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al tijd, afkoms tig van de diens t Kijk en
Luisteronderzoek van de NOS.
24.5% 7.3
2 Opsporing verzocht AVRO
24.0% 6.6
3 Scha tjes
AVRO
20.3% 7.3
4 Derrick
TROS
20.0% 6.8
5 Way of life show
TROS
20.0% 6.6
6 TROS ak tua
TROS
19.9% 6.8
7 RUR op reis
VOO
19.9% 6.7
8 Jongbloed/Joosten TROS
19.2% 6.9
9 Moord in Extase
TROS
10 Nederland Muziek
VOO
18.5% 6.8
land

Zeezel1dersNu

Weer zijn er drie weken voorbij en
derhal ve een overzich t van he t zeezendernieuws vanaf ma 18 JULI: toen we in
de nachtelijke uren bij de TROS op Radio
1 en 2 tijdens het programma Nachtwacht
als gastpresentator Nico Stevens mochten
beluisteren, de ex radio Monique medewerker. Radio 558: 6.30-7.00 Maasbach,
7-9 Fred van Amstel, 9-12 Erwin v.d.
Bliek, 12-14 Frad (behoorlijk zeeziek),
14-16 Elly van Amstel, 16-19 Andermaal
Erwin. Nieuwe spo t voor de Texas zomershow di tmaal van 23 juli tot en me t 27
augustus in Duinenzaten te Appelscha.
De satp.llietschijf is deze week chains of
love van Erasure en de arties t van de
week is de formatie de Doobie Bro~ers
Vandaag drie Nieuwsuitzendingen en wel om
8,17 en 18 uu'r terwijl het internationale
nieuws werd gebracht om 9.30 en 16.30.
De verkeersinforma tie en he t tournieuws
worden wel regelmatig gebracht. Om 19 uur
zoals gebruikelijk andermaal Maasbach.
Ook nu valt het ons op dat de programma's
of eerder vorig jaar werden ui tgezonden
en/of waren voorbestemd voor ui tzending
eerder dit jaar. Caroline: 19.30-21 Ian
Mac, 21-23 Dave Asher, 23-01 Dave Milier,
1-3 Judy Murphy, 3-5 Neil Gates, 5-6.30
Andy Branca te. Zoals gewoonlijk tussen 1
en 7 via de kor te golf ook de Caroline
ui tzending in plaa ts van WHR.
Nieuws
wordt verzorgd door Dave A en Judy. di 19
passage uit een brief die Rudi Koot kreeg
van de Chris tian Fellow ship Minis tries
die in hun special spring edi tion 1988
ondermeer meldden: 'Remember Satan is
launching an all ou t
a ttack agains t
anyone today, who takes a stand for Jesus
Christ! Satan is trying to silence all
preaching of the Gospel. Those who are
engaged in worldwide Minis tries reaching
millions with tbe Gospel. We recently
(last november) went on Radio Caroline, a
super powered station 50.000 Watt AM
radio which blankets all of-Great Britain
and much of Wes tern Europe. The bi bIe
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says Sa tan is the Prince ' and power of
AIR. A huge storm recen tly came up 1n
England and wrecked the station tower
throwing us off the air, temporarily. I
wasn't even informed by the sta tion. One
of our listners in England told me about
it'. Caroline vergat dus de zendtijd
huurd~rs te informeren en dezen gaven dus
ondermeer de duivel de schuld!. Er gaan
geruchten da t de naam Caroline spoedig
zal komen te vervallen en da t tijdelijk
ook de Engelstalige programma's radio 558
zullen worden genoemd en da t Caroline
onder de eigen naam weer zal terugkeren
als het 24 uur per dag weer van een eigen
frequentie gebruik kan maken. De Caroline
organisatie meldt zelf via een heus persberich t da t men hoop tover 8 weken terug
te keren me t 24 uur top 40 radio op de
558 me t nieuwe jingles, een nieuw adres
en de terugkeer van Northsea Gold. Tevens
meldt men dat na de closedown van de Nederlandse service, die dan op de 819 zal
gaan zi tten, een nieuw station, waarvan
de naam nog niet wordt genoemd, zal
komen,dat naast de religieuzen het betere
LP werk zal gaan brengen van de ALL TIME
LP TOP 500. Gokje: start 1 januari 1989.
: Over nieuws gesproken: op radio 558
slechts een keer een bulletin en wel om
17 uur. Op WMR viel een nieuw programma
op en wel tussen 19.05 en 20.13, The Rock
of Ages met John Turner. Hij gebruikte
slogans als: WMR your all day gospelstation, en WMR to Europe and the Eastern
World. wijziging Caroline: 23-01 Judy,
· 1-3 Neil, 3-6.30 Andy. wo 20 JULI:
Vandaag helemaal geen nieuws .op radio
558. Om 16 uur non s top en om 17 uur
bleek he t presen ta tie team totaal vervangen te zijn door vier nieuwelingen:
Wal ter Simons (sinds 21.1.86 nie t meer
gehoord), Elly van Amstel (26.7.86),
Colin Peters (eind oktober 87) en frisse
Piet Mackenzie uit Vlaanderen. Van Walter
hadden we nie t verwach t da t hij nog ooi t
weer op die rotte schuit zou stappen. Onlangs zei hij nog da t die tijd van pr~
senteren op zee voorbij was. Het bloed
kruipt waar he t nie t kan gaan. Vandaag
dus tot 19 uur Colin. In de ·programma ' s
van WMR zijn diverse banden te horen die
niet eerder werden gedraaid en het
engelse adres is nu eindelijk voortdurend
he t juis te adres en di t na een periode
van 2,5 maand. Vandaag op Caroline tussen
21 en 23 Mike Wa tts. Terwijl Dave Asher
van 18.30 tot 21 uur vulde. Ian Maek en
Dave Milier· zijn weer naar land vertrokken. wo 21 JULI: De nieuwe ploeg heef t
een aantal nieuwe jingles meegenomen en
de reklames worden ge brach t me t onderbrekingspingels • Eindelijk alle uren he t

nieuws met hoogtepunten op het halve uur.
Nieuwe reklame voor de 06 lijn ofwel de
Goed Nieuws Lijn van dominee van Gendt.
programmering: 7-9 Colin, 9-12 Elly,
12-14 Walter, 14-17 Ellyen 17-19 Colin.
De tour en verkeersinfo wordt verzorgd
door Pie t. Op he t hele uur de gezongen
jingle: 'Van 'smorgens vroeg tot 'savonds
7 continu muziek met nieuws en informatie
voor 'n breed publiek de nieuwe formule
van 558. Vertel het verder. Het is radio
558, middengolf." Op WMR vandaag tussen
20.20 en 20.38 een draa ggol f . Techni sch
foutje daar een band is vergeten te starten. Nieuwe commercial is er voor Singapore Airlines en uiteindelijk wil ik
stellen dat de jingles leuk klinken maar
ik de vraag aan de lei ding wil stellen
waarom een duur pakke t te la ten maken
voor een station dat maar 4 weken op deze
frequen tie wil zi tten. Gek hé da talIe
mensen voorgelogen worden. Had be ter besteed kunnen worden aan een deel van de
nieuwe zendmast. vr 22 JULI: enkele
opmerkingen van radio 558: Elly: na he t
draaien van fooI on the hilI van the
Beatles: 'Ik vind het lied als een mooie
aanklacht
tegen
onbegrip.
Ik
weet
waarover ik praat. Als je als vrouw zegt
da t je op de Noordzee gaa t zi tten dan
verklaren ze je voor gek, dan is het van
(schreeuwend) je gaa t nie t!" Wal ter aan

he t einde van zijn programma:
"'Wa t
broodje Ross betreft, het beleg zit er al
ruimschoots op dus voor de la te eters:
aanvallen! .... za 23 JULI: 7-9 Colin, 9-12
Elly, 12-16 Amerikaanse Top 40 me tHans
Dekkers, 16-18 Colin met Discomuziek, 1819 Eers te show me t Pie t. He t 1i jk t inmiddels wel radio Texas 558, zo word t je
overspoeld met de hoofdsponsor. En ik
maar Texas roken, zoda t he t station
blijft. Aan het begin van de top 40 wordt
al ges teld da t meneer Texa s zorg t da t de
door Bilboard samengestelde top 40 in
Nederland en Belgi~ is te horen. La ter
word t ges te1d da t er zoveel CD'" s worden
aangeleverd dat meneer Texas heeft besloten . een tweede CDspeler aan boord te
brengen en nog even la ter me.1 d tHans
Dekkers dat meneer Texas niet alleen voor
goede sigare tten zorgt maar tevens goede
koffie ze t. Zullen we allemaal maar ophouden met het roken, zo stelt Maria ons
voor.
Ze vind t
tevens da t er meer
Belgische presentators dienen te komen
dus ben je dit ook van mening schrijf dan
een briefje naar Box 146 in Playa ~e Aro,
Gerona in Spanje. Caroline: 19.30-22
Judy, 22-01 Dave, 1-4 Neil, 4-7 Andy.
zo 24 JULI: Radio 558: 7-8 Colin, 8-9
Maasbach, 9-10 Radiogemeente Bloemendaal,
10-12 Elly, 12-16 Walter met Top 50, 1618 Colin met Top 10 Popmagazine playl~st,

De Ross Revenge gefotografeerd door Theo Dencker op 25 mei 1988.
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en begon opnieuw. Bleek ook nog eens dezelfde tape te zijn als vorige week. 16-18
Col in 'en 18-19 Piet. Col,in's slogan: Welkom in the Revenge, de enige discotheek
waarvoor je je huis niet uithoeft. zo 31
JULI: 7-8 Col in, 8-9 Maasbach, 9-10 Radio
Gemeente (herhaling vorige week) 10-12
Elly, 12-16 Walter met top 50, 16-18 Col in
18-18.30 Piet en 18.30 tot 19 Maasbach.
Artiesten van de week: the Cats, satel1 ietschijf I know you1re outthere van de
Moody Blues. De vaste loggers hebben zo
het een en ander zitten overdenken gedurende
de laatste week en Maria schrijft
ma 25 JULI: Radio 558 heerlijk strak geondermeer:
Aan de Nederlandse servjce
programmeerd met van 7-9 Col in, 9-12
heb
ik
helemaal
geen behoefte. Het is
E11 y, 12 -14 Wa 1ter, 14-17 E11 Y en 17-19
als
met
zo
veel,
als je eens meer gewoon
Col in. WMR tot 7.13 hetzelfde programma
gewend
bent
neem
je geen genoegen meer
als op de 558 dus vergeten te switchen
minder.
Zo
zou
ik de Nederlandse sermet
om 6.30 •. Om 7.33 wordt het veel te laag
vice
het
meest
met
Caroline
kunnen vergevermogen verhoogd en vervolgens vergeet
I
ijken.
Maar
ook:
bij
Caroline
Nu bij
men Maasbach te draai~n van 8 tot 8.30.
Caroline
vroeger.
Begrepen
ze
dat
zelf
Carol ine: 19.30-21 Dave, 21-23 Mike,
maar.
Caroline
in
de
sixties
heb
ik
niet
23-01 Judy, 01-03 Neil, 03-06.30 Andy.
100%
bewust
meegemaakt,
maar
de
volgende
Nieuws en headlines met Dave en Judy en
jaren wel! In de 80'er jaren waren 83 en
om 1 uur geen nieuws wegens technische
84
oké. 85 begon al te verwateren en als
prob 1emen. di 26 JU~!: \/~R .L\ndermaa I
vergeten Maasbach in de ochtend te draai- het alternatief .overdrive er niet was geweest waren we nu al weer een jaar verder
en. Van 20.35 tot 21.35 gastdominee
PastQr Victor Bernard. Wijziging Carol ine naar af. Ik hoop van ganser harte dat
Caroline de gelegenheid neemt 'om zich
programmering: 21-23 Judy, 2)-01 Nei 1,
goed te herpakken wanneer de Nederlandse
01-03 Mike. wo: Alleen een wijziging op
service verhuist naar 819 en Caroline
Caroline tussen 01 en 03 andermaal Dave
weer
24 uur per etmaal kan uitzenden. Zo
i.p.v. Mike. do 28 JULI: Walter door
niet
dan vrees ik dat ze voorgoed verziekte bevangen en draait derhalve non .
zinken
in de algemeenheid van een doorstop zijn programma uit. Op Caroline
snee
station
zonder een behoorlijk alterwisseling van de wacht: 18.30-20.00 Michnatief
format,
een eigen gezicht en een
eal Grant (nieuw maar de stem klinkt toch
eigen
identiteit.
Het statuut van 'piwel bekend), 20-22 Judy, 22-00 Chris
raat',
de
zogenaamde
zeezenderromantiek
Kennedy terug, 00-02 Nigel Harris, weer
hebben
hun
effekt
al
lang verloren aan de
terug en was. het laatst te horen in januvercommercialisering.
Alleen de terugkeer
ari toen Caroline op zeer laag vermogen
naar
het
real
album
format
met veel aanuitzond.02~04 Neil en 04-06 Andy. Op WMR
dacht
voor
het
echte
goeie
gouwe ouwe
andermaal een gastdominee, wiens naam niet
werk kan daar nog verandering in aan
werd genoemd tussen 8.40 en 9.40 in de
brengen denk ik ••••••••••••••.•••••••••.•
ochtend.vr 29 JULI: Weg blijkt dus Dave
Rudi Koot stuurde een advertentie uit
Asher te zijn en ook Mike Watts is weer
naar land. Voor hem in de plaats is Peter New Life, de infobulletin van Johan
Chicago weer op de Ross gekomen dus hope- Maasbach, waarin de programmering van
WHR. De 558 programmatie van Maasbach
lijk wordt er nu intens gewerkt aan het
niet vermeld. Hij mijmerde (Rudi)
was
nieuwe ' antennesysteem. In drie om drie
over
de naam World Missionary Radio.
op Radio 558 wordt post behandeld, onderLees
even
mee: Stichting Johan Maasbach
meer van Rudi Koot die zich afvroeg waarWerelduitzendingen,
In Amerika: Johan
om het postcode nummer van het adres in
Maasbach
World
Mission
Foundation Inc:
Spanje niet werd genoemd. Antwoord: We
World
Mission
Radio.
Dan
denkt hij aan
moeten het de luisteraars niet te moeilijk
en
meldt
dat
van
de 37 orgade
toekomst
maken, ook zonder de postcode worden de
nisaties
die
voor
december
geprogrammeerd
brieven juist besteld. Op Caroline een
waren voor Viewpoint er nu misschien nog
commercial voor het Reading Popfestival
dat gedurende bankholiday (laat augustus) de helft over is. Mij maak je tevens
niet wijs, schrijft hij, dat de Viewpoint
wordt gehouden. za 30 JULI: Radio 558:
tapes per ongeluk overboord zijn gegooid
7-9 Col in, 9-12 Elly, 12-16 American
tijdens het opruimen van de studio's.
Texas top 40 door Hans Dekkers. Hij was
Ik kan me de teleurstelling van de Caroniet tevreden over de eerste 5 minu~en
18-18.30
Piet en
18.30-19
Maasbach.
Artiest v.d. Week: the Beatles en Satellietschijf: Don't call me baby van Voice
of the Beehive. Tour en verkeersinfo
andermaal door Pie t die he t ui ts tekend
doe t. Dan na de radio Gemeen te Bloemendaal andermaal verkeerd ui tfaden van de
piepjes die geja t worden van ~~n der
Hilversumse radionetten. Waarom niet even
die piepjes op een cart zetten heren, dan
lijkt het al een stuk professioneler. Op
6215 WHR met Maasbach tussen 17.30 en 18
uur, een half uur te laa t dus. ·
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een lezing op een radioconferentie in
1 inedeejays best voorstellen maar View
London en hij vertelde de aanwezigen
point tapes overboord gooien is gewoon
dat er wetswijzigingen in voorbereiding
dom. Hoe luidt dat spreekwoord ook al
weer? Niet spugen van hetgeen waar je
waren waardoor het ondermeer in de toekomst mogel ijk zou worden om aan boord
van eten moet! Zoals ik het zie komt er
te treden in internationale wateren om
geen nieuwe mast (ik verbaas me er heleop die manier bewijsmateriaal te krijgen
maal niet over als er niet eens één is
voor rechtzaken. Onzin natuurl ijk. Denk
besteld). Oe situatie waar Carol ine nu in
is geraakt heeft men aan zichzelf te dank- er zelf maar. eens over na. In Manchester
is sinds kort een nieuwe piratenzender
en. Een normaal zakel ijk principe luidt:
aktief onder de naam Laser 103.5 FM. Wat
dat je je klanten tevreden moet zien te
origineel en wat een goedkoop jinglepakhouden. Dat zou bij Carol ine betekend
ket. Uit goed geinformeerde bron wordt
hebben Viewpoint 819 op 5 december 1987
er op de Ross momenteel onderhoud geteruggebracht hebben. Het beste wat er
pleegd en zo zou ondermeer het sch~p opnu nog gedaan kan worden is er voor te
nieuw gezandstraald worden. Tevens is aan
zorgen dat er zo snel mogel ijk een nieuwe
boord een autotelefoon, waardoor het hebmast (rond de 50 meter) op komt. Het zij
ben van kontakten met ondermeer de orgalenen, het zij verdienen door middel van
nisatie wat gemakkelijker is geworden.
het terugverdienen door het andermaal
Charlie Wolfe, hij zou toch weer naar
programmeren van Viewpoint en het eventueel inkorten van de nachtprogrammais.
ëuropa komen, is van station veranderd.
Dwaze ideeën waar toch misschien iets in
Vanuit Provo is hij vertrokken naar Utah
zal zitten: het optakelen van de bodem
en werkt er nu bij KFMY op zijn goede
oude tij d en we 1 I S avonds van 10 tot 2
van de zee van de gebroken mast (wie weet
zit er nog een fl jnk deel aan dat nog
in de nacht. Wie herinnert zich nog Carogoed is) of het opkopen van de telescoop
1 ine deejay Alec Newman? Hij werkt nu
bij WAVW FM in Fort Lauderdale en doet
mast van de Nannell (als die te koop is).
Tot zover Rudi Koot. Dan hield de Britse
de uren tussen 7 en 12 in de avond. Een
tip voor de Car01 ineorganisatie. Schiet
minister van Binnenlandse zaken onlangs
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Amsterdam. Aanvang: 10.30 uur. Grote happening i .v.m. het 10 jarig bestaan van
Freewave en SMC. Behalve aan zeezenders wordt er ook aandacht besteed aan de
satell iet! ,!! Bent U van plan te komen, laat het ons even weten.
CASSETTES: Zojuist verschenen: SMC"AUDIO MAGAZINE deel 20 met o.a. Caroline
terug na de mastbreuk, Kerstmis 87, Mike Dicson" Mike Watts, Chris Kennedy,
Nieuwjaar aa~ boord, generatorproblemen, short wave, helicopter, nieuwe positie
aan de North falls. Prijs: f 11,-.
SMC AUDIO MAGAZINE deel 21: a~ril 1988'tot 30 mei 1988. Nieuwe generator, Paul
Graham, test 819, Van der Briek en Ad Roberts. Prijs: f 11,-.
SMC AUDIO MAGAZINE deel 22: 30 mei 1988 t/m juni 1988: Radio 819, brand in de
mast, EK-voetbal. Prijs: f 11,-.
GRAMMOFOONPLATEN: Het Laser dubbelalbum. Een waar document ingesproken ' door
Charlie Wolfe. Grandioos en toch maar f 31,-.
Speciaal aanbevolen voor Radio 558: RNI-jingle EP voor f 8,50.
Radio Caroline dubbel album: feestprijs: f 25,-. Radio Noordzee dubbel album
voor de weggeefprijs van f 25,-, 250 Discojingles voor de discotheek dj's: f21,- .
T-SHI RTS: De enige echte Carol ine T-shi rts. We hebben 'e r nog maar enkele in
voorraad, dus haast U. Prijs: f 21,-. Laser T-shi rts: f 21 ,-.
ECHTE FOTO'S: Laser in apri 1 88. 5 stuks: f11,-. Laser back at sea. 5 stuks:
f 11,-. Laser in Harwich. 5 stuks: f 11,-. Einde van Laser. 5 stuks: f 11,-.
Interieurfoto's Caroline. 5 stuks: f 11,-. Caroline na mastbreuk. 5 stuks:
f 11,-, Indien U overspannen bent geraakt van het zeezendergebeuren, dan hebben wij nog een mooie CD voor u met rustgevende synthesizerklanken.
Titel: STONEHENGE. Prijs: f 25,- inclusief verzendkosten.
HISTORISCHE POSTERS: 5 Stuks t~cl' . verzending in koker; RNI-schip in Slikkerveer, Borkum Riff op volle zee, Capital Radio-schip in Zaandam, Radio Londonschip en Laissez Faire op volle zee. Toch maar f 10,-. Bestellen door overma~
king op giro: 4065700 of banknummer 63.44.95.216.
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op met de 819 want het ligt in de bedoeling dat spoedig BBC Worchester Sound zal
starten op dezelfde frequentie. Tenslotte
'wat deze week betreft de terugkeer naar
Europa van wel een heel gouwe ouwe. Mike
Ahern was in de 60'er jaren zowel op
Caroline North als Carol ine South te
horen en fameus wegens zijn rubriek Caught
Short. Hij is in 1967 naar zijn geboorteland Austral ië vertrokken waar hij zijn
carrière verder uitbouwde. Nu, meer dan
20 jaar later, is hij terug en te beluisteren via Radio Essex. Wie volgt er?
ma 1 AUGUSTUS: Programmering radio 558
deze week gelijk aan vorige week. Nieuwe
commercials voor Coca Cola Light en Sprite Lemon drink. Op WHR tussen 14.35 en
15.35 een gastdominee, tussen 17 en 17.30
Maasbach in het Engels i.p.v. Nederlands,
17.30-17.37 pauze, tussen 21 en 21.i5 vervolgens een nieuwe dominee die 7 dagen
per week op dit tijdstip' zal zijn te
beluisteren: The Abundant Life Program
met dominee Tony F. Abraham, P.O. Box
1212 Phenix City, Alabama USA. Caroline
deze week als volgt geprogrammeerd: 19.30
-22 Michael Grand, 22-24 Judy, 24-01
Chris, 01-03 Nigel, 03-05 Neil en 05-6.30
andermaal Chris. di 2 AUGUSTUS: Wegens
onvoorziene omstandigheden begint Johan
Haasbach 5 minuten later op Radio 558 en
derhalve ook het programma van Col in. Ook
de weekendprogrammering van de stations
kent geen wijziging in vergelijking met "
die van de vorige week. Derhalve dus een
korte week, maar we hebben nog wat algemene informatie. Allereerst willen we je
even herinneren aan de zeezenderdag op 29 oktober a.s. in het
gebouw van de Stichting Welzijn aan de
Stadhouderskade,
nr 89 in Amsterdam.
Bereikbaar vanaf het
Centraal Station met de
tramlijnen 16, 24 en 25.
Uitstappen bij halte Ferdinand Bolstraat. Op de
zeezenderdag is in ieder
geval Ron Bisschop (exMi Ami go/Caro I i ne deej ay)
van Radio 10 aanwezig om
over z'n zeezenderverleden te praten. Verder zIJn we in onderhandel~lg met Joost
den Draayer om het eèrste exemplaar van
het nieuwe boek van Hans Knot "De droom
van Sea 1and" in ontvangs t te nemen. I neen
van de komende Freewave's meer informatie
over dit boek, waarin Joost ook een belangrijke rol speelt. Tijdens de zeezenderdag zal de hoofdmoot worden besteed aan
het draaien van video's uit de jaren 60
op het gebied van radio en zullen vele
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nostalgische artikelen leverbaar zIJn bij
de stands van Freewave, Stichting Media
Communicatie en de Caroline Club.
Aanvang van het gebeuren om 11 uur. Dan
.is ons deze week ten gehore gekomen dat
op 17 juli j.l. de bemanning van de MV
Sarah~ het zendschip van New Vork Int,
geprobeerd heeft het schip weer in internationale wateren te brengen voor de hervatting van de programma's. Men verliet
Boston Port en was van plan voor anker
te gaan ter hoogte van de kust van Dear
Island. Helaas 'werd men andermaal door de
kustwacht aangehouden en verzocht onmiddellijk terug te keren naar Boston daar
men a) geen toestemming had gevraagd de
haven te verlaten en b) geen officiële
registratie in een ander land voor het
schip had geregeld. Een woordvoerder van
de organisatie bevestigde ons dat er
weer problemen waren met het schip en de
autoriteiten maar dat men toch hoopte
voor 15 augustus terug in de ether te zIJn.
We meldden enige nummers geleden dat Paul
McKenna een job had aangenomen bij Capital Radio en derhalve Chiltern Radio had
verlaten. De voormalige Carolinedeejay
heeft nu een vervanger gekregen in de
persoon van Peter Craig, die ook eerder
op Ca ro I i ne wa s te be 1u i s te.ren onder 'de
naam Peter Tate. Tot zover deze ronde
met dank aan o.a. Rudt Koot, Jack Duyser,
Maria Depuydt, Paul Jan de Haan, Martin
v.d. Maden e.a. Samenstelling Hans Knot.

UIT mBEruGlË
ANTIERENS COMMERCIEEL DIREKTEUR VTM • .
Piet Antierens krijgt de leiding over
de gehele commercille afdeling van de
VTM. Hij was voorheen commercieel direkteur van de VUM, ondermeer ui tgever van
de Standaard en het Nieuwsblad. Hij is
eveneens voorzitter van CIM, het centrum
voor de inf ora tie voor de media. Di t
orgaan van de adverteerders van de media
controleert ondermeer de oplagecijfers
van de dagbladen en de tijdschriften.
VTM heeft ook een direkteur voor de
technische diens ten en een voor de administratieve en financi~le diensten benoemd. Jef Hertens, voorheen chef technicus bij de BRT is in de eerste funktie
benoemd terwijl George Wou ters de tweede
funk tie
heeft
toebedeeld
gekregen .
Wouters werkte voorheen bij Sekuritas.
5 Augus tus j .1. is de eers te s teen gelegd voor het nieuwe studiocomplex aan de
Luchthavenlaan te Vilvoorde, di t in aanwezigheid van minister Gaston Geens,
voorzitter van de Vlaamse regering, en de
minister voor Cultuur, Dewael. Het hoofdkwartier van de VTM zal tot december tlj-

delijk worden geves tigd in he t Kas teel
van Peu tie, nada t een op tie op een pand
in Antwerpen werd opgezegd daar een
koper voor het complex was gevonden.
Inmiddels is bekend geworden dat de VTM.
zodra er wettelijke mogelijkheden zijn,
oo k wil komen me t een na tionaal commerc ieel radios ta tion. Men vind t da t men nu
al een zendvergunning kan aanvragen en
we l a) de vraag -van de reklamewereld
wo rd t nie t opgevuld door de vrije radio
s tations daar de versnippering daar te
groot is en b) een landelijk commercieel
r adios ta tion zou aanvullend zijn op he t
co mmerci~le televisienet.
RTVO NU OOK OP DE KABEL .
Sinds 1 augus tus kunnen de abonnees
aa ngesloten op het Gaselwestkabeltelevis ienet ook kijken naar de programma's van
de regionale zender RTVO. Spannende beelde n o f slanke meiden moeten niet verwacht
worden, aldus een persbericht van de
RTVO, ~n de eerste periode zal het meer
gaan om een informa tieve rolkran t me t
nieuwtjes
uit
de
regio,
recepten,
werkaanbiedingen etc. Het is een soort
van tele teks t die terug is te vinden op
het moza!ekkanaal, elke dag tussen 17.30
en 19.30 en op de za terdagen tussen 14 en
16 uur. En Belgi~ was weer op zijn
breedst toen onlangs vertraging ontstond
bij de bouw van de studio' s van de RTVO
in Waregem als gevolg van een wereld
recordpoging PING PONG. Maria Depuydt.
HOOFDREDAKTEUR RTL PLUS OPGESTAPT.
De hoofdredakteur van RTL Plus,
Volker KBsters, heeft ontslag genomen.
Hij zal tot in sep tember nog in diens t
blijven •• De oorzaak van het ontslag zou
t e wi j ten zijn aan geschillen tussen de
beide hoofdaandeelhouders van he t s tation,
het Bertelsmann concern en de
Luxemburgse onderneming CLT.
TFI VERLIEST CHRISTINE OCKRENT.
- Wegens to taal verschillende s tandpun ten in verband me t de s tra tegie van
een commercieel station, me t de plaa ts
van informatie van dit station en de rol
van nieuwsrubrieken, heeft topjournaliste
Christine Ockrent ontslag genomen bij de
commerci~le zender TF 1 in Frankrijk.
De journaliste, van Belgische afkomst,
gaa t nu werken voor de Public Broadcas ting Sys tem waar zij allereers teen
programma zal gaan maken over de Amerikaanse
presidentsverkiezingen,
gezien
door een buitenlandse bril.
EERST MAAR TV VOOR VTM ZEGT DEWAEL.
De Vlaamse minis ter voor Cul tuur Dewael heef t verklaard da t gezien he t
decreet van 6 mei 1982 op de organisatie
en
de
erkenning
van
nie topenbare
radio's, de erkenning voor een landelijke

niet openbare radioomroep onmogelijk is.
Hij zei dit naar a~nleiding van de offici~le aanvraag van de VTM om met een
commerci~le zender voor geheel Vlaanderen
te mogen beginnen. Wil he tooi t wel zo
ver komen da t e r een landelijk commerc ieel radios ta tion kom t dan zal, volgens
Dewael,
eers t
een wij ziging in he t
dec ree t dienen te worden gemaak t. Teven s
stel t de minis ter da t de VTM haar verkregen erkenningen me t be trekking to t he t
maken van televisie priori tair zal i nvullen. Minister Willockx va n PTT ze g t
da t - er tevens geen juridische basis is
voor een landelijk ne t. Hij beves tigde
dat hij schriftelijke verzoeken hee ft
ontvangen van de VTM en van radio Antigoon, waarin beide de aanvraag hebben
gedaan to t he t star ten van een nie t openbare commerci~le radiozender voor de
gehe l e
Vlaamse
gemeenschap.
In
zijn
an twoord aan de beide aanvragers preci seer t hij da t me t name geen ui tvoeringsbeslui t, genomen of in de maak , he t opstarten van een landelijke radio mogelijk
zou maken. Tevens is er het probleem van
he t kri j gen van een freQuen tie. Volgens
het in Genèvé in 1984 herziene frequentie
plan zijn er voor Belgi~ geen landelijke
frequenties
meer
beschikbaar.Antigoon,
dat kan roemen op een gemiddeld luisterpubliek van rond de 100 .000 per dag in
Groot Antwerpen, vroeg in de brief om een
landelijke licen tie indien er een we tswijziging
kom~
die
een
dergelijke
aanvraag mogelijk maakt. Maria Depuydt.
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DEEL 4
'De vorige keer was ik m1Jn verhaal geeindigd met de closedown van RNl in 1970
en voelde ik me in het begin totaal niet
prettig zonder werk. Ik had voor mij en
mijn vriendin een dure flat gehuurd in
. Den Haag en zat dus zonder inkomsten. Ik
bes] OlJt toch maar weer de andere !:'lnt
van het Kanaal op te zoeken om werk te
zoeken in Engeland. De enige mogelijkheden op dat moment was te kiezen voor
een BBC Local station of voor een zgn.
fabrieks kabelradiostation te gaan werken. Ik koos voor de laatste en maakte
een auditietape voor United Biscuit
Network. Neil Spence (Dave Dennis op
Radio London) was daar programmaleider
en hij nam me aan voor een nachtprogramma tussen 12 en 6 uur; hoewel ik veel
meer ervaring had dan de meeste andere
deejays op het station wenste Nei! geen
verandering aan te brengen in het zendschema zodat ik een gunstigere uitzendtijd zou kunnen krijgen. Een van zijn
'tel~ slechte beslissingen. Er werd volgens mij ook praktisch niet geluisterd
tijdens de nachtelijke uren. Ik moest
iedere nacht 2 uur presenteren, vervolgens een tape starten van een andere
deejay (iedere nacht een andere) en vervolgens weer 2 uur zelf presenteren. Op
een bepaalde dag, ik was even gaan slapen in tie produktiestudio, werd ik om
20 na 4 in de ochtend wakker en ontdekte
ik dat het 20 min. stil was geweest.
Zelfs versliep ik me eens tot 20 voor 6
en niemand heeft me er ooit iets over
gezegd. Verder werkten er deejays als
Graham Deene, Peter Reeves ' (later naar
Piccadily in Manchester, . Dave Anthony,
Giles Squire (nu bij Metro in Newcastle)
en een ~acr ~c~erc cnbck~~d3 decjay~.
Het was te vergelijken met het geluid
van een gemiddeld Brits commercieel station, maar dan zonder de .nodige talkshows. Het station had maximaal 4 tot
5 duizend luisteraars en ik heb het eigenlijk nooit serieus genomen. Gelukkig had ik enigszins kontakt gehouden
met het RNI kantoor in Zurich en op een
bepaald moment kreeg ik te horen dat
er een kleine kans was dat het station
weer terug zou komen. Niet veel later
kreeg ik een telegram van Bollier waarin hij me vroeg hem met spoed te bellen.
Dus maakte ik gebruik van de telefoon
bij UBN en hoorde Bollier me vragen öm
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direkt naar Zurich te komen. Ik besloot
geen officieel ontslag te nemen maar
liet een briefje achter voor Neil Spence
waarin ik meldde dat ik wel iets beter
had te doen dan werken voor UBN, tja
dan had hij mij maar een betere uitzendtijd moeten geven. Weg dus bij het station UBN en ik vloog de volgende dag
reeds naar Zwitserland. Het bleek dat
Steve Merikke, een voormalige Carolinedeejay daar al was. Hij was benoemd tot
programmaleider en vroeg me of ik aan
de jingles komen kon,ik wist waar de master was en maakte een kopie. Tevens
had ik direkte kopieen van de jingle
pakketten van BBC Radio One en van UBN
dus kwam RNI met gejatte jingles terug
in de lucht, hoewel ze-uiteraard wel
waren bewerkt voor het station. Vervolgens namen we aantal testprogramma's op
in een nachtclub die eigendom was van
Bollier en vertrokken naar Den Haag. We
moesten enkele dagen wachten alvorens we
naar de Mebo 2 konden 'Ji tvaren gezien
het zeer slechte weer. Uiteinrl~lijk gelukte het met een oude roestige Duitse
stoomboot op een zeer woelige Noordzee
over te springen op het zendschip. De
zenders waren aan en we begonnen meteen
de testbanden te draaien. We waren de
enige Britten op dat moment en verder
waren er een aantal technici en bemanningsleden uit Nederland. Enige dagen
later kwamen Tony Allen, Chrispian St.
John, Martin Kayne en Dave Rodgers aan
boord. De middengolfzender was definitief op de 220 meter afgesteld en de
eerste weken was het alleen een Engelstalig programma, totdat het Nederlandse
uitgeversconcern begon met de Nederlandstalige programma's. In eersLe instantie waren de Nederlanders alleen
tussen 10 in de morgen en 4 uur in de
middag te beluisteren maar al ras werd
de gehele dagprogrammering in beslag .
genomen; uiteraard terecht daar via
deze Nederlandse service de reklame binnenkwam en dus ook de nodige financieen
voor de Zwitsers waren te halen. Ik
moet wel stellen dat onze Britse luisteraars in aantal dik achteruit gingen
maar daar te~en over hadden we een enorme popularite~t bij - d~ Nederlandse luis.teraars. Om een voorbeeld te geven kan
ik met enige trots melden dat ik alle
Britse deejays versloeg van Radio Luxem-

bourg en de BBC i n de populariteitspoll
onder de buitenlandse deejays in Nederland en zelfs had Luxembourg e i ge nlijk
helemaal geen luisteraars meer over in
Nederland. Dat was ook een van de redenen dat ik zo lang in Nederland bleef,
ik deed er veel drive in werk en maakte
natuurlijk een goed gevulde beurs.
Tja en dan ben ik altijd aan boord geweest bij de bijzondere en trieste gebeurtenissen. Waren dat in 1970 de
poging tot kaping door Manders en Heerema en de closedown, in 1971 was ik er
bij tijdens de opening en niet vergeten
bij he t meest trieste moment ui t de
oeschiedenis van RNI, de bomaanslag.Op
dat momen t was ik mijn pro gramma aa n he t
doen e n ik he b me nooi t kunnen her i nnere n waa rdoor ik werd opgeschr i kt : de
kl a p van de ontploffing of het e norme
heen en weer schudden van de boo t . De
ee rste reaktie van mi j was da t we waren
aa ngevaren door een vissersboo t . We za ge n
dagelijks tiental l en van die Nederlandse
vi ssersboten in de omgeving van de Mebo
e n ik dacht dat er een in de mist de
weg goed kwij t was geraakt. Dave Rodgers
had me net een kop thee gebracht en besloot op onderzoek uit te gaan om te
zien wat er was gebeurd~ Snel kwamen we
erachter dat er brand was en er een aanslag was gepleegd. Natuurlijk besef je
je dan dat we in een enorm gevaarlijke
situatie waren terecht gekomen. Ook bedacht ik me dat de gooiers van de bom
evoel voor menselijk leven

hadden. Wat i k later he b begrepen lag
het niet in de bedoeling van Veronica's
direkteur Verwey om een dergelijke brand
-met gevaar voor mensenlevens- te laten
ontsteken. Het was voor hem meer een
zaak om de boot binnen een haven te
krijgen zodat RNI geen concurrentie meer
kon zijn voor Veronica. Achteraf hebben
de daders naar mijn mening veel te weinig straf gekregen. Eigenlijk direkt na
het begin van de brand maakte ik het
later befaamde SOSbericht en we vertrokken, na aankomst bij de Mebo 2, op de
Eurotrip (tender), totdat de situatie
aan boord weer veilig was. Er was veel
beschadigd maar gelukkig was het schip
niet onzeewaardig en kon derhalve de
Mebo 2 op zee worden hersteld. Na het
i ncident wilde Tony Allen niet langer
aan boord blijven en Stevi Merikke was
nogal ontstemd over het feit dat hi j het
hele gebeuren niet aan boord had meege~ aakt. Hij was op verlof en verbleef me t
zi jn vrouwen mijn vriendin in Scheveni ngen. Al eerder vertelde ik over de
populariteit die de Britse deejays hadden en dit lag niet zo goed bij de Nederlandse deejays wat weer tot gevolg
had dat ik op een dag werd ontboden in
Naarden bij de direkteur van de Nederlandse service. Hij vertelde mij dat
ik en Steve, om onduidelijke redenen,
met onmiddellijke ingang waren ontslagen
maar enige dag::n later kwam Bollier in
mijn flat om te vertellen dat ik weer
in dienst kon treden. Toen ik eiste

Het zendschip van RNI, de Mebo 2 (foto: Theo Dencker)
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dat Steve, die niet eens wist dat hij
ontslagen was daar hij op dat moment op
vakantie was, ook weer aangenomen moest
worden kon hij mij dit niet beloven.
Dit kwam doordat hij geheel naar de
pijpen van de nederlandse direkteur
danste daar deze moest zorgen voor de
nodige financieen. Met het ontslag bij
RNI was het hoofdstuk zeezenders voorlopig voor mij afgesloten en dacht ik
het te kunnen gaan maken via de nationale zenders in Engeland, maar dat lukte
niet. Ik nam kontakt op met Robbie Vincent bij het BBC local radio station,
waar ik wat werk kreeg aangeboden als
invalkracht. Vervolgens ging ik enige
tijd werken bij BBC radio Brighton, waar
Steve ook al werkte. Daarna zocht ik
woongelegenheid in Zuid Londen. Ik had
dit nog maar nauwelijks gevonden of er
werd op een avond op de deur geklopt.
Het was een Nederlander, na later bleek
Gerard van Dam. Hij was gekleed in een
frommelig bruin pak en droeg schoenen
die niet eens zolen hadden. Hij vroeg
of hij kon logeren, hetgeen niet mogelijk was en dus zochten we een hotel
voor hem op. Ik had hem enkele malen
in Nederland ontmoet en hij was naar
Londen gekomen om Ronan te overtuigen
dat de Mi Amigo weer uit de haven van
Zaandam moest, richting de Noordzee.
De volgende dag namen we telefonisch
kontakt op met Ronan en we spraken later
. die dag af. Ronan was op dat ·moment erg
druk met het ontwerpen en verkopen van
de zgn. Caroline huizen. Ronan was erg
sceptisch over de plannen van Gerard
en we hadden twee dagen nodig hem te
overtuigen. Gerard had zelf een begin
kapitaal en wenste dat Ronan het merendeel van het projekt zou gaan financieren. Ronan begreep niet hoe het mogelijk
zou zijn de haven uit te gaan zonder
de toestemming van de autoriteiten.
Maar Gerard had het plan om de boot zgn.
te gaan uitrusten als museum in de haven
van Scheveningen en daarna de internationale wateren binnen te varen. Ronan
vond het idee goed en ging met Gerard
in zee. Gerard wenste in ruil voor het
idee een salaris en een klein deel van
de eventuele winst. Toen de afspraken
waren gemaakt nam Gerard ook afscheid
van mij en ik was zo dom om zijn telefoonnummer en adres niet te noteren en
nadien heb ik nooit meer iets van hem
gehoord. Achteraf had ik wel een deel
van de eerste periode van Caroline willen neemaken hoewel ik blij ben dat ik
b.v. niet bij Radio Seagull heb gewerkt.
Maar terug naar mijn werk in de Britse
radio scene. Op een bepaald moment was
12

ik zo gedesillusioneerd wat betreft het
gehele radiogebeuren dat ik besloot iets
anders te gaan doen. Mijn belangstelling
voor UFO's was altijd al groot geweest
.en besloot daar mijn brood te zoeken
door een onderzoek te gaan plegen naar
het ontstaan van de mysterie. Na het
schrijven van 2 boeken over dit onderwerp was ik er inmiddels ook al achter
gekomen dat het meer een soort van massa
hysterie was omtrent het hele UFOgedoe.
Door mijn laatste boek, close encounters, kwam ik eigenlijk weer in kontakt
met het medium radio. Het was inmiddels
1978 geworden en ik werd geinterviewd
bij Radio Hallam in Sheffield. Een
oude bekende daar vertelde me dat er
een vacature bij het station was en van
Bill Crozier mocht ik een stemtest doen
waarna vervolgens programmaleider Keith
Skues mij tijdelijk werk gaf totdat er
ruimte was voor een vaste aanstelling.
Uiteindelijk had ik het dan na al die
jaren toch gevonden: een baan bij een
ILR station. Ik kreeg er allerlei programma's ' te presenteren. Huiverig was
het om te zien dat allerlei figuren in
prachtige pakken eigenaren van het station waren terwijl ze eigenlijk helemaal
geen verstand van het medium hadden. Ze
waren dan ook erg benauwd voor mensen
met de nodige ervaring en wensten geen
inspraak van de deejays op het format
e.d. Keith Skues had ik niet meegemaakt
tijdens mijn periode op radio London.
Hij was een erg aardige kerel maar had
meer belang bij de financiele pagina's
in de diverse kranten om dagelijks te
zien hoe zijn financiele beleggingen er
voor stonden dan zich bezig te houdén
met de programmleiding van Hallam. In
eerste instantie dacht ik dat werken
voor een ILRstation alles was. Immers
het was allemaal uit het niets ontstaan
en via een meer armzielige periode omhoog geklommen en vele stations stonden
er op dat moment erg goed voor. Tevens
was mijn huwelijk inmiddels op de klippen gelopen. Maar eigenlijk was het alleen maar nonstop muziek draaien. Meestal drie achter elkaar zonder iets te
zeggen. Een voordeel van Hallam was wel
dat men zich gelukkig niet bezig hield
met het omroepen van berichten omtrent
verdwenen honden en katten, het brengen
van berichten van vrouwenverenigingen
etc. Gelukkig werkten er meerdere deejays met een zeezenderverleden. Hallam
was trouwens het zwarte schaap binnen
het ILRnetwerk. Vanaf de start van het
station heeft men geweigerd mee te doen
in het over~oepelende I nde~endant Local
(lees verder op' pagina 15)

Door Hans Knot
VOOR DE RECHTER.
Op 5 september moest Adriaan van
Landschoot voor de rechter verschijnen
in Gent wegens overtreding van de Telegraaf en Telefoonwet. Een verslag uit
een Vlaamse krant: Van Landschoot is
samen met drie van zijn medewerkers
door de Raadkamer in Gent in staat van
beschuldiging gesteld wegens overtreding
van de wet voor radio en telegrafie.
De maximumstraf waarvoor zij veroordeeld
kunnen worden is 1 jaar gevangenisstraf
en een boete van drie miljoen Belgische
Franken. Het proces zal in november
worden gehouden. Van Landschoot is echter niet bang voor maatregelen. Zijn
woordvoerder en advokaat de Muyt zei
dat de uitzendingen altijd waren verzorgd vanaf een schip die geen nationaliteit had en dat buiten de territoriale wateren lag. Volgens de maritieme
wetgeving zou geen enkele nationale wetgeving van toepassing geweest kunnen
zijn en buitendien zou men pas strafbaar gesteld kunnen worden als de feiten
die gepleegd waren ook strafbaar waren
in het land waar ze 'gepleegd waren.Men
werkte op dat moment in Nederland en
daar was de wet nog niet van kracht.
GERUCHTEN ROND MACARIOS.
Diezelfde dag vertelde van Landschoot aan de pers dat het schip zou
worden verkocht aan Makarios. Later zei
hij hierover: Ik ben speciaal voor onderhandelingen naar Londen geweest, doch
eind augustus is de persoon, met wie
'ik de onderhandelingen voerde, vermoord
en heb ik niets meer gehoord vanuit
Cyprus. Men zou het schip kopen voor
35.000 Engelse ponden en gaan gebruiken
als propagandastation.
TOCH WEER TERUG IN DE LUCHT?
Op 26 oktober stonden de kranten
andermaal bol van geruchten als zou
Atlantis terug komen in de ether.
Adriaan zei mazen in de wet te hebben
gevonden maar zei tevens dat dit niet
vanaf een schip zou gebeuren. Nee, het
wordt i ets speciaals, zei hij toen.
Tevens vertelde hij dat men zou gaan
uitzenden op de 244 meter en een deel
van de oude staf weer in dienst was
genomen, aangevuld met enkele nieuwe
medewerkers. In een later stadium ontkende hij alle plannen omdat hij geen

tijd meer zou hebben voor dergelijke
onzin.
VEROORDELING VERDACHTEN.
Ondanks dat de verdediger van van
Landschoot vrijspraak eiste werd in de
maand december Adriaan veroordeeld tot
het betalen van 750.000 franken boete,
hoewel in eerste instantie het dubbele
was geeist, inclusief een gevangenisstraf van 3 maanden. Drie andere medewerkers moesten ook verschijnen. Alleen
Tony Houston werd veroordeeld en wel tot
het betalen van een boete van 15.000
franken.
ROB RONDER OVER DE TERUGKOMST.
Zoals al gezegd zou Atlantis terugkomen. Er waren allerlei vergaderingen
geweest en er werden drie studio's ingericht waar een team bestaande uit de
volgende personen een groot aantal programma's opnam: Pierre van Gendt,
Michael 0, Tony Martino, Eli Prins,
Frans Reyntjes, Charles Dupont en ikzelf. De studio's waren ingericht in
Gent. Tot het uitzenden van de tapes,
die onder mijn verantwoordelijkheid als
programmaleider waren gemaakt, is het
nooit gekomen. Een paar dagen voor de
startdag kreeg ik een telegram dat de
jongens die het zouden uitzenden vanaf
een voormalige vuurtoren, waren overvallen door de Britse autoriteiten en
daarbij was alle apparatuur in beslag
genomen. Het lag in de bedoeling dat
er 7 uren overdag gevuld zouden worden
met Nederlandstalige programma's via een
zender met een vermogen van 10 kW. We
zouden op eerste Kerstdag in de lucht
komen. Helaas mocht het niet zo ver
komen. Daarna zijn er nog allerlei plannen geweest, ondermeer om te gaan uitzenden via Radio Andorra, met liefst
1200 kW, maar ook daar is niets van
gekomen.
HOE ZAT HET NU PRECIES MET DE VUURTOREN?
Het lag in de bedoeling 24 uur per
dag te gaan uitzenden vanaf de oude
Gunfleet lighttower, zo'n 6 mijlen uit
, de kust ter hoogte van Essex. Het idee
was van zendertechnicus Andy Anderson.
Reeds aan boord van de Jeanine ontstond
het idee en toen bleek dat de Britse
autoriteiten niets tegen de uitzendingen
van radio Caroline en radio Mi Amigo,
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Het Atlantis-schip loopt de haven van Vlissing~n binnen op 1-9-74 (Foto: B.Dom)
de programma's zouden starten. Op 18
die inmiddels met hun zendschip Mi Amigo
december 1974 kwamen 4 boten van de
voor de Engelse kust lagen, deed, begon
Home Office en gingen een paar honderd
men de plannen uit te werken. Het zou
meter vanaf de toren voor anker. Die
geen 1 adio At1antis worden maar er werd·
dag gebeurde er verder aiets. De volgengekozen voor de naam Radio Dolphin.
de ochtend schreeuwde een van de bemanAndy stelde een nieuw team samen: Les
ningsleden van de schepen via een megaLivermore, Ian Hurrion, Printz Holman,
foon dat hij namens Trinity House
Terry X en een aantal mensen uit de
de toren zou komen inspecteren. In eersLondense piratenwereld. Er was niet veel
te instantie werd toestemming gegeven
geld voor handen en dus kon er geen
daar de zender nog niet aan boord was.
schip worden gekocht. Men koos toen voor
Toen Ian echter door kreeg dat er mensen
de vuurtoren. Er was echter al direkt
van de Home Office bij waren werd de
een groot probleem daar de vuurtoren
toestemming ingetrokken. Ambtenaren van
niet groot genoeg was. Men besloot derTrinityhouse mogen echter ten alle tijden
halve de generatoren onder het torengedeelte te bouwen, even boven de zee.
de torens, die door hen verlaten zijn,
Het bovenste gedeelte van de toren werd
weer bemannen en zo kon het gebeuren
ingericht voor de zenderkamer en de
dat een touwladder naar boven werd gestudio's en het onderste gedeelte voor
gooid en de toren werd geenterd. De
verblijf- en slaapruimte. Er werd een
ambtenaren vertelden de beide Dolphin
zender gekocht met een vermogen van
medewerkers dat ze niet gearresteerd
5 kW en Andy testte de zender, met bezouden worden daar ze in internationaal
hulp van een dummyload, uit in zijn
. gebied waren maar dat wel een oogje
huis en was behoorlijk tevreden. Het
in het zeil zou worden gehouden omtrent
grote probleem was om de zender buitende bevoorrading van de toren. Ian en
gaats te krijgen, want de autoriteiten
Printz kwamen daarmee in een behoorlijk
hadden inmiddels in de g~ten gekregen
moeilijke situatie daar de tender zou
wat er gaande was op de voormalige vuurbevoorraden en alle zend- en studioaptoren. Boten met ambtenaren van de Home
paratuur op de tender stonden. Besloten
Office kwamen regelmatig kijken hoe de
' werd de toren te verlaten met de boot
werkzaamheden vorderden en Ian en Printz
van de homeoffice en mee terug te gaan
zouden de laatste klusjes opknappen op
aan land.
wordt vervolgd.
de toren alvorens op eerste Kerstdag
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Alan West: vervolgje van pagina 12
:~ ews e n verzorgde men 24 uur per dag
een e igen nieuwsservi ce. Hoe het verder
gi ng i n Engeland, Ierland en in Israel
vert e l ik de volgende keer in de laatste
af levering: FRS/Freewave bew.Hans Knot.

ol
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TONY BLACKBURN AL WEER WEG BIJ NOVA.
Binnen een maand na de presen ta tie
van zijn eers te show bij Radio Nova Interna tional heef t Tony Blackburn alweer
ontslag genomen. Daar hij ook de ochtendpresentator in de weekendprogrammering
van Capital Gold is stelde de leiding van
Capi tal Radio da t hij een keus moes t
maken tussen één van de beide stations
gezien he t con trac t me t Capi tal hem nie t
toe stond voor een ander station te
werken binnen een radius van 50 mijlen.
Capi tal was bevreesd da t spoedig één van
de andere ILRs ta tions in de omgeving van
Londen het NOVAsignaal zou overnemen.
Tevens vond men dat wanneer Blackburn bij
NOVA zou blijven werken di t in gedrang
zou kunnen komen met plannen van Capital
en enkele andere ILR stations om volgend
jaar me t een eigen sa tellie tradios ta tion
te beginnen.
DUBBELE KEUS VOOR NOVA IN DUBLIN.
In Dublin kunnen de luisteraars nu al
keuze
maken
ui t
twee
verschillende
stations die in de avonduren het NOVA:
signaal overnemen: Naast Southside Radio
op de 94.9 MHz neemt nu ook Liberty 104
op de 104 MHz en de 1035 kHz het signaal
over.
AANDELEN GEZOCHT DOOR DOWNTOWN IN DUBLIN.
He t ILR station Down town radio ui t
Belfast onderneemt pogingen om zich in de
Ierse radiomark t te se ttelen. Men voert
momenteel onderhandelingen met een aantal
radios ta tions die in de mark t is voor
een van de twee te vergeven vergunningen
voor lokale legale radio in Dublin.
Geruchten doen de ronde dat men overweegt
om 30 tot 3S% van de aandelen van
Sunshine Radio over te nemen.
RADIO FAX WEER TE HOREN.
Velen dachten op Goede Vrijdag te
maken te he bben me teen goedé 1 April
grap toen op de korte golf een nieuw
radios ta tion was te horen onder de naam
Radio Fax. Di t sta tion verzorgde hoofdzakelijk
programma's
met
technische
informatie. Rond deze tijd moet het station weer dagelijks 24 uur per dag zijn
te on tvangen. Tussen 7 en 19 uur via de
620S kHz en tussen 19 en 7 uur op de
1611 kHz.

BBC RADIO GUERNSEY HET BEST BELUISTERD.
Van alle BBC stations, inclusief de
landelijke ne tten,
blijk t he t lokale
radio station BBC radio Guernsey het best
beluisterd
te
worden.
Iedere
week
luistert 75% van de eilandbewoners boven
de 16 jaar naar he t station. He t mees t
populaire programma blijk t he toch tend
nieuws van 8 uur te zijn waarna dagelijks
25% van de potentil!le luisteraars op inschakelt. Gemiddeld wordt er door de
eilandbewoners 5,S uur per week naar het
station
geluis terd. ' Landelijk
gezien
luis tert een Bri t ter vergelijking 4,3
uur naar Radio 1 en l,S ' uur naar Radio 2.
TIJDELIJKE OPLOSSING NOVAONTVANGST.
Voor diegene in Belgil! en Nederland
die niet beschikken over een eigen satellietschotel en derhalve niet de mogelijkheid hebben om Radio Nova In tema tional
te ontvangen is er nu een tijdelijke, zei
het dure oplossing: Via het landennummer,
gevolgd door 898 400200 kan Nova dag en
nacht worden gebeld en krijg je he t direkte signaal je oor binnen.

UITEINDELIJKE TOESTEMMING RADIO TARA.
Na maanden van lang wachten heeft het
gemeenschappelijke radioprojekt van de
Ierse staatsradio RTE en Radio luxemburg, uiteindelijk toestemming verkregen
om met de bouw \lan de studio·s en zendercomplex van start te gaan. Diverse organisaties hadden protesten ingediend tegen het nieuwe station bij de Ierse regering. De voornaamste was van een groepering milieuactivisten die vonden dat
de 1000 feet hoge zendmast niet gebouwd
mocht worden in Moynalvey. Zoals bekend
ligt het in de bedoeling dat radio Tara,
waarschijnl ijk onder de naam Radio 5,
in de loop van 1989 van start zal gaan
via de 254 kHz in de Lange Golf en dat
het signaal geheel Groot Brittannië,
Ierland en een deel van West Europa bereikt. In totaal is er (5 miljoen voor
het nieuwe projekt uitgetrokken. Radio
5 zal al lleen overdag zijn te beluisteren
en men hoopt door deze uitzendingen te
stimuleren de luisteraars ook te laten
af stemmen op de 208 meter middengolf
gedurende de avond- en nachturen. Zoals
bekend zit Radio Luxembourg de laatste
jaren in de put gezien de zeer lage luistercijfers in Engeland . Station Director Travis Baxter en Programma consultant
John Catlett zullen eerdaags beginnen
met de uitwerking van de programmaplannen
en het afluisteren van de honderden demo·s
die door diverse deejays reeds ·zijn ingezonden.
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LàC WIL ANDER FORMAT OP AM.
London Broadcasting Corporation, één
van de twee vergunninghouders voor lokale radio in London, heeft ( 30.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek om na
te gaan welk format het station eventueel
kan gaan hanteren indien de leiding zou
besluiten over te stappen tet het gesplitst gebruiken van de FM en de AM ,frequenties. Zoals misschien bekend gebruikt
men nu de beide frequenties voor het all
dav news format. De kans is groot dat LBC,
dat in 1973 van start ging, via de AM een
muziek format zal gaan brengen.
BBC RADIO LONDON NIEUWE NAAM.
Eén van de BBC Local stations die op
de nominatie stond om te verdwijnen wegens te grote verliezen was BBC Local Radio London. Men heeft gelukkig van de
BBC leiding de vergunning gekregen te proberen de luistercijfers drastisch omhoog
te krikken. Dit zal men ondermeer gaan
doen via promotie in Groot London. Inmiddels is besloten dat men in ieder geval een andere naam zal aannemen en derhalve zal BBC Radio London met ingang
van de komende herfst Greater London
Radio gaan heten.
RADIO FORTH NEEMT OOK RADIO RADIO.
In de avonduren klinkt het satellietradiogeluid van Radio Radio nu ook door
in de huiskamers van die mensen die
normaal hun radio hebben afgestemd op
Radio Forth in Edingburgh. Radio Forth
zend het geluid alleen uit via de FM tussen 10 in de avond en 5 in de morgen.
De normale programmering van Radio Forth,
waaronder tijdens die uren vele minderheidsgroeperingen met hun informatie,
wordt via de AM-frequentie uitgestuurd.
Howard G.Rose.
I

IS RADIO 55~ WEL GOED GEKOZEN?
Vele zeezenderfans zijn ontevreden
over het nieuwe Nederlandstalige station
op de 558 kHz, één van de ontevredenen
is Wil1em van Boven en het gaf hem aanleiding de volgende opmerking te schrijven: Ik ben 24 jaar en heb vooral de
laatste vijf jaar, sinds het verschijnen
van de Ross Revenge naar de zeezenders
geluisterd, eerst Caroline en toen naar
Monique. Ik heb Monique altijd een goed
radiostation gevonden; veel van mijn
kennissen luisterden ook naar deze zender, ook al was de tapeservice het laatste half jaar belabberd (De grote man
achter de schermen had zich beter met de
bevoorrading van de Ross Revenge dan met
de Communicator bezig moeten houden).
16
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Eind november gebeurde iets wat weInIg
mensen hadden verwacht en brak de zendmast, gevolg was dat Monjque uit de lucht
verdween. Voor de organisatie aan land
misschien een opluchting, men hoefde in
ieder geval het zaakje niet draaiende te
houden. In de pers verschenen berichten
maar de luisteraars konden Monique voorlopig ver~ten. En dan, ik dacht met
Pinksteren, is de 819 kHz in de ether,
eerst Carol ine en dan testuitzendingen
van een nieuwe Nederlandse service Radio
819 (Waarom niet Monique?) Na twee dagen
van testen vI iegt het bovenste stukje
van de mast in brand en dus weer geen
Nederlandse programma IS. Zaterdag 9 juli
is er dan opeens IRadio 558 1 (De Britse
luisteraars snappen het ook niet meer).
Na zo'n 3 weken luisteren kan ik maar
één ding zeggen: het is een slap aftreksel van Monique; dan de satell ietschijf,
bijna dezelfde reklames als Monique en
men maakt reklame voor de Monique (Texas)
drive in show. Ook de programma titels:
Ochtendhumeur (van een Duitse zender, die
toeval I ig ook op de 558 zit), drie om
drie (ook van Monique, compleet met intro), een broodje Ross (wat een titel).
Ook de discjockeys zijn van Monique op
een paar na, waaronder Piet McKenzie.
Wa I terl"S imons is ook terug maar houdt
zich een beetje op de achtergrond. Zoln
jock moet tussen 4 en 6 en niet tussen
12 en 2 uur. Ik vraag me echt af waarom
men het niet gewoon radio Monique heeft
genoemd. De meeste Nederlanders kennen
het station wel en moeten eerst weer
radio 558 leren kennen en straks weer
(OEF!) radio 819. Voor ~e medewerkers
moet het ook frustrerend zijn om weer
opnieuw te beginnen. De baas van Monique
had beter niet uit de organisatie kunnen
stappen want ik betwijfel of de bevoorrading (herhaling Texas top 40, Ds. van
Gent, Top 10 playl ist) verbeterd is met
de 'nieuwe l organisatie. Voorlopig zitten
Piet, Collin, Ellyen Walter al weer
twee weken op de Ross. Ik hoop dat men
straks op de 819 de naam Monique weer
hanteert en de Monique 1 ijn, eventueel
zonder tapes (als je de tapes voor 2
weken op 3 tegelijk opneemt is er niets
aan de hand) voortzet, want nu luistert
niemand meer, op de freaks na. Tot zover
deze kritiek want het kSn beslist anders
(zie Monique in de zomer van 1985). Ik
hoop trouwens Carol ine en de anderen nog
heel lang te beluisteren. '
Wi 11 em van Boven

VERSCHIL TUSSEN COMMERCIE EN COMMERCIE.
Het
is
opvallend
te
zien
hoe
verschillende mediafreaks moei te hebben
hun houding ten opzich te van commercie en
kwali tei t
te
bepalen.
Word t
in he t
voorwoord van Freewave nr 163 nog de
afschuw ui tgesproken over he t fei t da t
, de black sheep' Brinkman onze pre tomroepen niet commercieel wil laten worden
(wa t zou he t verschil zijn?), in nummer
164 ech ter, word t the Way of Life show
van de TROS onderui t gehaald. Als de ATV
omroepen al commercieel zouden worden
kunnen we nog meer van di t amusemen t
verwachten. Daar streef je toch naar als
echte Free Radio en TV fanaat? Vreemd is
da t dergelijke programma' s op b. v. Sky
Channel, niet of niet zo gauw de grond in
geschreven worden. Maar bij deze stations
riek t he t ie ts meer naar pira terij.
Misschien gaa t van sa tellie t
tv he t
ptra tenhart toch ie ts sneller bonken en
stoot van alles wat uit Hilversum komt de
gal iets te snel op. Zou 'commercie' en
'commercie' dan toch 'twee' zijn? Rob
Weenink.
Beide
aangehaalde
opmerkingen
werden
geschreven
door
twee
verschillende
medewerkers van Freewave, wiens s tandpun ten op he t ge bied van radio en tv
totaal uiteen lopen. Een reaktie kan,
gezien de vakantieperiode, later verwacht worden (H.K).

FRANKRIJK KRIJGT NIEUW MEDIAORGAAN.
Jack Lang, de minis ter voor Kul tuur
en Communica tie, heef t beslo ten da t de
na tionale commissie voor communica tie in
Frankrijk binnen twee maanden moe t worden
opgeheven en vervangen door een overkoepelend orgaan voor he t . Audio Visuele gebeuren in het land. Het is nog niet duidelijk welke taken en bevoegdheden he t
nieuwe apparaat krijgt toebedeeld.
NOVA CLUB IS NIEUW.
Luis teraars van he t sa tellie ts ta tion
Radio Nova kunnen nu ook lid worden van
de Radio Nova Club. Voor een bedrag van 3
Engelse Ponden ontvangt men stickers, een
ontvangs.tkaart, foto's van de deejays en
een regelmatige newsletter. Het adres is
de Radio Nova Club, Box 1065 London W2
Grea t Bri tain.
.
EÉN JAAR GEEN TELEVISIE EN RADIO.
Radio Me tropoli tan en TV Popular in
Bolivia hebben van de regering een absoluut verbod gekregen om het komende jaar
uitzendingen te verzorgen. Dit meldde het
programma Kurzwellen Panorama van de ORF
ui t OOS tenrijk, zonder een reden yan he t
staatsbesluit t e noemen.

PROPAGANDA TEGEN NOORD KOREA GESTOPT.
Hetzelfde programma van de ORF maakte
bekend dat de speciale propagandauitzendingen van de Zuid Koreaanse regering voor
het Noord Koreaanse volk zijn stopgezet.
He t merendeel van deze programma' s werd
sinds 1953 uitgezonden.
RADIOINFORMATIE PROGRAMMA VOOR DE RUSSEN.
Via de binnenlandse omroep van de
Russische s taa tsradio werd eind mei een
speciaal programma over omroepzaken uitgezonden da t werd geproduceerd door he t
Amerikaanse station WAVA FM.
VOICE OF AMERICA MET VERTEGENWOORDIGE~
De kon tak ten tussen de Amerikaanse
regering en de Sovje t regering worden
steeds sterker en een ver tegenwoordiger
van the Voice of America deelde onlangs
in New York mee da t binnen een paar
maanden een beslissing te verwachten valt
om tren t de stationering van een vas te
correspondént voor de VOA in Moskou.
AMATEUR RADIO EN IBM COMPUTERS.
Een 32 pagina dikke brochure wordt
ui tgegeven door de ORF me t daarin informatie inzake IBM MS DOS programma's
over
het amateurradiogebeuren. Een aan
je · zelf geadresseerde enveloppe inclusief
een International Reply Coupon sturen
naar ORF Kurzwellen Programma, Compu tertest, A 1136 Wien 'Oesterreich is voldoende om de brochure in je bezi t te
krijgen.
50 JAAR BBC LONDON IN DUITS.
Op 27 se p tem be ra. s. wor d t he t f ei t
gevierd dat het BBC programma 'hier ist
London' 50 jaar. geleden voor he teers t
werd uitgezonden in the World Service van
Aun tie BBC. He teers te programma da t in
1938 werd uitgezonden was een rede van
Eers te Minis ter Lord Chamberlain. He t in .
Dui tsland en de beze tte gebieden beluisteren van de programma's werd door de
Duitsers toendertijd zwaar bestraft, in
het ergste geval zelfs met de doodstraf.
In september zijn er diverse speciale
ui tzendingen te verwach ten van de Dui tse
service, die te bereiken is via BBC
German Service, Box 76, Bush House,
Strand, London WC 2, Great Britain.
Jelle Knot en Paul S Hansen.

VPRO STOPT MET GOUDEN BERGEN.
Zo rond deze tijd wordt jaarlijks bekend welke series zullen worden stopgezet. Het VPRO programma Gouden Bergen is
één van deze programma IS. De twee samenstellers, Lex Runderkamp en Feike SalverIda, hebben besloten uiteen te gaan en elk
afzonderlijk programmals te gaan maken.
Runderkamp wordt eindredakteur van een
actualiteitenprogramma van de VPRO en
SaJverda wil een serie documentaires gaan
maken.
17 .

'AMA~-~/O
,Door: JELLE KNOT

Willis Island en Mellish Reef ontbreken
nog in mijn lijstje.
Ongeveer de helft van de Australische
Amateurs is aangesloten bij de Wireless
Institute of Australia, afgekort WIA. Het
moge gek klinken, maar deze in 1910 gestichte organisatie, is de oudste ter
wereld. Naast vertegenwoordigen van de
amateurs naar de overheden, organiseren
van opleidingen, het onderhouden van het
Civil Emergency Network {een Noodradionetwerk }, onderhoudt men baken- en
repeater-stations,houdt een z.g. Intruder
Watch in stand (Intruders zijn mensen die
illegaal gebruik maken van de aan de
amateurs
toegewezen
frequenties)
en
organiseert men het QSL-bureau.
Als onderdeel van het lidmaatschap komt
maandelijks het blad Amateur Radio in de
bus. Zeker 300 plaatselijke of schoolgebonden radioclubs houden regelmatig
bijeenkomsten.
Er zijn in Australi@ 3 SWL-DX-clubs, met
als grootste de Australian Radio DX Club ,
P.O. Box 36, North Brighton, Victoria
3186, Australia. (wordt vervolgd)

AMATEUR-RADIO IN AUSTRALIE.
Na een eerder artikel in Freewave, rond
radio in het dit jaar 200 jarige bestaan
van het continent Australil!, hierna een
bericht omtrent de radio-amateurs in dit
inmens grote land, dat maar liefst 7,7
vierkante kilometer oppervlak beslaat.
Het heeft een inwonertal dat iets groter
is dan dat van Nederland. Het land heeft
licenties uitgegeven aan zo'n 16.000
radioamateurs.
De licentieklassen zijn CP voor gebruik
van alle beschikbare amateurfrequenties,
vergelijkbaar met de Nederlandse A-machtiging, N.CP voor de bandsegmenten 3.5343.625, 21.125-21.200 en 28.100-28.600
kHz.
Deze z.g. Novice-machtiging is te vergelijken met de Nederlandse B-machtiging,
omdat ook die beperkingen oplegt aan haar
gebruikers. De derde machtiging LCP kan
vergeleken worden met de Nederlandse Cmachtiging, die gebruik van de frequenANTI AIDS SPOT VALT NIET GOED IN ROME.
ties boven 50 MHZ toestaat.
Het Vaticaanse dagblad' Osservatore
Op primaire basis zijn de volgende freRomano
verwijt een Italiaanse tv spot
quenties toegewezen :
over
AIDSpreventie
meer aandacht te be1.800 - 1.825 MHZ, 3.5-3,7 MHZ, 7.0 -7,1
steden aan de effecten dan aan de morele
MHZ, 14.000-14.350 MHZ, 21.000-21.450
wortel
van de kwaal. Voorbehoedsmiddelen,
MHZ, 28.0-28,7 MHZ, 50-52 MHZ (beperkt .
zoals
het
eerste spotje aanbeveelt,
gebruik, omdat in sommige gebieden hier
zijn
niet
de aangewezen remedie tegen de
ook nog televisie-uitzendingen plaatsvinziekte
'die
alle kenmerken van de plaag
den op deze frequenties), 52-54 MHZ, 144
van
de
eeuw
vertoont', schrijft de
148 MHZ, 576-585 MHZ {tijdelijk, tot kan.
I
i
ge
f
i losoof professor Gi ann i nn i . -voorma
34 TV gebruikt gaat worden.}
De
morele
impl
icaties moeten volgens hem
Alle hogere frequenties, alsmede segmennog
eens
extra
worden belicht omdat het
ten in de 160, 80,40,30 en 16 meterband
probleem
de
sociale
betrekkingen betreft;
kunnen slechts worden gebruikt op secunde
mens
mag
zo
maar
niet
als monopol iedaire basis, d.w.z. dat alle andere verhouder
met
zijn
lichaam
doen
wat hij wil
keer op deze frequenties voorrang heeft
zonder
oog
te
hebben
voor
de
concrete eiboven het amateurverkeer.
sen
van
het
leven
in
de
gemeenschap,
al Je kunt ui t Australi! verschillende
dus
Gianninni.
Hij
vindt
dat
de
spot
z.g.n. prefixen werken.
Normaliter beginnen ze allemaal met VK ën' onder het voorwensel van bekommernis om
de publieke gezondheid de kern van het
worden gevolgd door een cijfer. De verprobleem omzeilt met een loze truuk, zoklaring voor de cijfers is de volgende :
als
zeggen tegen een dief: steel zoveel
VKO voor Antarctica, Heard Island en Maals
je wilt maar kijk uit dat je niet
quarie, VK1 voor de hoofdstad Canberra en
wordt
gepakt. Gianninni betreurt dat het
omstreken, VK2 voor New South Wales, VK3
invloedrijke
televisiemedium zich leent
voor Victoria, VK4 voor Queensland, VK5
tot
een
dergelijke
'perverse logica van
voor South Australia, VK6 voor Western
het
compromis'
en
voegt
er aan toe: moAustralia, VK7 voor Tasmani@, VK8 voor
raal
en
compromis
horen
niet
samen, en
Northern Territory en VK9 voor verschilzeker
niet
om
een
remedie
aan
te reiken
lende e~landen, ,te weten VK9L Lord Howe,
die
erger
is
dan
de
kwaal.
De
spots
wordVK9M voor Mellfsh Reef, VK9N v,o or Nor- '
en
uitgezonden
via
de
Staats
tv
RAl.
folk Island, VK9X voor Christmas Island
VK9Y voor Cocos en Keeling Islands en
tenslotte VK9Z voor Willis Island.
De meeste prefixen zijn wel te horen maar
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19 JULI: Op de verjaardag van Neelie SmitKroes, presenteert Peter Holland de Steen
en Beenshow ++ I Spy doet een live optreden
in het programma van Jan Douwe Kroeske +++
20 JULI: Hans Hogendoorn viert zijn 41ste verjaardag en ~obin Albers wordt 32
jaar. Van harte ++ Omdat Jan de Hoop met
vakantie is, presenteert Rob Hessing de
Nieuwsradio-blokken bij Veronica op R2 ++
Veronica komt naar je toe vanuit Den Burg
op het eiland Texel ++ In Terug in de Tijd
ontvangt Bart van Leeuwen Dries Holten,
bekend als Andres van Sandra en Andres ++
Om 20.30 uur zendt Veronica de eerste aflevering uit van Lime Street. Een serie
met Robert Wagner, Samantha Smith e.a. ++
In Concert het concert dat Billy Joel op
2 augustus 1987 in Leningrad gaf +++
21 JULI: Ron Brandsteder presenteert
50 Pop of een enveloppe. Het programma
wordt uitgezonden vanaf de Kermis in Harderwijk ++ Na zes weken vakantie is Martijn Krabbê terug op Tros Radio 3 als presentator van de laatste twee uur van de
Nationale Hitparade ++ Bij de
.\ RTl S
AVRO op Ned.2 wordt de eerste
'n Lot voor Artis uitgezonden.
Fred Os te r en My rna Goos sen
.r :\ .\ R
presenteren het programma van- ~
u i t de 150 jaar oude Amster/.~
, ~
damse dierentuin. Aan de uiti
~
zending is een loterij verbon~
den. De opbrengst is voor een nieuw onderkomen voor de gorilla's ++ Hollandse
Hits tussen 17 en 19 uur op Veroni'ca R2
komt vanuit Ponypark Slagharen ++ Coupe
Solei 1 van 15 tot 17 bij de NCRV op R2
wordt gepresenteerd door Marjan Berk +++
22 JULI: Omdat Wessel van Diepen met vakantie is, presenteert Erik de Zwart het
programma Rockbal lads van 18 tot 19 uur
bij Veronica op R3 ++ In Countdown Café
live-opnamen van UB40 die afgelopen maandag in de Amsterdamse Edenhal werden gemaakt +++
23 JULI: Nieuwslezer Ad Valk viert zijn
33-ste verjaardag. Van harte ++ Sounds of
the 60s op BBC Radio 2 wordt gepresenteerd
door Long John Baldry ++ Vanaf vandaag,
tot 8 oktober, zal Jan Rietman tussen 12
en 14 uur op Radio Rijnmond een nieuw
LosVast presenteren. De opzet i s hetzelfde
als zijn NCRV-show. Dus veel Nederlandse
artiesten die live optreden ++ Door een
schakelfout is niet Radio 1 maar Radio 2
op de frequentie van Radi o 5 te horen in
de vroege morgen ++ In Goud van Oud bij

150

Veronica op Ned.2 is de presentatie in
handen van Bart van Leeuwen ++ In Klasgenoten ontvangt Koos Pos tema zangeres
Lie~beth List en enkele van haar klasgenoten uit de jaren 50 +++
24 JULI: Tom Blomberg is zes weken I
op vakantie naar Thailand. Eddy
Keur presenteert in die tijd tussen
15 en 16 uur Tijd voor Toen bij de KRO op
R3 en Niek Montanus doet Hitweek ++ Jeroen
Keers vervangt hem als producer van het
NOS programma Driespoor ++ In Tijd voor
Toen de hits en het nieuws uit juli 1984
en juli 1971 ++ Het einde van de Tour de
France betekent ook het einde van Radio
Tour de France bij de NOS op Rl. De Tour
wordt gewonnen door de Spaanse wielrenner
Delgado. Tweede is Stephan Rooks +++
25 JULI: Hollands Glorie van 12 tot 14
uur bij de AVRO op R3, komt vanaf de
kermis in Harderwijk ++ Bij de KRO op
Ned.l de laatste Tourkwis van Willebrord
Frequin. De winnaar van het fietsklassement is Dick Bruynestein ++ Op Ned.3 is
het programma van de IKON gewijzigd. Mede
op verzoek ' van de joodse gemeenschap in
Nederland wordt de documentaire Verzonken
Heimwee uitgezonden i.p.v. De Wereld
kijkt toe, een documentaire over de massamedia en de manier waarop nieuwsitems uit
het buitenland wordt geselecteerd +++
26 JULI:De hardrockgroep Zinatra brengt
\/AI~AJan Douwe Kroeske een verrasYJ-\.' sende accapella-versie van hun
laatste single Love or Loneliness ++ Behalve het steunfonds, zijn a1le vaste
items in Driespoor de komende zes weken
met Tom Blomberg mee op vakantie. Hiervoor in de plaats hebben Jeanne Kooijmans
en Jeroen Keers het spel D3-W5 bedacht.
Aan de hand van een historisch fragment
wo rden d:r i e v ragen ges te I d aan een kand idaat. Als al de drie vragen goed zijn beantwoord krijgt hij/zij een boekenbon van
25 gulden +++
27 JULI: Leonie Saz~as viert haar 31-ste
verjaardag. Van harte ++ Veronica op R2
komt naar je toe vanuit Rotterdam. De uitzending wordt gemaakt i .s.m. Radio Rijnmond. Van 14 tot 17 uur wordt het programma zowel via de frequentie van Radio
Rijnmond als die van Veronica
op R2 uitgezonden. Pieter Leen ~~~~~
doet techniek van Ook Goeiemorgen en in Nederland Muziekland wordt Erik de Zwart geassistee rd door Rijnmond-presen- (1~ii~
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tatoren Hans van Vliet, Jan Rietman en
Suzanne Mulder ++ In Terug in de Tijd
is Ria Valk gast van Bart van Leeuwen ++
Een Zwoele Zomeravond van 19 tot 23 uur
op R1/2 wordt gepresenteerd door Jeroen .
van Inkel en Erik de Zwart ++ Om 22.10 uur
In Concert bij Veronica op Ned.2. Hierin
het concert van Roy Orbison and Friends,
zoals Bruce Springsteen, Jackson Browne,
Jennifer Warnes, Bonnie Raitt, Elvis Costello, T-Bone Burnett en Tom Waits +++
28 JULI: Ron Brandsteder presenteert 50
Pop of een klap voor je kop vanuit Gulpen
++ Coupe ·So I e i 1 van 15 tot 17 uu r op R2
wordt gepresenteerd door Dore Smit ++ In
een extra persbericht maakt Veronica bekend dat Simone Wal raven stopt met haar
radio- en tv-werk voor de omroep. Simone
zegt zelf over haar beslissing: "Ik ben
na mijn eindexamen Atheneum direkt fulltime voor Veronica gaan werken. Na vier
jaar is het tijd geworden voor de vraag
wat ga ik verder doen. Deze bes l issing
ligt niet ten grondslag aan ruzies bij
Veronica, · ook niet aan de behoefte om naar
andere omroepen te gaan, maar gewoon om
te zien wat de wereld nog meer te bieden
heeft. Als ik nu zelf niet ingrijp roest
ik vast in het Hilversumse en dat is nooit
mijn bedoeling geweest. Ik ga vanaf 1 oktober drie maanden nadenken, andere dingen
doen, waarvoor ik nu geen tijd heb gehad.
Mocht me dat niet bevallen dan staat de
deur bij Lex Harding altijd open".
Wessel van Diepen wordt de nieuwe presen-
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tator van Countdown en de programmering
van de Veronica vrijdag zal ingrijpend
worden veranderd vanaf volgende week +++
29 JULI: In Amsterdam overlijdt de acteur
Dick Swidde op 82 jarige leeftijd. Hij is
vooral bekend geworden door zijn rol vän
Boze Buurman in Ja Zuster, Nee Zuster ++
Tussen 17 en 18 uur gaat de nieuwe LP van
Koos Alberts in première bij Ad Roland op
TROS R2. Ook horen we een gesprek dat
Peter de Mooij met Koos afgelopen zaterdag
had ++ Rob Stenders presenteert zijn laatste Goud van Oud. Vanaf volgende week zal
Bart van Leeuwen het programma overnemen+++
30 JULI: Will Luikinga viert zijn 45-ste
verjaardag. Van harte ++ Sounds of the 60 5
op BBC Radio wordt gepresenteerd door Neil
Sedaka ++ Bij de NCRV wordt om 18.07 uur
een documentaire uitgezonden over hoe de
film Cry Freedom is gemaakt +++
31 JULI: In Tijd voor Toen de hits en het
n'i euws u i t jul i 1983 en j u I i 1962 ++ Om
15.58 uur klapt de zender van Radio 3 uit
de lucht. Dit kwam door een storing in het
schakelcentrum. Na + 6 minuten is de zender weer in de lucht en kan Paul van der
Lugt beginnen met De Zalige Liefdeslijn,
voorafgegaan door het ANP-nieuws gelezen
door Marc van Amstel +++
, AUGUSTUS: Hollands Glorie komt vanuit
Avest aan de Maas ++ Omdat Jan van Veën
met vakantie is, presenteert Robin Albers
de R3-uur tussen 22 en 23 uur ++ Vanaf
vandaag wordt D3-W5 in Driespoor gespeeld
e nni ets i nd s 26 jul i j . l. ( S0 r ry, f 0 U t je)

Om 19.18 uur wordt bij de KRO op Ned.1
weer Cijfers en Letters uitgezonden. Het
is de eerste uitzending in he t dertiende
seizoen. Bob Bouma gaat, als presentator
zijn vierde seizoen in. Hij wordt geassisteerd door rekenme es t e r Wi m Huygen en
taalexpert Hans van den Berg +++
2 AUGUSTUS: De komende vijf nachten van
maandag op dinsdag worden op R1/2 gevuld
door de deejays van AVRO-3 i.p.v. Fred
Oste r . Tussen 2 en 7 uur is de microfoon
voor Rick van Velthuysen, Bas Westerweel,
Hans Schiffers, Robin
Jl'~'fW}
Albers, Meta de Vries ~"J
en Krijn Torring a ++
Cees Brinkhuizen, programmaleider radio
van de KRO viert zijn 42-s~e verjaardag
en Dolly van der Akker van Veronica viert
haar 34-ste verjaardag. Van harte ++ Bas
Westerweel had zijn AVRO-jingles, na de
nachtuitzending, vergeten op te ruimen.
De VARA deejays maken dankbaar gebruik
van de jingles in hun programmals ++
~aymond van het Groenewoud is live bij
Jan Douwe Kroeske tussen 14 en 16 uur te
horen m~t twee nummers ++ In Nieuwsradio
bij Veronica op Rl kondigt Jaap van Meekren een plaat van Olivia Newton John af
a I s 11 Da t wa t he t tri 0 0 I i v i a, New ton en
John" ++ Veronica en Rob de Boer Produkties hebben, in het kader van 150 jaar
Prtis, een neushoorn geadopteerd. Rob de
Boer maakt in opdracht van Veronica het
popprogramma Countdown en de neushoorn
heeft daarom de toepasselijke naam
Countje gekregen. Simone Wal raven en
Wessel van Diepen, de gaande vrouwen de
komende man bij Countdown, kunnen dus de
"adoptie-moeder en vader" worden genoemd
van Countje. Op de vorige pagina een foto
van Simone, Wessel en Countje ++ Bij de
TROS op Ned.2 wordt om 22.40 uur een
documentaire van Tom Blom uitgezonden
over voetbalclub Sparta die dit jaar 100
jaar bestaat +++
3 AUGUSTUS: Terry Wogan viert zijn 50-ste
verjaardag en Frans Nienhuys wordt vandaag 83 jaar. Van harte ++ Veronica op R2
komt naar je toe vanuit Lemmer. In Terug
in de Tijd ontvangt Bart va n Leeuwen
Nico Haak ++ Erik de Zwa rt presenteert
Nederland Muziekland . Als gast ontvangt
hij o.a. Chiel van Praag, die met zijn
boot in de buurt ligt van Lemmer ++ In
het Driespoor-spel D3-W5 horen we een
historisch fragment van Henk Terlingen
als Paul Meijer uit 1973. Volgens Jeanne
Kooîjmans en Jeroen Keers was dat uit een
NOS-programma dat dagel ijks tussen 18 en
19 uur werd uitgezonden! Gelukkig belde
Sybr and Verwer op naar de studio om te
ve rtellen dat het progr amma alleen maar
op woensdag avond door de NOS op H3 werd

uitgezonden in de jaren 70 ++ In Concert
bij Veronica op Ned.2 met het concert
dat Eric Clapton gaf, samen met o.a Phil
Collins ++ Daarna het laatste deel van
Incredible America met een heel bijzondere ki j k op he t "1 and van de onbeg rensde
moge 1i j kheden" +++
4 AUGUSTUS: Rien Huizing, baas van de radionieuwsdienst van het ANP viert zijn
57-ste verjaardag. Van harte ++ Ron Brandsteder staat met 50 Piek en meer muziek
tussen 12 en 14 uur in Groenlo ++ Peter
Teekamp heeft enkele leden van zijn fanclub i.o. in de studio. Zij komen een
taart brengen voor zijn verjaardag, morgen
++ Wim van Putten is ziek, daarom presenteert Karel van Cooten de CD-show ++
Coupe Solei 1 van 15 tot 17 uur bij de
NCRV op R2 wordt gepresenteerd door Wieteke van Dort ++ In Volgspot praat Aart
van Bergeijk met Paul Röttger, artistiek
direkteur van het nieuwe Rotterdamse Centrum voor Theater ++ Labyrinth bij de
VARA op Ned.l gaat behoorl ijk de mist in.
Per abuis is er een oude videoband opg~
zet. Deze wordt na 10 minuten afgebroken.
Alsnog wordt de goede aflevering uitgezonden, met excuses door de omroepster +++
5 AUGUSTUS: Peter Teekamp viert zijn 27ste verjaardag en Jop Boot van de NCRV
zijn 34-ste. Van harte ++ Vandaa~ gaat
de niéuwe programmering bij Veronica op
R3 in. 7-9: Jeroen van Inkel, 9-11: Goud
van Oud door Bart van Leeuwen, 11-12:
voor de laatste keer Simone Wal raven. Vanaf volgende week zit Wessel van Diepen
op haar plek. 12-13: D'Rob of d'ronder
met Rob 5tenders. 13-15: Erik de Zwart.
Na 15 ·uur blijft alles bij het oude ++
Jeroen van Inkel is vanmiddag ineens
ziek geworden. Daarom presenteren Wessel
van Diepen en Rob Stenders tussen 19 en
22 uur Van Diepen en Stenders ++ Countdown Café komt rechtstreeks vanuit Zuid
Wolde. Normaal treedt live op ++ Bij de
TROS op Ned.2 presenteert Jack van Gelder
de eerste aflevering van het zomerprogramma Te Land, Ter zee en in de Lucht. Vandaag het onderdeel Tobbedansen ++ In Jongbloed en Joosten een portret van Simone
Wal raven die vanmorgen afscheid heeft
genomen van haar Radio 3-luisteraars +++
6 AUGUSTUS: Michiel de Ruyter viert zijn
62-ste verjaardag en Carry Tefsen haar
SO-ste. Van harte ++ Sounds of the 60s
op BBC Radio Two wordt gepresenteerd door
Del Sahnnon ++ Henk Mouwe is terug van
drie weken Amerika en dus weer te horen
in een van de oudste H3/R3 programmals
Popstation ++ Harro de Jonge is met vakantie. Hij wordt van 20 tot 23 uur de
komende weken vervangen door Mart van der
21

Stadt ++ Ook Ferry Maat is met vakantie.
Bij Radio 10 neemt Ron Ster- /~
renburg zijn mi ddagprografTlTla ,'-'., ="
over en Gaston Starreveld
presenteert zijn nachtelijke uren. Edith de Doosch
is van Radio 10 naar Veronica gegaan. Wat zij daar
gaat doen is nog niet bekend. Op Radio 10 neemt
Pe te r van Beusekom (.)
tussen 23 en 2 uur haar
avondprogramma over ++
In Klasgenoten, bij Veronica op Ned.2 ontvangt
Koos Postema de klas uit
1957 van het Christelijk
Lyceum uit Hilversum. In die klas zat
Willem van Kooten. Trouwens in die oude
school zit nu het hoofdkantoor van de
TROS ++ Bij de NCRV op Ned.1 wordt de
20 jaar oude fi lm Oliver uitgezonden ++
Felicitaties aan Hans Hogendoorn en Mieke
Havik met de geboorte van dochter Hilde
+++ 7 AUGUSTUS: Ton van Draanen is twee
weken met vakantie. Elly van Loenen vervangt hem als producer van Tijd voor Toen
en Hitweek bij de KRO op R3 ++ In Tijd
voor Toen de hits en het nieuws uit augustus 1979 en augustus 1960 ++ Erna Sassen i's terug van vakantie en weer present
in De Zalige Liefdeslijn ++ Bij de VARA
op Ned.l is om 22.56 uur De Wereld van.
Boudewijn Büch te zien. Hij was afgereisd
naar Lubbock in Texas voor een ontmoeting
met de nabestaanden van Buddy Holly +++
8 AUGUSTUS: Peter Teekamp is met vakantie. Daarom presenteert Karel van Cooten
Nachtwacht alle~n en De Gouden Uren van
9 tot 11 uur op TROS Radio 2 ++ Bas WesterweeJ is drie weken met vakantie naar
Israël. Riek van Velthuysen neemt de
Arbeidsvitaminen van hem over ++ Hollands
Glorie komt vanuit Loosbroek ++ Robin
~----~--~~~Albers vervangt Jan van
Veen tussen 22 en 23 uu~
Meta de Vries is terug van vakantie en weer
van 20 tot 22 uur te ho..... ren met Muz i ek met tieta
+++ 9 AUGUSTUS: In het kader van de
Sneek-week, presenteert Wim Rigter van 9
tot 11 uur zijn programma vanuit Sneek ++
In Twee meter de lucht in ontvangt Jan Douwe Kroeske zanger Stuart Adamson van Big
Country voor een live-sessie ++ Bij de
TROS op Ned.2 wordt de laatste Zomerparade uitgezonden +++
10 AUGUSTUS: Kees van Kooten viert zijn
47-ste verjaardag. Van harte ++ De Veronicaprogramma's op R2 staan vandaag in
het teken van het Hollandse Hits Festival
dat in Vierhouten wordt gehouden tussen
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12 en 17 uur. Tussen 11 en 12 uur wordt
een extra programma van Chiel van Praag
uitgezonden. Hierin ontvangt hij Koos
Alberts ++ Tussen 19 en 23 uur wordt de
laatste Zwoele Zomeravond van Veronica op
R1/2 uitgezonden. Presentatoren zijn Wessel van Diepen en Erik de Zwart ++ Op
Ned.2 om 22.10 uur In Concert UB 40 in
Rusland. Opgenomen in 1986 +++
11 AUGUSTUS: Peter Teekamp presenteert
De Gouden Uren van 9 tot 12 uur op TROS
R3 rechtstreeks van~ uit de studio's van
Radio Luxemburg in Luxemburg. Inclusief
de jingles van het station. Ton van Draanen heeft een weddenschap verloren. Hij
had namelijk met TROS-producer Peter de
Mooij gewed, dat Eenmaal kom jij terug
van Koos Alberts geen Top 10 hit zou worden. Maar de plaat komt deze week de
Top 10 binnen, dus dat kost Ton een fles
whiskey. Proost Peter ++ Ron Brandsteder
presenteert 50 Pop of een enveloppe vanuit Hoogeveen +++
12 AUGUSTUS: NOB-technicus Paul Raaijman
viert zijn 37-ste verjaardag. Van harte
++ Tussen 11 en 12 uur is Wessel van Diepen voor het eerst als vaste presentator
bij Veronica op R3 te horen ++ Lex Harding is met vakantie. Daarom presenteert
Bart van Leeuwen de Nederlandse Top 40 ++
In Te land, Ter zee en In de lucht bij de
TROS op Ned.2 het onderdeel Fiets 'm erin
13 AUGUSTUS: Van 20 tot 22 uur wordt bij
de NCRV op R3 een Elpee Pop Special uitgezonden met Steely Dan ++ Bij Veronica
op Ned.2 wordt de (voorlopig?) laatste
Miami Vice uitgezonden +++
14 AUGUSTUS: In' Tijd voor Toen de hits en
het nieuws uit augustus 1981 en augustus
1976 ++ Tussen 21 en 22 uur presenteert
Niek Montanus de laatste Koele Korridor.
Volgende week is Marc Stakenburg namelijk
terug van vakantie en weer present met
De Krijsende Tafel ++ Van
13.04 tot 14 uur is Joop van
de Ende speciale gast in
Hier en Nu-radio via Rl. Deze
maand besteedt de NCRV-actualiteitenrubriek namel ijk aandacht aan een
persoon uit de aktualiteit. Onder de
gasten die reeds de revue passeerden zijn
burgemeester Ed van Thijn van Amsterdam
en ds. C.B. Roos, oud-voorzitter van de
hervormde generale synode, uit Bi lthoven
+++ 15 AUGUSTUS: Rond 11.30 uur draait
Riek van Velthuysen in de Arbeidsvitaminen een 'grintexemplaar' van Storm and
Thunder van Earth & Fire, in de hoop dat
de plaat het zou halen. Maar helaas blijft
hij toch steken. Rond 11.45 uur draait
hij het nummer alsnog, maar dan een beter
exemplaar. Leve het CO-tijdperk ++ In
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Toppop Radio is het de bedoeling dat een
Dri emaal-doordraai wordt uitgezonden.
Jamme r is dat er hulpband op de machine
I igt in plaats van de eindmontage. Een
slordig foutje ++ Van 19 tot 20 uur presenteert Hans Schiffers de voorlopig laatste Steenen Tijdperk. Voor deze gelegenheid zijn Bert Bossink en Hans Knot, die
aan het programma hebben meegewerkt, naar
de studio gekomen om iets over hun radiol
muziekhobby te vertellen ++ Bij de KRO
presenteert Han van der Meer om 20.17 uur
via Ned.1 de .eerste Screentest. Niel)'''''
journal istiek talent mag laten zien wat
het kan. Vanaf vanavond kunnen we vier
maandagen achtereen zien hoe 3 jonge talenten een tv-interview met een bekende
Nederlander maken. Op vrijdag 16 september komen tenslotte de vier beste tegen
elkaar uit, en de winnaar mag een onderwerp in Brandpunt presente1ren +++
16 AUGUSTUS: Prince-dag bij de VARA op R3
De hele dag platen en gesprekken van en
over Prince, die morgen, overmorgen en
vrijdagavond in de Rotterdamse Kuip optreedt. In de Sleen en Beenshow denkt
Jack Spijkerman de luisteraars tuk te
hebben , door een imitatie-Prince naar de
studio te halen en een liedje te laten
zingen +++
17 AUGUSTUS: Willem Duys viert zijn 60ste verjaardag. Koos Postema zijn 56-ste
en Dick Klees zijn .41-ste. Van harte ++
Veronica heeft 1 miljoen leden lezen we
in de krant. Van harte ++ De Veronica R2
uitzendingen komen tussen 7 en 17 uur
rechtstreeks vanuit Zwolle ++ In Terug
in de Tijd ontvangt Bart van Leeuwen zangeres Anneke Grönloh ++ Tussen 13 en 17
~ur wordt de 20Q-ste uitzending van VPROls
~ilde Wereld op R3 gevierd met een programma vanaf het zei lschip De Egberdina
op de Zuiderzee ++ In Countdown zien we
een special over Prince ++ Om 22.10 uur
begint Veronica met een nieuwe politieserie: Lady Blue. Jamie Rosa speelt een
s ch i P.tg r2ge po 1i t- i e3gen t ~ ++
18 AUGUSTUS: Hans van Willigenburg viert
zijn 46-ste verjaardag en Radio 10 deejay Paul Witte zijn 28-ste. Van harte ++
Ook vandaag presenteert Pe ter Teekamp
de Gouden Uren vanuit de studio's van
Radio Luxemburg in Luxemburg ++ Ron
Brands teder presenteert zijn laatste 50
Pop of een klap voor je kop. Het programma kom t vandaag uit Monnickendam ++ Ria
St a lma n presenteert Coupe Soleil bij de
NCRV van 15 tot 17 uur op R2++++++Volgende keer meer+++++Ton van Oraanen++++++++
++++++++++++++++it' II I11 11 I .,++++++++++++
.1

VAKANTfERADfO
Dit jaar ben ik enkele weken naar
Turkije geweest. Mijn radio-verwachtingen
waren daa rom niet al te hoog gespannen en
dat bleek te kloppen. Voorzover men westerse muziek draait is het dan meestal
een LP van bijvoorbeeld de Carpenters of
de 8eatles die men een kwartier of half
uur I iet "doorlopen". We I opmerkel ijk was
de touristische service op Radio 3 van
Turkije. Om . de 3 uur waren er korte
nieuwsbulletins (met inderdaad veel Turks
nieuws) in het Engels, Frans en Duits.
Bovendien werden IS avonds van 19 tot
19.30 uur in diverse talen de touristische bezienswaardigheden van Turkije in
het kort belicht. In feite toch een opmerkelijke touristische service die in
België en Nederland nog steeds niet te
horen is.
Voorzover niet door Radio Moskou gestoord daar in Turkije, ook nog naar de
Wereldomroep van Nederland en . de Vlaamse
Gemeenschap geluisterd. Op het vakantieprogralTllla "Nieuwslijn Europa" van Radio
Nederland Wereldomroep heb ik via Freewave in het verleden nogal eens wat kritiek geuit. Eerlijkheidshalve moet ik nu
stellen dat de kwaliteit van dit programma aanzien1ijk is verbeterd: een grote
variëteit aan actualiteit en korte herha1ingen daarvan later in het programma.
De beste verbetering is echter het Europees weerbericht dat nu door Meteo Consult wordt samengesteld. En dat betekent
via de Nederlandse Wereldomroep geen brede niets zeggende weerberichten meer van
Jan Pelleboer of Hans de Jong.
Meteo Consult komt met duidelijke
weersverwachtingen voor a1le vakantiegebieden en nog gedetailleerder voor het
favoriete vakantieland Frankrijk.
Zoals gezegd: een enorme verbetering bij
de Europese weersvoorspellingen.
De informatie over de Tour de France was
via de Wereldomroep van Nederland bepaald
niet actueel. Zo zond men bijvoorbeeld om
5 uur IS middags nog rustig een verslag
van de dag daarvoor verreden etappe uit.
En dat nota bene op een tijdstip dat de
uitslag van de volgende etappe al bekend
was! Wat betreft de Tour de France informatie deed de Wereldomroep van de
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Vlaamse Gemeenschap het beter.
Zij reyaleerden vanaf half 5 's middag s
het Tourprogramma van BRT 1. Jammer en
onbegrijpelijk was het feit dat men soms
overschakelde terwijl de feitelijke
reportages al voorbij waren. En dat zonder dit vooraf te melden. Dat lijkt mij
een wat al te simpele oplossing!
Nu we het toch over vakantie-radio
hebben: op de Noordzee dobbert ook een
vakantieradio: Radio 558. Jammer dat in
hun programma's behoudens commercia1s
voor reisburo's en attraktieparken inhoude1iJk geen enkele aandacht aan het aspekt "Vakantie" werd besteed. Vakantieradio 558, bleef hierdoor helaas een loze
kreet.
Jac Zom.

s terie van WVC in he t leven geroepen
werkgroep e therpira terijbes trijdlng gaa t
zich nu op verdere ak ties beraden en de
minister voor WVC heeft na de ui tspraak
aangekondigd nog strenger tegen de bestaande piraten te zullen optreden.

EUROPA CANAL 10 NIEUW OP SATELLIET.
He ~ nieuwe Spaanse sa tellie ts ta tion
Europa Canal 10 moe t gezien worden als
een amusemen tskanaal da t 24 uur per dag
in geheel Europa is te on tvangen. Hen
straal t de programma" s, mees tal bes taande
ui t series en filas, in de orginele taal
uit en op die manier wordt het programma
dan ook in teressan t voor de nie t
Spanjaarden. De Hollywood fabriek is de
meest
gehanteerde
en
het originele
ADVERTEERDERS PIRATENZENDERS MET VERBOD!
bijhorende geluid wordt via een tweede
Een poging van het ministerie van WVC
geluidskanaal meegestuurd. Dit kanaal is
o. de pira tenzenders aan land om zeep te
te on tvangen via de mee s te sa tellie ton thelpen middels he t aanpakken van de advangers en zo wordt, via een handomdraai,
verteerders lijk t succes te hebben. Eind
he t van origine Spaanse televisies ta tion,
juli werd er een uitspraak gedaan door de
in
een
Europees
sa tellie ts ta tion
presiden t van de rechtbank te Alls terdam
gecrel!erd. Naas t de Engels talige films
tegen twee adverteerders van pira tenzenkomen zo nu en dan ook I taliaanse en
ders. Ze mogen van de president niet meer
Franse produkties voorbij. Canal 10 dient
op bepaalde pira tenzenders ui tzenden en
gezien te worden als de eers te aanval op
indien ze di t wel doen kos t hun di t
he t Spaanse staa tsmonopolie op tv gebied.
liefs t f5000,- per overtreding. De ui t- . In de toekomst valt meer te- verwachten.
spraak viel in een proefproces tegen beDe Spaanse na tionale tv ui tzendingen zijn
drijven die adverteerden ~~ deze werd~n ,
inmiddels ook al in geheel Europa via
voor de rechtbank gedaagd in opdracht van
sa tellie t te ontvangen. ' De kos ten van
de NOS, . de STER, de Nederlandse Dagblad ' Canal 10 hoop t men in de toekoms t te
Pers, de NOTU en de VECAI. De,ze laaftste
kunnen drukken middels het heffen van
trad op namens de explol tan ten van
lidmaatschapsgelden. , Dit zal op zich een
kabelne tten. Tijdens de behandeling van
moeilijke zaak worden daar b.v. het
de rechtzaak brachten de gedagvaarde
begrip omroepgelden In Spanje totaal onadver teerders ondermeer naar voren da t
bekend is.
Om de Spanjaarden niet de
men niet gelukkig was met de uitspraak en
mogelijkheid
te geven he t
programma
da t men in he t verleden wel zaken had
kos teloos te on tvangen ging men over to t
gedaan me t ba treffende pira tenzenders ,
he t ins tellen van een gescrambled sigmaar da t de gesloten kontrakten al lang
naal via de In telsa t VA-FII sa tellie t.
waren verlopen. Volgens de adverteerders
Vrijwel direk t na de ingebruikname van
werden hun bedrijfsnamen desondanks tt"og
he t kanaal waren er ech ter al problemen
wel genoemd via de stations om als
met de benodigde decoders o. het signaal
lokkertje voor nieuwe adverteerders te
om te ze tten. De Spaanse ins talla tiebedienen. Mees ter Asscher vond di t gegeven
drijven hadden n.l. totaal geen ervaring
onvoldoende en vond da t er wettelijke
op he t ge bied van de ins talla tie van
mogelijkheden genoeg waren OID akties
decoders, laa t s taan me t een gedecodeerd
tegen deze zenders te ondernellen ter
televisiesignaal. Ui teindelijk werd bevoorkoming van het heruitzenden van oude
sloten voorlopig het signaal vóor een
reklamespots.
Ook
het
gegeven
dat
ieder open te s tellen. He t de normale
adressen en telefoonnummers van pira ten
sa te1lie tschotel is
he t
signaal . ook
moeilijk waren te achterhalen vond hij
normaal te on tvangen en Canal 10 kan
geen doorslaggevend argu.en t. De be trokgezien worden als "n van de weinige te
ken ' bedrijven voerden tijdens het geding
on tvangen sa tellie t tv stations, die 24
tevens aan da t een veroorde~ing van de
uur per dag zijn te ontvangen want naast
zgn
adverteerders, die hiertoe
geen
Canal 10 zijn dit Filmnet, CNN, Tele 5 en
opdracht gaven, chan ta ge in de hand
HTV.
werkt. Hen verwacht dat de uitspraak een
belangrijke s tap voorwaarts ba tekent in ,
de gezamenlijke aanpak van de bestrijding
van de e therpira terij. De door he t mini-
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