Werden wel 7 uur e erder vergeve n
n e n +++ i 8: B; J G::; '.!,~. -:: p, ':: i) Rl /2 in 11 De
in Hol lywood. Fans Pademakers k reeg e en
nacht is anciers! 1 s oul uitje j aren '60~
'1 s ca rvo 0 r i I 0 e ,4 a n s I a g i l ++++
del eer 1 i ngen en hun me est ers. I k ben e r
++++++ APRIL+++++++
voor op gebleven +++ 19: EO direkteur
1: Het lokale Deense radiostat i on "The
Dorenbos maakt bekend de omroep te zulVoice" gaat de ban in. Men mag één maan d
len verlaten. Er zit geen duidelij ke
niet via haar offici~le frekwentie ui tzenden. De licentie is ingenomen omdat het
vooruitgang meer in +++ 20: Uit Denemarken ontvingen wij het trieste bericht
station de reklameregels heeft overtreden. Gelukkig heeft men een gat in de wet
dat pi r atenkonin g i n Britt Waaner in Zweden is overleden +++ 21: Eddie Ouwens
ge vonden, zoda t "The Vo i ce" vJé 1 v i a een
andere frekwentie kan uitzend en +++
dreigt zijn liedje terug te trekken voor
deelname aan het Nationale Songfestival.
2: Sky Channel komt met de gemeente
Utrecht overeen dat de programma's van
B1ufo f pub 1 i c j te i t?? +++ 2 2 : I n Bel 9 i ë
-de satellietzender op de plaatseli j ke
start de mi lieucaravaan van de BRT onder
kabel einde1 ijk worden uitgezonden +++
leiding van Connie Neefs en Gil Claes +++
3: Persoonlijk vond ik de uit reiking van
23: In J\msterdam overlijdt oud-radio verde
Edisons in Ivo Niehels TV Show maar
slaggever Aad van Leeuwen . Hij we r d 81 ++
een zwakke vertoning +++ 4: Een spijtig
Vandaag heb ik pas "De Grote Verwarring"
bericht komt er uit de NCRV burelen.
van afgelopen zoncag afgeluisterd. Vraag
De serie "Hill Street Blues" stopt, omdat
aan Ton Latnou\.-"ers: IIWat hebben compuer geen afleveringen meer worden gemaakt
ter S ine t me d i a te ;na ken? II +++ 2 4 : Sta r t
+++ 5: La s er na 11 dagen terug in de
van het programma "Net\t.for"k" op de BBC.
ether. De vraag is of ze het 11 dagen
In dit programma kunnen luisteraars en
lang zullen uithouden om ons van muziek
kijkers hun kritiek kwijt over BBC prote voorzien 6: Jaap Molenaar, in de jaren
gramma's +++ 25: Vandaag gaan we rec h top
in de wind met Marcha op het Nationale
50/60 tekstschrijver voor radioprogrammals als I!Negen heit de Klok l' en "TiereSongfestival +++ 26: Eindel ijk is het zolantijnen", over1 ijdt op 69-j a rige leefA.s. zaterdag wordt in Gebouw Moria in
tijd +++ 7: Ondanks de nieuwswaarde,
de Speerstraat in Amsterdam weer een
vond ik het blamerend om de lichting van
"Zeezenderdag" gehouden door de Stichting
IIThe HeraId of Free Enterprise" rechtMedia Communicatie i.s.m. Free Radio
streeks op tv uit te zenden . Jack SpijCampaign Holland en Freewave. De aanvang
kerman maakt daarom in de "Steen en Beenis 10.30 uur en er worden weer unieke
show l l de grap: "Hebben we eindeli j k ontvideo's vertoond. Komt allen!
bijt-tv in Nederland, gaat het ove r l ijBRT

O

",.

'

I '

•

\.

/1/

8

I

ken" +++ 8: De der de voe t bal woe n s dag 0 p
één rij op t v. Vanavond Zaragoza - Ajax
dat in een groot zwemb ad wordt gespeeld .
Ui t s lag 2-3 +++ 9: Hugo van Gelderen is
ge stop t met p rog rammals maken bij de
TROS op R3. Hij hee f t het te druk met .
ande re zaken ++ Gerard Jol ing's wa s sen
beeld wordt onthuld b i j Madame Tus s aud
i n Amsterdam +++ 10: In Rosmalen vindt
het I' Go u d van 0 ud" spe kta ke 1 p 1a a t s .
Van 19 t ot zoln uur of 2 ' s nachts live
op Radio 3 en Radio 1/2. Jammer dat
Alfred Lagarde, na het middernachtelijk
uur, niet meer geheel nuchter voor de
microfoon za t +++ 11: De OLON organiseert
een landelijke da g over etherradio in Ede
+++ 12 : Ik had me zo VerheUgd~
op de te r ugkee r van Mon thy Pyt •
thon b ij de VPRO, maar het
werd een afknapper. Ik kan er niet meer
warm voor lopen +++ 13: Radio 4 mag van
de minis te r binnenkort weer een uu r eerder beginnen +++ 14: Bij de NOS wordt
een "Bijl' in de strijd gegooid tegen AIDS
in een avondvul lend themaprogramma op
Ned.2 +++ 17: Het bijtje wordt gestoken.
De imkers zijn ontstemd over het in een
slecht daglicht p~aatsen van het diertje
in de AIDS-spots +++ 18: Een hoogtepunt
in het BBC Radio Two programma I'Sounds
of the 60s" van di t jaar i s het optreden

29: Nederiand win t met 2-0 van Hongarije
++ Weerman Hans de Jong krijgt een lintje
van Koningin Beatrix +++ 30: Over het
Nederlandse t v-scherm ha ngt een oranje
wa as i.v.m. een Nationaal Programma. Ik
bedenk me opeens dat ik nog een s taartje
Ora njebitter heb staan. Proost! ++++
++++++MEI++++++
1: Na he t oranjegebeuren van giste ren,
dacht een andere groep vandaa g in het
rood. Inde rdaad het is "De dag van de
a rbe i d". Hoe\tfe I "a rb e i dil? I n vee 1 1anden heeft iedereen ee n vrije dag ++ Op
zee, om precies te zj jn bij Radio Caro1 ine , dacht men al aan kerstm is.
Men advi see r de de luisteraars
al vast kerstkaarten te sturen,
omdat die va n de afgelopen
kerst van daag zouden worden
behandeld in de prog r ammals +++
2: Jan Riet ma n viert fe est omdat
he t programma " LosVast" pre cies
5 jaar geleden voor het eerst
het land inging +++ 3: Bij Radio Noord
wordt in "Barrière" aandacht besteed
aan het 800 jarig bestaan van de gemeente
Roden ++ Zangeres Dalida overl ijdt aan
een overdosis slaaptabletten 4: Uitstekend initiatief van de VARA op met het
programma "Gouwe Douwesl! te beginnen.
Jammer dat dit unieke gouwe ouwe programma
op een verkeerd tijdsptip (18 uur)
~>
van ex-Beatleproducer George
staat geprogrammeerd +++ 5: De AVRO zendt
~' Ma rt in , +++ 19: I n de Ams te rdamde, voorlopig, laatste Illn de Hoofdrol'·
se Meervaart wordt ce jaar] ijkuit. Hoofdpersoon is Leo Horn +++
i
se Beattes-Dag gehouden. Gast
is de broer van Paul Mc Cartney, 7: TV1 en RTL vragen aan de Belgische
regering om toestemming tot het brengen
, Mike Mc Cartney. Hem horen we ook in
van hande I s rek 1ame totdat de
"Tijd voor Toen" bij de KRO op R3 +++
~.
commerciële
televisie in Bel20: Radio Noord brengt een special over
~
gië
officieel
wordt i ngevoerd .
de Groninger pophistorie in "Springtij"
Tja, België kennende, zal het verzoek
+++ 22 : Het ministerie van Milieuzaken
pas worden ingewill i gd als de commerciëmaakt bekend dat op de Nederlandse telele televisie er al lang en breed is +++
v isie een voorlichtingskampagne wordt
gestart over kernenergi e +++ 23: EO's
8: Wordt nu 1 id van de TROS en u kijkt
Tijdsein besteedt aandacht aan het voedvaker naar goedkope herhal in gen. Nu alweer "De IJssalon i' op de tv +++
selprobleem in Ethiop ië. Mijn vraag is
9: De da g van het Eurovisie Songfe st ival
of dat eigenlijk wel nut heeft, na al dat
ge knoe i door de regering van dat land +++
in Brussel . In KRO·s "B :r.andp unt" geeft de
24: Die ve rsch rikkelijke plaat "You need
Ned erlandse deelneemster Marcha
haar mening over de krant van
love" van Mixed Emotion is de 900 -s te
alarmschijf van Vero ni ca +++ 25: Nog meer
vandaag. Ze zegt ondermeer :
c~~ /o
EurovlSlOn 10
" I n de persoon va n• Henk Lan-dela OianSCfll
/
histori e. De AV RO zendt een specia le
BruXelles \
ge rak van het AD I S een n i eu- ~.
"Voo r de vu is t Weg" me t Wj 1 i em Duys u it.
Dit t.g. v. het Gouden huwelijksfeest van
we Jezus opgestaan" . Dit naa r
~
aanleiding van zjjn voorspelling
Prinses Jul iana en Prins Bernhard . In de
over de diverse deelneme rs aa n het Festiboeken staat deze "Vuis t" genoteerd als
val. Jammer Marcha, ik heb het artikel
aflevering 171 +++ 27: Bij de VARA op
nog eens nagelezen en het merendeel is
Ned .l wordt een thema-avond gehouden
uitgekomen +++ 10: In de Wisseioord Stuvoor "Gast aan Tafel" van de NOVIB +++
28: Twee rege r ingsvertegenwoord i gers van
dio in Hi lversum wordt door een aantal
Austral i ë worden uitgewezen door Iran,
Nederlandse artiesten de single SOS Möomdat in een satirisch t v-progr amma Ayazambique opgenomen. Op R3 worden door de
tollah Khomei ny de wereld opbl ies +++
KRO impressies van de opname-ses s ie uit-
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gezonden. De opbrengst van de plaat i s
voor de slachto ffers van de hongersnood
in Mozambique +++ 12: Rondui t walge I ijk
vind ik het tv-spotje van het merendeel
van de gez amenlijke omroepen over "R.adio
Freedom". Schanda 1 i 9 dat h i e r zend t ij d
aan wordt toegewezen. Iedereen ma9 t2f
over denken hoe men wi 1, maar om een voetba 11 erva n 17 mil j oen (Ruud Gu 1 I i t) zo
nodig het hoofd va n een b la nke e r af te
laten schieten, gaat mij te ver. Dit wekt
alleen nog meer agressie op +++ 13: Unie k
in de voe t balhist orie , dus ook tv - h istorie, is dat de trainer van he t wi nnende
team in een Eu r opa Cup 2-~ i na l e ook rekla mebo rden v ~n zij n ei;en be dri jf in he t
s t a dion hee f t lat en pla at s en. Ik heb het
over "C ruy ff Spor tsi ! , mocht j e het ni et
begrijpen . En de finale 15 die van Aj ax
tegen Lokomotive Le: pzig in Athene: 2-0
+++ 14: Uniek rs de her hal in g van de 44
del ige hoorspel-se r ie "Moorcbrigade Stockho lm" door de Vf.RA. Hulde: +++ 15: De
sterren van de week wo rde n voorspeld door
de Amerikaanse ast r ol oog Carol l R r ght~r
bij de TROS op tv. Onze na tionale ban aa n ,
Ralph Inbar, we rk t er a an mee . Maar oh,
oh, wat wordt he t goe dgelovig e volkje
toch wee r op ee n vieze manier ver . . . .
Men heeft het programma maanden geleden
opgenomen en doet voor of het gisteren
is opgenomen. Zo wordt va ndaag de week
voorspeld van Danny Kaye, de man die
enkele weken geleden is overleden. Het
dieptepunt van de maand me i +++ 16: In
Montreux wordt op het 27-ste Gouden Roos
Festival de Gouden Roos uitgereikt aan
Zweden voor het programma I! De Pri js" en
de Zi lveren Roos is voor de Nederlanders
t~ini en Maxi voor hun programma "Het Concert" ' +++ 17 : Ook gezien? Hel Lab over
het tv-kijken fn Zeewol de. Zelf vond ik
Rap en Scratch TV het beste +++ 19: Prins
Claus stelt de nieuwe zendinstallatie van
Radio Nederland Wereld omroep . in de Flevopolder i n gebruik +++ 20; Ve ronica brengt
een 11 s nel 1e I Io n tb i j t 5 ti ow 0 ptv, ~..; a a rb i j
je na een half uur zo moe wor dt van de
snelheid en d r ukte, dat je c ,_ ::Jdmoë maar
weer je be d in stapt en als ~en blok in
slaap valt +++ 22: Veranderingen bij
Veronica op R3. Jeroen van Inke l zit nu
tu s sen 7 en 9 u u rop de zen oer me t i I Rinkeldekin kel" en Erik de Zwart presen teert
met Bart van Leeuwen vanaf 13 uur drie
uur lane "Bart& de Zwart" +++
26: Een~woordvoerder van de Amerikaanse
ambassade meldt dat hij de programma's
van "Voice of Ame r ica l ' storing vri j in
Moskou kan ontvangen . De Sovjetautorite iten hebben bes loten dat de inwoners van
hun land in de toekomst vrij naar de zender mogen luisteren +++ 27: Vandaag · is
10

het boek "De Histor i e van Radio London"
officieus uitgekomen +++ 28: Hemelvaar tsdag en Nede r land zit verlegen om een goed
sportprogramma op de radio. PSV wordt
land skampioe n, maar gee n een omroep zendt
c en spor t programma uit +++ 29 : Dui ts l an d
Drie aan, een vetkuif op mijn kop en miJn
vrouw i n een pe tticoat, want earl Perkin s
is met zi jn "bl ue suede shoes il o p tv +++
30 en 31 : Genieten van 24 uur cabaret b ij
de KRO op de radio ++++
~ __~~
+++++-:-J U~ I +~++++
I~ ."! ~\\~
1: Tw, n t ig J a a r ge 1ede n
'\) ~~~ "-J '\
verschee n de L P van The:
~~
Beat les !ISgt. Pep pers
~7lli I3 .\W:,
Lonely Hearts Club Ban d'l'\t: ~~~~
.
De zestiger j aren keren ~~~"
,,~.~
~ ~~~
te rug me t de documentai re ~~ , 01ó
!Il t was Twenty Years ag o
~
todayli die i n Nede rl and en Enge 1and gelijktij dig wordt u itgezonden door VA RA
en Granada TV. De documentaire i s gemaakt
doo r De r ek Ta y lor +++ 4; I n het AD ee n
uisteke nd interview me t Rob de Boer, be kend producer va n popprogrammal s ++ Peter
8russe kondigt aan het NO S Journaal te
zul len ve rl aten ~+ + 6: Op BRT Radio Tws e
vandaa g programmals vanu i t 30bbejaani~nd .
1510 Uitnodigingen zijn er ver s t uurd door
de BRT-pers dienst. Gelukki g heb ik er
geen één ge k regen ++ -+- 8: Een i 0 voo r de
VPRA-documentaire waarin wordt terugge keken naar de treinkap i ng/g i j zelingen in
De Punt en Bovensmi lde van 10 jaar geleden +++ 11: I n Enge 1and wo r den ver k i ez i ngen gehoud e n . Ui tstekende p rogramma's
o ver de verkiezingen worden gemaakt door
'ISpi t ting lmage"en Frits Spit s . Zel fs
Radio Ca roline besteedt in de nachtelijke
uren aandacht aan de verkiezingen ++ 12:
Op de BBC een portret van Aretha Frankl in .
Dan baal je toch wel behoor lijk, omdat je
geen BBC op de kab el hebt +++ 13: Wat
een opluchting, het Radio Londonboek is
uit en ik kan het eindelijk eens wat ru stiger aan gaan doen +++ 14: Het zondagsconcert op de Reg ionale Omroep Zuid (ROZ)
mag nie t worden ui tgezonden omdat het programma is gesponsord door DSM ++ In pretpark Duinreil , Wassenaar, wordt de Nat i onale Popdag ge ho ud en. De KRO is er bij
van 12 tot 19 uur v ia R3 +++
m~
15: Ik wi 1 e r n i et s over zeggen ,
. J!.n.: {I
maar toch is het een t roepje bij
l ~'
Radio N.... ++ Peter Jan Ren s heef t
, I
zijn Kaktus-pyjama ve rr ui l d voor een ne t
pak en is bij de VARA te zien als presentator van het spe 1 11labyri nth l i +++
16: Er i k de Zwart is toegetreden tot de
club van 30-ers ++ Anne van Eemond zeg t
te stoppen met "Het Egmon d Complex" bij
de KRO op R3 ++ "The WÎ s tle Test" bij de
BBC brengt een uitgebreid i nte rview met

Mick J a gger over zIJn soloprojekt en de
t oe kom s t van de Stone s +++ 17: En die
o ud e mannetjes bij Veronica maar gluren
b ij "Veilig Vrijen". Wegens sukses wordt
het ook nog herhaald +++ 18: Bij de EO is
ee n s amenvatting te zien van de Jongerendag, die afgelopen za terdag in de regen
werd gehouden ++ De tv-commercials van
Koos Postema voor "De Postbank" mogen
n iet meer worden uitgezonden +++ 20: Wel,
dan maar naar de BRT, dacht Koos. Misschien is hij binnenkort op de BRT te
bewonderen met "Klasgenoten " +++ 20:
Sjors Fröhl ich i s toegetreden tot de club
van 20-ers +++ 21: De langste dag met zon
e n reg e n, e e n trie s te dag. De NCRV probeert de dag wat op te fleuren tijden s
het "Meditati e f mome nt". Een overvloed
van bl a uw, zelfs de domine e heeft e en
b lauw gezicht. Toch l e uk zoln storing +++
22: VPRO' s Ch e rry Duyn s krijgt dit jaar
de Nipkovschijf ++ Fred As tai re ov er lijdt
o p 88-jarige leeftijd ++ Peter Mas s ingf eld brengt een uit s tekende s pe cial o ver
de zeezenders in het tijdschrift "Funk"
+++ 23: Peter Brusse wordt met ingang
van 1 september hoofdredakteur van "Elsevier" ++ "Candlelight" bij de AVRO op tv.
Hopel ijk bl ijft het bij deze ene keer.
Het is een typisch radioprogramma Jan~
+++ 24: Er is een uitstekende video
uitgekomen onder de titel "TV Pioniers",

geproduceerd door o.a. het Nederland s
Omroepmuseum +++ 26: Roy Bat e s belooft
op 2 september met "Sealand TV Internati onal" te beginnen. Zou een leuk verjaar dagskado voor mij zijn, maar ik denk
ni et dat het gebeurd. Mi jnhe er Bates i s
namelijk een beetje veel publ icit e it sz i e k
+++ 27: Top Format brengt de ee r s te CD
met jingles uit ++ 68% Zake nlied e n kij kL
regelmatig naar ITN news op Supe r Chan ne l
+++ 28: Domme komieken, zond e r Brit se
'klasse ' humor voor "Ferry Aid" i s van daag de grote afknapp e r op Sk y Cha nn e l
+++ 29: In Londen gaat de ni euwe Ja me s
Bond-fi lm "Living Dayl ight 'l in pr emièr e
++ Ik zit met mijn pop op s ch oot, want
de VARA brengt s ame nvattin ge n va n Pinkpop- en Parkpopconc e rten uit het ver l e den
+++ 30: De AVRO ze ndt de 125- s t e "Wo rd t
Vervolgdil ui t op Ne d.1 ++ Pa ul de Lee uw
staat aan de vooravond van een gl a nsrij ke
carrière. Hij maakt z ijn tv-d e buut al s
pre sen ta tor i n IIS ter ren sla g11 ++ 0 P Ne d . 2
s tart de NOS met de dertiend e lige seri e
"60 Jaar TV-geschiedenis". Uitgangspu nt
is de Granada-serie "Televi s ion"++++++++
++ Zo alweer op de helft van het jaar.
Oe tijd gaat wel erg , erg, erg snel++++
++In de volgende Freewave lees je het
volgende deel van "Hoogte- en Dieptepun ten uit 198]"++++Hans Knot+++++++++++++++

,

'

(Boven) Wim de Valk, Jamie King en Ad Roberts. (Zittend) Peter Chicago, Denn'is
Rigger, Rob Charles, Kapitein Tom, Kevin Turner, Peter de Groot, Lindsay Rigqer
en Dave Ellis
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ZWEVENDE REKLAME VIA DRIE TV-NETTEN.
Vanaf 4 apri 1 198 8 zal op al le drie
Nede rl an ds e tv- ne t ten een
TV ',
zwevend reklam~b lok komen.
s'\-.,''':~~
' R.""
Tot nu toe heeft alleen Ne~-~',,~
derland 1 kennis gemaakt met
deze vorm van reklame. Al Ie andere door
de STER aangevraagde uitbreidingen, dan
wel wijzigingen, zijn door WVC afgewezen.
SATELLIETSTATION MET 13 UUR WEER.
Of pe r 1 ap ril of pe r 1 me i 1988 begint het Britse bedrijf Meteo Cast met
het dagelijks tussen 5 uur in de ochtend
en 6 uur in de avond uitzenden van weerberichten via de ECS-satelliet.
Meteo Consult in Wageningen, het bedrijf
van een aantal voormalige KNMI-medewerkers, heeft een aandeel in het bedrijf.
Iedere vijftien minuten wordt een totaal
beeld gegeven van het weer in de diverse
landen van Europa op basis van de beelden
van de weersatelliet Meteosat, die boven
de evenaar is gestationeerd. Tevens bestaan er plannen om een speciaal weerbericht voor kinderen te gaan maken en men
zal de uitzendingen, die worden gesponsord, gaan aanbieden aan kabelmaatschappijen in heel Europa .
ANP NEEMT DEELS TAAK NOS OVER.
Moge I ijk a 1 per 1 j anua r i a. s. za I het
ANP een deel van de nieuwspagina~s van
Teletekst gaan samenstellen. Tot nu toe
werd dit verzorgd door de NOS. Het is nog
niet duidelijk of het ANP zelf rec ht streeks de data kan gaan invoeren ofdat
redakteuren van het ANP bij de NOS worden
gestationee rd om daar de werkzaamh eden te
kunnen uitvoeren.
VARA VOORLOPIG GEEN ZONDAG OCHTEND T~
De VARA moet voorlopig afzien van de
plannen om per 1 april a.s. ochtendtelevisie te gaan brengen via een van de drie
netten . Op Nederland 1 hebben KRO en RKK
zendtijd gereserveerd voor kerkel ijke uitzendingen, Nederland 2 is bestemd voor de
kinderprogramma's van de VPRO en de Feduco , zo blijkt, heeft zendtijd gereserveerd op Neder l and 3. Men hoop t al snog
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per 1 oktober 1988 te kunnen starten
daar invull ing van het tweede deel van
het jaar nog dient te geschi eden. Ook
hoopt men per 1 april a.s. te kunnen beginnen met de weke I ijkse uitzendin g van
een zondagmiddagcon cert onder de noemer
Ma t i nee.
KLOKHUIS BIJNA DAGELIJKS OP SCHERM.
Vrijwel dage lijks zal er per 1 ap r il
a.s. een ni euw jeug dprogramma op de te levisie komen v ia de NOS, dat zal worden
ge prese nt eerd door v i jf ni eu we pre sentat oren. Het programma gaat Klokhuis heten
en bestaat uit een mengel in g van gespeelde scenes, info rma tie uit de tech nisc he
en we tenschappe 1 ij ke were 1d, a rch i teetuur, ku nst en muziek. Het prog ramma
moet gezien worden als een soor t opvolg er
van het programma Afwas in de Ijs kas t .
Vi j f keer per week zal het programma na
het Jeugdjournaa l zij n t e zien vi a Nederland 3 en zal telkens 15 minuten dur en.
Het is bestemd voo r kinderen van de bovenbouw van de basis - en voor de onderbouw van de middelbare school.
CULTUUR VIA DE KABEL.
Het Gemeentelijk Kabelnet van Gronin gen heeft kontakten ~et het Amsterdams
net om te komen tot overname van de Culturele kunstprogramma IS die men daar
iedere zondag aan de kijker aanbiedt.
Als men tot overeenstemming komt zal
het Gemeentebestuur van Groningen financieel gaan bijdragen in de kosten van de
programma IS. De Stichting Culturele
Hoofdstad wil in de toekomst ook sponsors
gaan aantrekken· om op die manier minder
afhankelijk te zijn van de regering.
THAMES TELEVISION IN ONDERZOEK WALDHElM .
Het Britse ITV TV station Thames
Television is een half jaar durend en
5 miljoen gulden kostend onderzoek gestart naar de vermeende oorlogsmisdaden
van Kurt Waldhei m. Twee advokaten, die
bij het onderzoek zijn betrokken, zullen
het vergaarde materiaal aan een tes t onderwerpen . Dat gebeurt i n een tribunaal
da t vol gend voorjaa r door he t tv station
zal worden uitgezonden en door ver kocht aan
andere tv stat ions . Mat e r iaal wo rdt ond e r me er ver.zameld in Joegoslavië, Ital i ë,
Griekenland, Oostenrij k, West Du itsland
en de Vereni gde Staten.
COMMERCIELE TELEVISIE HAALBAAR.
In Nederland is onder bepaalde voor waarden commerciele televisie haaibaar .
Dit blijkt ondermee r uit een onderzoek
dat in opdracht van de TROS en de Telegraaf is uitgevoerd door het onderzoeksburo McKin sey . Ook de NOU en Pers combina t ie waren be t ro kken. Vo lgens het onderzoek is een commercieel station al leen
haa l baar als de programmaopzet simpel

blijft met een herkenbare Ned erlandse
identiteit. Daarnaast aangek och t e ser i es
en s peelfilms. Du r e eigen produkt ies zi jn
uit den boz e .

tiCKET Ta HaLL9woOD IS UITGESTELD.

[

De VARA heeft besloten het grote televisieshowprogramma Ticket to Hollywood
uit te stellen gezien de voor ber eidingen
meer tijd kosten dan verwacht. Het zou
gaa n lopen tu s sen jan uari en ok t ober a.s.
en zou leden van toneelgezelschappen en
amat eu rs op het gebied van de amusement
een competi tie met elkaar laten spelen
met als uiteindelijke hoofdprijs a ticket
to Hol 1ywood .
CNN WEL OF NIET TOEGESTAAN OP KABEL
Het overlegcollege van programma
direkteuren televisie heeft de werkgroep
actualiteiten van de NOS advies gevraagd
inzake de voorwaarden waaronder Cable
News Network in Nederland op de kabel
kan worden toegelaten. De NOS moet
hierover een uitspraak doen omdat CNN
gebonden is aan een contract voor
nieuwsuitwisseling met de EBU. In dit
kontrakt is ook bepaald dat CNN de nationale omroepen niet mag beconcurreren
en toestemming dient te hebben voor
doorsturing van signalen via de kabel
van deze nationale omroepen. Ted Turner,
eigenaar van CNN, is reeds met een aantal exploitante~ in onderhandeling inzake doorsturing van de CNN programma's.
NIEUWE DIREKTEUR TROS.
Cees Wolzak is benoemd tot opvolger
van de 54 jarige Frans van der EIst,
die om gezondheidsredenen zich terugtre kt, als algemeen direkteur van de
TROS. Wolzak was voorzitter van de
nieuwe mediagroep bij de VNU. Cees den
Daas blijft programmadirekteur. Wolzak
treedt per 1 januari a.s. in dienst van
de TROS.
VARA WINT PRIJS IN NEW YORK.
De VARA heeft tijdens het 30ste i nter nat ionale film- en televi sie festival
in New York de derd e prijs gewonnen in
de categorie actualiteiten. De prijs
wa s voo r 'Spelen me t afval ' en coproduktie met Uni cef en werd door de VARA
in 1985 uitgezonden als onderdeel van
Achter he t Nieuws.
PATRICK COX VERLAAT SKY CHANNEL.
Zodra een opvolger is ingewerkt zal
Patri ck Cox Sky Channel uit vri j e wil
ver laten om zich op andere mediaprojekten te storten. Patrick was Deputy
Chairman en Chief executive Officer van
Sky en trad in mei 1983 in dienst en
is sindsdien de drijvende kracht geweest
ach ter de ontwikkeling van Sky. Aan het
eind van 1983 zond het station 2 uur
lang Enge lstali ge amusement uit naar

400.000 aangesloten huishoudens in Noorwegen, Finland en Zwi tserland. Nu zend t
het 18 uur per dag naar 10,5 miljoen
huishoudens in 19 l anden van Eur opa.
Door zijn visie en expertise heeft Patr ick bewezen da t Pan Europese televisie
haal baa r is en dat prive ondernemingen
op het gebied van satellietstations
een belangrijke bijdrage kunnen leveren
aan de televis ierevolu tie , die op het
ogenblik aan de gang is.
LEDENWERVING.
Dat omroe pe n op tal r ijke manieren
leden trachten te wer ven is
genoegzaam beken d.
Dat hierbij steed s andere
methoden worden inge zet is ook bekend .
Men denkt bijvoorbeeld aan de gratis
AVRO-bode in diverse
leesmappen. De NCRV
doet het weer anders:
IS Avonds om + 7 uur gaat
bij mij de telefoon en een
vriendelijke maar enigszins
verkrampte stem meldt van de
NCRV te zij n! NCRV: 11 0 a g mij n he e r Zom, u
heeft enkele maanden geleden ons boekje
"Weg van de snelweg" besteld. Wij waren
d a a r he e 1 b 1 i j me e ! I I Ik: 11 F i j n11 •
NCRV: "0 p die manier hadden wij uw adres
en is u vorige week een NCRV-g id s toegestuurd. Klopt dat?" Ik: lijai',
NCRV: "Wat v i ndt u van onze gids?"
Ik: "Gaat we 111 . NCRV: "H eef t u a 1 een
omroepblad?" Ik: " Ja". NCRV: llW i lt u ons
dan _één jaartje met f 10,-- onderst eunen? "
Ik: "Neeli, NCRV: "Maar als we u nu gratis
het nieuwe boekje van "Weg van de snelweg" toesturen? Dan kost u het bijna
niks ". Ik: "Geen interesse ll .
NCRV: "Dat is dan jammer, tot ziens",
MIJN COMMENTAAR: Dat ook de NCRV je
eigen adres voor ande re doeleinden gebruikt is in pr incipe n iet juist, maar
da t ge beurt wel meer! Evenwel de stompzinnigheid van de vragen slaat alle
re cords : * Wat ik va n het boekje "Weg van
de sne lweg" vond, werd niet ge vr aag d ~
* Waarom ik de NCRV gids maar matig vond,
werd ook niet gevraagd (zou voo r de betreffende red ak tie interessant zijn).
* Waarom ik een andere gids (én welke)
be ter vin dt, kwam niet aan de orde.
Waarom ik geen ondersteunend lid wilde
worden (Ik had hier echt wel een motiver i ng voor ) etc. etc.
Ik ben benieuwd of de NCRV op deze
"'J i j ze vee 1 n i e uwe 1eden zal liS tri k ken 11 •
Het lijkt mi"j, op zin zachtst gezegd
"twi j fe 1a cht i gil.
Jac Zom.
13

*

*

*

De produktiestudio aan boord van de MV Communicator (foto: SMC).

Zeezef1dersNII
ma 2 NOVEMBER: James Ryan, wie kent hem
niet van zijn oplichtingspraktijken en
natuurl ijk het aan de ketting leggen van
de Ross Revenge, heeft andermaal uitstel
gekregen voor zijn proces die ondermeer
gaat over het opl ichten van beleggers in
he t Carol ineprojekt. Ditmaal vanwege het
feit dat hij in onmin verkeert me t z ijn
nieuwe advokaat. James stelt dat hij
er achter is gekomen dat de advokaat ook
voor de tegenpartij werkt. Nieuwe datum
voor het proces is nog niet bekend ge maakt. Ve el vro l ijker is het nieuwe ge luid dat tegenwoordig in Hoek van Holland
wordt gehoord en wel uit de mond van
Vallerie, de nieuwe aanwinst in de zeezenderfam i l i e van Mariella en Fergie McNeal, van harte namens het gehele Freewaveteam. Monique: programmawijzigingen
t.O.V. vorige week. De Keser top Drie is
verdwenen en daarom op de doordeweekse
dagen tussen 12 en 13 uu~ Mark de Mast .
De bandjes van Ad Roberts (14-16) en
Tony Berk (13-14) zijn niet aan boord,
daarom deze week 13-15 Dick Verheul
1 ive met drie om drie en 15-16 Sebastiaan
Black met drie om drie. De programma I S
van Monique starten deze week om 6 uur
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in plaats van 5 uur in de ochtend. 558:
6-10 Peter Philips, 10-14 Keith Francis,
14-18 Nigel Harris, 18-22 Tim Allen,
22-01 Steve Conway, die Mike Watts vervangt die vanwege onderhoud geen tijd voor
een programmapresentatie heeft. 1-6 Pat
Brooks. Het nieuws t/m vrijdag met Steve~
di 3 NOVEMBER: wijzigingen 558: 22-24
Steve, 24-02 Mike en 2-6 Pat. wo 4 NOVEMBER: Technische problemen met generator
zijn volgens Peter opgelost. Afwachten!
963: In verband met werkzaamheden aan de
zendmast zijn beide zenders pas om 8.03
in de ether. Met op Monique i .p . v. Peter
de Groot Dick Verheul 1 ive. Ted Bouwens
vertelt in zijn programma (11-12 i-p-v
Joost) dat het spel Prijsbewust niet me e r
terugkomt maar dat in de toekomst een
ander spel zal worden gebracht. do 5
NOVEMBER: Monique tussen 7 en 9 Dick
i .p.v. Peter en dit geldt ook voor 6
NOVEMBER. Zaterdag valt op 7 NOVEMBER:
558: 6-10 Tim, 10-14 Peter, 14-18 Keith,
18-22 Nigel, 22-24 Steve, 24-02 Mike en
2-6 Pat. Nieuws voormiddag Keith en daarna Steve. 963: 6-6.30 non stop, 7-10
Ted Bouwens (10 oktobershow) 10-12 Eddie
Ouwens met uitsluitend oud Nederlands
werk. 12-15 Top 50 Luuk, 15-18 Sebastiaan
en 18-19 Rick van Rijn met de Avondcursus die officieel op 10 oktober had moeten worden uitgezonden. Een nieuwe jingle

met als tekst: Ja, zo is het we l genoeg
heren!. Nog geen beweging in de zendmasten aan boord van de Communicator,
of ze moeten al aan het rollen zjjn gegaan op het dek. Nieuws van de Voice
of Peace o.a. met het bericht dat de
Nederlandse kapitein, die vanaf het prille begin op de voormal ige Cito heeft gewerkt b in nenkort me t pensioen zal gaan.
Abe schijnt al een opvolger te hebben gevonden. Medewerkers nu: John McDonald
uit Schotland (pres t eerde het tijdens
een fotosessie voor een krant in een
ki lt aan dek van het schip te vers chijnen )
Steve Richards , Pa uJ Frazer, Mike Da rby.
Ra dha , de kok, ve rl a a t tevens het st ati on
om in Ind ia te gaan trouwen en wonen. Nu
er een tekort aan deejays is overwe egt
Dave Asher, die nog in lsrael is, een
tijdelijke terugkeer naar het schip te
maken " Ons lang ve r volgverhaal over Roy
Bates wordt nu helemaal een lachtertje
nu het ministerie van Defensie heeft aangekondigd dat de marine klaar is om de
strijd aan te gaan met de bemanning van
Sealand . Wordt vervolgd. Dë1n is het nog
steeds wachten op de nieuwe frequenties
van CaroJine en Monique. De 981 kHz zou
zijn vervallen daar op deze frequentie
in de avonduren radio Algeria met een
krachtige zender engelstalige prog ramma's
verzorgt. Radio Wyvern en Devonair gebruiken de 954 kHz- die ook in 'the picture' was. Inmiddels heeft de leiding
van het nieuwe station dat vanaf de
Communicator gaat uitzenden bekend gemaakt dat hoe dan ook de 98 1 door hun
zal worden ingenomen daar men de gehele
publ iciteitscampagne da ar op heeft afgesteld en er al veel drukwerk klaar is.
Over de Communicator gesproken: er is
nu een nieuwankersysteem geplaatst en
men hoopt voor eind november in de ether
te zijn. Eerst zal ai leen de 576 worden
gebruikt voor Star Force. De kontrakten
op religieu s gebied voor de 981 frequentie zullen via de 576 worden afgewerkt.
Men hoopt een week of vier na de start
van het eerste station ook met de tweede
in de ether t e kunnen komen.Het tweede
stat ion, Harmon y 981, zal een volledig
geautomatiseerd station worden waa rbij
nu en dan aankondigingen worden gedaan
vanaf tape door gerenomeerde Arner i kaanse
presentatoren. Volgens de overheidsinstanti es i igt de Communicator in een gevaarlijk scheepvaartgebied en zou het
beter zijn al s men een nieuwe ankerplaats
zou kiezen die als n iet gevaarlijk op
de zeekaarten staa t aangegeven. Simon
Barrett bl ijft in de problemen want hi j
is alweer op str aat gezet door Wyvern
Radio. Hij is daar opgevolgd door Howard
Hughes~Misschi en zie n we hem op 19-12-87.

zo 8 NOV~~ER: Monique vanaf 6.36 in de
lucht met tot 7.04 nogal harde nonstop
muziek. Luuk Dardin vertelde dat dit
gebeurde om de apparatuur af te stellen.
Het internationale ontbijt liep vervolgens tot 8 uur. Na de religieuzen om 10
uur geen nieuws. Deze week voor de verandering weer eens een Vader Abrahamshow. Middag programmering live met
van 12-14 Dick Verheul, 14-16 Sebastiaan
Black, 16-18 Luuk Dardin. 18-19 Rik van
Rijn met een show die eigenlijk al op
17 oktober uitgezonden had moeten worden. Het jaar van de hits wa s vandaag
1977 558: 6-10 Tim Allen, 10-14 Chris
Kennedy, 14-18 Nigel Harris en wie het
nog niet had gehoord aan zijn stem , het
betreft hier niemand anders dan Stuart
Russel~ Hij werkte in de 70'er jaren al
voor Caroli.ne en kwam in 1983 even terug op de Ross~ 18-22 Keith Francis,
22-24 Chris Kennedy en 24-02 Mike Watts
en het nie uws wordt gelezen door Nigel
en Keith. Vertrokken zijn Steve eonway
en Peter Philips. ma 9 NOVEMBER: 963
vanaf 6 in de lucht. Afwijkin gen normale
programmering doordeweekse dagen: 7-9
Dick, 11-12 Ted Bouwensshow van 26 oktober, 12-12.40 Oude Mark de Mast en non
stop muziek tot 1 uur. 13-15 Dick, 15-16
Sebastiaan, 16-18 Luuk en tenslotte
18-19 uur non stOP8 Dan kregen we een
brief van een lezer die zich a fvroeg
wat de betekenis van het woord Anorak
is.Wel de letterlijke vertaling is parka
hetgeen een soort winterjas is die in
de 60'er en 70'er jaren veel werd gedragen. Zelfs i n de zomer en dan wel
zeer speciaal door de zeezenderfans die
een tochtje naar hun geliefde schepen
maakten. Of een bepaald moment werd, ik
dacht in 1974, een programma door Andy
Archer en Graham Kay verzorgd vanaf het
dek van de Mi Amigo, terwijl op een 20
tal meters afstand de boot me t fans lag.
Op dat moment is spontaan het woord
Anoraks ontstaan toen Andy opmerkte dat
in de zomer de parka's zoveel werden gedragen . 558:6-10 Kevin, 10-14 Keith,
14-18 Nigel, 18-22 Tim, 22-02 Chris.
Nieuws voormiddag Nigel, namiddag Keith
en Kevin. di 10 NOVE.t1BER: 963 vanaf 6
uur in de lucht~ 7-9 en 9-11 zelfde als
gisteren_ Om 11
wegens werkzaamheden '
aan de antenne uit de lucht. Aankondiging dat men om 4 uur hoopte terug te
zlJnö Pas om 19.21 te rug waarna om
19.30 Viewpoint begint. 558: 6-10 Kevin
10-11 Keith, 19.21-22 Chris, 22-02 Tim
en 02-06 Pat Brooks. wo 11 NOV&~ER:
Vanaf 6.45 in de lucht op 963 daarna
van 6.45 tot 7~15 Maasbach en vervolgens
tot 10.05 non stop. Hierna drie om drie
9

uur

.
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tot 11 uur met Erwi n v . d. Bliek, die

samen met Wim de Valk en ni euwkomer Wim
van Egmond het oude li ve team heeft afgelost . Om 11 uu r het eerste nie uws van
deze dag, 11- 12 Ted, 12-1 3 Mark,13-14
Tony, 14-16 Ad met Popcl ubs pec ial over
de Time Bandits. Onze menig is dat hij
dergelijke s pecials beter kan overlaten
aan deskundigen en zich puur moet houden aan zijn eigen stijl van radiomaken.
16-18 Erwin en 18-19 non stop. Wanneer
kondigt zich de opvolger van RonaId van
der Meiden aan? Misschien Erik de Stam?
De eerder genoemde problemen met de
genera t or kunnen worden opgelost daar
de onderdelen vandaag aan boord zij n
gekomen. Nieuwkomer Wim van Egmond is
afkomstig uit de provincie Utrecht en
heeft radioerva ri ng opgedaan bij ondermeer: Weekend Muziek radio Utrecht,
Freewave Utrecht, Soundwave Nieuwegein,
Stad Radio Culemborg e.a. Bij \.JMR werd
hij veroordeeld. do 12 DECEMBER: Vanaf
5 uur Monique in de ether met tot 6.30
non stop daarna 7-9 Peter de Groot met
poplepel , 9-11 \A/im van Egmond en voor
de rest gelijk aan gisteren. Vanaf 13
uur nieuwe slogan: 14 uur per dag een
muzikaal genoegen, 963, wervelend,
spraakmakend, boeiend, ongelofelijk,
rustgevend,aktueel: Monique. Vandaag
overlijdt in Zweden Cornelis Vreeswijk
die ondermeer de geweldige Veronica 538
jingles heeft i nge zongen. vr 13 NOVEMBER
558: wijziging is nieuws voormiddag met
Nigel en namiddag met Andy Camen. Om
20 uur gaat Viewpoint uit de lucht met
de mededeling dat er een frequentieverandering gaat geschieden en dat men moet
luisteren naar de 558. Als deze Caroline
zender weer in de ether komt dan zal er
aangekondigd worden waar men de Monique
en Viewpoint programma's kan vinden.
za 14 NOVEMBER: Doodse stilte vanaf de
Noordzee. Tijd gehad voor het doorluisteren van banden en ik ~ond een groot
aantal studiotapes terug die in de komende tijd in de aanbieding zal gaan.
Niet alleen leverbaar per 6 uur . We
gaan af en toe ook puur 90 minuten
studiotapes in de aanbieding gooien die
dan alleen op cassette leverbaar zijn
voor slechts 1 tientje die je kunt sturen naar Postbus 102 te Groningen en
dat is deze keer Steve England, Scott
Mitchell en Gaby Hernandez op Radio Atlantis aangevuld met een testtape van
Radio Condor die nooit is uitgezonden .
Zo 15 NOVEMBER: Vanaf de prille ochtendgloren is Monique te horen via de 819
kHz ofwel de 366 meter. Goeiemorgen aan
Wim Willems en al die anderen die in
de vroege ochtend belden. Ik was nog
16
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nie t wa kker. Van 10-12 hoo r de n we Ria
Valk i . p.v$ Vader Abraham. Om 12 uur de
t op 50 met Erwi n v.d ~ Blie k me t daarna
Pop tien t1agazine play list e. a. werk
tot 18 uur. In Viewpoint nog oude jingles voor de 963 . 558: 6-10 Tiro, 10-14
Kevin, 14- 18 Keith, 18-22 Nigel, 22-02
Chris en 2-6 Pat. Nieuws met And y en
Kevin. Re gelmatig wordt een spotje gedraaid aangaande de frequentiewijziging
van Viewpoint en Monique. Een zeer
slechte promotie moeten we stel l en dat
er ni et vooraf reklame is gemaakt voor
de nieuwe frequentie . Misschien dat de
Leiding daa r een reden voor hee ft maar
het kost wel duize nden luisteraars.
zo 15 NOV~~ER: Allereers t maar een s
een aantal nieuwtjes op een rijtje alvorens over te gaan naar de progrruTh~a
tisch gegevens van deze week. Een woordvoerder van de Carolineor gan isa tie mel dt
ons dat men binnen 14 dagen een constan t
signaal via de 6210 kHz wenst uit te
zenden. De kortegolfprog raw~a's zullen
in eerste instantie een overname zijn
van de 558 prograw~ering en in een later
stadium een eigen leven gaan leiden met
de religieuze programmering. De antenne is nu 'professioneel' aangelegd en
men hoopt vooral de Oostbloklanden te
bereiken. Andere bronnen spreken over
een start die niet eerder is te verwachten als in de komende lente. Meestal
zijn er twee meningen binnen de Caroline
en Honiqueorganisatie. We wachten af.
De bemanning aan boord van de Cornmunicator is afgelost en de masten zijn nu
geree d om omhoog te worden gezet. Het
wachten is op beter weer. Tijdens de
st orm van vorige week bleek men het niet
langer veilig te vinden om voor anker
te blijven liggen op een positie 3 , 5
mijlen ten zuid oosten van Sunk Light
Vessel. Men nam een nieuwe positie in,
2 mi jlen uit de haven van Felixstowe.
Nadat het slechte weer af nam hernam men
de oude positi e. Een woordvoerder in New
York verklaarde ons dat men ondanks de
slechte vooruit gang van werkzaamheden
in december met de programma ' s van i n
iede r ge val Star Forc e 576 van sta rt
hoopt te gaan. De Radio Investigation
Service, een afdeling van de DTI, heef t
een rapport openbaar gemaakt waaruit
naar voren komt dat de huidige zeezenders geen commerciele levensvatbaarheid
hebben en dat geen enkele belangrijke
firma het maar ook durft te wagen om
te adve rte r en vi a de stations. Dit i n
verband met de dreigingen die worden geuit door de DTI zodra een reklamecampagne is begonnen. In he t rapport wordt ook
duide lijk dat de RIS nog steeds de po-

litie steunt bij haar onderzoek naar
verilleende aktiviteiten van Britten voor
de zeeze nder s. Ook maakt men meld ing
van aktiviteiten door ambtenaren van de
dienst i n landen a ls Ne derland en Bel~ie
om o p die man ier ook achter aktiviteiten
van ~ede r l ande r s en Belgen i nzake de
zee zend e r s te komen. Leuk om te horen
dat de naam Laser nog niet ve rloren is
nu in Florida een station met die naam
is te horen via de 93.5 P.1. Trilion,
een belangrijke produktiemaatschappij
in Londen, heeft een nieuwe managing
direc t or voor de faciliteite nafdeling.
Zijn naam is Ge rry Zierier, be ter bekend
a ls Guy Hamilton , voormali g Rad io 270
medewerker. Over voor~alige zeezende rmede wer ke rs ge sproken. Ri chard Jackso n,
ex Caroli nedeejay, zo u zijn geluk in
eerste instantie gaan z oeken i n Amerika
maar is nu te r echt gekomen bi j radio
3an gkok i n Thailand. ~ie herinnert zich
no~ James Day . ~ij we rkte voor Caroline
in de 70'er ja ren en is nu te horen via
de communicatieli j nen van de kustwacht
in Dover. Bud 3allou t e nslotte was erg
populaIr in Je 60'e r jaren vi a zijn
programmals op ra dio Caroline. Hedentendag e is hij programmadirekteur van een
aantal commerciele stations in Amer ika
onder zijn eigen naam Howard Cas tie.
ma 16 NOVEMBER: 558: 6-10 Kevin Turner,
10-14 Keith Francis, 14-18 Nigel Harris,
18-22 Tim Allen, 22-02 Chris Kennedy,
02-06 Pat Broaks en het nieuws werd vandaag gelezen door Andy Camera. Reeds vandaag is het spo tje inzake de frequentiewissel ing van Monique al verdwenen. 963:
9-11 Wim van Egmond (er volgt dus alleen
een opsomming van de wijzigingen) 16-18
Erwin en 18-19 Wim de Valk. di 17 NOVEMBER: Monique vanaf 6.12 in de lucht. Tot
Maasbach non stop, vervolge ns 7-9 Peter
de Groot, 9-11- Wim etc. (zie 16-1 1) Om
19 uu r nr 75 excl. met betrekking op
nieuw (m.a.w. Wim van Egmond wil van
boord gehaald worden!) Viewpoint: de
spotjes zijn opnieuw ingesproken en
worden via 558 me t de nieuwe 1819 l aange kondigd. wo 18 NOVEMBER: 558 : nieuws nu
met Andy, Kevin en Keith. Andy zal na
vandaag niet terugkeren en het kan du s
best zijn dat nr 75 o p Andy s loeg.
Monique vanaf 5.29 in de lucht. De programma1s van Ted,Mark en Tony weïden
vorige woensdag ook al gedraaid. do 19
NOVEMBER: Vandaa g geen Maasbach op Monique. Pas om 6.52 in de lucht. Tot 7
Uur non stop. Om 13 uur een oude Berk.
(12 nove mbe r ) . Nieuws op 558 met Nigel,
Kev i n en Keith. 2 spotjes voor evenveel
rocksh ow morgenavond in Kent en Suffolk.
vr 20 NOVEMBER: Ruw wee r op zee, hetgeen

di verse malen wordt ge noemd in de programmals. Ook me ldt men dat het een grote puinhoop i s en dat het schip slagzij van L5 % maakt. Monique normale tijd
in de ether . t ot 6.30 non stop. 7-9 Er win v.d . Bl iek en Tony Berk i s een her hal ing van 13 november. za 21 NOVEMBER:
Monique vanaf 5.15 i n de ether. tot 6.30
non stop, 7-10 Erwin i.p .v. Ted en bij
Ed die Ouwens Mariska van de Kol k en he t
nieuwe duo Davis and Lee te gast. Top
50 tu s s en 12 en 1 5 me t Erw in, 15- 16 . 30
Wim de Valk e n 16.30-18 Ande r maal Erwin
en 18-19 Rik va n Rijn. 55 8: 6-1 0 Tim,
10-1 L+ Kevi n , 14-18 Keith, 18 -22 Nigel,
22-02 Chïis en 2-6 Pat . Ni euws met Nig el,
Chris en Tim. Andermaal wordt er ge sproken ove r slagzij . Een abno rmale situatie .
zo 22 NOVEM BER: 963: 5-8 Non stop. 2e
uur (11-12) van Va der Ab raham wordt nie t
uit gezonden maar daarvoor in de plaats
non stop Nederlandstal ig. Jaar van de
Hit s is 1978 en de middaq wo rdt nevuld
met Wim van Egmond tus se~ 12 en i4, Erwin t ussen 14 en 16 en tenslotte Wim de
Va lk tot 18 uur. Dan slaan we een aantal dagen over om terecht te komen bij
het laatste nieuws dat we even voor de
sluiting van deze rubriek ontvingen.
Vandaag, 26 NOVEMBER: i s tussen 2 en
3 uur i n de nacht de zendmast van de
Ross Revenge afgebroken. Er zijn twee
versies van in hoeverre het is afgebroke n. 1) er zou ± 12 ton naar ~ beneden
zijn gekomen en half geknakt hangen en
2) de gehele mast zou er af liggen. Was
dit laatste het geval dat zou het dek
ook gigantisch kapot moeten zijn. De
kustwacht is langs z ij en ook hel ikopters
zijn voor assistentie opgeroepen. Een
kort onderhoud t ussen Mike Barrington
op de Communicator en een van onze Britse tipgevers leerde ons dat Mike binnen
een paar dagen een 558 kHz kristal wenst
om de oude Laserfrequentie we er te gebruiken. Zolang de nieuwe zendmas t en er
niet staan wil hij op een tijdelijke
draad (Tantenne) gaan uitzenden. Een
woordvoerder van Monique meldde dat men
hoopte binnen 8 dagen via een tijdelijk
systeem terug te zijn. Of e r verder gewonden z i jn gevallen is ons niet be kend.
We hopen U over dri~ wek en uitvoerig
kunnen te berichten of anders tijdens de
zeezende r dag in Amste rdam, komende
zat e rdag. Dank aan Chris Co rtez, Tom
de Munck, Maria Depuydt, M. v.d. Maden,
Rudi Koot, Ate Harsta, Jac k Duyzer e.a.
Samenstelling Hans Knot .
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noo i t wo rden, die hebben het te druk om
zichzelf te promoten, iets waar ze ook
nie t in sl a gen , het zijn karikaturen van
z ichzelf. Er zijn een paar uitzonderinge n,
ik noem er twee klinkende voorbeelden,
~ aar die hoor je ook niet meer op drie.
Hans Hoogen doorn en Leo van der Goot.
CABLE ONE, HET EI VAN COLU MBUS?
Dat waren waarachtige radiomakers maar
Ofwel misschi en het ei van het zendhebben ingezien dat zij bij Drie niet
schip Con~unicator. Van Koote n heeft al
e n noo it zouden kunnen fu nctioneren.
lang de gave precies aan te kunnen geven
Hoogend oorn groeide doo r bi j de NOS en
hoe je op vrij een voudige wi jze het bevan der Goot stopt zijn kwaliteiten in
jaardentehuis annex kinderspeelpl aats,
de TV. Van Kooten moe t duidelijk niets
dat me n ook wel Radio 3 noemt, op de
hebben van de groep kwabb e laar s maar wil
k 1 ippe n kunt laten lop en. Te recht stelt
radiomakers, intermediars noemt hij ze.
va n Kooten dat het maar eens afgelop en
Een prima definitie geui t door een man
moet zijn me t, zoa l s hij het in het AD
waar drie ook te kleingee s t ig voor werd .
van 7-11 zegt, het gebler van z ich dee Met een bee t je geluk kan Cable One e en
jay noemen de 1 ieden die zonder popnaslagkweekvijver word en voor nieuw talent en
werkjes, ges chiedenisboekjes, krantena ris van Kooten zo verstandig om de Kwebchi even, steunfon dsen , jaren va n de h its, . bel aars in het ster f huis ge naamd Radio
sexp r oblemen oplossen , seniele tele foon3 te laten k lungelen. Even ter ug naar de
spelletj es e . d. niet in staat zijn prokop van deze kanttekening, het ei van
grammals te maken. Ziehier 75 % van de
het zendschip Communicator. Cable One zal
invulling van Radio 3, de overige 25 %
nie t op de middengolf of de FM frequenwordt gevuld door fanatici op het gebied
ties kunnen uitzenden. Dat is jammer,
van religie en pol itiek. Waar zijn de
daardoor beperk j e je potentieel met bemannen die zonder deze hulpstukken in
trekking tot de lu i steraar s en de adverstaat zijn luisteraars aan zich te binden
tising sales. Ooit van VOA Europe geen in staat zijn zeven dagen per week
hoord? Ook een sateJ lietzender dus ook
gedurende drie uren aaneengesloten radio
beperkt tot kabelsystemen. Maar , de
te maken en daarbij in staat zijn zonder
Amerikanen zijn niet voor één gat te
deze eerder genoemde hulpstukken een sound vangen en zijn ook te beluisteren via
te creeëren die de luisteraar aan het radiverse FM frequenties in Zwitserland,
diostation bindt? Zijn ze misschien net
Fra nkrijk, Italië en via een sterke
als echte drop verdwenen? Of zijn het
midden golfzender in München. Een dergemisschien mensen als Harro de Jonge, Eddie 1 ijke constructie moet voor Cable Dne
Keur, Tom Blomberg, Frits Spits, Martijn
toch ook mogelijk zijn. Op dè Noorzee
Krabbé, Jeroen van Inkel of 1 van die a nligt nog steeds (waarschijnlijk) stillet dere 100 bIerders van Radio 3. Welnee,
j es de Commun i cator. Het i s moge 1 ijk op
geen van deze egotrippers is in staat het
dit schip satel1ietsigna1en t e ontvange n.
examen van de legendarische wijlen TW,
Het zou toch boeiend zijn als op het
Tony Windsor van Big L met succes te door- moment dat Cable One in j anuari start
staan . Hij achtte alleen die deejays in
het signaal per ongeluk doorgeprikt wordt
staat programma's voor Big L te maken die
vanaf de Communica t o r op de Middengolf.
in eerste instantie capabel waren het sta- Ik bedoe l maar, hoe zou je da t nu als
tion te verkopen, dan de produkten die men Cable One kunnen voorkomen? En dan die
adverteerde, dan de muziek en daarna pas
tien t allen ste r ke illegale FMzend ers in
de uitstraling van de deejay zelf . Wat
de Rand stad van Ned erland met het grote
zegt U? Een ouderwetse manier van radio
po ten t ieel a an luiste raars . Hoe zou je
~aken? Zestiger jaren ra dio zegt U? Welnu als Cable One kunnen voorkomen dat
nee, kijk even terug naa r Laser 1984. Het
deze zenders het Cable Onesignaal il lenummer twee station in London in zeer kor- gaa l door pr ikken? Ik bedoel maar, al le s
te tijd i n die zomer van 84. Essex Radio
is immers tegenwoordig mogelijk. Ik wen s
en Invicta Radio van de IBA bijna zonder
van Kooten alle succes en wijsheid toe
luisteraars. En dat alles door een format
met Cable One en ik weet, he t zal hem
dat het Big L format zou zijn geweest als
wel weer lukken.
Paul J a n de Haan.
het station er nog zou zijn. Radio zonder
zinloze franje, no nonsens, radio met
uitstekende deejays die met een minimum
aan Bla Bla en een maximum aan muziek.
Maar met dat minimum aan Bla Bla werden
toch de mannen en vrouwen bij LASER persoon1 ijkheden. En dat zullen die driejays

(!Ii~~w
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11 NOVEMBER: CDA mediaspecialist Piet van
der Sanden viert zijn 63-ste verjaar dag.
Van ha rte ++ Drs. P. i s gas t van Anne t te
van Tri g tin 1 I K1ets kop 11 ++ Ch iel van
Praag is het idool in "Nederland Muziekland"-radio. Inderdaad zijn eigen prografT'ma . Maar om da t Ch iel nog in het z i eken huis 1 igt , is inval ler Erik de Zwart na a r
het z ieken huis ge t ogen om Chiel de vragen
te stellen, ui teraard vergezeld van Gonny
Rooi jmake rs op wiens verzoek Chie l het
i doo 1 is +++
12 NOVEMBE R: Wessel van Diepen v i ert zijn
21-s te ve rja ardag . Van harte ++ Tom Mulder is nog ziek. Jeroen Soer en Wim van
putten nemen zij n R3-programma ' s o/e r ++
In Stockholm i s zanger Cornel is Vree sw ij k
o p 50 jarige leeftijd, aan ieverkanker
overleden ++ Oud-c i niast en reg isseur
Piet Kaart is vannacht~ na een ko r t zi ekbed, in Hi lversum op S8-jarige leeftijd
over leden. Kaart kwam in 1960 bij de KRO
in dienst, nadat hij als came raman had
gewerkt bij het Polygoon-journaal en bij
Cinecentrum in Hi lversum. Bij KROls
Brandpunt werd hij cineast-reg i sseur en
fi lmde tal van buitenlandse reportages.
In 1967 kreeg hij de Nipkov-schijf voor
zij n hel eoe v re ++ I n zij n 1 lCD - s h 0\'4' I
maakt Wim van Putten een aardige blunder
door te zeggen dat Robbie Robertson een
nieuwe ster aan het firmament is.
Maar Wim toch, Robbie Robertson was een
van de leden van de legendarische "Band"
+++ 13 NOVEMBER : Het Journal istenforum
van de TROS, elke woe ns dag op TROS Ra dio,
wordt uitaedund. Eerder deze week werd
Wim Klink~nberg (vice-voorzitter van de
Nederlan dse Vereniging van Journali s ten)
door de TROS -le i ding ui t het forum gezet
e n nu hebben Max de Bok (De Gelderlander)
en Josée Toirkens (NRC Handelsblad), uit
protest, beslote n uit het forum t e sta ppen ++ In zij n R5 programma "Hoe gaat het
erme e!! ontvangt Fred Oster vanmorgen Jan
Wil1em Hofstra +++
14 NOVEMBE R: In "popsj op" besteedt Jaap
de Groot ruim aandach t aan George Michael
d.m.v. een quiz waarmee leuke prijzen
tew i n ne n zij n ++ I n I! Sou n dsof th e 60 s 11
op BBC Radio Two vanmorqen de favoriete
platen van de Amerikaan ~e zanger Bobby
Ve e ++ I n I IK las gen 0 ten 11 bij Ver 0 n i ca o p
Ned.2 ontvangt Koos Postema de ei ndexamen
klas 1957/1958 van de Wi llem de Zwij ger
HBS u i t Rot ter dam. I n d ie k I as zat Jul e s
Deelder ++ Om 22.20 uur een extra "Nieuws lijn ' l • Ruud Hendriks praa t met Hans Kn oop

over de vandaag overleden Pieter Menten
+++ 15 NOVEMBER: De NCRV is jarig. De
omroep is vandaag 63 jaar geworden ++ In

iiTijd voor Toen" bij de KRO op R3 de
hits en he t nieuws uit november 1980 en
nov em b e r 19 69 ++ I n 11 Su per f an I I bij de
VA RA op Ned.l rui m aandach t voor Sandra
Reeme r +++
16 NOVEMBER: Het ci rcus va n Krijn Torringa "Hollands Glo r ie" staat vandaag in
Har d e rw ijk +++
_
17 NO VE MB ER: Henk Spaan en
\~ ,
~ ~

vanm i ddag op i n TROS

~:~p;~:~u,lf~~u~et rHONfYMj
hé " ++ Om 20.29

'tI

IJlll.J

n

uur o resentee r t Ron
~I~'IL
8r andsteder de eerste
~
'Honeymoon Qu i Z l l . Aan
dez e quiz voor jonge bruidsparen is een
l oterij verbonden. Ce opbrengst van die
loterij is voor "De Buitenjan", een nationaal ontmoetingscentrum voor jongeren
di e sociaal gezien buiten de boot dreigen
te val 1en +++
18 NOVEMBER: Bert van Leeuwen vervangt
van 7 tot 9 uur Jan van den Bosch bij
de EO op R3 ++ Het leuke hiervan is, dat
op R3 dus Bert van Leeuwen- en op R2 Bart
van Leeuwen een programma maakt ++ In
"Kletskop" ontvangt Annette van Trigt
voetballer Frank Rijkaard ++ Erik de Zwart
vervangt voor de laatste keer Chiel van
Praag in "Nederland Muziekland"-radio ++
I!Het Podium van de Nederlandse Lichte
t1uziek", van 22 tot 23 uur bij de NOS op
Rl/2, wordt voor het eerst gepresenteerd
door Jacques Klöters. Het programma werd
afgelopen maandag in "De Boerderij" in
Huizen opgenomen. In het programma stond
Conny S tua rt cen t raa 1 ++ ' In "De Beemt 'l
in Veghel worden, tijdens de opnamen
van "O p Volle Toeren l' , de Oog-, Oor- en
Penprijzen van de NVGD uitgereikt aan
Hennie Huisman, Anne van Egmond en Henk
van der Meyden ++ Het hoofd Teletekst
NOS, J.Marmelstein, krijgt de FIDA-prijs
voor II zi jn grote verdienst e n en niet afla tende inzet op het gebied va n de informa tievoorziening aan dove n en slechthorend en. tI "Teletekst" en het lINieuws voor
doven en slechthorenden" zijn daarvan de
(in de gehe le wereld unieke) resultaten,
aldus he t Samenwerkingsverband van Fabrikante n , Impo r teurs, Oetai llis te n Audiologische apparatuur, FIDA +++
19 NOVEM BER : Me t i ngang van van daag zendt
i
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Technici konden nog niet zeggen wat voor
gevolgen het zal hebben voor de toekomst
transmissie van televisieprogramma's ++
100 Jaar Carré is de titel van een documentaire die de TROS vanavond op Ned.2
uitzendt . De documentaire is gemaakt door
Anne de Laet, Siebe de Steenwinkel en
Han Peekel ++ Op 57-jarige leeftijd is
NCRV-medewerkster Lies van Bommel overleden. Ze behoorde tot de pioniers van
de Nederlandse televisie. Zij kwam op
1 november 1951, een maand na de reguliere start van de tv in Nederland, in dienst
van de NCRV. Zij was producente van o.a.
"Ja, Natuurl i jk" en "Farce Majeur ' ! ++
"Sounds of the 60s" op BBC Radio Two wordt
gepresenteer d door Max Bygraves +++
22 NOVEMBER: Peter van Bruggen is ziek.
Niek Montanus pre sente ert de uren tussen
13 en 15 uur b ij de KRO o p R3 ++ In IITijd
voo r Toen'! de hit 5 en he t ni euws u i t
"Super Channel 11 de Neder1andse tv-seri e
november 1984 en november 1967 ++ Wi m de
I'Zeg Ins AAN' ui t. De VARA heeft de eerBie is een van de gasten van Adria an van
Di s bi j de VPRO op Ne d.2 ++ !!Het Zwarte
ste 26 afleve r ingen aan I'S uper Channel 11
verkoch t en brengt de serie in de origiGat", van 12 . 05 tot 14 uur bij Ve roni ca
nele ve rsies voorzien van ondertitel s
op R5, komt rec hts tre eks vanaf de Paravis i e man i fes tat i e i n he t Conce rtgebouw De
als IIS ay Ah" ++ Op Ned. 2 zendt de VARA
voor de ac h tste ke er 11Kinderen voor KinVereniging i n Nijmegen +++
23 NOVEMBER : Bij een grootsch e epse aktie
deren" uit. Simone Kleinsma en Ron Bran dsteder spelen een ga strol in twee liedje s. vannacht tegen radiopi rate n in Amsterdam
i s voor r uim één mi ljoen gulden aan zendProduktie was in han den van Hans Peters
appara tuu r in beslag genomen. Negentien
en de regie deed Bob Rooyens ++ TROS,
Veronica en de AVRO gaan oriënterende
mensen zijn gearresteerd bij invallen die
gesprekken voeren met de Perscombinatie ,
de pol it ie deed op 38 adressen. Ondermeer
De Telegraaf, Elsevier en VNU over een
we rden 20.000 Lp1s, duizenden cd's en 18
commerciële omroep. Het gesprek tussen de
komple te ra diostudio's in beslag genomen.
Van de ., zende rs die uit de lucht werden
omroe pe n en de uitgevers zal gaan over de
voorwaarden waaraan commerciële omroep
geh aa l d zijn Sjuul, Radio Amsterdam Noord,
binnen dit omroepbestel moet voldoen+++
Continu en Octaaf de bekendste ++
20 NOVEMBER: Rob van Rees viert zijn 49Bij de NCRV op Ned.2 is 1~~j7~~
ste verjaardag. Van harte ++ In "Hoe gaat
om 19.27 uu r"Los Vas til
L!5 'f.!/u
het ermee" bij de AVRO op R5, ontvangt
nieuwe stijl te zien. Het programma is
Fred Oster vanmorgen Henk Vermeijden ++
opgenomen in TV-studio Aa1smeer. Jan RietOm 20 uur is op BBC 1 een interview van
man ontvangt o . a. Ria Valk, Gerard Joling,
Terry Wogan met Paul McCartney te zien
VOF de Kunst en Melanie ++ In een documen++ De plaat "Barcelona" van Freddie Mertaire herdenkt de AVRO, op Ned.l, dat 25
jaar geleden de aktie !lOpen het Dorp"
cury en Monserrat Caballe komt op 37 binwerd gehouden +++
nen in de Top 40. Lex Harding vindt de
24 NOVEMBER: Marc van Amstel viert zijn
plaat lijken op een natuurramp! ++ Gea
38-ste verjaardag. Van harte ++ Rudi Ca rvld Pol en Simone Wal raven zijn verantreil gaat de door Hennie Huisman beda ch t e
woordelijk voor de Radio Rebus. Zij noemen zich voor deze gelegenheid Bep en Toos Soundmix-show in Duitsland op het scherm
+++ 21 NOVEMBER: Jan Fi 11ekes viert zijn
brengen. De afgelopen dagen was hij in
49- s te ve r j aa rdag. Van ha rte ++ In "PopNederland om met Hennie Huisman en produsjop" besteedt Jaap de Groot veel aancent Joop van den Ende te spreken over de
dacht aan de Dol Iy Dots ++ LosVast komt
Duitse versie van het programma ++ Verotussen 12 en 14 uur vanuit Barneveld ++
nica's Ad Valk wordt met ingang van 1 fe ~
De Westduitse televisie-satelliet "TVb r ua ril 9 88 n i e uw5 1ez e r bij der a d ion i e uws SAT 1", die vannacht door een Europese
dienst van het ANP ++ NOS-technicus Karel
Arianeraket is gelanceerd, blijkt niet
van Cooten is bij de TROS, op freelancegoed te werken. Eén van de twee zonnebasis, aangenomen als presentator van
panelen die voor de stroomvoorziening
"Nachtwacht" i.p.v. Jeroen Soer +++
moeten zorgen, is niet goed opengeklapt.
25 NOVEMBER: Jaap van Meekren viert z i jn
20

64- ste verjaardag . Van harte ++ Annette
van Trigt ontvangt In " Kletskop!! de hee r
Baantjer ++ Peter Teekamp presenteert
"WiJl wil v./eJII en Chiel van Pr aag is einde I ijk ter u9 0 P der a d i 0 me t 11 Ne der 1a n d
Muz jek 1and". Benn y Neyman i s het i dool ++
Ve ro nic a zorgt voor iets unieks in de
~ederlandse tv - geschiedenis: Geurtelevi- '
sie! Veronica's Bodyl ijn zendt een 25
minute n durende parfum specia l uit wa ar
niet al leen naar gekeken kan wor den , maar
ook aan ge roken. Dit kan met beh ul p van
de ge u renkaart die als extra bijlage in
het Veronicablad van deze week zit +++
26 NOV EMB ER: ~J alt e r T i em es sen van !I 0e
eerste de besteli viert zijn 31-ste verjaardag en Paul Burnett viert zij n 44-ste
ver j a a 'r dag. Van har te ++ Van 2 3 tot 2 14
uur zendt de TROS op R3 de 750 '- ste liSesjun" uit. De feestelijke uitzending kom t
vanaf de bekende radersalonboot "Kapitein
Kok" ++ "Wat I n Ti jd " , het KRO programma
van Ted de Braak dat vanavond o p Ne d.2
wordt uitaezonden, i s van opzet verander d .
Ted praat ~ niet meer met een cent r ale gast,
maar laat verzoek-fragmenten van kijkers
zien ++ In "Hoofdpersoon " besteedt /1.ad
vld Heuvel aandacht aan Neelie Smit-Kroes
+++ 27 NOVEMBER: Frank Kramer viert zijn
40-ste verjaardag . Van harte ++ Omdat
Peter Teekamp met vakantie is, presenteert
Rob Stenders "Goud van Oud" ++ In "Hoe
g a a t het e rme e" , van lOt 0 t 1 1 u u r bij
de AVRO op R5, ontvangt Fred Oster zangeres Annie de Reuver +++
28 NOVEMBER: Kees Schi lperoort viert zijn
70-ste verjaardag. Hij wordt uitgebreid
in de bloemen gezet door Annette van
Tri g tin " 0 eSt e mba n d" ++ NOS tee hn i cu s
Jack Aalten viert zijn 36-ste verjaardag.
Van ha rte ++ "eh i 1d ren J s Channe 1 i s op
de kabelnetten van Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag te bewonderen met ingang van
vandaag ++ "Sounds of the 60s" op BBC Two
wordt gepresenteerd door Donovan ++ In de
NOS studio in Hilversum wordt vandaag de
100- s te "Zeg 'ns AAAI' opgenomen +++
29 NOVEMB ER: In "Tijd voor Toen" de hits
en het nieuws uit november 1973 en november 1960 ++ "Popeye" van 19 tot 20 uur
bij de KRO op R3, komt rec htstreeks uit
Gouda ++ In "Superfan" bij de VARA op
Ned. l vanav ond Den nie Christian en zijn
fans +++
~O NOVEMBE R: Bart Peeters viert zijn 27~te ve rj a ardag e n Ge rard On~ ~ijn 30 -: te .
Van har t e ++ 'I Hol 1a nd s Glor Ie' kom t u I t
.1 •
t erswIJ
. . k ++ 11 Ge t - Set - Go 11 i s de '" t i tel
\ vin
van een ni euw cl lp-programma van bary
Davies op Sky Channel ++ Bij de VARA op
Ned 2 wordt om 21.30 uur de eerste "Goedel~1I uit gezond en. Di t nie uwe praatprogra mma wordt gepr esenteerd do?r Goedele

Lieken s . Zij was in 1986 Mis s Belgiê +++
++++Volgende keer me er++Ton van Draanen++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-\, 'rt,

~fQJÇlhl
~
ï

~ ~
I
' \ --....
..--- ./ ....~\
<

( .'~' \.

/~"/~~
!,

/

~(~
~V .

~,

{(

u: :j
L:P:.PI

,' \

irr. . ' ::-~ .,.,
/'l ;(J)iLweJt~ .,\ / !
I ." i. v7l7iJJl'!:t"J' ~
!! . 1J~ r f"p' ':;0;1

"""

~

\/(f
~/!/

r

' ' ""
:. 'f.?

'{ / ... /-"
1L::r~1 _,i? ,~'D::

I~~fff

(

;---.

'

"
~

'_~

",

' .. )

T , ~,

r',
r

7==~,\1D:}~~

~\~~~
.
.-;;;:::::\

--

'~Y;
c

ANDER~tt\A L

~'

.-}-l)

'~J

-

,i

-;.

' .~. ~

,

z\

sh

r

( " /' ,

BOEK HISTORIE ZEEZENDERS.

Ik moet 16 jaar oud geweest zijn
toen er aan de Oosterhamrikkade in
Groningen drie schepen op geleg d lagen.
De drie zouden later alle drie op de
een of andere wijze in de zeezenderwereld terugkeren. Samen met kameraden
betrad ik vaak de onbemande boten en
we kwamen da n vaak in een droomwereld
terecht. In het midden lag de Zanzibar.
Deze kwam als coaster weer gewoon in de
vaart maar zagen we in 1978 terug in de
entrepothaven van Rotterdam, opgelegd
naast de Aegir van radio Delmare. De
rechts liggende coaster was de MV Cito,
beter bekend als het Peaceship. Abe
Nathan kocht deze Groninger coaster in
1969 voor zijn vredezender. De linkse
was de Zeevaart die in de vaart zou komen onder de naam King David ofwel de
'thuishaven' zou worden voor Capital
Radio. Binnen een paar maanden tijd is
met dit zendschip ontzettend veel gebeurd en daarover gaat dan ook een deel
van het nieuwe boek getiteld: de kleintjes van de Noordzee deel 1. Naast het
verhaal over Capital die van radio
270 en radio Scotland, resp. voor de
kust van Engeland en Schotland en beiden
lokaal gericht. Er zijn in deze serie
de komende tijd meer deeltjes te verwachten die niet alleen over de stations
vanaf schepen maar ook vanaf de zgn.
forts voor de Britse kust zullen gaan.
Voor meer informatie hoe U dit boek
kunt bestellen kunt U een briefkaartje
schrijven aan Hans Knot Postbus 102
9700 AC in Groningen. Naast het verhaal
vele knipsels uit de dagbladpers over
de drie stations, vele illustraties en
77 foto's, waarvan een deel niet eerder
werd gepubl i ceerd .
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uit voeren om haar me dewer ke rs de opdracht
t e ge ven te spione r e n voor de CI A i n
plaats van berich t ge ve n naa r de Cubanen
toe. Een woor dvoerd e r van de CIA on tkent
de he ke le kwe stie.
SCHOOLRAD IO I N DE PR! JZ EN.
Muz iek maa k t al l es mooi er, een r ro gramma van de AV RO en ui t gezond en in he t
kade r van de schoolra d io , heef t op he t
e ducati e ve radio en t el evi s i efesti va1
in Tokyo de eerste p r i j s gewonnen. In
de ze vendelige reeks wo rde n ve l e fu n k ti es
va n muzi e k behandeld. Aan bod kwa men
ond e rmeer ac htergrond- fi l m en ro c kmuzie k .
B ~gin vol gend jaar zal de ser i e door de
f~V RO \·"or den herhaald .
IND IA KIEST VOOR AMERI KANEN .
De reg ering van Ameri ka heef t de
Ameri kaa ns e firma MacDone l l Doug las d e
opdrac ht gege ven t o t he t la nce r e n van de
IN SAT 1C. Dit zal geb e uren vi a ee n rak et
va n het type Delta e n zal de eer ste c ommerc i ële opd r acht voor de ze f ir ma zij n.
De la nc erin g zal in 1989 plaatsvinde n
en na a st te l e v i si etransponders zi j n e r
ook t r ansponde rs best emd voo r te le c om mun i ca t iever b ind i ngen en me t eo r ol og i sche
d i ensten .

\:ANORA\KI~s7
L.J

AU K 184/186 Breng t vee+ nieuws en natuurl ijk de gebruikel ijke aanb i edingen
van Vrije Radio a rtikelen. De vr ienden
van AUK he bb e n het grootste aanbod aa n
artikelen en lev e ren de goeder en b innen
10 dagen. Een b rief j e naar AUK voor e en
g ratis I ijst kan veel plezier opleve re n .
Box 539 in Blac kpool is het adres. Op
precies 100.00 MHz, zo mel dt men, is een
nieuw station be gonne n, ofwel e en oud
stati on i n een n ieuw jasje. Het gaat om
Ra d io Nova dat te ru g is me t een u itstekend s tereosi gna al en het la ll compa c t
disc f o rma t I ofwe l a l leen muzie k va n CD
in top stereokwa Ji tei t . De ee r st e pr ogr ammals zi jn puur non stop. Tevens wordt
er melding gemaak t van het fei t dat naast
Monique oo k Q10 2 van de 819 kHz ge br u ik
maakt. Uiteraa rd zij n e r we er de vast e
r ubrieken vol met nieuws over de FM ,AM
en KGpi r aten . Barry en Ruth Jo hnston.

DRIE KEER NIEUWS
OP CHILTERN RADIO.
Het Engelse stat i on Ch i 1 te rn
Radio is begonnen
met de introduktie
van drie nieuwsblokken pe r uu r. ,iJ, 1 lereerst op het hele uur
het uitgebreide
nieuws en daarna om
20 minuten na en
20 minuten voor het
hele uur een kort blok.
Di t werd eerder gedaan door Swansea Soun d
toen Col in Ma son nog programmal eid er was
bij dat s t ation. Hij i s nu aktief bij
Ch i lte r n Rad io en heef t de kra ch t van
deze vorm va n ni euw s -brenge n mee genomen .
JAPAN STEUNT SR I LANKA.
De kor tego lfze nde rs va n SLB C op Sri
Lanka zullen, met f inanciël e hu lp van de
Japanse regering, worden aan ge pa st. Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoe rd
mag Radio Japan in rui 1 een der ze nders
gebruiken als relaiszender.
WERKGEVER MARTI NEEMT ONTSLAG.
Hi Ida Inclain, voormalig buroche f
van rad i 0 Ma r t i i n Ma i mi he e f t on Ia n g s
aan de pers bekend gemaakt dat zij haar
ontslag heeft ingediend daar zij niet
la nge r ee n opdracht van de re gering ko n
22

PARLEMENT EN NIEUW~ V I A LANGE GOLF.
De BBC is met een p lan gekome~ t ot
herprogra mmer i ng in de 90 ' er j a ren. O.a.
is gepland de lange golf frequen t ie
voor radio 4 (200 kHz) in de toekomst
te gaan gebruiken voor publieke uitzendingen vanuit het Parlement, ve rslaggeving van conferenties en staatsaangelegendheden . De mid dengolffrequenties
die nu door radio 2 gebruikt worden zul len word e n ingezet voor het uitzenden
van programma IS aangaande sport, open
universi teit , k ind e r p rogr ammals e n r e lai s p ro gra mma 1s van de Wo r l d Service.
Me n heeft te ven s een pla n opgesteld om
in e e n periode va n 5 j a ren 10% te bez uin ig en op de lokale r a dio wa arbi j een
i nkr i mpi ng va n zenduren het gev o l g zal
zi jn en tevens l okale s tations zuilen
wor den o pgeheven d i e ni e t rendab e l zi j n .
Een va n di e s ta t ions is BBC Loc al Lond en .
De t ota l e ru nning ko st en van london
z i j n meer dan 5 mi lj oen gu lde n per j aa r .
OCEAN SOUND NiEUW BIJ ILR.
Oc ea n Sound, dat de zendl i c ent ie
heeft ge kreg e n voor Po rt smo uth e n So uthampton en die a l de els akti ef is me t
gespli ts te pr o gra mme r ing onder de na a m
Oe ea n Sound East en Ocean So und We s t,
zal bi nne nko rt me t Oc ea n Sound No rt h
van st a rt ga a n . Dez e za l ha ar programna' s gaan ve rz orge n v i a e e n zender die

s taat opgesteld in Wihchester v ia de
96.7 MH z. Er is voor 8 uren pe r ' dag aan
lokale prog r amma IS gepland.
NIEffi.JE VOORZITTER ArRe.
De ma nag i ng di rector va n de Yorkshi- '
re Radio Groep (Radio Ha l l a m, Pennine
Rad io en Radio Vik i ng) Bill Mc . Donaid
i s benoemd tot de nieuwe voorzitter van'
de Association of Independent Rad i o
Contractors, kortweg de AIRC. Hij neemt
de taak over van Ron Coles ~ mana ging
director van Radio Trent. Bil1 is di. rekteur binnen de IBA sinds Radio Hallam
, in 1974 als ge lokale projekt de vergunning kreeg om r adio op commercieel nivo
te gaan maken. Bij de fusie met Pennine
en Viking in 1986 werd hij direkteur
van alle drie stations. Hij verkreeg
zijn ervaring op het gebied van commerciele radio in Philadelphia en kwam ve r volgens in Europa om te gaan werken bij
Trident Television ,in Londen.

DANCE MUSle .SHOW EEN SNEL SUCCES.
Binnen de kortst mogelij ke tijd is
de zendtijd van het nieuwe danceprogramma, the Young Husic Dance show van
Jèff Young, uitgebreid. Jeff, die voorheen werkzaam was bij Capital Radio,
blijkt zo populair te zijn dat de BBC
nu heeft besloten de zendtijd te stellen
op 3 uur en wel iedere vrijdagavond tussen 7 en 10 uur.

BELUISTERING

RA~IO

2.

Een recent lui s teronderzoek in
opdracht van de BBC naar de beluistering
van Radio Two heeft uitgewezen dat 50%
van de luisteraars puur via de FM de
programma r S beluisterd. De andere ,50% ,
is AJvl luisteraar. Bij het vorig'e onderzoek in 1983 bleken de ~ercentages nog
te li ggen op resp. 30 en 70%.
GROTE SOMMEN GELD VOOR BBC EXTERNAL.
De Britse regeririg heeft de BBC meegedeeld dat men over het boekjaar 88/89
een bedrag van 89.4 miljoen pond kan verwachten en in 89/90 94 miljoen. Het
bedrag voor het komende jaar is een toename van 4 miljoen pond op het budget van
he t lopende jaar .
Howard G Rose.

~IEU\W~ UH oogEffir~ME
400.000 ZWARTK I JKERS ZIJN GEWIT. .•
'
~et , aantal berouwvol l e zwartkijkers
dat heeft gepro f i teerd zich voor eind oktober aan te melden b i j de daarvoor bestemde dienst is t ot bove n de 400.000 gestegen. Dat is ruim 50% hoger dan het geschatt e aantqi. Eerde r me ld den we ~~ dat
er in Belgi ~ diverse maatrege len z IJn genomen om een",i éder i n de toekom s t te regist r e~ en ~Odat ' men ni et meer de moge'
1 i jk he l d tot .. lwa r t k ijk e ni he e ft.

PROTEST TEGEN FIU10NDERBREKI NGEN OP T~
In een open brie f aa n de pr emier
klagen de Belgische ver bruikersor ganisa- •
ties tegen het gegeven dat RTL TVI de
films onder bree kt om r ekl ame t e kunnen
uitzenden. Men c i teert daar bi j de wet
van ó febru a r i 1987, waarin te lezen
s taat dat e l ementen van televi sieprogr amma's ni e t onderbroken mogen worden
voo r conmerc i ele publici teit. Het is
volgens hen niet alleen een wetsovertreding men vindt tevens dat de eenhei d van
ee n prog r amma door de onderbrekingen
word t gesc haad, waarbij b.v. de bedoelingen van een auteur te niet wO,r den gedaan en teve ns hàalt men een :. enquete aan
die gehoude n werd in Frankrijk. ,Daaruit
vi el ondermeer op te maken dat 77% van
de ondervraagden zich verzette tegen
onder breking van televisieprogramma's
door commercials.
ERKENN ING COM!'1ERCIEL~ TV VLAANDEREN.
De Vlaamse regering heeft de Vlaamse .,
Televisie Haatschappij erkend als commerciele tvstation en opdracht gegeven
om voor april 1989 met de exploitatie .
van corrunerciele televisie in Vlaanderen
te beginn~l').. De cons'e ssie heeft een
looptijd van 18 jaar. Tegelijkertijd
heeft de regering beslist dat de BRT
oer 1 september 1988 geen beroep meer
mag doen op sponsering of niet cominerciele televisiespots. Dit gaat de BRT
15 miljoen gulden aan inkom~ten per jaar
schelen, maar de Vlaamse regering heeft
al toegezegd dit tekort praktisch geheel te zullen aanvullen.

~~~~W@J~&3
DIREKTEUR NA INTERVIffiv ONTSLAGEN.

De direkteur van de South African
Broadcasting Córporation,Riaan ' Eksteen,
is door de president van het land ont~
slagen nadat er via de televisie een
interview was vertoond met ds. Alan
Hendrickse, leider van de zwarte arbeiderspartij. Officieel kon Eksteen alleen
ontslagen worden door het Dagelijks Be~
stuur van de SABC. \VBN
FIL~N ONDERTI~EE

HETER DIK IJS.

Voor het eerst i n de geschiedenis
zal ~r een film :worden gemaakt over het
leven onder het pakijs van Antartica.
Producer Neil Harraway ' en een .cameraman
zullen onder het twee meter dikke ijs
gaan werken om het leven onder het ijs
te tonen. Vanwege de stabiliteit onder
het ijs is de groei van ondermeer d~
haaien enorm groot. Het geheel zal
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eerst door de TVNZ uit Ne", Zealand worden uitgezonden. ~TBN

ZWARE GENSl.illR SABC.

- cials opnie~w van geluid te voo r zie n . dit
maal in de engelse taal.De vraag is echter in wat voor mate het voeren van reklame op deze man ie r nut heeft' en O IC de adverteerder de toekomst wel z iet zitten
voor zijn produkt op TV 3.
PRIJS UIT BARCELONA VOOR DE AVRO.
AVROls Televizier heèft op het internationale televisiefestival in Barcelona de eerste pri js gewonnen in de ca tegorie actualiteiten en documentaires.
D~ bekroonde film, die werd gemaakt door
Pieter Varekamp, ging over Miep Gies, die
herinneringen ophaalde aan Ann~ Frank.

Sinds kort is in het communicatie
centrum in Johannesburg een speciale
cOnlDissie belast met het censureren van
alle informatie die via radio en televisie wordt uitgezonden. Ook wanneer
b"v. een' journalist van een .krant moet
ten alle tijde een s.chriftelijk verzoek indienen bij de eonunissie als hij
een akteur of tVster wil interviewen.
Daarbij dient een uitgebreid vragenformulier invullen. \~anneer een ' radio
BEZUINIGINGE~ IN NIGERIA.
of tvmedewerker een interview heeft geOm snel een grote hoeveelheid geld te
maakt moet het produkt eerst door de
bezuinigen hebben zes stations, die
conunissie worden beschouwd. Het zijn
staatseigendom zijn, hun kortegolfuitzende hardste maatregelen genomen in het
11 jarig bestaan van de SABC. \~BN
dingen gestaakt. Vanaf nu zijn ze alleen
nog te beluisteren op AM en FM. Wel zulOMZETSTIJGING DOORREKLAHE OP TV
len de zenders in Kaduna, Lagos,lbadan
Drie buitenlandse en twee Deense
en
Enugu nog via de kortegolf de regionafirma' s hebben beke.nd gemaakt dat sinds
1
e
programma
IS b 1 i jven u i tzenden.
de invoering van de reklame via de Deense
televisie hun omzet in ons land is ver....
dubbelde Het gaat om de buitenlandse
firma's Merrild Koffie, Knorr soepen
Allereer~t is jingle tape 16 in ~e heren Master Foods. Uit Denemarken betreft
haling
en is de nieuwe jingletape, nr
~~t Jysk Sengetoslager en de familieon28, nu leverbaar. Deels is deze band
derneming Mayo. Een telefonisch luisterin stereo uitgevoerd. Op band f 30,-en kijkoriderzoek dat begin november
op cassette eveneens f30,--.
werd gehouden heeft uitgewezen dat
In de serie historie van de zeezenders
208.000 personen tussen de 13 en 74
is deel 11 in de herhaling en brengen we
jaar dagelijks kijken naar de programdeel 27 als nieuw uit. Op tape 30,- en
ma 's van het cormnetciele s,t ation TV Syd.
op
cassette 35,--.
TELFOUTJE IN DENEMARKEN.
.
Dan
:de reguliere aanbieding:
Eerder berichtte ik in Freewave over
1-105
Een leuke tape van de laatste dag
de hoge verkoopcijfers van de decoders
radio
Atlantis
English service met onvoor Kanal 2. Het gegeven aantal stond
dermeer
Last
Derek
Jones, last Steve
t ·o en op 96.000. Nu bereikt via een me,mo
England
en
last
Andy
Anderson show.
ons het bericht dat eind november het ge2-129
Een
6
uur
durende
tape van RNI
tal de 86.000 had gepasseerd. Een duidevan
24
juli
1971
met
ondermeer
de RNI
lijk verschil. Of het station ons heeft
Super
hit
50
met
Joost
de
Draaier
op
misgeinformeerd of dat het om een drukzijn
best,
verder
Allan
West,
Mark
Wes....
fout gaat is niet bekend. Paul Hansen.
.
ley
en
Chrispian
'
St.
John.
WESGO DE GROOTSTE IN AUSTRALIE.
3-138 Een tape met de nodige studi oopNa ruim 71,5 miljoen d~llar te hebben
namen.
Allereerst de Ben Zwaanshow op
uitgegeven is WESGO de eigenaar van het
de REM. Radio Sovereign (fakezeezendergrootste commerciele radioketen in Auprojekt 1970) Mi Amigo Bert Bennet,
stralîe. Het heeft ieer recentelijk 8
Atlantis
Bert Bennett, Steve England,
stations overgekocht van Atgalgamated
Gaby
Hernandez
en Scott Mitchell .. Naast
Wireless PTY en men heeft nu het eigenrleze
studioopnamen
staat op deze tape
domsrecht over 16 stations. Dit is het
een
opname
van
het
openingsprogramma
maximum aantal. We.n st men nu meer stavan de Voice of Peace uit 1973.
tions te kopen dan heeft men speciale
De
prijzen op band: 6 uur f 30,-- 12 uur
toestemming nodig van de regering.
f
45,-en 18 uur f 60,-. Op 'cassette '
T~ 3 SWEDEN INPROBLEHEN.
6
uur
f
35,- 12 uur f 65,-- en 18 uur
Het ·derde, commerciele, tvnet in
f
85,--.
Te bestellen via gironummer
Zweden is in de problemen gekomen met de
2929268
t.n.v.
J.A. Knot te Groningen
regering. Een wet verbiedt het om gesproof per Eurocheque of International
ken commercials te vertonen in de Zweedse taa 1. Men was bi jna genoodzaakt wegens · Moneyorder.
f 'i nanciële problemen te stoppen. Men is
er echter toe 6veraegaan om de commer~

Freewave ledenSeNice
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