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Beste lezeressen en lezers~ ~ Voor dit nummer van Freeway 
heb ik mijn paraplu maar opgezet. Een extra dikke winter 
jas heb ik aangetrokken en grote sneeuwschuivers heb ik 
aan mijn voeten gedaan.Het regent,sneeuwt onweert en ha
gelt buiten als ik weet niet wat. Het regent Mi Amigo -
water, het bagelt Delmare steentjes,en alles bij elkaar 
zorgt voor onweert terwijl het sneeuwt als de Mebo 11 vi
rus.Roddels,geruchten, feiten nieuws informatie,welke ter 
men kunnen we ervoor vinden. Al draait Hilversum radio ge 
woon door,de nieuwsbulletins tussendoor spreken een an
dere (dreigende) taal.De ondernemingslust van kleine en 
middelgrQte ondernemers begint bij het aanschouwen van de 
Mi Amigo boot weer te knagen en er wordt weer geld ge -
maakt uit dergelijke zendprojekten. Het Noordzee watertje 
voor onze kust is dan ook vrij populair.Hij lijkt ech
ter maar al te vaak op de hand van de wetgeving en de jus 
titie,want tot groot leedvermaak van dezespoelde de Aegir 
reddeloos aan een kabeltje voortgetrokken de haven van 
Maassluis binnen.Ondanks alle geruchten rond Willem van 
Kooten,draait Joost zijn eigen platen, en weet niemand 
precies wat er gaat gebeuren behalve dan dat er een nieuw 
bedrijf komt,Radio Hollandia. Frappant was het artikel 
in een bekend roddelblad over een satelliet,de konnekties 
met Radio lLuxembu~g en Joost den Draaijer.Je zou haast 
gaan denken dat het nog waar is ook.Heeft u die satèlliet 
ook gezien,die Hilversum bedreigde ??? Tenslotte wil ik 
deze inleiding graag besluiten met hetvolgende. Ik waar 
deer uw vaak heftige reakties omtrent de affaire met Free 
wave het nieuwe radioblad.Maar voor ons fatsoen willen 
wij ondanks het feit dat wij Freewave niet ontvangen en 
zij schijnbaar Freeway wel en in Freewave nummer twee nog 
iets over ons geschreven hebben zonder ons in telichten, 
niet langer met bericht~n komen ten nadele van Freewave. 
Wij gaan nu verder in een nieuw tijdperk zonder ellende 
en rottige omstandigheden. Laten we het verleden voor wat 
het was en samen gaan werken aan nieuw en modern Freeway 
negentienhonderdachtenzeventig ! 

Ton Plekkenpol • 



j ... , .... U' "'1'" .... CSJ1" ~. ~ .. .. . Y7 ~~/~" ~(): j) 1:1": t>~" \\ "j\~" \\ \\/ 
:-:-: \J :-:- .-:-: .;-:-: ~ -:.:- 2]\1 , '.:.' :-:: .. '.:-:- -:<. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ., . .. 

~.:-:-:- . :-:-. -: .:_. -:-:-: . " .. -:':- ,-: _. . .... . -: .:'. . <:~" .' -::-

FREEWAY LIVE !!! FREEWAY UW INFORMATIEBLAD 

REDAKTIE TEAM 
Ton Plekkenpol (hoofdredakteur) 
Rob van Kooten (algehele bijlageverwerking) 
Jan van der Maas 
RonaId Heykoop 
Ziekenomroep Zuid 
Cirkel BV 

ABONNEMENTEN 
Voor zes maanden (zes nummers) f 14.30 
Voor twaalf maanden (12 nrs) 28.60 
Proefnulnmers zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar 
Losse nummers kosten in Hilversum f 2.55 erbuiten 
kosten losse nummers f 2.95 

KORRESPONDENTIE 
Postbus 1239, 1200 BE Hilversum tav Freeway Radio 
Magazine. 
Telefonisch alleen zaterdagmiddagen van 14.00-16.00 
uur. Wegens de enorme drukte doordeweeks kan eventu
eel ook zondags gebeld worden van 19.00/20.00 uur 
Bellen blijft goedxoper en effektiever !!!! 

Overname van artikelen alleen met schriftelijke 
toestemming van de hoofdredakteur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verschijningsfrequentie is gemiddeld 12 x per jaar 
maar kan bij extra uitgaven of zomeredities uit -
schieters bevatten 

--------------------------------------~---------------------------------------------------------------
VOLGENDE MAAND IN F REE W A Y 
Radio Mi Amigo nieuws, en het laatste nieuws over 
nieuwe verwikkelingen met duitse zendboot 
*DE LAAGTELAST VAN FREEWAY.Gedurende een maand gaan 
de abonnementen met een forse klap omlaag !!!!!***** 
I'-1eer informatie over Willem van Kooten en zijn 
Radio Hollandia 1978. -0 



De tijd dat de ziekenomroepen alleen moesten zorgen dat het 
werk gekontinueerd moest worden is gelukkig voorbij.Ruim 
honderdvijftig zieken en bejaardenomroepen in Nederland 
zijn opgegaan in een grote vereniging die ZON heet.Kort
weg Ziekenomroepen Nederland.Er zijn,nogmaals,ook bejaar 
denomroepen lid van de ZON.Het welzijn swerk van zie-
ken omroepen is uit onze samenleving niet meer weg te 
denken,maar toch bestaat er weinig begrip voor ziekenom
roepwerk.Dankzij de ZON is daar sinds de succesvolle 
start van de ZON-donor aktie op de Firato te Amsterdam 
een grote verandering in gekomen. De grote ZON donor kam 
pagne is uitgegroeit tot een nationaal gebeuren dat op 
radio en televisie grote bekendheid krijgt. Waarom doen 
de zieken en bejaardenomroep medewekers al dit werk nu 
voor niets ? Omdat het een ervaring is voor medemensen 
te werken en van medemensen alleen al een dankbare hand 
druk in ontvangst te mogen nemen. Er is geen geld no -
dig om de medewerkers te betalen maar wel is er dringend 
geld nodig om de uitzendingen te kunnen voortzetten.Er ~ 
worden namelijk platen aangevraagd,die in de meeste ge~~ 
vallen gekocht moeten worden.Er wordt apparatuur ge - ~ 



DE ZON DONOR AKTIE IS ZUIVER MEDEMENSELIJK !! 

... bruikt die aan onderhoud onderhevigd moet zijn.Kortom, 
een ziekenomroep alleen staat er erg koud bij.Plaatselijke 
akties halen dan ook weinig u~t, en geven vaak een finan 
ciêle verlichting voor enkele weken.Dan gaat het weer mis. 
Opname en weergave apparatuur,studioruimte,onderhoud en 
regelmatige vervanging van apparatuur zijn dure gevallen. 
Men kan er alleen het hoofd aan bieden als akties lande 
lijk zouden geschieden . Juist daarom is de ZON er.Het 
landelijke bureau is te vinden op de Heuvellaan nummer 36 
in omroepstad Hilversum.Onder de leidingvan oud NOS voor 
zitter Schüttenhelm wordt het werk lokaal en nationaal uit 
gebouwd. Maar er is niet voldoende zekerheid over het 
voortbestaan en de financiële toestand van de ZON.Daarom 
moet er juist een brok zekerheid gekweekt worden,en dat 
kan alleen met de hulp van het hele Nederlandse volk. 
Het begrip ziekenomroep of bejaardenomroep is geen onbe
kend begrip.Wat zouden de vele duizenden mensen in tehuizen 
moeten zonder de medemenselijkheid van ziekenomroep mede 
werkers en medewerksters.Een zieken of bejaardenomroep 
is geen leuk muziekstation.Men gaat ook praten met de men 
sen en kweekt een stuk vertrouwen waardoor de ideale 
.zieken of bejaardenomroep ontstaat die een zo belangrijke 
plaats inneemt dat het niet meer weg te denken is uit 
elk tehuis waar het uitzendingen verzorgd. Erzijn grote 
plannen en m3n werkt aan grote daden.Maar zonder de hulp 
van Nederland kan dit geen doorgang vinden.Wie ZON donor 
wil worden kan de bon invullen of minimaal tien gulden 
overmaken op postgiro 40 787 40 of bankrekening 787 )alle 
banken) ten name van Vereniging ZON,Hilversum.Doen !! 11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
********************************************************* *Door het draaien van een speciaal telefoonnummer (020 -
21 41 61) kan men als popliefhebber elke dag tussen 18.00 
uur en 6.00 uur van vrijdagavond tot maandagmorgen een 
nieuw plaatje horen. Dit is een service van de PTT omdat 
er bij popliefhebbers een duidelijke behoeftebestaat aan 
de hit van de dag.Het initiatief is genomen door de PTT 
in samenwerking met BUMA/STEMRA en de eerste start heeft 
plaatsgevonden op de Firato onlangs gehouden in Amsterdam .• 
********************************************************** 



Radio Mi Amigo is weer eens in het nieuws geweest.Helaas 
niet al te positief.Het einde was zo gezegd nabij. Tot on 
ze grote opluthting betekende de septembermaand toch niet 
de door zoveel dagbladen en roddelkranten beschreven dood 
van Radio Mi Amigo.Wat is er dan wel aan de hand? Wel, 
zelfs in het nu nog vrij zonnige Playa de Aro weet men er 
niets van.Het is een duistere zaak,waar weinigen een op
lossing op weten,behalve dan Sylvain Taek zelf.Het lijkt 
ons een grote belediging als we zoals roddels beweren, 
ons zouden aansluiten bij de ideeên van enkelen die ge -
meend hebben dat Sylvain wel eens al zijn medewerkers naar 
huis zou sturen,en alleen de distriubutie van de banden 
van Radio Hollandia zou gaan verzorgen.Sylvain heeft zijn 
medewerkers altijd het beste belooft,en totnutoe hebben 
de meeste medewerkers geen spijt van hun indiensttreding 
bij Tack. Daarom was Freeway vorige maand 'Mi Amigo vrij', 
omdat we ons niet durfden aansluiten bij alle geruchten. 
Zowel voor als tegenstanders van Mi Amigo begrijpen er 
langzamerhand niets meer van. Wij blijven proberen om in 
het eerstkomende nummer (november),een uitgebreid verslag 
te doen over de gang van zaken bij Mi-Amigo. Wel gebleken 
is dat de kontinuering van de Mi Amigo programma's de 
justitie hoog zit, mede omdat tijdens de ver l iezen van 
Radio Delmare algauw weer werd gesproken over de slechte 
toestanden aan boord van de mv Mi Amigo. In elk geval,bes 
te lezers, weinig nieuws over Mi Amigo.De laatste gegevens 
zijn deze:Mi Amigo gaat naar een andere frequentie, en 
op 319 gaat met een 10 Kw zender Radio Hollandia de lucht 
in. Of dit roddels zijn en geruchten zal de tijd uitwij
zen. Laten wij in elk geval hopen dat het onweer uit de 
hoek van de zeeradio niet ten nadele is van het fenomeen 
zendschip voor de Nederlands-Belgische kust. Met deze 

~weinige informatie,hopen wij u te leiden naar een uitge
\iJbreide reportage in ons november nummer.Mis dat niet !:!!. 



F REE VV A Y I NFO F L lTS 

Een grote chaos dreigt nu Veronica zo laat wordt toegela
ten tot ons omroepbeste l als C omroep. De heer van Rooden 
secr etaris van he t college van programmaleiders radio 
vindt het volsl agen onmogelijk om Veronica per 1 oktober 
nog vlug eventjes in te delen. Per week zou Veronica tien 
uur langer mogen gaan uitzenden op de radio. Er is volgens 
van Rooden geen rekening gehouden met de schema's voor 
het winterse izoen . Men zou de inmiddels gedane beslissingm 
voor de komende maanden ook niet kunnen wijzigen. Naar 
het oordeel van van Rooden zou Veronica pas in januari 
1979 kunnen worden ingedeeld.Anderhalf uur zendtijd per 
week uitbreiding opde televisie is ook noodzakelijk nu 
Veronica op de woensdag gaat uitzenden. Volgens dhr Boer 
hout zou dit moeten gaan gebeuren zodra Veronica haar 
C omroep uitzendingen zou gaan starten.Het zouden dan de 
A-omroepen worden die door de uitbreiding van Veronica 
met gedane kontrakten voor de woensdag gedupeerd zouden 
worden.Zou alles toch doorgang moeten vinden zou er an
derhalf uur per woensdag extra moeten worden uitgezonden 
via een televisienet. Een warboel dus. Met de toezegging 
dat Veronica als C omroep mag binnen komen is het theo 
retische probleem van de baan.Het praktische probleem 
echter vormt dan een nieuw beletsel dat zal gaan leiden 
tot uitstel. Volgens ons is Veronica de prooi van een 
politiek spel.Minister Gardeniers heeft zolang gewacht 
dat de omroepen reeds kontrakten hadden liggen voor de 
diverse avonden, waardoor Verpnica nu zwaar gedupeerd 
wordt en volgens haar mening pas ingaande april 1979 zou 
kunnen beginnen............ • 

Ferry Maat heeft tijdens de rechtstreekse aflevering van 
zijn soushow onlangs vanaf de Firato een pauze moeten 
inlassen toen vandalen de komplete wand uit de HilversuM 
3 studio l i epen.De soulvandalen zijn door de sterke arm 
verwijderd.Philips,Technics en Aristona ondervonden ook 
last van de schoffies. Bij Aristona kwam zelfs het hele 
dak van de stand naar beneden toen een paar loltrappers 
eraan g ingen hangen. Wonderlijk genoeg zijn er geen 
gewonden gevallen.De Firato betekent voor meestal alle 
ondernemers een dure bijkomstigheid.Behalve de organisa ~ 
tieonkosten tell en ook sChadeposten dubbel zo hard mee !~ 



Hiep hiep hoera. Namens alle leden van Freeway de hartelijke 
felicitaties voor de jonge nieuwe en meest moderne omroep 
Veronica die als V.O.O. nu zeker is van haar bestaan als C 
omroep. Veronica, sinds jaar en dag het spel waar politici 
zo graag mee spelen is na lang wachten dan eindelijk in ken
nis gesteld van het feit dat de C status is verleend. Di -
rekt na het bekend worden heeft VOO direkteur Rob Out aan
gekondigd de B status aanvraag zo spoedig mogelijk in te 
willen dienen. Op vijftigduizend leden na kan Veronica de' 
B status bereiken. Zo stoomt Veronica langzamerhand op 
naar de A status,waar we toch allemaal wel op gehoopt heb
ben. Voorlopig heeft Veronica nog even de handen vol aan de 
C status die maar niet verleend is voor de indeling voor 
het winterseizoen. Zo is Veronica wederom de prooi van het 
politieke spel. Want ondanks haar C status moeten ze onze 
Veronica toch hebben. Pas in april roept minister Garde -
niers spontaan zal de nederlandse omroep in staat zijn het 
C programma van Veronica op te nemen. Inmiddels gemaakte kon
trakten van A omroepen voor televisie en radioprodukties 
op de woensdagavond vormen een van de vele praktische belem 
meringen Veronica direkt al per deze maand oktober de luch t 
in te laten gaan als C omroep. Minister Gardeniers heeft zo 
lang gewacht dat Veronica er net niet meer tussen komt.Ze i 
eerst van Rooden nog ~at de C status van Veronica op de 
vaderlandse omroep kan ingaan per januari 1979,minister Gar 
deniers die op dit gebied altijd later is,riep spontaan 
dat april de datum en de maand zouden zijn die vastgeste ld 
zouden moeten worden voor de toestemming om de C program 
ma's van Veronica doorgang te laten vinden.Daarom, beste 
Veronica vrienden, laat Veronica ondanks deze om politieke 
pesterijen gevormde tegenslagen niet in de steek.Zou het 
niet mooi zijn als de toestemming om als B omroep te begin 
nen rond april 1979 rond was ? Dan zou 1979 voor Veronica 
misschien het jaar kunnen worden van de A status .••• Met een 
snel groeiproces,en weinig politiek gepest ..• Wieweet ••.• Na
tuurlijk doet onze minister van CRM niet alles expr es,en 
zullen er voor haar ook wel redenen zijn lang te wachten 
met beslissingen rond Veronica enis zij ook iemand die nie t 

f8\alles alleen mag beslissen. en is VerC?nica ~e~al ve politiek • 
~ook als mallemolen een kleln schapp ln polltlek Den Haag ! 



RADIO NEDERLAND 
WERELDOMROEP 

In februari 1969 werd op het terrein van de Wereldomroep 
het *Radio ~~derland Training Centre* geopend. Jonge 
radio en televisiemedewerkers uit de ontwikkelingslan
den kunnen zich in een kursus van vier maanden verder 
bekwamen in hun vak, Aan dit onderricht dat is afge -
stemd op de speciale behoeften van de landen waarde 
jonge mensen vandaan komen, zijn geen kosten verbonden. 
Het aantal studenten bedraagt ongeveer 24 per kursus, 
12 voor radio en 12 voor televisie. 
Wat de zenders betreft, Radio Nederland zendt uit 
via de zenders Lopik (nabij Utrecht) ,op Bonaire (Neder 
landse Antillen) en Madagascar.Het zenderpark in Lopik 
bestaat uit vier 100 Kw-zenders en een 50 Kw-zender. 
Het relay station op het eiland Bonaire beschikt over 
twee kortgeolfzenders van ieder 300 Kw.Op het eiland 
Madagascar 20 kilometer ten noorden van de hoofdstad 
Antananarivo staat een tweede relaystation eveneens 
met twee zenders van elk 300 Kw. Vanuit Bonaire bestrijkt 
Radio Nederland: Noord-Midden en Zuid Amerika,het 
Caraïbisch gebied, Nieuw Zeeland,Australië en West 
Afrika.Doormiddel van het relaystation op Madagascar 
zorgt pe wereldomroep voor een gerichte ontvangst in 
Oost- Midden en Zuid Afrika,Midden en Zuidoost Azië 
Iindonesië en Australië. 
Bij Radio Nederland werken ongeveer 380 mensen van Wle 
crica 40 op ieder relaystation.Een deel van de pro -
grammastaf in Hilversum bestaat uit medewerkers afkom 
stig uit de gebieden waarheen wordt uitgezonden. 
Op schrift gestelde ontvangstrapporten zijn ten alle 
tijden welkom.De ontvangst wordt bevestigd door middel 
van een zogenaamde QSL kaart.Een kaart waar de meeste 
radio liefhebbers en hobbyisten wel eens van gehoord of 
mee te ~ m~ken hebben gehad.Men vermelde op de raporten 
datum,fijd en omstandigheid van uitzend±ng,frequentie, 
en zo mogelijk enkele programma ~etails. 

Volgende maand gaan wij verder, tot dan hopen we. 11 
TT. T T T(advertentie) T TT" T T 

Steun de Radiogemeente Bloemendaal en geef een gift weg rD\ 
Luister naar Radio Mi Amigo elke dag van 17.30-18.00 uur ~ 



De aarlQluit.ing van de antenne op de radio. Een goed metal
lisch kontakt tussen antenne en antennebus is noodzakelijk. 
Daartoe wordt de eventuele isolatie van de antennedraad 
verwijderd en een banaanstekker aangesloten.Deze wordt 
in de antennebus gestoken op de wijze, die de fabrikant 
in haar brochure voorschrijft. Vaak zijn er verschillende 
mogelijkheden, met name wanneer het toestel ook geschikt 
is voor FM-ontvangst. Het verdient aanbeveling wat te 
experimenteren met de aansluiting, totdat het beste resul 
taat is verkregen. 
De overdracht van energie uit de antenne aan de radio gaat 
vaak met verliezen ge paard,omdat de aanpassing niet 
juist is.In de ontvanger wordt de toegevoerde energie 
dan niet geheel opgenomen maar voor een deel gereflekteerd. 
De aanpassing is slechts dan optimaal wanneer de stra -
lingsweerstand van de antenne gelijk is aan de karakteri 
stieke impedantie van de voedingslijn. De term 'impendan 
tie' staat voor wisselstroomweerstand. 
Wanneer van een ontvanger de ingangs impendantie bekend 
is, dan dient hiermee rekening gehouden te worden bij 
de keuze van een antenne. Wanneer deze ingans impendantie 
niet bekend is,dan zal zij over het algemeen minder be
langrijk zijn, hoewel bepaalde hoogohmige antennetypen 
als de draadantenne en de gevouwen dipoolantenne dan vaak 
de beste resultaten geven. 

De serie Techniek is alweer een kleine drie maanden tot 
je dienst. Mocht je vragen hebben of suggesties,ruimen 
wij graag extrH 4ruimte er voor in de Freeway. Je kan 
reageren onder de rubriek Techniek,Postbus 1239,Hilversum 
Volgende maand gaan wij met de rubriek Techniek verder. 
Techniek wordt verzorgd door Hans Stein uit Bussum (NI) 11 

(advertentie) 

Wilt u meer weten over een echte piratenzender, berucht 
en veel keren gepakt door de BVD, schrijf dan Po'stbus 74 
Laren aan voor meer dokumentatiemateriaal.Fijn voor je 

® =~~~~:~~;;~~~~:~~~=~~~~;~~~~~~~=!~~~~~~~~~~~~!~~~~;:~~~ 



De Nederlandse omroep lr.en t geen censuur. op de rad io en 
televisieprogramma's. Dat hangt weer samen met de vrij 
heid die de Nederlanders aan hun meningsuiting he~hten . 
.:-

De meningsuiting voor degenen die echter een andere 
mening hebben dan de meningen die er zijn, wordt de 
kop ingedrukt door een wetgeving die elke andere vorm 
van meningsuiting buiten de bestaande legale omroepin 
stanties om verbiedt.Zo mag er door de zogenaamde 
wet van Straatsburg geen uitzending plaatsvinden vanuit 
huizen,gebouwen of schepen zich bevindend op Nederlands 
grondgebied.De demokratie is voor degenen die niet 
katholiek zijn,of christelijk of die dit wel zijn met 
de meiQg dit via kommercie te willen uitenver te zoeken 
Dat is net het enige wat ontbreekt,maar verder is de 
hilidige or:stand.igbeiçl 'tIaarlijk een demokratische. 
De zendgemachtigden zijn 'autonoom' .Zij mogen zelf hun 
programma's samenstellen en uitzenden zonder hierover 
tevoren verantwoording af te leggen. Natuurlijk mogen 
zij volgens de grondwet met hun uitzendingen de open 
bare orde en de veiligheid van de Staat niet in gevaar 
brengen. De omroepwet speelt in het Hilversumse een 
alles beheersende rol.De kijkers en luisteraars spelen 
er ook een grote rol bij ,want onderandere zij beheer
sen hun aandeel in de omroep.Zij betalen kijk en 
luisterg~ld waarvan de uitzendingen gesubsidieerd wor 
den zou je kunnen zeggen. Ook vormen inkomsten van 
Ster reklames een grote bron van inkomsten. Volgende 
maand gaan we verder. Want om de radio draait ook in 
modern 1978 een heleboel! 11 ~ 
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I 
Elke maand de belangrijkste radio en televisietips in FREEWA' 

American Forces Network 
271 meter / 1106 khz * 344 meter/ 872 khz 
ZA:7.05 Young sound**8.05 lawn & Country** 
9.00 Nieuws**9.05 Clark's musie Machine** 
10.05 Sport**10.10 Loca l DJ show**12.50 
Sport**13.05 American top 40**16.05 Country 
eountdown**19.20 This is Europe**20.05 
Johnny Darin**21.05 Ted Quillin**22.05 Fineh 
brandwagon**1.05 Country eountdown**4.05 Ted 
Quillin**5.05 Johnny Darin**6.05 Crossroads 
ZO;7.05 Young sound**8.05 Town and eountry** 
9.05 Clarc's musie machine**10.16 Local dj 
show**11.00 Amusument op zondag-algemeen pro 
gramma**20.00 GRand ole opry**20.30 Broadway 
special of the week**22. 05 Diek Clark' s mus ic 
hearing**OO.05 I play reeords**1.05 Morning 
people**2.05 Pete Smith**3.05 Don Traey***** 
5.05 Roger Carrol**6.05 Gene Priee./ 
voor de kontinu programma's doordeweeks verwijzen 

België BRT 
199 meter, 
ZA: 5.30 Al 
8.10 Te be( 
10.05 Lieh 
info** 11 .3 1 

17.00 Nws~ 
Verzoekpla 
19.30 Lieh 
23.00 Jazz 
ZO:5.30 Am 
te bed** 10 
muziek en 
hitgolf va 
17.00 Piek 
20.00 Spar 
ten voor i 
nieuws./ 
wij u naar 

Vanuit zee: RADIO 111 AMIGO (319 meter middengolf)962 khz:ZA: 
presenteerd door de boorddeejays******14.00 Gouden van dagen 
17.30 Radiogemeente Bloemendaal (Steunt u dominee Toornvliet 
gramma van Westelijk Europa dat dagelijks wordt uitgezonden. 

ZONDAG:7.30 Johan Maasbach**8.00 Cabaret**9.00 Nederlandstal 
mendaal**lO.OO Belgische top 15**11.00 Groeten uit Playa**12 
hitparade**15.00 33 toeren show**16.00 Discoshow**17.30 Domi 
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------



Plus een extra RADIOBIJLAGE zodat u weet wat er te koop is 

1511 khz * 1594 khz 
lsumentsmuziek**8.00 Nws** 
of niet te bed**10.00 Nws 

~ muziek**11.25 Toeristen 
Top 30**met zaterdagshow** 

17.05 Vlaamse top 10**18.00 
~n**19.15 Fnfare en harmonie 
~ muziek**20.00 Popmuziek** 
+23.40-23.45 Nieuws******** 
3.muz.**8.10 Te bed of niet 
)5' Lichte muz.**12.00 Lichte 
~baretfragmenten**14.00 De 
' BRT 2**15.30 Vrij entree** 
lur**19.20 Meer enminder** 
sprokkels**20.15 Verzoekpla
jereen**23.40-23.45 Laatste 

Engeland BBC 1 
247 meter / 1214 khz 
6.00 Early shpw**9.06 Junior 
choice on saturday**11.00 Pe
ter Powell**13.02 Two's best** 
14.00 Off beat with Braden** 
15.30 Paul Gambachinni**19.03 
European pop jury**20.30 MRO 
show**21.15 Strictly intrumen 
tal**00.10-3.00 Late shpw**** 
ZO:6.02 Early show**9.06 Junior 
choice**11.02 Album time** 
12.30 Peoples services**14.00 
Jimmy Savil's old recordclub** 
16.00 Ann Nightingale**18.00 
Chuck Berry Story**19.00 To! 
twenty**23.02 Sounds of jazz** 
1.00-3.00 Late show./ 

je volgende pagina voor meer informatie en radionieuws 

Is doordeweeks behalve: 11.00 De top 50 van Radio Mi Amigo ge 
**15.00 Belgische nationale hitparade****17.00 DJ hittips** 
al ? Vijverweg B,Bloemendaal)*****18.00 Het gezelligste pro 
Jn Schipper's jukebox****19.00 Start Radio Caroline. 

ge top 10**9,30 Radiogemeente Bloemendaal,Vijverweg 8,810e 
00 Cocktail show met Ton Schipper**13,00 Belgische nationale 
ee Toornvliet**18.00 Jukebox met Ton Schipper (-19.00 uur) 11 
============================================================= ~ 



Kleine gezellige strippertjes voor uw informafie 

Veronica is C omroep. Na zolang hard vechten en na zo lang 
wachten is dat een felicitatie dubbel en dwars waard. Als 
je nu toch een felicitatie naar Veronica wil sturen, pro -
beer dan een platenbon te winnen !!! Als je namelijk je 
felicitatiekaartje stuurt naar Freewayonder vermelding 
Veronica Aan Land, stuurt, maak je kans op een toffe 
platenbon 1 Of een fijne poster. Of een gratis abonnement. 
Natuurlijk sturen wij de felicitaties door aan Veronica 
welke uiteindelijk de felicitaties dient te ontvangen. 
Goed idee ? Doe dan mee en win wat met je feJicitatiekaart
je. Veronica moet en zal voelen dat wij er achter staan. 
Nu dan de B omroep. Wedden dat ze het redden? Koop al
vast maar een tweede kaartje !! Want ook bij de B status 
zal je tweede felicitatie via Freeway een fijn kadootje 
op gaan leveren. Dus felicitaties naar Freeway, Veronica 
aan Land,Postbus 1239, 1200 BE Hilversum. **************** 

************Utrechtenaren opgelet. Er is nu een fijn infor
matieblad dat staat op waarheid en gezellige berichtge -
ving. Dat radiohlad heet Victoria. Victoria kunt u schrij 
ven voor meer informatie op hetvolgende adres:Livingstone 
laan 63,Utrecht. 

OOOOOOOH, Fr:eeway krijgt zo' n last van laagte da t het zijn 
hoogtepunt gaat bereiken. Volgende maand kun je alles le
zen over Freeways laagtelast die onverbiddelijk toeslaat 
in de vastgestelde abonnementsprijzen.De laagtelast van 
Freeway schokt de ondernemer, verbaast de konkurrent. 

****************Volgende maand in Freeway het Mi Amigo 
verslag. Wat is de waarheid, en wat zijn bereikte of 
bedoelde resultaten.Lees Freeway om er het fijne van te 
weten.Trouwens, november is een ideale maand om je te 
abonneren.Freeway heeft namelijk last van laagte******** 

Strippertjes is een g~zellige rubriek voor iedereen die 

@4eenmededelingWildoen.uoOk?SChrijfdan.Ledengra 
tis, niet leden via een extra laag advertentie tarief. 11 



( ( ) ) FREEWAY'S RADIO BIJLAGE; 
I 

de radioprogramma's doordeweeks voor de maand oktober 1978 

AFN: 7.05 Sport**7.10 The world and the world**7.15 Local 
deejay show**8.00 News world**10.05 Charlie Tuna**11.05 
AFN today**12.05 AFN today (2)**14.05 Drama**14.30 Ji~ 
Pewter**15.05 RonaId Bynum**16.05 Town and country**17.05 
Local deejay show**20.05 Mary Helen Barro**21.05 Old gold 
retold**22.05 WOLFMAN JACK**23.00 News world**00.05 Funk 
factory**00.55 This is AFN1.05 Morning people**2.05 Pete 
Smith**3.05 Bob Kongsley**4.05 Don TracY**5.05 Roger Car 
rol**6,05 Gene Price. 

BRT 2 gemiddeld kontinu programma doordeweeks 
5.30 Goedemorgen**8.10 Informatie en lichte muziek** 
10.05 De vrije teugel**11.00 Vluchtheuvel**1200 Splinter 
nieuws**12.05 Gevarieerd programa**14.00 Capuccino** 
16.00 Splinternieuws**16.05 Cultureluurs**17.03 Muziek 
keuze van jonge mensen**18.00 Regionaal magazine**18 .. 15 
Meer mu z iek**19.10 Goed folk**19.53 Ka tholieke ui tzen -
ding**20. 00 Jeugd '78**22.05 Ernstige en l ichte muziek** 
.23.05 De nachtridder**23.40-23.45 Nieuws 

BBC 1 gemiddeld kontinu programma doordeweeks 
6~02 Early show**8.32 Terry Wogan**9.00 Dave Lee Travis 
**10.00 Simon Bates**12.31 Paul Bennett**15.00 Peter Po 
well**17.31 Kid Jensen**19.45 Sport desk**20.02 Country 
club**23.02 Just for fun**23.20 Star sound ext~a**00.02-
3.00 Round midnight 

Rad io Mi Amigo op 319 meter/962 khz 
7. 30 Johan Maasbach,Postbus 44,Den Haag**8.00 Hallo hier 
is Mi Amigo**9.00 Schijven voor bedrijven vanuit Playa 
**1 0. 00 Muziek met Ton Schipper**11.00 Keukenpret met 
Ton Schipper**12.00 Baken 16 (het gaat of goed of niet 
goed ,maar muziek zal er zijn)**14.00 Tusen baken en 
sch i pper met Ton**15.00 Persoonlijke top 10**16.00 
Stuurboord live**17.00 Bakboord nlet om 17.30 Dominee 

~;gi~:~l:~;:~~~~~~~~Ê~~~~~~~~~~g:g~g~:2~~g~~~~;gi~~=~ ~~ 



FREEWAY'S RADIO BIJLAGE ((( ))) 
Freeways Formidable Radio Bijdrage naar uw wens 

-, 

~~R~~=~~~~~~~2=~~I~~=~::=~~~=w~~~~=w~~~~~§~~~==::=1~~~~~Q~; 
TIP: De antennes van RTL zijn gedraait.Daardoor is in sommige 
delen van Noord-Oost Nederland en Duitsland de ontvangst 
vooral in de avonduren sterk verbeterd.RTL zendt uit in het 
duits,engels,en nederlands.Wij geven de belangrijkste en meest 
beluisterde uitzendingen graag aan u door.Dat zijn de neder
landse en engelse welke in België en Nederland met graagte 
gevolgt worden. 
ZA: nederlands *** 19.00-19.30 Mike Vendrengh **** engels: 
21.45 Stuart Henry *** 22.30 Top 30 *** 23.30 Barry Aldis *** 
23.45 Tony Price *** 1.00 Country Music *** 4.00 Stuart Hen 
ry. 

ZO: nederlands *** 7.30 Johan Maasbach werelduitzending 
18.00-19.00Hitparade ******** engels: 21.15 Stuart Henry 
22.30 Top elpee **** 23.30 Peter Powell *** 00.30 Top 30 
2.00 Barry Aldis. 

**** 
**** 
**** 

DOORDEWEEKS (gemiddeld programma);nederlands**** 19.00-19.30 
Mike Vendrengh **** 19.30-21.45 Engelstalig: 21.45 Peter Po
weIl **** 22.30 Top 20 Tony Price **** 1.00 Tony Price **** 
2.00 Stuart Henry **** 4.00 Bob Stewart. 

DE FREEWAY RADIO BIJLAGE 
KOR T S NIP PER N I E U W S (voor als u het nog niet 
--------~------------------------ zeker Wl·st ) --------------------------------- ........... . 

De Belgische politie heeft huizoeking gedaan bij allen bij 
wie vermoedt werd dat zij werkten of werk deden voor Mi Amigo. 
Ook de boekhouding van zanger Willy Sommers moest eraan ge 
loven.Mireille Moerman vond terug uit Playa in haar fanklub 
woning een grote bende aan als souvenir van de Belgische 
overheid die deze aktie toch uiteindelijk heeft toegestaan 
*********************Radio Hollandia zal volgens de laatste 
berichten op 319 meter zitten.Banden gemaakt voor horeca 
bedrijven mogen ,tenzij iemand ze koopt en ze via een zend
schip uitzendt.De verantwoording rust zo niet bij HOllandia. 
Joost den Draaijer maar bij Sylvain Tack.Mi Amigo gaat door 



TV INFORMATIE ?????? 
OOK DAT LEEST 
I;. IN FREE 

WAY 

Televisie 1979. Betalen 
we ons kijkgeld alweer voor 

een televisie loze avond ??? Of 
voor elk wat wils ? Beslis zelf ! 

De N.O.S. en de K.R.O in 1979. Uitgelicht door loting, 
besproken door Jan van der Maas 

Ondanks de financiële tekorten toch eigen produkties 
van de Nos.Maar meer daarover volgt nog. Vanaf zondag 
1979 ziet het terugkerende televisiebeeld van de NOS er 
alsvolgt uit: 17.00 Journaal*17.02 Studio sport*17.30 
Film voor de jeugd*18.05 Spelen met kinderen*18.30 
Sesamstraat*18.30/20.30 als momenteel wordt uitgezon 
den. Behalve de zondag zullen ook andere avonden worden 
uitgezonden,maar daar vermoeien wij u liever "niet mee. 
Vaste avonden voor het nieuwe seizoen.NCRV-maandag, 
VARA-dinsda,AVRO-donderdag,KRO-vrijdag en TROS-zater 
dag.Het programma dat terugkomt.Artsenij,Spelen met 
kinderen (nieuwe serie) ,Programma met de Map,en twee 
maal per maand Beeldspraak op donderdagavond. Voortaan 
zal het programma Kortweg over kunst op maadag van 18. 
45 tot 18.55 uur worden uitgezonden. Wat series betreft 
staat er een korte serie Pig in a poke op het program 
en films als Theo's story,en The Ginny Story (het toe 
vluchtsoord) zullen aanschouwd kunnen worden. Voor de 
KRO enkele hoogtepunten in de televisieserie sektor: 
Muppets show,Comedy hour,Sanford and son, en Wickey de 
Viking . Wij zullen u voor elke nieuwe maand regelmatig 
op de hoogte gaan houden over Kro en Nos produkties 
zodat u weet wat u te wachten staat het komende tele 
visie s eizoen.Kacheltje aan,kaarsjes ontbrandt en 
vee l televisieplezier ! 1I(D0 
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ALLERLEI WORDT VERZORGD 
DOOR RONALD HEYKOOP . 

Terug op Radio Caroline is Samatha 
Dubois. Elke nacht te beluisteren, 
of beter nog, elke morgen tijdens 
de uitzendingen van Radio Caroline 
en de Caroline family************* 
Veronica is dan toch eindelijk C 
omroep .Echte 'C uitzendingen " la
ten echter lang op zich wachten 
omdat inmiddels de omroepen hun 
vaste avonden al hebben en kon
trakten hebben ondertekend. Het 
zal op z'n laatst april worden voor 
Veronica eindelijk eens echt kan gaan uitzenden************ 
Na hooglopende konflikten met de staf van de Regionale Om -
roep Zuid in het zuiden van Nederland is Fred van Leeuwen 
het hoofd van de omroep met ziekteverlof gegaan.*********** 
***Alle donateursvan de Stichting Veronica Schip hebben hun 
gestorte tientje terug gekregen. Bij het terugstorten is 
een schriftelijke verklaring gegeven. Deze luidde dat de 
opknapbeurt voor het Veronica schip om het in te richten 
als museum zo hoog waren (getallen als 750.000 gulden wer
den in de brief genoemd), dat men geen kans zag met de 
hulp van circa 150 donateurs de plannen te verwezelijken.De 
ze donateurs zouden het benodigde geld nooit bijeen kunnen 
brengen en zo had men de moed opgegeven nog iets te maken 
van de Norderney.***********************Testprogramma's van 

® 

-t-;-- ' M~ , de grote illegale zender in het Gooi, 
~ ~ tzJJ , Radio Benelux hebben ertoe geleid da t 
~ ~ % de klub van Benelux voor de vijfde maal 

A ~ * o&1~ werd gepakt. Deze affaire bleek einde-
1;J;:Y; g 0 lijk genoeg voor eigenaar D.B. uit 

( * 00 Hilversum.Hij zegt ons nu van zijn 
plannen door te gaan ondanks alles af 
te zien*************De grote ZON donor 
aktie heeft veel succes en bekendheid 
opgeleverd voor de vereniging. Veel 
ziekenomroepen zullen geholpen kunnen 
worden.Jammer genoeg alleen de groteren 
profiteren van de service en de extra 
hulp dmv apparatuur en grammofoonplaten 
De kleintjes moeten eerst nog groeien. 
*************************************** 



Beste Freeway lezers, 

Hier heb ik een mededeling voor in Spreekbeurt. Ik ben 
Theo van de Heuvel en fel vrijeradio fan. Ik schr i jf 
voor het volgende. Ik heb een eigen 'politieke' partij. 
Namelijk de Partij tot Behoud van de Natuur en ter Be 
vordering van vrije Radio. De doelstellingen van de 
P.N.V.R. zijn duidelijk. Wij steunen Radio Mi Amigo en 
Radio Delmare en Green Peace. Green Peace strijd tegen 
de vreselijke walvisjacht. Nu wil ik graag weten wie 
lid wil worden en de zinloze afslachting wil meehelpen 
tegen te gaan. Er is geen kontributie,alleen een vr ij 
willige bijdrage.Momenteel zijn wij bezig met het geld 
verzamelen voor Green Peace. Ons banknummer is : 
15 52 90 81 9.Tnv.Rabo Bank,Vorstenbosch p/a Theo 
v.d. Heuvel,Rietdijk 5,5476 VS Vorstenbosch. Leden,stuur 
je naam,adres,geboortedatum land en telefoonnummer 
(vergeet je geslacht niet).naar bovengenoemd adres • 

. Bij voorbaat hartelijk dank, 

Theo v.d. Heuvel 

Redaktie: Het is absurd te denken dat bij Fr eeway al -
l een maar fanatieke radiolui zitten en gelukkig denken 
vele dat ook niet.Daarom steunt Freeway van harte het 
Gr een Peace fonds,en hopen wij dat er veel aktie kan 
worden ondernomen om de afslachting van de do l komische 
en voo ral lieve walvissen te voorkomen. Want wie vind t 
walvissen nou niet lief of aardig om te zien, als ze 
groots en prachtig opduiken uit het wijde water om on 
der te gaan als een groot log dagboek van ellende.Een 
el l ende die jaren voortduurt en nooit dreigt te eindigen . 

Reakties ? Daar is Spreekbeurt immers voor !!!!!! 

(advertentie) 
Vpor autobanden,accu's en andere auto onderdelen tegen 
de laagste prijzen gaat u zeker ook naar Autobanden de 
Sprint ,Feyenoordkade 14 , Rotterdam Zuid. 11 

• 
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-your statio~ on s.w. 
Radio Viking, de grote kortegolfzender is op zondag 10 
september om 11.01 uur uit de lucht gehaald door de 
Deense autoriteiten . Hiermede eindigden dertien maanden 
van succesvol uitzenden in de 48 meter band.Radio Viking 
startte in augustus 1977 en zijn regelmatige zondagse 
programma's werden al snel in de meeste :landen van Euro 
pa ontzettend populair. Kort geleden nog introduceerde 
Radio Viking splinter nieuwe programma's. Het station 
ging vanaf die tijd elke zondag voor drie uren d~ lucht 
in, met onderandere programma's als DX World en de Ra
dio Viking top 10. Op dit moment echter is er niets aan 
te doen en is Radio Viking uit de lucht.Men gaat onder 
tussen wel door met het kontinueren van het RV Mag,het 
radio/informatieblad van Radio Viking. Uit dit blad 
kunnen lezers informatie halen over het optimaal ge -
bruik van hun radio en een informatie over hoe men het 
beste koopt in de winkel van radioartikelen. Men hoopt 
echter zeer binnenkort terug te komen met een maande -
lijkse uitzending.In de tussentijd zullen onregelmatig 
niet aan tijd gebonden radiouitzendingen te horen zijn 
in de 48 meter band.Daarom wordt er aan luisteraars ook 
gevraagd goed uit te kijken,waarmee bedoeld wordt re
gelmatig de kortegolfband af te zoeken. Het radio 
Viking programma Dx world kan gewoon per brief door
gaan. Ook wordt er door Radio Viking een soort program 
ma op schrift uitgegeven die door het sturen van twee 
IRC's verkregen kan worden. Er wordt ook verzocht om 
Radio Viking niet in de steek te laten en alle fans, 
DXers en resterende kollega's kunnen schrijven naar 
Postbus 28, 8800 Viborg in Denemarken.In beslag zijn 
genomen naast de zender en bijbehorende onderdelen,een 
kassetterekorder en drie kassettes. Omdat Radio Viking 
niet regelmatig op dezelfde frequentie uitzond,heeft 
inspekteur S.E. Jensen van de R.I.K (Radioingeni~rtjen 
estens sektion for radioinspektion og kontrol) onder 
de Deense G.P.O er vier weken over gedaan de zender te 
vinden.Deejays van Radio Viking voor de fans onder ons 
waren Phil Hazlteon,Poul Anthony,Oscar Hansson die 
tesamen zorg draagden voor programma's als Viking top 
10,DX world,Golden greats en country. Wilt u meer we 
ten over Radio Viking, schrijf dan naar Postbus 4040 
Amsterdam, Holland. ' 

RonaId Heykoop • ® 



FREEWÄV DUIKT VOOR U IN 
DE WERELD VAN DE HEDEN~ 
DAAGSE MUZIEK !!!!!!!!! 

********** Een n ie uwe s ing I e van de Boomtown Rats is 
er aan het aankomen,hij heet Rat Trap******************** 
John T~avolta is over zijn hoogtepunt heen.In Amerika is 
alweer een andere ster verschenen aan het hitfrcnt,het 
blijft een verassing voor Europa want hij komt zeer binnen 
kort over***************Robert Stigwood,manager van de 
Beegees is aan een nieuwe film bezig ter opvolging van 
Grease.In de hoofdrol spelen mee Andy Gibb,en vele andere 
artiesten. Voor Andy wordt er al gesproken over The Gibby 
na The Fonz (Happy days)************De toernee van Olivia 
Newton John naar Japan zal niet worden afgelast.In maart 
jl zag het er naar uit dat Olvia Newton John niet zo ver 
trekken naar Japan uit protest tegen de massale afslachting 
van dolfijnen. Van hogerhand heeft ze inmiddels garantie 
gekregen dat er wat aan gedaan wordt.De inkomsten van het 
toernee worden door Olivia Newton John afgestaan ten be 
hoeve van de plaatselijke dierenbescherming********Een 
tornado heeft flink wat schade aangericht op het domein 
dat Amerika veel toeristen bezorgd.Het wereldbefaamde El 
vis Presley Boulevard in I~mphis. Honderden fans die er 
het graf van Elvis bezochten werden zwaar gewond*******De 
Mi Amigo drive in show wordt stilaan een der grootsten.Het 
stijgende aantal bezoeken dat men aflegd is bewijs van de 
stijgende populairiteit.Een bekend sigarettenmerk staat in' 
middels borg voor kontinuering van de drive in shows******* 
******Na zijn filmavontuur wil John Travolta als zanger 
verder gaan.Zal onsbenieuwen*********Henk Wijngaards muziek 
wordt geboycot.Met Zingende wielen behaalde Henk niet de " 
normale resultaten.Het is overigens een voor het nederlands 
repertoire steengoed nummer.**********Tot over een maand 
voo~ een nieuwe aflevering van popnieuws in Freeway.Zelf 
suggesties? Wel, schrijven dan !!!!!!********************* 

® . FW Popi Jan van der Maas. 



INDES LIGHT 
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Gefeliciteerd. Je hebt het voor elkaar. Een eigen bejaarden 
huis met honderd bewoners,en een echte huislijn !!! Maar 
dan beginnen de pr oblemen eigenlijk pas. Wat voor program
ma's ga je brengen, en hoe wil je het zeer belangrijke kon 
takt met de mensen tot stand brengen. Ten eerste mÇ>et je 
beginnen met een kennismakingsavond.Je nodigd alle mensen 
uit in de vaak aanwezige reakreatiezaal,en zegt dan wie 
je bent,noemt eventueel referenties, en stelt iedereen aan 
je toekomstige luisteraars voor. Dan draait de muziek on 
dertussen door,en probeer je zoveel mogelijk verzoekplaten 
te draaien.Neem dus een ruim repertoire mee.Neem nooit 
te zware klassike muziek mee.Zware klassieke muziek valt 
bij bejaarden vaak even zwaar op de maag als bij jongeren. 
Zoek eventueel met behulp van een kenner of een hobbyist 
voornamelijk licht klassiek uit, koren, en ga een beetje 
op de alom bekende Op Losse Groeven stijl . beginnen. Stel 
je altijd eerst voor, en ga tijdens de muziek niet als 
een dode ~itten turen naar die mensen maar treedt zoals 
wij dat noemen naar buiten.Kom uit je hokje en ga naar de 
mensen toe.Ga met alle mensen eerst praten over de omroep, 
maar wat heel belangrijk is,luister ook voooral naar wat 
de mensen te zeggen hebben. Want ze gaan vaak zoveel spuien 
Vergeet ook niet dat de generatie oudere mensen die je 
voor je hebt mensen zijn die hun hele leven hebben moeten 
werken.Ze komen niet uit de tijd van recht o~ dit en recht 
op dat.Ze kennen geen recht op snipperdagen,of recht op 
vakantie.Ze hebben geen vrijetijd gekend,en hebben nooit 
een echte hobby kunnen ontwikkelen. Het is hun vree'md nu 
opeens een zee van tijd te hebben en alle ruimte te krij
gen die er is voor hun liefste wensen buiten het werk om. 
Daardoor zijp oudere mensen vaak moeilijk te motiveren 
en 'zijn ze in het beg~n wa t onverschillig of stug. Verbaas 
ook je medewerkers en jezelf niet als er bijna niemand op 
j e kennismakingsavondje komt. Ve,rgeet niet dat er wel op 
kamers geluisterd wordt. Want mensen zijn heel nieuwsgierig. 
Volgende maand weer een stukje over ziekenomroep werk ! 

Groetjes, 
Ziekenomroep Zuid 

-® 
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FREEWAY ONTH'U~D IN HAAR 

NOVEMBER NUMMER 

HET , EN·IGE WARE' 
, ~, 

RADIODELMARE VERHAAL 

OV~ER TOEN EN NU 

. (het. verbaal _waar.zovelen , 

.Daar heb.ben moeten·.gissen 
• . , 

waardoor de wa.~rheid 
. 

, onber.eikbaar bleef) . . . 
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